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Előszó

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) harmadik országgyűlési beszámoló-
ja 2016. évi tevékenységünket tárja az olvasó elé.

Öttagú, történészekből álló testületünket az Országgyűlés hozta létre az 
Alaptörvény, valamint a 2013. évi CCXLI. törvény alapján. Legfontosabb fel-
adatunk a kommunista diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzé-
se. Hogyan tudjuk megszerezni és átadni a tudást a kommunista múltról? A 
történészek felelőssége abban áll, hogy a közvélemény elé tárják a diktatú-
ra működési mechanizmusait, valamint a diktatúra képviselői által elkövetett 
cselekményeket, és megnevezzék a felelősöket. Ez szimbolikus és informáci-
ós szempontból egyaránt nélkülözhetetlen. Ezért olyan hiánypótló alapkuta-
tásokat végzünk, amelyek segítenek megérteni a pártállam működését, ká-
derpolitikáját, hatalomgyakorlási technikáit az élet minden területén, hiszen a 
diktatúra a politikán és a gazdaságon túl a magánszférát is behálózta.

Kutatásaink középpontjában az elnyomó struktúrák és intézmények be-
mutatása mellett a diktatúrát működtető személyi kör feltárása áll. Munkánk 
során több mint ezer olyan személy karrierpályáját állítottuk össze és hoztuk 
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nyilvánosságra, akik a rendszerben betöltött szerepüknél fogva, illetve tevé-
kenységük során részt vettek a pártállam működtetésében és az 1956-os for-
radalom leverését követő megtorlásban. A számos új információt tartalmazó 
karrierutak először a NEB honlapján váltak hozzáférhetővé az érdeklődők 
számára.

A diktatúra történetének feltárása során testületünk különös figyelemmel 
és érzékenységgel foglalkozik az állambiztonsági múlt iratainak kutatható-
ságát és nyilvánosságát érintő kérdésekkel. A minél teljesebb információs 
kárpótlás érdekében – az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
(ÁBTL) szakembereivel közösen – 2016 végére befejeztük az Alkotmányvé-
delmi Hivatal (AH) kezelésében lévő úgynevezett mágnesszalagok (az 1990 
előtti, kommunista állambiztonsági szervek hálózati és operatív nyilvántar-
tásai) tudományos vizsgálatát. A mágnesszalagokon rögzített adattartalom 
szerkezetéről, teljességéről és történeti értékéről szóló jelentésünket idén 
márciusban hoztuk nyilvánosságra. Reményeink szerint iratfeltáró tevékeny-
ségünk a továbbiakban is nagyban fogja segíteni a korszakkal foglalkozó ku-
tatók munkáját.

Az áldozatok előtti tisztelgés, de a múlt emlékezetének megőrzése, az 
egyes emberek sorsán keresztül a történelmi események átélhetővé téte-
le miatt is kiemelt feladatunk a még élő tanúk emlékeinek rögzítése, majd 
azok közzététele a nyilvánosság számára. Az ifjúsághoz közelebb kell hozni 
a közelmúlt totalitárius rendszereinek történéseit, hozzá kell segíteni őket a 
diktatúra megismeréséhez és megértéséhez, és fel kell ébreszteni bennük a 
vágyat, hogy többet akarjanak megtudni a totalitárius rendszerekről. El kell 
tudni magyarázni, hogy a kérdés igenis érinti őket, hiszen a családjukban is 
volt érintett. Ezt a célt szolgálja oral history programunk, amelynek interjúit 
saját YouTube-csatornán osztjuk meg az érdeklődőkkel.

A mögöttünk hagyott 2016-os esztendő középpontjában az emlékévek 
álltak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója előtt tisz-
telegve a Nemzeti Emlékezet Bizottsága több hazai és nemzetközi kutatási 
programban vett részt, a lengyel testvérintézménnyel együttműködve nagy-
szabású szabadtéri kiállítást rendezett, az emlékezetpolitikával, a totalitárius 
rendszerek múltjának feltárásával foglalkozó európai intézményeket felsora-
koztatva nemzetközi és hazai konferenciákat szervezett, kiadványokat jelen-
tetett meg, emléktáblák állításával tisztelgett a forradalom hősei, áldozatai 
előtt. Határainkon innen és túl, Washingtontól Moszkváig számos előadást 
tartottunk, hogy minél több emberhez eljuttassuk 1956 üzenetét, és segítsük 
visszahelyezni 1956-ot az őt megillető világtörténelmi helyére a 20. század 
történéseinek sorában és azok emlékezetében, a történelmi gondolkodásban. 

A forradalom résztvevői különböző családi háttérrel és iskolázottsággal, 
eltérő világnézettel, értékrenddel kerültek az események sodrába. De bár-
merről is jöttek, egyetértettek a szovjet fennhatóság és a kommunista dikta-
túra elutasításában: szabadságot akartak és függetlenséget, amiért készek 
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voltak életüket is adni. 2016. évi tevékenységünk egyik hangsúlyos eleme 
volt, hogy a forradalmárok sorsát személyesen is átélhető módon mutassuk 
be, ennek a célnak a megvalósítására, az áldozatok emléke előtt tisztelegve, 
több tudományos ismeretterjesztő programot is indítottunk.

2017. február 25-én – Kovács Béla kisgazda politikus elhurcolásának 70. év-
fordulóján – fejeződött be a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kény-
szermunkások emlékéve, amelynek során ugyancsak számos nemzetközi és 
hazai konferenciát szerveztünk, tudományos és ismeretterjesztő köteteket 
adtunk ki, emléktáblákat állítottunk össze, rögzítettük számos Gulag-túlélő 
visszaemlékezéseit, valamint szerte az országban ismeretterjesztő előadáso-
kat és rendhagyó történelemórákat tartottunk, hogy ezt a sokáig kényszerű-
ségből elhallgatott traumát közelebb vigyük a ma élő generációkhoz.

A NEB megalakulása óta széles körű hazai és nemzetközi együttműkö-
désre törekszik. A tudományos párbeszéd híveként hazai és határon túli 
közgyűjteményekkel, levéltárakkal, múzeumokkal és tudományos intézetek-
kel végzünk közös kutatásokat és programokat. A sort folytatva 2016-ban 
– az orosz levéltárakban őrzött, magyar vonatkozású iratok minél teljesebb 
megismerése céljából – együttműködési megállapodást kötöttünk az Orosz 
Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetével. Ugyancsak tavaly írtunk alá 
megállapodást a szlovák testvérintézménnyel, a pozsonyi Nemzeti Emléke-
zet Intézetével.

Végül, de nem utolsósorban, a tavalyi év krónikájához tartozik, hogy a Bi-
zottság és a munkáját segítő Hivatal 2016 ősze óta végleges székhelyén, a 
főváros VIII. kerületében végzi munkáját.

Abban a hitben dolgozunk, hogy hozzájárulunk a társadalmi emlékezet 
formálásához, és segítjük a jövő generációit a kommunizmus igazi arcának 
megismerésében – azért, hogy a diktatúra borzalmai soha többé ne ismét-
lődhessenek meg.

Földváryné Kiss Réka
a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke
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1. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága

1.1. A BIZOTTSÁG FELADATAI

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a kommunista 
diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzésével, valamint a diktatúra 
hatalmi működésének feltárásával foglalkozó testület. A Bizottságot az Or-
szággyűlés az Alaptörvény U) cikk (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvénnyel 
(a továbbiakban: NEBtv.) állította fel. Az Alaptörvényből és a NEBtv.-ből kö-
vetkezően a Bizottság tevékenysége során minden más szervezettől függet-
len, csak az Alaptörvénynek és a törvényeknek van alárendelve.

Az öttagú Bizottság az elnökből, az elnökhelyettesből, a választott és a 
megbízott tagokból áll.

A Bizottság elnökét, Földváryné Kiss Rékát és két tagját, Ötvös Istvánt és 
Soós Viktor Attilát az Országgyűlés titkos szavazással, 2014. február 3-án 
választotta meg; Bank Barbarát a Magyar Tudományos Akadémia elnöke de-
legálta, az ötödik bizottsági tag, Máthé Áron pedig az igazságügyért felelős 
miniszter megbízása alapján tölti be tisztségét. A Bizottság tagja és elnöke 
tisztségében egyszer választható újra vagy bízható meg. A NEBtv. alapján a 
Bizottság tevékenységét az elnök hangolja össze. Az elnök javaslata alapján 
a Bizottság dönt a tagok által irányított munkacsoportok összetételéről és az 
éves kutatási munkatervről. Az elnök képviseli a Bizottságot az Országgyűlés 
és más szervek előtt, ennek részeként a Bizottság munkájáról évenként be-
számol az Országgyűlésnek. Az elnök munkáját az elnökhelyettes segíti, aki 
eljár az elnök helyett annak akadályoztatása esetén.

A Bizottság feladatainak ellátása érdekében tudományos kutatómunkát 
végez. A kutatómunka egyrészt kiemelt projektek keretében, részben társin-
tézményekkel együttműködve, szakmai műhelyek bevonásával zajlik. Ilyen ki-
emelt projekt többek között a Kúriával és az Ügyészséggel közösen folyó ku-
tatási program az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás 
feltárására, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontjával létrehozott Vidéktörténeti Témacsoport keretében vég-
zett munka. A 2016-os évben kiemelt fontosságú volt a Bizottság számára 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódó tu-
dományos és ismeretterjesztő tevékenység, továbbá a Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és kényszermunkások emlékezetének megőrzése.
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Ezzel párhuzamosan a Bizottság által létrehozott munkacsoportokban 
olyan alapkutatások folynak, amelyek a pártállam működésének, legfonto-
sabb szervezeteinek és vezető tisztségviselői körének feltérképezését céloz-
zák. Ezek a kutatások a belügy, a külkapcsolatok és külpolitika, a hadsereg, 
az igazságszolgáltatás, a gazdaság és a kultúra területén vizsgálják a jelen-
tősebb intézmények történetét, az ezeket működtető apparátusok összeté-
telét, valamint a pártirányítás formális és informális, rejtett technikáit. A mun-
kacsoportok tagjai egyrészt a Bizottság Hivatalának főállású tudományos 
kutatói, másrészt a NEBtv. 30. § (1) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 
külső szakértők. A munkacsoportok egy-egy bizottsági tag irányítása alatt 
állnak. A bizottsági tagok önállóan vezetik az egyes munkacsoportokat, és 
felelnek az azokban folyó szakmai munkáért.

A Bizottság törvényben előírt legfőbb feladata, hogy bemutassa a kom-
munista diktatúra hatalmi működését, főbb szervezeteit, intézményeit és 
tisztségviselőit. Szintén a Bizottság feladata a kommunizmus időszaka alatt 
elkövetett, el nem évülő bűncselekmények elkövetői körének felderítésében 
együttműködés az Ügyészséggel. A Bizottság korlátlanul betekinthet a kom-
munista diktatúra kiépülése és működése idején, 1944. december 21. és 1990. 
május 2. között keletkezett dokumentumokba, továbbá minősített adatok mi-
nősítésének felülvizsgálata érdekében javaslatot tehet a feladat- és hatáskör-
rel rendelkező, minősítésre jogosult szervek felé.
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A Bizottság a feltárt adatok felhasználásával adatbázisokat, tudástárat és 
digitális archívumot épít. Ezeken túl rögzíti a még élő tanúk emlékeit, isme-
retterjesztő tevékenységet folytat, jelentéseket, jogalkotási javaslatokat ké-
szít, amelyekkel elősegíti a kommunizmus bűneinek feltárását és a diktatúra 
áldozatainak megbecsülését.

A büntetőjogilag felelősnek tartott személyekkel szemben a Bizottság 
büntetőeljárás lefolytatását kezdeményezi a legfőbb ügyésznél.

1.2. A BIZOTTSÁG TAGJAI

Földváryné Kiss Réka, Máthé Áron,
a Bizottság elnöke a Bizottság elnökhelyettese

Bank Barbara, Ötvös István, Soós Viktor Attila,
a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja
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1.3. A BIZOTTSÁG MUNKÁJÁT SEGÍTŐ HIVATAL

A NEBtv. értelmében a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala (a továb-
biakban: Hivatal) a Bizottság munkaszervezete, feladata a Bizottság tevé-
kenységének támogatása. A Bizottság tudományos munkáját a Hivatal főál-
lású történész és jogász munkatársai segítik. A Hivatal biztosítja továbbá a 
Bizottság számára a működéshez szükséges technikai és humán feltételeket.

A Hivatal a Bizottság döntése és iránymutatása alapján nemzetközi és ha-
zai szakmai konferenciákat, megemlékezéseket, programokat szervez, emel-
lett közreműködik a Bizottság nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében és 
fenntartásában, szervezi a Bizottság sajtókapcsolatait, elvégzi a Bizottság-
hoz érkezett közérdekű bejelentésekkel, adatigénylésekkel, javaslatokkal és 
panaszokkal összefüggő teendőket. A Hivatal előkészíti a Bizottság jogal-
kotási javaslatait, továbbá ellátja a Bizottsággal, valamint a bizottsági tagok 
közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos igazgatási feladatokat, ennek kere-
tében elkészíti a bizottsági ülések emlékeztetőit, kezeli a Bizottság működé-
se során keletkezett iratokat, őrzi a Bizottság tagjainak vagyonnyilatkozatait, 
működteti a Bizottság honlapját.

A Hivatal jogállását tekintve fejezetet irányító szervi jogállással bíró köz-
ponti költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Országgyűlés költ-
ségvetési fejezetén belül önálló címet képez. A Hivatalt 2014. március 1. óta 
Dergán Ádám főigazgató vezeti. A főigazgatót a Bizottság elnöke nevezi ki, 
menti fel, és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. A főigazgató a 
Bizottság elnökének irányításával végzi munkáját.

A Bizottság és Hivatala 2014 és 2016 között ideiglenes telephelyen, egy 
VII. kerületi irodaházban működött. A végleges elhelyezés érdekében a Fővá-
rosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-i ülésén elvi támogatását adta az 1088 
Budapest, Vas utca 10. szám alatti ingatlannak az állam számára való térítés-
mentes átadásához. 2015. október 28-i ülésén pedig elfogadta az 1358/2015.
(X. 28.) számú határozatot, amely kimondja, hogy az említett ingatlan tulaj-
donjogát – „a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. tör-
vényben meghatározottak szerint a kommunista diktatúrával kapcsolatos 
állami emlékezet megőrzésével, valamint a diktatúra hatalmi működésének 
feltárásával összefüggő közfeladat ellátásának elősegítése érdekében” – a 
Magyar Állam részére ingyenesen átadja. A Fővárosi Közgyűlés határozata 
értelmében az ingatlan 2016-ban átkerült a Magyar Állam tulajdonába, a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésébe. Ezt követően a Hivatal 
és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2016. április 4-én vagyonkezelési 
szerződést kötött, melynek értelmében a Hivatal – alapfeladatainak ellátásá-
hoz – megkapta a Vas utcai ingatlan határozatlan időre szóló vagyonkezelői 
jogát. 2016 ősze óta az 1088 Budapest, Vas utca 10. számú ingatlan a Hivatal 
végleges székhelye.
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A Hivatal működését, szervezeti felépítését, az egyes szervezeti egységek 
feladatait a 2016. november 11-én hatályba lépett Szervezeti és Működési Sza-
bályzat (SZMSZ) tartalmazza. Az SZMSZ-ben megállapított létszám: 49 fő.

A Hivatal 2016. évben az alábbi szervezeti egységekre és szervezeti ele-
mekre tagolódott:

 — NEB Kabinet
• Titkársági Osztály
• Kutatási Osztály
 — Jogi Főosztály
 — Gazdasági Főosztály
 — Kommunikációs és Informatikai Főosztály
 — Belső ellenőr
 — Humánpolitikai Osztály
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1

Végzettségek
Végzettség Megszerzés időpontja Forrás

Gimnáziumi érettségi, Kisújszállási 
Református Gimnázium

1938 ÁBTL 2.8.1. 0311

Jog- és államtudományi doktori oklevél, 
Pázmány Péter Tudományegyetem

1948 ÁBTL 2.8.1. 0311

Bírói és államügyészi szakvizsga 1951 ÁBTL 2.8.1. 0311

A jogtudományok kandidátusa 1955 ÁBTL 2.8.1. 0311

A jogtudományok doktora 1960 ÁBTL 2.8.1. 0311

 
Rendfokozatok
Rendfokozat Előléptetés időpontja Forrás

rny. hadnagy 1945.05.20. ÁBTL 2.8.1. 0311

rny. főhadnagy [1949.12.15.] ÁBTL 2.8.1. 13/a/1948.12.22. BM ÁVH vez. pcs.

áv. százados [1953.07.31.] ÁBTL 2.8.1. 25/53.07.31. BM pcs.

áv. őrnagy 1954.03.31. ÁBTL 2.8.1. 172/5/1954.03.31. BM I. h. pcs.

r. alezredes 1960.09.04. ÁBTL 2.8.1. 0311

anyja neve: gRünfeld Vilma
születési idő: 1920.12.19.
születési hely: Budapest
elhalálozás ideje: 1969.08.03.
elhalálozás helye: Budapest

Barna Péter, dr.

ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK  
TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

2

Beosztások
Munkahely, szervezeti egység Beosztás, munkakör Időszak Forrás

Sík és Deák gabonabolt, Jászberény
gyakornok, magántisztviselő, fizikai 
munkás

1938–1940 ÁBTL 2.8.1. 0311

Bartha és társa rádióüzlete, Budapest kerékpáros kifutó, csomagoló 1940–1941 ÁBTL 2.8.1. 0311

Sík és Deák fakitermelési vállalata, Óradna magántisztviselő 1941 ÁBTL 2.8.1. 0311

Moldován Sándor fakitermelési vállalata, 
Óradna

magántisztviselő 1941–1942 ÁBTL 2.8.1. 0311

Magyar Királyi Honvédség I. 
munkaszolgálatos zászlóalj

munkaszolgálatos 1944.02.–1943 ÁBTL 2.8.1. 0311

Magyar Királyi Honvédség XIII. 
munkaszolgálatos zászlóalj

munkaszolgálatos 1943–1944.02. ÁBTL 2.8.1. 0311

Moldován Sándor fakitermelési vállalata, 
Óradna

magántisztviselő 1944.02.–1944.04. ÁBTL 2.8.1. 0311

Magyar Húsiparosok Szövetkezete Vállalat húsipari segédmunkás 1944.04.–1945.01. ÁBTL 2.8.1. 0311

Globus Hírlap- és Könyvterjesztő Vállalat vidéki sajtószervező 1945.01.–1945.05. ÁBTL 2.8.1. 0311

Magyar Államrendőrség Budapesti 
Főkapitánysága VIII. kerületi bűnügyi 
nyomozócsoport

csoportvezető-helyettes 1945.05.–1946.12. ÁBTL 2.8.1. 0311

Magyar Államrendőrség Budapesti 
Főkapitánysága  Gazdasági Rendészeti 
Ügyosztály II. alosztály operatív csoportja

csoportvezető 1947.01.–1948.12. ÁBTL 2.8.1. 0311

BM ÁVH D Ügyosztály Törzs n. a. 1948.12.15.–1949.12. ÁBTL 2.8.1. 13/a/1948. 12. 22. BM ÁVH vez. pcs.

ÁVH I/4. Osztály n. a. 1950.01. ÁBTL 2.8.1. 1/1950. 01. 27. ÁVH vez. pcs. (IV.)

ÁVH VII. Főosztály Törzs n. a. 1950 ÁBTL 2.8.1. 1/1950. 01. 27. ÁVH vez. pcs.

Katonai Ügyészség Államvédelmi 
Kirendeltsége

a vezető ügyész helyettese 1950–1951 ÁBTL 2.8.1. 0311

ÁVH VI. Főosztály jogügyi szakértő 1951–1953 ÁBTL 2.8.1. 0311

BM VI. Osztály jogügyi szakértő 1953–1954 ÁBTL 2.8.1. 0311

BM Vizsgálati Főosztály jogügyi szakértő 1953–1956 ÁBTL 2.8.1. 0311

BM Vizsgálati Főosztály Jogügyi Csoport csoportvezető 1956 ÁBTL 2.8.1. 0311

BM ORFK II. Főosztály Vizsgálati Osztály vizsgáló, jogügyi csoportvezető 1956.11.–1957.04. ÁBTL 2.8.1. 0036/1956.12.01. BM I. h. pcs.

BM II/8-f alosztály alosztályvezető 1957.05.–1959.10. ÁBTL 2.8.1. 0311

BM Rendőrtiszti Akadémia Jogi Tanszék tanszékvezető 1959.10.–1962.02.19. ÁBTL 2.8.1. 1589/1959.10.30. BM h. pcs.

ELTE ÁJTK Büntetőjogi Tanszék egyetemi docens 1959.10.–1961.07. ÁBTL 2.8.1. 0311

ELTE ÁJTK Büntetőjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanár 1961.08.–1969.08. ÁBTL 2.8.1. 0311

BM II/8. Osztály osztályvezető-helyettes (félállásban) 1962.02.20.–1962.08.15. ÁBTL 2.8.1. 132/1962.02.16. BM pcs.

Leszerelve a polgári életbe történő 
áthelyezéssel

1962.08.15.
ÁBTL 4.2. 0032/1962.08.29. BM pcs.; ÁBTL 2.8.1. 
950/1962.08.15. BM pcs.

3

kitüntetések
Kitüntetés Időpont Forrás Forrás

48-as Díszérem 1948 ÁBTL 2.8.1. 0311

Állambiztonsági Érdemérem arany fokozata 1956 ÁBTL 2.8.1. 0311

kiegészítések
1945 elejétől a szociáldemokrata, 1945. szeptembertől a kommunista párt tagja volt.   

Önéletrajza szerint 1956. október 23–30. között a BM Vizsgálati Főosztály Gyorskocsi utcai épületében tartózkodott, onnan a Kossuth 
Tüzértiszti Iskola laktanyájába ment, ahol november 4-ig „védőőrizetben” volt, majd november 8-án jelentkezett szolgálattételre. 

1962-ben az  Elnöki Tanács 105/1959. sz. határozata H.65. pontja alapján a polgári életbe történő áthelyezéssel leszerelték.  
 

fő műVei
Büntetőjogi ismeretek. I. kötet. BM Kiképzési és Tanulmányi Osztály, Budapest, 1955.   

Büntetőjogi ismeretek. II. kötet. Belügyminiszérium, Budapest, 1957.     

Büntetőjogi ismeretek. I. kötet. 2. javított és bővített kiadás. BM  Tanulmányi és Módszertani Osztály, Budapest, 1958.  

Az eljárás megindítása. A vizsgálat keletkezése. Ideiglenes tananyag. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, Budapest, 1958. 

A bűnüldözés elvi kérdései. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971.   

Büntetőjogi ismeretek. III. kötet. A büntető eljárás főbb kérdései. BM  Tanulmányi és Módszertani Osztály, Budapest, 1959.  
 

egyéB foRRás
Révai Új Lexikona. II. kötet. Bak–Bia. Főszerkesztő: Kollega Tarsoly István. Babits Kiadó, Szekszárd, 1998. 450.   



17

2. Kommunista hatalombirtokosok 
– 1956: újabb karrierpályák

2016-ban is több száz kommunista hatalombirtokos karrierpályáját állí-
tottuk össze, jelentős részben eddig kiadatlan források felhasználásával. 
A  lehető legteljesebb karrierutak elsőként a Bizottság honlapján váltak 
elérhetővé az érdeklődők számára.

2.1. A MEGTORLÁSBAN SZEREPET VÁLLALÓ 
SZEMÉLYEK KARRIERPÁLYÁINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 
ÉS KÖZZÉTÉTELE

2.1.1. „A KÉK FÜZET” NÉVSORA ÉS A K-RÉSZLEG: A NAGY IMRE ÉS 
TÁRSAI PER ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN SZEREPET KAPOTT ÁLLAMBIZTONSÁGI 
BEOSZTOTTAK ÉS VEZETŐK

101 karrierpálya

2016. június 16-án, Nagy Imre és társai ki-
végzésének 58. évfordulóján a Nagy Imre 
és társai per előkészítésében szerepet 
kapott állambiztonsági beosztottak és 
vezetők hivatali karrierútját tette közzé a 
belügyi munkacsoportban folyó kutatás 
nyomán a Bizottság. A válogatás alapja 
az a 150 nevet (a 161 fős listából levonva a 
kétszer is szereplőket) tartalmazó kékeslila 
színű iskolai füzet, amely azoknak a neveit 
tartalmazza, akik 1957. április 13-ától belép-
hettek a politikai rendőrség vizsgálati osz-
tályának székhelyén, a Gyorskocsi utca 31. 
szám alatti épületben a harmadik emeleti 
zárt folyosóra, ahol a Nagy Imre-ügy bün-
tetőeljárás alá vont szereplői raboskodtak.
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Az 1956-os forradalmat követő megtorlás folyamatában a legjelentősebb-
nek számító ügyek – köztük a Nagy Imre-per – előkészítésére és lebonyolí-
tására a vizsgálati osztályon belül, attól elkülönülve, külön részleget hoztak 
létre, ahová a politikai rendőrség valamennyi osztályáról átvezényelték a leg-
megbízhatóbbnak és legalkalmasabbnak tartott munkatársakat, döntő több-
ségükben volt államvédelmi beosztottakat. Az úgynevezett K-részleget Raj-
nai Sándor irányította. Különböző vizsgálati csoportokat alakítottak ki, az I. 
számú csoport foglalkozott a Nagy Imre-üggyel, ezt Ferencsik József (az ön-
álló ÁVH kémelhárító főosztályának hajdani első embere) irányította. A politi-
kai „összekötő” a párt felé Biszku Béla belügyminiszter, az MSZMP Ideiglenes 
Intéző Bizottságának (majd Politikai Bizottságának) tagja volt. A szovjet „ta-
nácsadó elvtársak” részvétele a külön részlegen lefolytatott vizsgálatokban 
egyértelműnek tűnik, ezt bizonyítja a füzet első oldalán szereplő bejegyzés a 
számukra kiutalt belépőkről, valamint az orosz nyelvű tolmácsok, fordítók je-
lenléte is, akik közül néhánynak az életrajza ebben a válogatásban is szerepel.

Hangsúlyozni kell, hogy a füzetbe nemcsak a K-részleg tagjainak a nevét 
jegyezték fel, hanem az ezredestől kezdve a szakaszvezetőn át minden ál-
lambiztonsági tisztét, operatív beosztottét, irodai segédtisztét (gépírónők), 
valamint a vizsgálati osztály főorvosáét, egy bűnügyi fényképészét és négy 
„külsős” ügyészét, sőt Non György volt legfőbb ügyészét is, akik a vizsgálati 
osztály fogdájának duplán elzárt területére beléphettek. Ugyanakkor a füzet 
nem tartalmazza az összes olyan személy nevét, akik minden bizonnyal jelen 
voltak a kihallgatásokon, hiszen például magának a vizsgálati osztály vezető-
jének, Szalma Józsefnek a neve is hiányzik a listáról. Az azonban vitán felül áll, 
hogy a füzetben szereplők fontos szerepet játszottak a később több halálos 
és súlyos ítélettel záruló per előkészítésében.

A nyilvánosságra hozott 101 db életrajz, rövid karrierút forrásai az Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött úgynevezett fogyatéki 
anyagok, azok a személyi akták, amelyek minden belügyi dolgozó személyi 
adatait, karrierútjának állomásait, rendfokozatát, beosztási helyének válto-
zását, parancsnokai által rendszeres időközönként készített minősítését, ön-
életrajzát, fotóját tartalmazzák.

2.1.2. A KARHATALMI ALAKULATOK VEZETŐI

66 karrierpálya

2016. december 5-én a kommunista pártot támogató fegyveres szerve-
zetek, a karhatalmi alakulatok vezetőinek névsorát és karrierútjait hozta 
nyilvánosságra a NEB katonai munkacsoportjában zajló kiterjedt levéltári 
kutatások eredményeként a Bizottság.
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején az erre a célra szolgáló 
karhatalmi erők nem voltak képesek ellátni feladatukat, fenntartani a kommu-
nista párt uralmát. A november 4-i szovjet támadás révén restaurált hatalom 
egyik fő célja egy olyan fegyveres szerv életre hívása volt, amely feltétel nél-
kül támogatja törekvéseit, nem utolsósorban azért, hogy Moszkva felé bizo-
nyítsa, saját erőből is képes a rendteremtésre.

Bár bizonyos adatok arra utalnak, hogy egyes karhatalmi alakulatok már 
a forradalom napjaiban aktívan részt vettek a harcokban, hivatalosan 1956. 
november 9-étől kezdték meg a Magyar Forradalmi Honvéd/Belügyi Karha-
talom megalakítását. A karhatalmi ezredekhez csatlakozó, vezető beosztású 
tisztek lettek a forradalmat eltipró szovjetek és hazai segítőik legelső táma-
szai.

A karhatalom mint fegyveres testület felelős volt a kádári megtorlás első 
időszakának számos kegyetlenkedéséért, egységei a rendszer hű táma-
szaként fegyveres szolgálatot teljesítettek, letartóztatásokban, forradalmá-
rok felkutatásában, bántalmazásukban vettek részt. Ugyanakkor akadtak 
olyan tagjai, akik közvetlenül nem vettek részt ezekben a cselekményekben.

A „szabályos” életpályák mellett néhány rendhagyó is feltűnik a publikált 
életrajzokban. Voltak, akik – a közhiedelemmel ellentétben – úgy maradtak a 

MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY

FEGYVERES ERŐK MINISZTERE

Belügyminiszter  
I. helyettese

Budapesti  
Rendőrfőkapitányság
Kerületi kapitányságok

Belügyminisztérium 
Karhatalmi Ezred

1. 
Zászlóalj

2. 
Zászlóalj

3. 
Zászlóalj

Megyei  
rendőrkapitányságok

Járási kapitányságok
Határőrség

Honvédelmi Minisztérium

Hadseregparancsnokság6 

(Katonai Tanács)

Honvédelmi Minisztérium 

Vezérkar
Vidéki karhatalom

Megyei  
parancsnokság

Karhatalmi századok
(járások)

Hadműveleti Osztály

Megyei karhatalmi 
zászlóaljak (19)

1.  
Karhatalmi  

Ezred

Századok
1–10.

Hodosán-
csoport2

2.  
Karhatalmi 

Ezred

Századok
1–10.

Pestvidéki 
csoport3

3.  
Karhatalmi 

Ezred

Századok
1–10.

Orbán-
csoport4

1 Az 1956. november 13-án létrehozott Hadseregparancsnokság látta el átmenetileg a Honvédelmi Minisztérium központi szervei és a Vezérkar feladatait. Parancsnoka Uszta Gyula vezérőrnagy, helyettese Gyurkó Lajos 
vezérőrnagy volt.
2 A csoport a kiskunhalasi 37. lövészezredből alakult meg. Az ezred Hodosán Imre őrnagy, ezredparancsnok vezetésével már a forradalom napjaiban is Budapesten tartózkodott, és részt vett a forradalmárok elleni harcban. 
Elhelyezést az Üllői úti Kiss János laktanyában kaptak. Azonban annak ellenére, hogy az egyik legmegbízhatóbb erőt képviselték, a szovjetek lefegyverezték az alakulatot, és csak november 9-én térhettek vissza Kiskun-
halasra. Miután a karhatalmi alakulatot megszervezték, november 27-én ismét Budapesten voltak. Az úgynevezett Hodosán-csoport 477 fővel kezdte meg működését. A karhatalmi szolgálatra nemcsak tisztek, tiszthelyet-
tesek, hanem sorkatonák is jelentős számban jelentkeztek. A forradalom alatti tevékenységük és karhatalmi szolgálatuk elismeréseképpen a kormányzat az ezrednek a 37.  Budapesti Forradalmi Ezred nevet adományozta.
3 A csoport 1956. november végén alakult meg 162 fővel, és Budapesten kezdte meg működését. 
4 Az 1. karhatalmi ezred 6. százada, amelynek állománya volt ÁVH-sokból állt, 1956. december 1-jén parancsnoka, Orbán Miklós volt államvédelmi ezredes – a belső karhatalom volt parancsnoka – vezetésével kivált az ez-
redből, és a Belügyminisztériumba ment át. Az alakulat alapját képezte a később megalakuló BM Karhatalmi Ezrednek. Ennek megalakulásáig Orbán-csoport néven tevékenykedett. Egy 1956. december 19-én, a hadsereg 
1956. december 1. és december 15. közötti helyzetéről írt összefoglaló jelentés új alakulatként tünteti fel az Orbán-csoportot, és december 15-én a létszámát 461 főnek adta meg. Más adat szerint az Orbán Miklós ezredes 
által vezetett századot 1956. november végén kivonták az 1. karhatalmi ezredből, és Pest megyei karhatalmi zászlóajként tevékenykedett Pest megye területén 1956. december 31-ig.

Együttműködés

A KARHATALMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE | 1956–1957
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tisztikar tagjai, hogy nem írták alá a tiszti nyilatkozatot, de találunk olyat is, 
aki karhatalmista tevékenysége ellenére később mégis az ’56-os megtorlás 
áldozatává vált. Pályaképük ismertetésével hozzá szeretnénk járulni 20. szá-
zadi történelmünk eddig kevéssé tárgyalt eseményeinek mélyebb megisme-
réséhez.

1

FARKAS BENŐ 
1912. JANUÁR 27. MAGLÓD – 1980. NOVEMBER 22. BUDAPEST

RENDFOKOZATOK
főhadnagy 1950

százados 1952

őrnagy 1956

alezredes 1962

POLGÁRI ISKOLÁK, VÉGZETTSÉG
Négy polgári 1922–1924

MUNKAHELYEK
N. a. asztalossegéd n. a.

KATONAI ISKOLÁK, VÉGZETTSÉG
Petőfi Politikai Tiszti Iskola 1949–1950

Sztálin, majd Petőfi Politikai Akadémia 1953–1956

Katonai szakképzettsége politikai munkás

KATONAI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁSOK
Tolna megyei kiegészítő parancsnokság, Szekszárd parancsnok politikai helyettese 1957–1959

Honvédelmi Minisztérium Politikai Főcsoportfőnökség filmkölcsönző és 
kulturális anyagraktár

parancsnok 1959–1966

Nyugállományba helyezve 1966. július 31.

PÁRTTAGSÁG
SZDP 1926–1944

MKP 1945

MDP 1948

MSZMP 1956

KARHATALMI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁS
3. (budai) karhatalmi ezred II. kerületi század

szakaszparancsnok, majd a század
parancsnok politikai helyettese, köz
ben állandó ülnök a had bírósá gon

1956. november 11.–1957.  
április 30.

1. Forradalmi Karhatalmi Ezred
századparancsnok politikai 
helyettese

1957. május 1.–november 21.

ANYJA NEVE: KOVÁCS ANNA 
APJA NEVE: FARKAS BENŐ
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2.1.3. A MEGTORLÁS SZOLGÁLATÁBAN ÁLLT ÜGYÉSZEK ÉS BÍRÁK

75 karrierpálya

1956. december 15-én hajtották végre Soltész Józsefen a forradalom utáni 
megtorlás első statáriális halálos ítéletét Miskolcon. Erre emlékezve tette 
közzé a Bizottság a megtorlás szolgálatában állt ügyészek és bírák életpá-
lyáit bemutató összeállítása első részét 2016. december 15-én. Ebben az 
összeállításban, amely 52 db eddig többnyire ismeretlen karrierpályát tartal-
maz, a forradalom résztvevőivel szemben indított büntetőperekben halálos 
ítéletet kihirdetett bírák pályaképeit hozta nyilvánosságra a Bizottság. A ku-
tatás során a a levéltárakban fellelhető adatok nyomán pontosítottuk, illetve 
kiegészítettük a perekben közreműködő bírák eddigi ismert névsorát. Minden 
életrajz végén közöltük az első, illetve a másodfokon meghozott halálos ítélet 
időpontját, az elítélt nevét, első fokon eljáró bíró esetében a másodfokú dön-
tést (helybenhagyás, enyhítés), a kegyelemben részesítést, ha valakit távollé-
tében ítéltek halálra és a legtöbb esetben a kivégzés dátumát is.

Levéltári alapkutatásokra támaszkodva megkezdtük a megtorlásban sze-
repet vállalt ügyészek körének feltérképezését is. A halálos ítéletekben közre-
működő ügyészek teljes névsorát korábban nem publikálták. 2016. december 
15-én 23 db ügyész karrierpályáját hoztuk nyilvánosságra. A bírákéhoz ha-
sonlóan a karrier ismertetése után soroljuk fel a pereket, az áldozatok nevét 
és elítélésük dátumát.

1

FEKETE LÁSZLÓ ÁRPÁD, DR.
1927. március 8. Budapest – 2014. február 1. Esztergom, Komárom-
Esztergom megye

A Magyar Optikai Művekben dolgozott 1944–1945 között, majd Fekete Kálmán kisipa-
rosnál volt ipari tanuló és asztalossegéd 1949-ig, ezt követően a Tanszergyártó Állami 
Vállalat alkalmazta ugyancsak asztalosként 1951-ig. A Bírói és Államügyészi Akadémiát 
1950–1952 között végezte el, jogi doktori oklevelét az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem állította ki 1957. október 19-én. 1950-ben felvették a Magyar Dolgozók Pártjába, 
1955–1956-ban pártiskolára is járt.

1952-től a Gyulai Járásbíróságon járásbíró. 1953-ban a Pécsi Megyei Bíróságon lett 
elnökhelyettes, májustól vezető. 1953–1955 között a Budapesti Megyei Bíróságon, 1956–
1958 között a Budapesti Fővárosi Bíróságon volt tanácsvezető bíró. 1958–1959-ben fő-
előadó az igazságügyi tárcánál. Ezt követően nyugdíjazásáig az Esztergomi Megyei Bí-
róságon dolgozott, 1958. június 22-i kinevezése után 1958. július 1.–1987. december 30. 
között elnökhelyettesként; 1978. augusztus 10-től bírósági főtanácsos. A munkavégzés 
alól 1987. december 30-án mentették fel, a munkaviszonya 1988. január 31-én szűnt 
meg, és nyugállományba vonult. Bírói tisztsége alól saját kérelmére csak 1989. novem-
ber 30-ával mentették fel. 1981 előtt több évig a bírósági pártalapszervezet titkára volt.

1962-es minősítése szerint korábban „a Fővárosi Bíróságnál elsőfokú – főleg politikai 
természetű – ügyeket tárgyalt, s az ellenforradalom után népbírósági tanácsvezetőként 
dolgozott […] A proletárdiktatúra feltétlen híve, képzett marxista. Mint új értelmiségi 
híven követi a Párt és a Kormány célkitűzéseit. Érvényre juttatja a Párt büntetőpolitikai 
elveit, komoly, nemcsak gyakorlati, hanem elméleti felkészültségű büntető bíró.”

Az 1956-os forradalom utáni kádári megtorlás során számos, jelentős büntetőper-
ben ítélkezett. Négy esetben ő nem halálra, hanem szabadságvesztésre ítélte a vád-
lottakat, akiknek másodfokon halálbüntetésre súlyosbították elmarasztalását, és kivé-
gezték őket. Így tizenöt évi börtönbüntetést szabott ki Micsinai Istvánra 1957. február 
18-án, akinek elmarasztalását másodfokon dr. Vida Ferenc halálbüntetésre súlyosbítot-
ta, s az ítéletet 1957. április 18-án végrehajtották. Hasonlóképp történt Bosnyák Gábor 
esetében: az 1957. október 21-én kihirdetett húszévi börtönbüntetést másodfokon, a 
dr. Borbély János vezette tanács 1958. április 21-én súlyosbította halálbüntetésre, s az 
elítéltet 1958. április 24-én kivégezték. Erős Istvánt életfogytig tartó börtönbüntetésre 
ítélte 1958. február 5-én. Dr. Vágó Tibor tanácsa azonban 1958. október 5-én súlyosbí-
totta az ítéletet, s Erőst 1958. október 10-én kivégezték. Törzsök Géza 1957. szeptember 
7-én kihirdetett első- és 1957. december 27-én felolvasott másodfokú ítélete egyaránt 
életfogytig tartó börtönbüntetés volt. Dr. Szénási Géza legfőbb ügyész törvényességi 

1

MÁTSIK GYÖRGY
1925. november 11. Szombathely, Vas vármegye

Az elemi iskola kijárása után 1940-ben Réti Alajos műszerész mellett lett műszerész-
tanonc, majd -segéd, 1944. júliustól a Magyar Optikai Műveknél továbbra is szakmájá-
ban dolgozott. 1945. január 14-én lépett a rendőrség kötelékébe, őrszemesként, majd 
őrparancsnokként szolgált az államrendőrség Budapest XIII. kerületi kapitányságán. 
1945-ben felvették a Magyar Kommunista Pártba. Esti pártiskolát és rendőrsportmes-
teri tanfolyamot végzett, 1948 elején, a rendőrakadémiára vezénylésekor a kistarcsai 
rendőrtanosztály sportelőadójaként tevékenykedett rendőr őrmesteri rendfokozatban. 
1949. márciusban, az akadémia befejezése után rendőr hadnaggyá léptették elő, s a 
szegedi VI. kerületi rendőrtanosztályhoz osztották be, onnan még abban az évben a 
gyulai városi kapitányságra került bűnügyi előadónak, majd a miskolci rendőrtanosz-
tályhoz századparancsnoknak. 1950-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrka-
pitányságon szolgált.

1951–1953-ban a Szovjetunióban tanult. 1953-tól rendőr őrnagyi rendfokozatban a 
Belügyminisztérium Országos Rendőrkapitányság IX. Osztályának vezetője volt, ő ko-
ordinálta a személyiigazolvány-rendszer bevezetésével járó feladatokat. 1955. július 15-
től a BM ORK III. Osztálya (társadalmi tulajdon védelme) élén állt. 1958-as minősítése 
szerint „az ellenforradalom alatti magatartása ellen kifogás nem merült fel”. 1957. no-
vember 10-én miniszteri biztosként Borsod-Abaúj-Zemplénbe küldték, s 1957. júniusig 
ő vezette a megyei rendőr-főkapitányságot. 1956. december–1957. július között a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ideiglenes Intéző Bizott-
ságának is tagja volt.

1957-ben jogi végzettséget szerzett, s augusztus 1-jével kinevezték a Fővárosi 
Ügyészség Politikai Osztályára ügyésznek. 1959. február 13-án megbízták a Budapesti 
VII. Kerületi Ügyészség ideiglenes vezetésével, 1959. október 28. és 1962. szeptember 
13. között pedig a Fővárosi Főügyészség Nyomozó Osztályát vezette. 1959-es minősí-
tése szerint „Igen sok – főleg ellenforradalmi – politikai bűnügy tárgyalásán látta el a 
vádképviseletet igen aktívan és osztályharcosan, bátor kiállással. Ilyen volt pl. a Thö-
köly úti ellenforradalmárok ügye.”

1962. szeptember 14.–1967. február 6. között csoportvezető ügyész volt a Legfőbb 
Ügyészség Nyomozó Osztályán. 1967. február 7-én a Fővárosi Főügyészségre helyez-
ték át beosztott ügyésznek, mert a Legfőbb Ügyészség Személyzeti Önálló Főosztá-
lya által készített feljegyzés szerint társával „nyomozásuk során olyan módszerekkel 
végezték munkájukat, amelyek nagymértékben sértik az ügyészségi nyomozó testület 
tekintélyét, a törvényesség biztosítását és több esetben letartóztatottakkal szembeni 
durva, goromba magatartásuk azokra lelki presszióként hatottak.”

1969. január 1-től a Melléktermék és Hulladékgyűjtő Vállalathoz (MÉH) került, kohá-
szati osztályvezetőnek. 1983–1987 között a MÉH Tröszt vezérigazgatója volt.
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2.2. EGYHÁZÜLDÖZŐK

133 karrierpálya

A NEB archontológiai munkacsoportja által készített összeállításban a 
kommunista diktatúra egyházpolitikája végrehajtásáért felelős – így töb-
bek között az egyházi személyiségek tevékenységét felügyelő, ellenőrző, 
esetenként manipuláló és kihasználó, máskor kötelező „vegzálásukat”, 
esetleges megnyomorításukat megvalósító – két legfontosabb szervezet: 
az Állami Egyházügyi Hivatal, valamint a politikai rendőrség egyházi elhá-
rítással foglalkozó egysége vezetőinek és beosztottjainak, összesen 133 
személynek a karrierpályáját tettük közzé. Folyamatosan frissülő adatbá-
zisunk első közzétételének időpontjaként az Állami Egyházügyi Hivatal 
„születésnapját”, 1951. május 18-ai megalakításának 65. évfordulóját vá-
lasztottuk.

A második világháború befeje-
ződését követően a Szovjetunió 
ellenőrzése alá került kelet-kö-
zép-európai régió államaiban fo-
kozatosan kiépülő, önmagukat 
„népi demokráciának” hívó kom-
munista diktatúrák kezdettől el-
lenfélként tekintettek a rendszer 
hivatalos ideológiájával szemben-
álló, ugyanakkor jelentős társa-
dalmi beágyazottsággal és önálló 
intézményi háttérrel rendelkező 
egyházakra. Bár a szocializmus 
évtizedei alatt az egyházpolitikai 
eszköztár sokat módosult (a nyílt 
egyházüldözéstől a vallás felszá-
molását célzó burkoltabb, ideo-
lógiai eszközökig) a pártállam 
célja mindvégig az egyházak te-
vékenységének ellenőrzése, kor-

látok közé szorítása, az egyházi autonómia felszámolása s függőségi helyze-
tük konzerválása volt. A vallási közösségek erős állami ellenőrzés alatt álltak, 
a hívőket másodosztályú állampolgároknak tekintették. Az egypártrendszer 
létrejöttétől az egyházpolitikát az állampárt – Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 
majd 1956 után Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) – határozta meg, 
irányítása alatt összehangoltan működtek együtt a különböző szintű párt-, 
állami és társadalmi szervek.

1

Dr. AnDor oszkárné kezér DorottyA
1926. november 4. Budapest

Az ÁllAmi EgyhÁzügyi hivAtAlbAn bEtöltött tisztségEi

áeH, titkárnő, előadó 1959. július 7.–1982. április 30.

áeH államigazgatási Főcsoport, titkárnő 
előadó

1969. április 1.–1982. április 30.

PÁlyÁjA

Anyja neve: Hübmann erzsébet.
szakképzettsége: gyors- és gépíró.
Gyors- és gépíró az ádler és szigetinél 1942. október 1-től 1943. november 20-ig, a 
schuler József rt.-nél 1943. november 23-tól 1945. június 15-ig, cérnázó a szabados 
textilgyárban 1945. június 16-tól 1945. július 30-ig. Gyors- és gépíró a kispesti textil-
gyárban 1946–1949 között, a Magyar Dolgozók Pártja Budapest XVIII. kerületi Bizottsá-
gánál 1949–1951 között, a karszalaggyárban 1951-ben. előadó a Budapest XVIII. kerületi 
tanácsnál 1951–1952 között. Gyors- és gépíró az Ikarusnál 1952-ben. előadó a kohó- és 
Gépipari Minisztérium Autó- és traktoripari Igazgatóságán 1952–1957 között. Gyors- és 
gépíró a Budapesti Járműgyárban 1957-ben, a kohó- és Gépipari Minisztérium Gépex-
port Irodáján 1957–1959 között, az Irodagépnél 1959-ben. titkárnő a szőlőoltvány- és 
Facsemete-forgalmi Vállalatnál 1959-ben.

1959. július 7-étől dolgozott az állami egyházügyi Hivatalban titkárnői, előadói be-
osztásban. 1969. április 1-től az államigazgatási Főcsoport titkárnői, adminisztrációs 
feladatait látta el. 1982. április 30-án ment nyugdíjba.

1946-tól a Magyar kommunista Párt, Magyar Dolgozók Pártja, majd a Magyar szo-
cialista Munkáspárt tagja volt. Az áeH-ban szakszervezeti bizalmi társadalmi munkát 
látott el, lakóhelyén mint sejtvezető végzett pártmunkát.

ForrÁsok

Magyar nemzeti Levéltár országos Levéltára XIX-A-21-b 558. doboz. állami egyházügyi Hivatal. általános 
iratok. Megszűnt személyi nyilvántartások A–F.
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AZ ÁEH LÉTSZÁMKIMUTATÁSA, SZERVEZETI BEOSZTÁSA  1951. SZEPTEMBER

ELNÖKSÉG
1 hivatalvezető
1 hivatalvezető-helyettes
1 titkár (előadó)
1 gyors- és gépíró

Vidéki megbízottak
1 osztályvezető-helyettes
4 főelőadó
9 előadó

Ellenőrzési Csoport
1 főelőadó
3 előadó

1 főelőadó

Egyházi Politikai Osztály
1 osztályvezető
1 osztályvezető-helyettes
6 főelőadó
6 előadó
3 gyors- és gépíró

Könyvelési Csoport
1 könyvelés vezetője
1 könyvelés vezetőhelyettese
3 főkönyvelő
4 könyvelő

Ügyviteli Csoport
1 csoportvezető
1 gondnok
1 előadó
1 bizalmas ügykezelés vezetője
1 könyvelő
1 gyors- és gépíró
3 hivatalsegéd
4 gépjárművezető

Személyzeti Osztály
1 osztályvezető
1 főelőadó
3 előadó

4 fő

1 fő

5 fő

17 fő
9 fő

4 fő 14 fő

13 fő

AZ ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE  1988

ELNÖK

Titkárság
Létszám: 15 fő

Pénzügyi 
Osztály
Létszám: 9 fő

Protestáns 
Főosztály
Létszám: 5 fő

Katolikus 
Főosztály
Létszám: 8 fő

Területfelelősök
Tájékoztatási 
Osztály
Létszám: 4 fő

ElnökhelyettesÁltalános elnökhelyettes

Összesítés: 
Elnök 1 fő
Általános elnökhelyettes 1 fő
Elnökhelyettes 1 fő
Titkárság 15 fő
Katolikus Főosztály 8 fő
Protestáns Főosztály 5 fő
Pénzügyi Osztály 9 fő
Tájékoztatási Osztály 4 fő
 44 fő



24

3. A kommunista állambiztonság 
iratainak feltárása

3.1. AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL 
KEZELÉSÉBEN LÉVŐ MÁGNESSZALAGOK 
ADATÁLLOMÁNYÁNAK VIZSGÁLATA

Az 1990 előtt működött állambiztonság különböző szervezeti egységei és a 
rendszer összessége működésének minél alaposabb megismerése érdeké-
ben fontos lépés egykori tevékenységük fennmaradt forrásainak tudományos 
eszközökkel és megközelítéssel történő rendszerezett feltárása. E cél által 
vezérelve a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény-
ben foglaltak végrehajtása érdekében a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és 
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) munkatársai – a 
Belügyminisztérium támogatásával – 2015 őszén megkezdték az 1990 előtti 
állambiztonsági szolgálat mágnesszalagokra rögzített – és jelenlegi ismerete-
ink szerint nem teljességében fennmaradt – adatállományainak tudományos 
vizsgálatát. A minősített adatokat tartalmazó mágnesszalagok szisztemati-
kus felülvizsgálatának célja, hogy a lehető legpontosabban egészülhessenek 
ki azok a levéltári források, amelyek az állampolgárok minél teljesebb infor-
mációs kárpótlását, valamint a tudományos kutatást egyaránt szolgálhatják.

A munkacsoport elvégezte az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) kezelésé-
ben lévő, a kommunista állambiztonság hálózati és operatív nyilvántartásait 
őrző mágnesszalagok tudományos vizsgálatát. Miután a vizsgálat lezárult, a 
szakértői munkacsoport elkészítette, majd közzétette az 1990 előtti állambiz-
tonsági szervek mágnesszalagokon megőrzött adatállományának tudomá-
nyos vizsgálatáról szóló jelentését, melyben kezdeményezte azok levéltárba 
adását, a minősített adatok felülvizsgálatát, kutathatóvá tételét.
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3.2. A KNBSZ KEZELÉSÉBEN LÉVŐ IRATOK 
VIZSGÁLATA

A Bizottság a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. tör-
vényben foglaltak végrehajtása érdekében 2014. március 31-én együttműkö-
dési megállapodást kötött a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal (KNBSZ). 
A megállapodás rögzíti, hogy a KNBSZ a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról 
szóló 2013. évi CCXLI. törvény 20. § (1) bekezdésében meghatározott tevé-
kenységi terület tekintetében a Bizottság rendelkezésére bocsátja az irattá-
rában fellelhető dokumentumokat; a Bizottság tagjai a tanulmányozott doku-
mentumok tekintetében javaslatot tesznek azok minősítésének fenntartására 
vagy megszüntetésére.

A Bizottság a munka első eredményeként 2016. április 6-án levélben for-
dult a KNBSZ-hez, s a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvény 23. § 
(5) bekezdésére hivatkozva az addig áttekintett minősített adatok közül az 
általa javasolt közel tízezer oldalnyi dokumentumok minősítésének felülvizs-
gálatát, annak titkosítás alóli feloldását javasolta a KNBSZ-nek mint feladat- 
és hatáskörrel rendelkező, minősítésre jogosult szervnek.

A KNBSZ 2016. április 12-én arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy meg-
kezdte a megjelölt iratok titkosításának felülvizsgálatát. Az eljárás befejezé-
sekor az iratok az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába kerül-
nek.
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4. Kiemelt kutatások

4.1. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC 60. ÉVFORDULÓJA

4.1.1. EMLÉKEZÉS ÉS EMLÉKEZTETÉS (KUTATÁSI PROGRAM A KÚRIÁVAL 
ÉS AZ ÜGYÉSZSÉGGEL)

Tudományos konferencia, Budapest, 2016. október 5.

A Bizottság, a Kúria és az Ügyészség egyedülálló kutatási programja régi, 
súlyos adósságot törleszt a magyar társadalom felé azáltal, hogy sziszte-
matikusan feltárja, feldolgozza és közzéteszi az 1956-os forradalom leve-
rését követő megtorlás eddig hiányzó mozaikjait: nevet, arcot kapnak a 
megtorlás résztvevői, és megismerhetővé válnak a büntetőperek.  2016-
ban, a közös kutatási program első szakaszának lezárásaként a szabadság-
harcosokat sújtó halálos ítéletek meghozatalában közreműködő ügyészek 
és bírák részletes életpályáit állítottuk össze és hoztuk nyilvánosságra.

A Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának el-
nöke Emlékezés és emlékeztetés címmel közös kutatási programot indított 
az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorlások igazságügyi 
dokumentumainak rendszerezett feltárására. Az erről szóló szándéknyilatko-
zatot 2014. december 3-án írták alá. A jogi és történeti szempontokat egy-
aránt érvényesítő kutatások kiterjednek a forradalmat követő büntetőperek 
rendszerezett áttekintésére, a megtorlásban közreműködő személyek köré-
nek feltárására és a forradalom hőseinek, mártírjainak portrészerű bemuta-
tására.

Az eredményekről tudományos konferenciákon számoltak be a kutatási 
program vezetői és résztvevői. A 2016. évi konferenciára október 5-én került 
sor a Kúria Dísztermében, melyen először kerültek bemutatásra a halálos íté-
letek meghozatalában közreműködő ügyészek és bírák karrierpályáira vonat-
kozó kutatás első eredményei.

A konferencián Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságá-
nak elnöke elmondta: a kutatássorozat célja, hogy méltó módon tisztelegjen 
az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás áldozatainak 
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emléke előtt, bemutassa a diktatúra örökségét, és őszintén szembenézzen a 
múlttal. Az egyik, az 1956 arcai nevet kapott kutatási program célja, hogy be-
mutassa a forradalom és szabadságharc ismert és kevéssé ismert résztvevőit, 
érzékeltesse, milyen különböző életúttal, politikai meggyőződéssel rendelke-
ző emberek találkoztak és fogtak össze a forradalomban, utána pedig miként 
ágaztak szét ismét ezek a sorsok. A megtorlás arcai című projekt keretében 
feldolgozzák annak a csaknem száz ügyésznek, bírónak az esetenként na-
gyon magasra ívelő karrierjét, akik közreműködtek a forradalom utáni 225 
végrehajtott halálos ítélet meghozatalában. A kutatások harmadik iránya egy, 
az 1956-os forradalom utáni megtorlásokkal kapcsolatos perkataszter elké-
szítése. A Magyar Nemzeti Levéltárban Mikó Zsuzsanna főigazgató vezeté-

sével a vidéki pereket dolgozzák fel szisztematikusan. Kiss Réka előadásában 
a halálos ítéletek meghozatalában szerepet vállalt ügyészek karrierpályáit is-
mertette.

Polt Péter legfőbb ügyész a konferencián elmondta: mérföldkő az igaz-
ságszolgáltatás számára, hogy szembenézhet a jogot a jogtalanság szolgá-
latába állító időszakkal. Emlékezni és emlékeztetni kell arra, hol volt a jog és 
az igazságérzet, amikor szándékosan félreértették a büntetőjogot, semmibe 
vették a bírói függetlenséget, a hatalom összekacsintott az igazságszolgálta-
tással, és az egyetlen cél a könyörtelen megtorlás volt.

Ma is példamutató a diktatúrával szembeszegülő bírák kiállása az 1956-os 
forradalom utáni megtorlás időszakában – mondta Darák Péter, a Kúria elnö-
ke. A Kúria épületében márványtábla őrzi annak a 23 egykori legfelsőbb bíró-
sági bírónak a nevét, akiket az 1956-os forradalom után távolítottak el, és így 
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nem vettek részt a statáriális ítélkezésben. Vannak köztük, akik a klasszikus 
bírói értékrend nevében utasították el a vérbíró szerepét, mások az 1950-es 
évek első felében törvénysértő, súlyos ítéleteket hoztak, de 1956 megérlelte 
bennük az elhatározást, hogy ilyesmiben többet nem vesznek részt. De még 
a fiatal, népi káderek között is voltak olyanok, aki képesek voltak ellenállni a 
párt és a bírósági vezetők utasításainak – idézte fel a főbíró.

A tanácskozáson előadott továbbá Zinner Tibor, Mikó Zsuzsanna, valamint 
M. Kiss Sándor.

A kutatási program első eredményeit foglalja össze Bódiné Beliznai Kinga 
és Zinner Tibor Akiknek nevét emléktábla őrzi című könyve, amely azokról a 
bírákról szól, akik nemet mertek mondani a hatalomnak a forradalmat követő 
büntetőperekben történő közreműködésüket illetően. A kiadvány a Kúria és 
a NEB támogatásával jelent meg. A kötetet a konferenciát követő kerekasz-
tal-beszélgetésen mutatták be, amelyen a két szerző mellett részt vett Kahler 
Frigyes és a korszak élő tanúja, Nagy Miklós volt legfelsőbb bírósági bíró. 
A beszélgetést Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora 
moderálta.

EMLÉKEZÉS ÉS  
EMLÉKEZTETÉS

II.
Tudományos konferencia  

az 1956-os forradalom  
és szabadságharc  

60. évfordulója alkalmából

MEGHÍVÓ
c

9.30–9.40 óra   
KÖSZÖNTŐ

Polt Péter, Magyarország legfőbb ügyésze

9.40–10.05 óra
Ügyészek a tűzvonalban
Földváryné Kiss réKa

a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke

10.05–10.30 óra
Bírák a tűzvonalban

Zinner tibor

a Veritas Történetkutató Intézet kutatócsoport-vezetője

c KÁVÉSZÜNET  c

10.50–11.15 óra
„A bűnös vidék.” Az 1956-os forradalmat követő 

megyei bírósági eljárások elemzése 
MiKó ZsuZsanna 

a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója

11.15–11.40 óra
Sokarcú ’56 - portrék a forradalomból

M. Kiss sándor

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és 
Archívum főigazgató-helyettese

11.40–12.50 óra
Bírói arcélek ’56 

Kerekasztal-beszélgetés  
Kahler Frigyes, bódiné beliZnai Kinga  

és a korszak élő tanúja, nagy MiKlós volt legfelsőbb 
bírósági bíró részvételével

Moderátor: MeZey barna egyetemi tanár,  
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora

12.50 óra
ZÁRSZÓ

daráK Péter, a Kúria elnöke

c  BÜFÉEBÉD  c

A Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és a  
Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke  
az 1956-os forradalom és szabadságharc  

60. évfordulóján
tisztelettel meghívja Önt az

EMLÉKEZÉS ÉS 
EMLÉKEZTETÉS

II.

című konferenciára.

Időpont:
2016. OKTÓBER 5. 9.30 ÓRA

Regisztráció 9 órától.

c
Helyszín:
KÚRIA

Budapest V., Markó utca 16.

Kérjük, részvételi szándékát  
neve és intézménye/munkahelye megnevezésével  

2016. október 1-jén 24.00-ig jelezze  
a konferencia@kuria.birosag.hu e-mail címen.
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4.1.2. 1956. ÖSSZEFÜGGÉSEK, HATÁSOK, EMLÉKEZET

Nemzetközi tudományos konferencia, Budapest, 2016. május 24–26.

Az 1956-os forradalomnak a maga korában jelentős visszhangja volt világ-
szerte,  hatvan év távlatából azonban elhalványult az emléke, pedig a ta-
nulságai ma is időszerűek. 1956-nak újra el kell nyernie méltó helyét, rang-
ját Európa emlékezetében. E cél által vezérelve a Bizottság az Emlékezet 
és Szolidaritás Európai Hálózatával (ENRS) közösen nagyszabású, három-
napos nemzetközi tudományos konferenciát rendezett a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián. A végig telt ház és jelentős sajtóérdeklődés mellett zaj-
lott tanácskozáson a hidegháború és a kommunista diktatúra történetével 
foglalkozó legjelentősebb nemzetközi tudományos műhelyekből érkező 
előadók – például Mark Kramer, a Harvard Egyetem hidegháborús projekt-
jét vezető professzor vagy Łukasz Kamiński, az IPN elnöke – többek kö-
zött a forradalomhoz vezető utat, az okokat, az előzményeket vizsgálták, 
és választ kerestek arra a kérdésre, miért éppen Budapesten robbant ki a 
szovjet birodalom elleni legerőteljesebb és legnagyobb hatású felkelés.

Magyarország kormánya a 2016-os évet az 1956-os forradalom és szabadság-
harc emlékévévé nyilvánította. Az emlékév lehetőséget nyújtott arra, hogy az 
1956-os forradalom és szabadságharc jelentőségét nemzetközi kontextusba 
ágyazva, nemzetközi színtéren is újra az érdeklődés fókuszába állítsuk, tanul-
ságait a fiatal nemzedékek számára közvetítsük. Ezeket a célokat szem előtt 
tartva került megrendezésre 2016. május 24–26. között Budapesten, az MTA 
Széchenyi István téri székházában a NEB társszervezésében az ENRS ez évi 
nemzetközi szimpóziuma 1956 – Összefüggések, hatások, emlékezet (1956 – 
Contexts, Impacts, Remembrance) címmel, az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc világtörténelmi jelentőségét és a forradalom következménye-
it helyezve vizsgálódásai középpontjába.

A budapesti rendezvény a varsói székhelyű, 2005-ben megalapított Emlé-
kezet és Szolidaritás Európai Hálózata (European Network of Remembrance 
and Solidarity, ENRS) éves szimpóziumaként került megrendezésre, melyen 
minden évben a 20. század történetével foglalkozó intézetek és szervezetek 
több száz képviselője találkozik. A 2012 óta megrendezett esemény célja, 
hogy teret adjon kormányzati szereplők, tudományos intézmények és kuta-
tók, illetve a 20. század, ezen belül hangsúlyosan a totális diktatúrák emléke-
zetével foglalkozó szervezetek képviselői számára eszmecsere folytatására.

A 2016-os, budapesti tanácskozás szervezésében és lebonyolításában köz-
reműködött továbbá a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontja is. A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatta.
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A hét európai országból, továbbá az Amerikai Egyesült Államokból ér-
kezett előadókat és huszonöt ország 20. századi történelemmel foglalkozó 
intézeteinek több mint kétszáz képviselőjét levélben köszöntette Áder János 
magyar és Andrzej Duda lengyel államfő. A konferenciát Lovász László, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnöke és Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere, az 1956-os Emlékbizottság elnöke nyitotta meg. Köszöntőt mon-
dott továbbá Magdalena Gawin helyettes államtitkár asszony (Lengyelország 
Kulturális és Örökségvédelmi Minisztériuma), valamint Regéczy-Nagy László 
1956-os szabadságharcos, elítélt, a Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke.

A köszöntőket követően két nyitóelőadásra került sor. Łukasz Kamiński, 
a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetének (IPN) elnöke arról beszélt, hogy 
az ellenállás két esetben válik jelentőssé: ha a helyzet annyira reménytelen, 
hogy nincs más választás – erre volt példa a kollektivizálás időszaka –, vagy 
ha lehetőség látszik a változásra, mint 1956-ban. Kamiński szerint az 1956-os 
év a kommunista diktatúra elnyomására, a gazdasági kihasználásra, a propa-
gandára, a függetlenség elvesztésére és az „istentelen társadalomra” adott 
válasz volt.
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Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke nyi-
tóelőadásában azt hangsúlyozta, hogy az 1956-os magyar események sok 
tekintetben egyedülállóak voltak – elsősorban abban, hogy ilyen erős fegyve-
res ellenállás a kontinens egyetlen országában sem bontakozott ki a hideghá-
ború időszakában egy nagyhatalommal szemben. Az 1956-os forradalomnak 
a maga korában világszerte jelentős visszhangja volt, majd a rendszerváltás 
időszakában, amikor az archívumok kutathatóak lettek, ismét ráterelődött a 
figyelem a hazai és nemzetközi tudományos életben és a közbeszédben, az-
óta viszont érezhetően elhalványult az emléke, pedig a tanulságai ma is idő-
szerűek.

A korszak legkiválóbb szakértőit felvonultató szimpózium az 1956-os for-
radalmat és szabadságharcot az alábbi négy súlyponti kérdés szempontjából 
vizsgálta.

Az első panelbeszélgetés résztvevői nemzetközi összevetésben vizsgálták 
a kommunista diktatúrák jellegzetességeit, az elnyomatás alatt élő társadal-
mak reakcióit, a diktatúrák válságjelenségeinek tüneteit, valamint a hatalom 
konfliktuskezelési technikáinak hasonlóságait és különbségeit. Mark Kramer, 
a Harvard Egyetem hidegháborús projektjét vezető professzora arról beszélt, 
hogyan változtatta meg egész Kelet-Európát Sztálin halálának a híre, hogyan 
csökkent hirtelen a félelem, és nőtt a remény, olyan ellenállási hullámot ger-
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jesztve, amire 1953-ig nem lett volna esély, és amelynek a csúcspontja aztán 
1956 lett.

A konferencia második napjának nyitóelőadásait Horváth Miklós, a Terror 
Háza Múzeum tudományos főmunkatársa, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem professzora és Markus Meckel, a Német Háborús Sírokat Gondozó Népi 
Szövetség elnöke tartotta. Horváth Miklós Király Béla szóhasználatával élve 
amellett érvelt, hogy a Szovjetunió 1956-ban háborút folyatott Magyarország 
ellen, amit a szovjet iratok terminológiája is alátámaszt. A professzor szerint 
nem helyes, ha csupán a november 4-e utáni cselekményeket tekintik hábo-
rús cselekményeknek, leszögezve, hogy a szovjet csapatok 1944 óta folya-
matosan hazánkban tartózkodtak.

A konferencia programjának második tematikai egysége 1956 regionális 
és globális összefüggéseit vizsgálta. A felkért előadók Borhi Lászlónak, az 
Indiana Egyetem vendégprofesszorának bevezetője után a legfrissebb ku-
tatási eredményekre támaszkodva nemzetközi összefüggésben értelmezték 
a szovjet blokk országaiban a Sztálin halálával felszínre tört válságjelensé-
geket, kitérve a cseh, a német, a lengyel és a magyar események közötti 
kölcsönhatásokra. Emellett a panelbeszélgetés résztvevői 1956 világpolitikai 
összefüggéseivel, valamint a forradalom és szabadságharc globális hatásai-
val, rövid és hosszú távú következményeivel kapcsolatos kérdéseket emelték 
az eszmecsere fókuszába.

A szimpózium harmadik tematikai egysége Rainer M. Jánosnak, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár 1956-os Intézet – Oral History Archívum vezetőjének 
vitaindító előadásával vette kezdetét. Rainer M. János 1956 hatásai közül ki-
emelte, hogy megváltozott a szovjet vezetés Kelet-Európa politikája. A nyílt 
elnyomás eszközeit visszavonták, illetve amennyire lehetett, igyekezték elrej-
teni, és a vezetők kiválasztásánál a feltétlen lojalitáson túl a helyi viszonyok 
ismerete is szerepet játszott. Ám 1956 csupán a hatalomgyakorlás stílusát 
változtatta meg, a szovjet rendszer lényegét nem. A vitaindító előadás után 
a résztvevők a kommunista uralom alatt maradt társadalmakra koncentrál-
va vizsgálták 1956 közvetlen és közvetett következményeit, részletesen ele-
mezve a szabadságharcot követő magyarországi és más kommunista orszá-
gokban lezajlott megtorlás hullámait, valamint az elnyomás újonnan kialakult 
formáit. E kérdéskör lehetőséget adott a kommunista diktatúrák „hatalmi 
technikái” finomodásának, differenciálódásának megjelenítésére – idetarto-
zik például a véres megtorlást követően a jognak a diktatúrát közvetetten 
szolgáló eszközzé tétele vagy egyes ellenzéki (pl. egyházi) csoportok megfi-
gyelésének módozatai.

A szimpózium negyedik tematikai egysége Piotr Juszkiewicz vitaindító 
előadásával indult. Az Adam Mickiewicz Egyetem professzora az 1956-os 
forradalom időszakának kulturális dimenzióit vizsgálta a forradalomhoz kap-
csolódó mítoszok természetén keresztül. Előadásban példákat hozott fel a 
forradalom kulturális lenyomataira, többek között elemezte az 1956-os mel-
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bourne-i olimpia vízilabdadöntőjében a szovjetek által véresre vert magyar 
sportoló ikonikus fotóját, mely szimbolizálja a forradalom kulturális kódja-
it, jellemzi azok képi világát. A panelbeszélgetés résztvevői 1956 máig ható 
örökségére és jelentésváltozásaira fókuszáltak; az akkori eseményeknek a 
művészetekre – irodalomra, filmre –, a politikai kultúrára és a történeti emlé-
kezetre gyakorolt hatásait elemezték. A szimpózium hasonlóképpen fontos 
kérdését képezte, miként viszonyulnak a mai társadalmak a totalitarizmus 
kérdésköréhez, milyen különbségek vannak az egyes országok szabadságfo-
galmai között.

A konferencia Norman Stone, a Bilkent Egyetem Orosz Tanulmányok Köz-
pontjának professzora és Andrzej Nowak, a Jagelló Egyetem professzora 
előadásával zárult.

Mindezeken túl a szimpózium az intézményeket és a bennük folyó mun-
kát bemutató prezentációk és workshopok keretében fórumot biztosított a 
társadalmi emlékezettel összefüggő tevékenységet végző szervezetek be-
mutatkozására, nemzetközi kapcsolataik építésére, továbbfejlesztésére, a kö-
zöttük folytatandó párbeszéd kialakítására, valamint a már meglévő kommu-
nikációs csatornák intenzívebbé tételére.
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A szimpózium kísérő programjaként történeti, tematikus városnéző túrá-
kat is szerveztünk a konferencia vendégei részére. A Terror Háza Múzeumban 
tárlatvezetésen vehettek részt a vendégek, a Kisfogház emlékhelyen és a 301-
es parcellánál Regéczy-Nagy László, 1956-os szabadságharcos, egykori el-
ítélt, a Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke beszélt személyes emlékeiről.

A szimpóziumon összesen 26 előadó vett részt, folyamatosan 200-300 
fős hallgatóság kísérte figyelemmel az elhangzott előadásokat, pódiumbe-
szélgetéseket. A szimpózium élénk szakmai és médiaérdeklődés mellett zaj-
lott, az előadásokról a hazai a külföldi sajtó is részletesen beszámolt.

A konferencián elhangzott előadások egy része megjelent az ENRS eddigi 
Európa emlékezete szimpóziumait bemutató angol nyelvű kiadványában.
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4.1.3. TUDOMÁNYOS EMLÉKÜLÉS AZ ORSZÁGHÁZBAN AZ 1956. 
OKTÓBER 25-I KOSSUTH TÉRI SORTŰZ 60. ÉVFORDULÓJÁN

Tudományos konferencia, Budapest, 2016. október 25.

Az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósá-
ga, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közös emléküléssel tisztel-
gett az 1956. október 25-i sortűz 60. évfordulóján az áldozatok emléke 
előtt az Országház Felsőházi üléstermében. A telt házas, jelentős sajtóér-
deklődés mellett zajló konferencia fővédnöke Kövér László, az Országgyű-
lés elnöke volt. 

Schmidt Mária, az 1956-os emlékév kormánybiztosa nyitóelőadásában 
elmondta: a nép felkelt a természetellenes zsarnokság ellen, mert normális 
életre vágyott. Leegyszerűsödött minden: „aki magyar, velünk tart” – hang-
zott 1956-ban a jelszó. Az 1956-os forradalom a marxizmus eleven cáfolata, 
hisz az emberek elsősorban nem anyagi követelések, életkörülményeik miatt, 
hanem emberi méltóságuk, identitásuk, nemzeti függetlenségük védelmé-
ben vállalták a harcot az elnyomó kommunista rendszerrel. A forradalom az 
egész világ számára leleplezte a kommunizmus valódi természetét, azt, hogy 
a szabadság, az emberi méltóság esküdt ellensége. A szovjet hadsereg hiába 
győzött, mert közben a rendszer elvesztette arcát. A kormánybiztos megje-
gyezte: bocsánatot kell kérni azért, hogy több évtizedes elhallgatás, hazudo-
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zás után a rendszerváltást követően sem vonták felelősségre a Kossuth téri 
sortűz elkövetőit, jószerével még csak meg se nevezték őket.

Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke Újjá-
szerveződő önkormányzatiság című előadásában emlékeztetett arra, hogy a 
diákság már a forradalom kitörése előtt elkezdett szerveződni. A munkás és 
szegényparaszti származású fiatalok elvileg a rendszer első számú támoga-
tói voltak, ám éppen származásuknál fogva pontosan érzékelték a rendszer 
visszáságait. Vidéken nem a harc, hanem az önszerveződés volt a legfonto-
sabb. A tanácsrendszer pillanatok alatt összeomlott, a hatalmi vákuum azon-
ban nem vezetett anarchiához. A helyi közösségekben hamar előkerültek 
azok a rátermett emberek, akik felsőbb beavatkozás nélkül is képesek voltak 
megszervezni az ellátást, az életet. Ezek a helyi vezetők a rend, a törvények 
megtartására törekedtek, nem leszámolásra – mondta a NEB elnöke.

Soós Viktor Attila, a NEB tagja A történelmi egyházak szerepe a forrada-
lomban címet viselő előadásában az egyházak társadalomra gyakorolt ha-
tását, a helyi közösségek viselkedését befolyásoló egyházi személyiségeket 
mutatta be.

A konferencia további előadói voltak: Horváth Miklós, Kedves Gyula, M. 
Kiss Sándor, Rainer M. János, Szakolczai Attila, Tulipán Éva. A két szekcióülés 
levezető elnöki feladatait Varga Zsuzsanna, illetve Szakály Sándor látta el.
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4.1.4. A SZUEZI VÁLSÁG ÉS MAGYARORSZÁG 1956

Nemzetközi tudományos konferencia, Budapest, 2016. november 18.

A Veritas Történetkutató Intézet és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága kon-
ferenciáján előadó magyar és külföldi szakértők az 1956-os magyarországi 
események és a szuezi válság összefüggéseit vizsgálták. A programot az 
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlék-
bizottság támogatta.
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(péntek)  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

MEGHÍVÓ 
 
 

 
A 

 
és a  

 

tisztelettel meghívja Önt a 

A szuezi válság és Magyarország 1956  
  

 című nemzetközi konferenciájára 
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4.1.5. THE YEAR 1956 AND THE NON-REFORMABILITY OF COMMUNISM

Nemzetközi szimpózium, Brüsszel, 2016. június 15.

Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke és Ötvös Ist-
ván bizottsági tag 2016. június 15-én előadást tartott Brüsszelben, az Európai 
Parlament Antall József Épületszárnyában a The year 1956 and the non-re-
formability of communism című nemzetközi szimpóziumon. A tanácskozást 
az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja, a NEB és az Európai Nép-
párt szervezte, védnöke Tőkés László európai parlamenti képviselő volt.

 

 

 

 

Üléselnök:  
MARINOVICH ENDRE  

 
ELSŐ SZEKCIÓ 

Nyelve: angol és magyar 

 
10.00 The Ultimate End of an Empire: France 
between Gunboat Diplomacy and Cold War 
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félrabságában, 1956‒1962 között, az Amerikai 
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ZINNER TIBOR 
VERITAS Történetkutató Intézet 

 
 

13.00  Az „ikerválság”: Szuez és Budapest, 1956 
KECSKÉS D. GUSZTÁV 

MTA BTK Történettudományi Intézet  
 
 

 
13.25  A hidegháború logikája? Szuez, Sèvres, 

Budapest – Moszkva és Washington árnyékában 
SÁRINGER JÁNOS 

VERITAS Történetkutató Intézet  
 

13.40  Eden és a brit szerep a szuezi 
intervencióban 
EGEDY GERGELY 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
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SCHMIDT MÁRIA 
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4.1.6. A NEB ELNÖKÉNEK ELŐADÁSAI WASHINGTONBAN A 
FORRADALOM 60. ÉVFORDULÓJÁN

Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke 2016. no-
vember 3-án – a washingtoni Victims of Communism Memorial Foundation 
által a George Washington Egyetemen rendezett megemlékezésen John Lu-
kacs történészprofesszor előadását követően tartott referátumot az 1956-os 
forradalom és szabadságharc eseményeiről. 

November 4-én délelőtt a washingtoni Victims of Communism Memorial 
Foundation szervezésében a “Massacre and its Memorial” (A mészárlás és 
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emlékezete) címmel megrendezett panelbeszélgetésen Charles Gati polito-
lógus professzorral vitatták meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 
nyitott kérdéseit. Az esemény moderátora: Baranyi Márton, Brain Bar volt.

November 4-én este a washingtoni magyar nagykövetség 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvény-
sorozatának záróeseményén tartott emlékbeszédet a szabadságharc leveré-
sének 60. évfordulóján. 

November 7-én a washingtoni Amerikai Katolikus Egyetemen a kommu-
nizmus alatti egyházüldözésről és Márton Áron emlékezetéről szóló panelbe-
szélgetésen vett részt dr. Arpad von Klimóval Az estet Gaál Gergely, a Márton 
Áron-emlékév elnöke nyitotta meg bemutatva a püspökről szóló kiállítást.
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4.1.7. A NEB ELNÖKÉNEK ELŐADÁSA MOSZKVÁBAN A FORRADALOM 
60. ÉVFORDULÓJÁN

2016. november 16-án és 17-én nemzetközi konferenciát tartottak Moszkvá-
ban az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete, a Moszkvai Ma-
gyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ, valamint a Moszkvai 
Magyar Levéltári Intézet szervezésében. Az ülés résztvevőit Balla János, Ma-
gyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete köszöntötte az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. A tudományos 
tanácskozás magyar előadói között szerepelt Földváryné Kiss Réka, a Nem-
zeti Emlékezet Bizottságának elnöke is.

4.1.8. 1956. LENGYELORSZÁG–MAGYARORSZÁG. TÖRTÉNELEM ÉS 
EMLÉKEZET

Szabadtéri kiállítás, Poznań, Varsó, Budapest

A NEB, a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN), valamint a Varsói Ma-
gyar Kulturális Intézet közös kiállítással tisztelgett a magyarországi és len-
gyelországi ’56-os áldozatok emléke előtt. A megnyitó ünnepségeken a 
lengyel és a magyar államfő is részt vett.

Az 1956. Lengyelország–Magyarország. Történelem és emlékezet című 
szabadtéri kiállítás fotókkal, térképekkel, valamint ezekhez kapcsolódó rövid 
magyar és angol nyelvű ismertetőkkel mutatja be az 1956-os poznańi és ma-
gyarországi megmozdulások kiváltó okait, az eseményeket és 1956 hatását a 
két nép történelmére.

A kiállítás június 27-én nyílt meg Poznańban, 28-án Varsóban, 29-én Bu-
dapesten.
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Poznańban a kiállítást Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke, illetve Łukasz 
Kamiński, az IPN elnöke nyitotta meg. Ezt követően Áder János magyar és 
Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök is megtekintette a tárlatot.

Varsóban Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának 
elnöke együtt nyitotta meg a tárlatot Marek Kuchcińskivel, a lengyel Szejm 
elnökével. Az eseményen beszédet mondott Földváryné Kiss Réka, a NEB 
elnöke, Tischler János, a Varsói Magyar Kulturális Intézet igazgatója és Engel-
mayer Ákos volt varsói nagykövet.

11
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A budapesti kiállítás-megnyitón Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Buda-
pest főpolgármester-helyettese, Łukasz Kamiński, az IPN elnöke, valamint 
Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke mondott beszédet. A megnyitót köve-
tően emlékülésre került sor a Városháza Dísztermében, amelyet Gulyás Ger-
gely, az Országgyűlés alelnöke nyitott meg. Az esemény résztvevőit levélben 
köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök.
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Augusztus 19-én a lengyelországi kiállítást áthelyezték a varsói királyi vár-
ba; az ünnepélyes megnyitón Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese és Jarosław 
Szarek, az IPN új elnöke mondott beszédet.

A budapesti kiállítást 2016 novemberében Szlovákiában, Dunaszerdahe-
lyen mutattuk be.

A kiállítás anyagából lengyel–magyar–angol nyelvű katalógus készült.

4.1.9. LENGYELORSZÁG – 1956 – MAGYARORSZÁG

Filmfesztivál, Budapest, 2016. december 9.

Lengyelország – 1956 – Magyarország címmel filmfesztivált és pódium-
beszélgetést rendezett a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a budapesti 
Lengyel Intézet az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2016. december 9-én. 
A fiatal korosztályt célzó, teltházas eseményt Jerzy Snopek, Lengyelország 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete és Máthé Áron, a NEB elnökhelyet-
tese nyitotta meg. A nap további részében játékfilmeket és dokumentumfil-
meket vetítettek, valamint egy pódiumbeszélgetésen Pawel Sasanka törté-
nész, Pörös Géza filmtörténész és Szilágyi Andor filmrendező vitatta meg a 
magyar és lengyel ’56-os filmek szerepét, hatását a nézőkre. A beszélgetést 
Máthé Áron moderálta.

1956
LENGYELORSZÁG –  
MAGYARORSZÁG

TÖRTÉNELEM ÉS EMLÉKEZET

MEGHÍVÓ

A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 
tisztelettel meghívja Önt az

1956
LENGYELORSZÁG – 
MAGYARORSZÁG

TÖRTÉNELEM ÉS EMLÉKEZET

című szabadtéri kiállítás megnyitójára,  

valamint a poznańi felkelés 60. évfordulója  

alkalmából tartott emlékülésre.

A kiállítást megnyitják

TARLÓS ISTVÁN,  
Budapest főpolgármestere

ŁUKASZ KAMIŃSKI,  
elnök, Nemzeti Emlékezet Intézete

FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA,  
elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága.

A kiállítás helyszíne
BUDAPEST V. KERÜLET, VÁROSHÁZA PARK

Megnyitó időpontja
2016. JÚNIUS 29-ÉN 16 ÓRA

NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK HIVATALA

CÍM 1074 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 70–72.

POSTACÍM NEB HIVATALA, 1380 BUDAPEST 62., PF. 1149

TELEFON +36 1 800 1450  FAX +36 1 391 1130

WWW.NEB.HU

Az emlékülés helyszíne

VÁROSHÁZA DÍSZTERME
Budapest V., Városház utca 9–11.

Időpont

2016. JÚNIUS 29., 17 ÓRA

PROGRAM

Köszöntőt mond  
Szalay-Bobrovniczky Alexandra  

főpolgármester-helyettes.

Az emlékülést megnyitja  
Gulyás Gergely,  

az Országgyűlés alelnöke.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke 
levélben köszönti az esemény résztvevőit.

PÓDIUMBESZÉLGETÉS

Łukasz Kamiński elnök,  
Nemzeti Emlékezet Intézete,

Földváryné Kiss Réka elnök,  
Nemzeti Emlékezet Bizottsága,

Konrad Białecki tudományos kutató,  
Nemzeti Emlékezet Intézete,

Borhi László egyetemi docens,  
Indiana University,

Mikó Zsuzsanna főigazgató,  
Magyar Nemzeti Levéltár.

A beszélgetést vezeti:  
Máthé Áron,  

a Nemzeti Emlékezet Bizottságának 
elnökhelyettese.

Szinkrontolmácsolást biztosítunk.

A rendezvény szendvicsvacsorával zárul.
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4.1.10. ARCOK ’56-BÓL (PORTRÉK AZ INFORÁDIÓBAN)

Arcok ’56-ból. Emberek, akik különböző politikai elképzeléssel, demokrácia-
képpel, értékrenddel rendelkeztek, de 1956-ban a céljuk közös volt: a forra-
dalom napjaiban aktív szerepet vállaltak a nemzeti függetlenségért és a sza-
badságért folytatott küzdelemben. Volt közöttük, aki vezető politikusként, 
más rendpárti forradalmárként, papként, értelmiségiként vagy akár egyszerű 
munkásként tette a dolgát, de sorsuk összefonódott: a kádári megtorló ha-
talom mindannyiukra megsemmisítendő ellenségként tekintett, és életükkel 
fizettek a szabadságért. Az InfoRádió – együttműködésben a Nemzeti Em-
lékezet Bizottságával – 2016. szeptember 26-tól 56 napon keresztül egy-
egy portréval tisztelgett a hősök és mártírok emléke előtt. Amikor a NEB 
az 56 életpályát kiválasztotta, akkor ezt a sokszínűséget szerette volna 
megmutatni.

4.1.11. EMLÉKTÁBLA ROMEK STRZAŁKOWSKI TISZTELETÉRE

A lengyel és a magyar házelnök közösen avatta fel Romek Strzałkowski 
emléktábláját Budapesten.

Romek Strzałkowski a poznańi felkelés szimbóluma. A lengyel diák az 
1956. június 28-i poznańi sortűz legfiatalabb áldozata: 13 éves korában érte a 
halálos lövés.
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Romek Strzałkowski – valamint a gyermek mártír magyar párhuzamaként 
Mansfeld Péter – emlékét Poznańban emléktábla őrzi, továbbá utcát is elne-
veztek a kommunizmus ifjú lengyel és magyar áldozatáról. Ezzel szemben 
Magyarország régi adóssága volt, hogy emléket állítson Romek Strzałkowski-
nak. Végül 2016. május 5-én, a magyar–lengyel szolidaritás évében, az 1956-os 
poznańi felkelés és az október-novemberi magyar forradalom 60. évfordulója 
keretében került sor ezen adósság törlesztésére: az Országgyűlés Hivatala és 
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága állíttatott emléktáblát Romek Strzałkowski 
tiszteletére. Az emléktábla Mansfeld Péteré mellé került, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc utáni megtorlás legfiatalabb áldozatának egykori, 
Medve utcai iskolája falára. Az eseményen beszédet mondott Földváryné Kiss 
Réka, a NEB elnöke, Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Marek Tadeusz 
Kuchcinski, a lengyel Szejm elnöke.

4.1.12. AZ ÖSSZMAGYAR TESTÜLET 1956-OS EMLÉKTÁBLÁJÁNAK 
ÚJRAAVATÁSA

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján, ünnepélyes kere-
tek között helyezték vissza a lyukas zászlót ábrázoló, bronz öntvénnyel díszí-
tett márványtáblát a budapesti Blaha Lujza tér és a József körút sarkán, ott, 
ahol az egykor több sajtótermék – többek között a Szabad Nép – szerkesz-
tőségének otthont adó Sajtópalota állt. Az emléktáblát 1999-ben helyezték 
el az egykori Szabad Nép-székház falán. Az épület lebontásakor eltávolított 
emléktáblát szimbolikus napon, augusztus 23-án, a Totalitárius diktatúrák ál-
dozatainak európai emléknapján avatták fel újra az Összmagyar Testület és a 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága közreműködésével. Az eseményen beszédet 
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mondott Sára Botond, Józsefváros alpolgármestere, Kenessey Csaba 1956-
os forradalmár, Bándy Kund, az Összmagyar Testület ügyvezető elnöke és 
Ötvös István, a NEB tagja.

4.1.13. FLASHMOB AZ 1956. DECEMBER 4-I NŐTÜNTETÉS 60. 
ÉVFORDULÓJÁN

1956. december 4-én zajlott le a magyar forradalom és szabadságharc egyik 
legmegrendítőbb eseménye, a nők néma tüntetése. A nők azért vonultak az 
utcára, hogy tiltakozzanak a szovjet hadsereg egy hónappal korábbi, novem-
ber 4-ei intervenciója ellen. Ez a tüntetés volt az utolsó sikeres tömegde-
monstráció a Kádár-kormány ellen. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2016. 
december 4-én Budapesten, a Széll Kálmán téren emlékezett a nőtüntetés-
re: mécsesekkel kirajzolták az 1956-os évszámot, majd a nőtüntetésről szóló 
szórólapokat osztogattak a járókelőknek.
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4.1.14. EGYÜTTMŰKÖDÉS A NÖRI-VEL: AZ ÚJ KÖZTEMETŐ 
297-ES PARCELLÁJÁBAN LÉTESÜLT ÚJ LÁTOGATÓKÖZPONT 
TARTALOMFEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ TÖRTÉNÉSZTESTÜLET VEZETÉSE

Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója fel-
kérésére Földváryné Kiss Réka látta el az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulójához kapcsolódó nagyszabású projekt, az Új köztemető 
297-es parcellájában létesült új látogatóközpont tartalomfejlesztését segítő, 
azt véleményező ötfős történésztestület szakmai háttérmunkájának koordi-
nálását. A Rákoskeresztúri új köztemető 297-es parcellájában felépített új lá-
togatóközpont három, történetileg szorosan egymáshoz kapcsolódó parcella 
(298-as, 300-as, 301-es) és a bennük nyugvók történetének hiteles, egyben 
közérthető bemutatását célozza. A temető e három parcellája azonban egy-
ben a 20. századi magyar történelem, benne a kommunista diktatúra lenyo-
mata is, magukba sűrítve a korszak megismerésének és bemutatásának szá-
mos dilemmáját. Hiszen a három parcella egyszerre vált végső nyughelyévé a 
kommunista diktatúrával szembefordult hősöknek, a diktatúra áldozatainak, 
’56 mártírjainak, de számos más, a korszakban természetes vagy erőszakos 
halállal elhunyt magyar állampolgárnak, köztük háborús bűnösöknek is. Így 
a 298-as parcellában nyugszanak közsegélyes eltemetetteken kívül népbíró-
sági perekben halálra ítélt valódi háborús bűnösök, valamint népellenes bűn-
tettel vádolt, valójában azonban a kommunista párt politikai ellenfeleivel való 
leszámolás részeként kivégzettek. A kommunista diktatúra idején számosan 
kerültek ide a különböző koncepciós és jogsértő perekben elmarasztalt, po-
litikai okokból kivégzettek közül. Sok politikai elítélt a börtönben elszenve-
dett fizikai bántalmazások miatt hunyt el, közülük is többeket itt temettek el. 
A 301-es parcellában pedig a legnagyobb számban az 1956-ot követő meg-
torlás áldozatai nyugszanak, köztük a szabadságharc legismertebb alakjai. 
A  látogatóközpont tartalomfejlesztését előkészítő háttérkutatások a NÖRI 
által felkért történésztestület tagjai szakmai tanácsai alapján folytak.
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4.2. A SZOVJETUNIÓBA HURCOLT POLITIKAI 
FOGLYOK ÉS KÉNYSZERMUNKÁSOK EMLÉKÉVE

4.2.1. SZOVJET FOGSÁGBA HURCOLT REFORMÁTUSOK A KÁRPÁT-
MEDENCÉBEN

Tudományos konferencia, Budapest, 2016. november 22.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége, a Református 
Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 
szervezésében 2016. november 22-én tudományost konferenciát tartottak a 
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán.

Az előadások többek között az ország különböző pontjain lezajlott elhur-
colások történetének bemutatásáról, a fogság kérdéseire adott teológiai ref-
lexiókról és visszaemlékezések ismertetéséről szóltak. A konferencián a NEB 
tagjai közül Máthé Áron tartott előadást.

A konferencia szakmai vezetője Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke, tu-
dományos titkára Erdős Kristóf, a NEB Hivatalának tudományos kutatója volt.

A projekt a Gulág Emlékbizottság támogatásával valósult meg; szakmai 
támogató a Nemzeti Emlékezet Bizottsága.
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4.2.2. ESTERHÁZY JÁNOS EMLÉKKONFERENCIA

Nemzetközi tudományos konferencia, Pozsony, 2017. február 10.

MEGHÍVÓ

Az MTA BTK Történettudományi Intézet,  
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága,  

a Pozsonyi Magyar Intézet,  
a Gulág Emlékbizottság 

és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
 

tisztelettel meghívja 
A közép-európai országok  

gulágkutatásainak eredményei 
(Esterházy János és Dél-Szlovákiából elhurcolt 

társainak tragédiája) 
című emlékkonferenciára 

Időpont: 2017. február 10. 

Tolmácsolást biztosítunk

Program 
9.30  Csemadok (Pozsony, Május 1. tér 10–12.) 

A Magyarok a Szovjetunió táboraiban, 1944–1956 című 
kiállítás megnyitója és a Pozsonyból 1945. június 29-én 
Moszkvába deportált magyarok emléktáblájának  
leleplezése. A kiállítást megnyitja: Bank Barbara,  
a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja.  
Avatóbeszédet mond: Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke

10.30  Pozsonyi Magyar Intézet (Palisády utca 54.) 
A közép-európai országok gulágkutatásainak  
eredményei – nemzetközi történészkonferencia 
A konferenciát megnyitja: Bukovszky László,  
a szlovák kormány kisebbségi kormánybiztosa

I. rész:  A lengyel, cseh, magyar, szlovák gulágkutatási  
eredmények 

11.00–11.20  Bank Barbara (HU): Gulag- és Gupvi-táborrendszerek
11.20–11.40  Robert Letz (SK): Az NKVD által Szlovákiából  

elhurcolt személyek
11.40–12.10  Dariusz Rogut (PL): Lengyelek a kazahsztáni szovjet 

táborokban 1945 után 
12.10–12.30  Soós Viktor Attila (HU): Papként a gulágon
12.30–12.40  Vita
 Szünet

II. rész:  A Dél-Szlovákiából elhurcolt magyarok tragédiája
13.10–13.30  Eva Irmanová (CZ): A cseh gulágkutatás  

és Esterházy János megítélése a cseh historiográfiában
13.30–13.50  Köteles László (SK): A malenkij robot a jelenlegi  

Szlovákia területén
13.50–14.10  Janek István (HU): Esterházy János elfogása és  

a gulágon eltöltött évei
14.10–14.30  Szarka László (HU): A kollektív bűnösség elve  

az Esterházy János ellen hozott ítéletekben
14.30–14.50  Arkadiusz Adamczyk (PL): Az igazságért száműzve 

az embertelenség földjére 
14.50–15.10  Vita 

III. rész:  Összefoglaló
15.10–15.30  Seres Attila (HU): A német és a magyar hadifoglyok 

repatriációja a gulágról a statisztikák tükrében
15.30–15.50  Kőrös Zoltán–Flórián László (SK): A szovjet  

hadifogság dél-szlovákiai visszaemlékezések tükrében
15.50–16.00  Vita
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Az MTA BTK Történettudományi Intézet, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 
a Pozsonyi Magyar Intézet, a Gulág Emlékbizottság és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő A közép-európai országok gulágkutatásainak eredményei 
(Esterházy János és Dél-Szlovákiából elhurcolt társainak tragédiája) címmel 
emlékkonferenciát szervezett 2017. február 10-én a Pozsonyi Magyar Intézet-
ben.

Az eseményen többek között elhangzott: csak a rendszerváltás után kezd-
tek el nyíltan beszélni a fogság időszakáról, a gulágon eltöltött évekről, ezért 
a mai napig sok kérdésre még nincsenek válaszok. A konferencián a NEB 
tagjai közül Bank Barbara és Soós Viktor Attila tartott előadást.

4.2.3. EMLÉKTÁBLA MENCZER GUSZTÁV TISZTELETÉRE

A Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szer-
vezete (Szorakész) és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága emléktáblát állított 
Menczer Gusztáv, a sorstársait mindvégig támogató, erkölcsi, jogi és vagyoni 
rehabilitációjukért küzdő egykori gulágfogoly hajdani lakóházának falán (Bu-
dapest II. kerület, Frankel Leó utca 6.). Az emléktáblát 2016. szeptember 8-án 
avatták fel.

Menczer Gusztávot (1921–2011) 1945 szeptemberében az orosz titkosrend-
őrség kémkedés vádjával letartóztatta, majd tíz év kényszermunkára ítélték. 
A harkovi lágerben a borzalmas körülmények, az étkezés hiányosságai és a 
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kiszáradás miatt a testsúlya 36 kilóra csökkent. A tábori kórházban haszno-
sítani tudta orvosi tanulmányait, medikusként ápolta, gyógyította társait, sőt 
olykor az őröket is. Számos lágerben raboskodott: volt Kolimán, a leghírhed-
tebb Gulag-táborban is.

Az eseményen beszédet mondott Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter, országgyűlési képviselő, Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese és Menczer 
Erzsébet, a Szorakész elnöke.
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4.2.4. EMLÉKTÁBLA A SZOVJET FOGSÁG BUDAPEST XI. KERÜLETI 
ÁLDOZATAINAK TISZTELETÉRE

2016. szeptember 21-én a szovjet fogság XI. kerületi áldozatainak tiszteletére 
emléktáblát helyeztek el a kerület polgármesteri hivatala épületének hom-
lokzatán (Budapest XI. kerület, Bocskai út 39–41.). Az eseményen Hoffmann 
Tamás, Újbuda polgármestere, valamint Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese 
mondott beszédet. Az emléktáblát Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ön-
kormányzata és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága állíttatta.

4.2.5. EMLÉKTÁBLA ROHR MAGDOLNA TISZTELETÉRE

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és Belváros-Lipótváros (Budapest Főváros 
V. Kerület) Önkormányzata 2016. december 14-én emléktáblát avatott Rohr 
Magdolna tiszteletére a Budapest V. kerület, Alkotmány utca 4. számú ház 
falán.
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Rohr Magdolna (1928–2007) még nem töltötte be a tizenhetedik életévét, 
mikor 1945. szeptember 23-án a szovjet katonai elhárítás két embere letar-
tóztatta. 1946. január 31-én a 7. Szovjet Gárdahadsereg katonai törvényszéke 
tízévi, javító-nevelő munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélte a 
társaival együtt. Közel nyolc évet raboskodott embertelen körülmények kö-
zött a Szovjetunióban, a Gulag több táborában Ukrajnától Szibériáig. Alapí-
tója a GULÁG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítványnak, 
mely a budapesti V. kerületi Honvéd téren 1993-ban emlékművet állíttatott a 
Gulag áldozatainak.

Az eseményen köszöntőt mondott Wohlmuth István, az V. Kerület Önkor-
mányzatának kulturális tanácsnoka, önkormányzati képviselő és Máthé Áron, 
a NEB elnökhelyettese. Ünnepi beszédet mondott Nagyné Pintér Jolán, a 
GULÁG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány elnökhe-
lyettese és Böröcz László, Belváros-Lipótváros alpolgármestere.

4.2.6. EMLÉKTÁBLA ESTERHÁZY JÁNOS ÉS TÁRSAI TISZTELETÉRE

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége 
és a Csemadok Országos Tanácsa 2017. február 10-én emléktáblát avatott a 
Pozsonyból 1945. június 29-én Moszkvába deportált magyarok tiszteletére a 
Csemadok pozsonyi székházában (Május 1. tér 10–12.). Az eseményen ünnepi 
beszédet mondott Bank Barbara, a NEB tagja.
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4.2.7. ONLINE GULAG-MÚZEUM WORKSHOPOK

4.2.7.1. Prága, 2016. április 15.

New Tools for Presentation of the GULAG History (Új módszerek a Gulag 
történetének bemutatására) címmel közép-európai szervezetek tartottak ta-
nácskozást Prágában. Az eseménynek a Totális Rezsimeket Tanulmányozó 
Intézet (USTR) adott otthont. A Nemzeti Emlékezet Bizottságát Máthé Áron 
elnökhelyettes képviselte. A projekt további résztvevői a Gulag.cz egyesület, 
a lengyel Osrodek Pamieci Sybiracy (a Szibériába Hurcoltak Emlékét Ápoló 
Alapítvány), a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) Oktatási Irodája, a 
szlovák Post Bellum.sk és a Pécs–Baranyai Németek Nemzetiségi Köre voltak.

4.2.7.2. Budapest, 2016. december 13.

Műhelybeszélgetést tartott 2016. december 13-án a Nemzeti Emlékezet Bi-
zottsága a Gulagot és a szovjet fogságot bemutató újszerű digitális megol-
dásokról a NEB Hivatalának budapesti székhelyén. A munkatáborok felkuta-
tását, azok digitalizált feldolgozását cseh történészek végzik, akik részletes 
tájékoztatást adtak tapasztalataikról. A műhelymunkán a NEB bemutatta a 
ceglédi hadifogoly- és gyűjtőtábort megjelenítő 3D-s alkalmazását, illetve a 
térképre vitt budapesti elhurcolásokat. Az esemény házigazdája Máthé Áron, 
a NEB elnökhelyettese volt.
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4.2.8. TÖRTÉNELMI EMLÉKÚT A KAUKÁZUSBAN

A Magyarországi Németek Pécs–Baranyai Nemzetiségi Köre – a Szovjetunió-
ba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások emlékéve jegyében szerve-
zett – történelmi emlékút keretében a Kaukázus térségébe látogatott 2016. 
augusztus 15–27. között. Az Oroszországot, ezen belül is Csecsenföldet, Azer-
bajdzsánt és Grúziát érintő út az emlékév kiemelt programja volt. A NEB Hi-
vatalának tudományos kutatója, Szári Norbert is az emlékút résztvevője volt.

Az emlékút grúziai részén a helyi Szovjet Múlt Kutatóközpont (Soviet Past 
Research Laboratory) történésze és a Georgia Today angol nyelvű heti lap 
újságírója kísérte a csoportot. A nagykövetség megbízásából a történész úti-
tervet állított össze olyan helyszínekből, amelyekre a Szovjetunió idején ma-
gyar, illetve német származású politikai és hadifoglyokat hurcoltak, valamint 
egyéb módon a Grúziához kapcsolódó német történelemhez, nemzetiséghez 
köthetőek. A fővároson kívüli programok Tkibuli és Kutaiszi városában, vala-
mint a tengerparton található Magnetiti és Ureki településeken folytatódtak. 
Tkibuliban Boris Gabriadze önkormányzati képviselő kísérte a csoportot az 
ottani német és magyar származású hadifogolysírhelyekhez. Kutaisziben Da-
vid Megrelishvili, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatokért felelős főosz-
tályvezetője fogadta a csoportot. Ureki és Magnetiti falvakban David Robaki-
dze, Gura régió kormányzója segítette a programok megvalósulását.
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4.3. AZ MTA BTK ÉS A NEB KÖZÖS VIDÉK-
TÖRTÉ  NETI TÉMACSOPORTJÁNAK 2016. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGE

2016-ban is folytatódott az egész országra kiterjedő, hiánypótló vidéktör-
téneti kutatóprogram. Eredményeink kötet formájában is napvilágot láttak.

2014 őszén kezdte meg munkáját a Magyar Tudományos Akadémia Böl-
csészettudományi Kutatóközpontja és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága kö-
zös Vidéktörténeti Témacsoportja, amelynek fő célja a 20. század második 
felében a vidéki életben lezajlott társadalmi változások kutatása, különös te-
kintettel a szovjet típusú diktatúra kiépítésére, az állami erőszak és a társadal-
mi reakciók kérdésére, az egyéni és kollektív traumákra.

A közel harminc főt magában foglaló, több tudományág képviselőiből 
megalakult, az ország egész területére kiterjedő Vidéktörténeti Témacsoport 
tagjai egyaránt képviselnek budapesti és vidéki egyetemeket, akadémiai ku-
tatóhelyeket, állami és egyházi levéltárakat, múzeumokat. Hiánypótló kutatá-
saik során az 1940-es évektől az 1980-as évek végéig bekövetkezett, döntően 
a kommunista diktatúra kiépülésével és működésével kapcsolatos, a társada-
lom szerkezetét is alapjaiban megváltoztató eseményekre fókuszálnak.

A Vidéktörténeti Témacsoport első eredményeit 2015. szeptember 29-én 
az MTA székházában megrendezett konferencián mutatta be. Az előadások 
szerkesztett és kibővített változatát az MTA BTK és a NEB önálló tanulmány-
kötetben jelentette meg Váltóállítás – Diktatúrák a vidéki Magyarországon 
1945-ben címmel (bővebben lásd a 9.1. alfejezetet).
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A Vidéktörténeti Témacsoport 2016. szeptember 27-én A „szocializmus 
alapjainak lerakása” Magyarországon (I.) címmel rendezett konferenciát az 
MTA BTK, Budapest, Országház utca 30. szám alatti épületének Jakobinus 
termében, illetve az MTA BTK Történettudományi Intézetének Tanácstermé-
ben. A konferenciát Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója nyitotta meg; Máthé 
Áron NEB-elnökhelyettes köszöntőjét Dergán Ádám, a NEB Hivatalának fő-
igazgatója olvasta fel. A tanácskozáson előadást tartott Galambos István, a 
NEB kutatója, valamint Nagy Netta, Káli Csaba, Szilágyi Zsolt, Nagy Károly 
Zsolt, Várkonyi-Nickel Réka, Horváth Gergely Krisztián, Szabó Csaba, Völ-
gyesi Orsolya, Bartha Ákos, Ö. Kovács József, Ispán Ágota Lídia, Keresztes 
Csaba, Kunt Gergely és Cseh Dániel.

2016. november 21–22-én került sor az 1956 előzményei és utóélete – vi-
déki miliőkben című konferenciára az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának 
Székházában a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, az MTA BTK–NEB Vidéktör-
téneti Témacsoportja, a PAB Város- és Helytörténeti Munkabizottsága, a PTE 
BTK Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszéke és a Magyar 
Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja szervezésében. A tanácsko-
zást Ö. Kovács József, a Vidéktörténeti Témacsoport vezetője nyitotta meg. 
A kétnapos konferencián előadást tartott Földváryné Kiss Réka, a NEB el-
nöke, Galambos István és Müller Gabriella, a NEB kutatói, valamint Horváth 
Gergely Krisztián, Bánkuti Gábor, Nagy Mihály Zoltán, Oláh Sándor és Vékás 
János, Jobst Ágnes, Czetz Balázs, Szűts I. Gergely, Ritter György, Sántha Ist-
ván, Baranyai Balázs, Cseh Dániel, Rigó Róbert, Tóth Judit és Hajagos Csaba. 
A konferencia programjának részeként került sor A pártállam korszakának és 

Az MTA Bölcsészettudományi  
Kutatóközpont  
és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága  
Vidéktörténeti Témacsoportja
tisztelettel meghívja 

A „szocializmus alapjainak lerakása” 
Magyarországon (I.) 
című konferenciájára

Időpont: 2016. szeptember 27. (kedd)

Hely: MTA BTK, Budapest, Országház utca 30. Jakobinus terem; 
délután: MTA BTK Történettudományi Intézet, Tanácsterem (224. sz.)

9.30−10.00 (Jakobinus terem): Megnyitó
 Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója
 Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese
Előadások
10−12.30 
Szekcióelnök: Ö. Kovács József

Nagy Netta: Leplezés és leleplezés. 
Alkalmazkodás és konfrontálódás a homokhátsági falvakban a Rákosi-rendszer éveiben

Káli Csaba: Kik voltak? Honnan jöttek? Hová mentek? 
A zalai kommunista pártelit a ’hosszú ötvenes években’ (1948−1962)

Szilágyi Zsolt: A reprezentált Kecskemét az 1950-es években
Nagy Károly Zsolt: Toronyóra lánccal. A presbitérium összetételének és funkciójának változásai  

a Sárospataki Református Egyházközségben az 1950-es években
Szünet
Várkonyi-Nickel Réka: A „szocialista modernizáció” traumája a salgótarjáni acélgyári kolónia társadalmában
Galambos István: Egy szocialista iparváros történeti anatómiája. A „proletárdiktatúra” kiépülése, 

működése és társadalmi hatásai a várpalotai iparmedencében, különös tekintettel  
az 1956-os történésekre

Horváth Gergely Krisztián: Az egyházmegye peremén. Egy dabronyi plébános mozgástere (1953–1961)
Szabó Csaba: A katolikus egyház nyilvános tere: a körmenet
Völgyesi Orsolya: Katolikus kisközösségek Debrecenben az 1940–50-es évek fordulóján

Hozzászólások
Ebédszünet 13.45-ig

MTA BTK Történettudományi Intézet, Tanácsterem (224. sz.) 
13.45−15.15 
Szekcióelnök: Horváth Gergely Krisztián

Bartha Ákos: „…Nem lehet kisajátítani…” Bajcsy-Zsilinszky Endre 
politikai instrumentalizációja 1945 és 1961 között

Ö. Kovács József: Tanyák a „szocialista modernizáció” útjában
Ispán Ágota Lídia: ,,Hol van a dolgozó parasztasszonyok helye?”  

Az első női főispán pályafutása
Keresztes Csaba: „Gyökeres átalakulás.”  

Sóskút a ’hosszú ötvenes években’:  
a nyelvváltás időszaka

Kunt Gergely: A téeszesítés mikroszintű tapasztalata  
egy parasztfiú naplójában  
(1951−1952)

Cseh Dániel: A jászberényi pártelit  
és társadalmi interakciói  
az 1950-es években

Hozzászólások
Zárás

PROGRAM
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1956 történetének oktatása – lehetőségek és tapasztalatok című szakmai fó-
rumra, amely lehetőséget biztosított a témával foglalkozó kutatók és tanárok 
tapasztalatcseréjére.
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5. Ismeretterjesztés

5.1. A BIZOTTSÁG HONLAPJÁNAK DIGITÁLIS 
TUDÁSTÁRA

Több mint ezer karrierpálya, számos eddig ismeretlen, korábban sehol 
nem publikált adattal.

A Bizottság honlapjának rendszeresen bővülő digitális Tudástára 2016-ban 
az alábbiak szerint épült fel:

 — Kommunista hatalombirtokosok – 1956
 — Pártvezetők
 — A Belügyminisztérium Szervezete
 — Politikai Rendőrség
 — Bírák, ügyészek a megtorlás szolgálatában
 — Zárt folyosó a Gyorskocsi utcában
 — A karhatalom vezetői, 1956–1957
 — Egyházüldözők
 — Interaktív térképek

(Bővebben lásd a 2. fejezetet)

1

Születési név: HegedűS Magdolna
anyja neve: JuHai Rácz Julianna
apja neve: HegedűS Pál
Születési idő: 1930. áPRiliS 21.
Születési hely: MezőHegyeS

Fehér Istvánné

ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK  
TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

VégzettSégek
Végzettség Megszerzés időpontja

Eredeti foglalkozás/végzettség szövőnő

4 polgári 1946

4 hónapos gyors- és gépíró tanfolyam 1947

Rendfokozatok
Rendfokozat Előléptetés időpontja

r. írnok II. osztályú segédtiszt 1948

I. osztályú tiszt 1957

II. osztályú főtiszt 1959

beoSztáSok
Munkahely, szervezeti egység Beosztás, munkakör Időszak

Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztály gépíró 1948

BM Ellenőrzési Főosztály gépíró 1952

BM Baranya Megyei Főosztály titkárságvezető 1953

BM Titkárság gépíró 1955

BM XV. Osztály titkárságvezető 1956

BM II/8-b (Belsőreakció-elhárító vizsgálati) Alosztály gépíró 1957

Elbocsátva 1962

kitüntetéSek
Kitüntetés Időpont

Szolgálati Érdemérem (10 éves) 1959

1

CSOHÁNY LÁSZLÓ, DR.
1929. augusztus 28. Mezőcsát, Borsod vármegye – 2004. október 1. 
Budapest

A miskolci Fráter György Katolikus Gimnáziumban érettségizett 1948-ban. Pécsi jog-
hallgatóként önként jelentkezett hadbírónak, 1952. január 8.–augusztus 1. között Buda-
pesten elvégezte a tartalékos hadbírói tanfolyamot, közben jogi diplomáját is megsze-
rezte. 1953–1955 között a Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetem hallgatója volt. Németül, 
franciául, oroszul középfokon beszélt. 1953-ban felvették a Magyar Dolgozók Pártja 
tagjai közé, 1956. novemberben belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba.

1952. augusztus 2.–december 31. között hadnagyi rendfokozatban a Budapesti Köz-
ponti Katonai Ügyészségen volt ügyészségi fogalmazó, 1953. január 1.–1953. november 
17. között a Debreceni Katonai Ügyészségen nyomozó ügyész. Ezután a Katonai Felső-
bíróságon tanácsjegyző 1953. november 18.–1955. február 13., a 6. lövészhadtest Kato-
nai Bíróságán Székesfehérvárott hadbíró 1955. február 14.–1955. október 14., a 3. lövész-
hadtest Katonai Bíróságán Kecskeméten bírósági elnökhelyettes 1955. október 15.–1957. 
március 3. között, közben 1955. június 15-én főhadnaggyá léptették elő. Az 1956-os for-
radalom alatt fegyveresen részt vett a 3. lövészhadtest hadbírósága kecskeméti épüle-
tének védelmében, utána „a rögtönbíráskodásban kezdettől fogva részt vett, ezáltal a 
rend és közbiztonság megszilárdításában érdemeket szerzett”. 1956. december 30-án 
600 Ft pénzjutalmat kapott „jó munkája jutalmául”. Az újabb, ez alkalommal 500 Ft 
pénzjutalmat 1957. szeptember 28-án kapta.

1957. március 4.–1958. július 13. között a Debreceni Katonai Bíróság elnökhelyette-
se, 1958. június 1-jétől századosi rendfokozatban. 1958. július 14-től 1959. október 8-ig 
a Budapesti Katonai Bíróságon volt ítélőbíró, közben 1959. május 21.–1960. június 30. 
között a Kaposvári Katonai Bíróságra vezényelték. 1959. október 3-ától bírói beosztá-
sából való felfüggesztése mellett vizsgálatot folytattak le vele szemben a „szocialista 
erkölcsbe” ütköző magatartása (ezért már többször megfeddték), illetve szolgálati ti-
tok megsértése miatt (1959. szeptemberben egy magánbeszélgetés során kijelentette, 
hogy egy „ellenforradalmi” ügyben „4 halálos ítéletet fog hozni”). Október 8-án bírói 
beosztásából felmentették, november 15-én fegyelmi úton tartalékos tiszti állományba 
helyezték. Az igazságügyi szolgálat lezárulása után a Kisipari Szövetkezeti Biztosító 
Intézetnél volt vállalati jogász 1959. november 1.–1964. december 31. között, majd az 
Építésügyi és Városrendezési Minisztériumnál jogtanácsosként dolgozott 1965. január 
1-től.

Az 1956-os forradalmat követő kádári megtorlás során 1957. szeptember 4-én Ka-
posvárott statáriális eljárásban halálra ítélte Herczegh Józsefet, akit – miután kegyelmi 
kérelmét a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elutasította – 1957. október 4-én 

1

BIRI MIKLÓS 
1928. ÁPRILIS 9. KENDERES – 1995. NOVEMBER 22. KECSKEMÉT

RENDFOKOZATOK
alhadnagy 1950

hadnagy 1951

főhadnagy 1952

százados 1956

őrnagy 1961

alezredes 1967

POLGÁRI ISKOLÁK, VÉGZETTSÉG
Hat elemi 1935–1941

Négy gimnázium (levelező) 1955–1959

MUNKAHELYEK
N. a.

fodrászsegéd, mezőgazdasági 
munkás

n. a.

KATONAI ISKOLÁK, VÉGZETTSÉG
Katonai szakképzettsége általános híradó

KATONAI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁSOK
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA) híradó tanszék osztályfőnök 1957–1958

ZMKA híradó tanszék osztályvezető főtanár 1958–1966

5. önálló harckocsiezred híradófőnök 1974–1978

Tábori HTF híradófőnök 1974–1978

Nyugállományba helyezve 1978. augusztus 1.

PÁRTTAGSÁG
MKP 1945

MDP 1948

MSZMP 1956

KARHATALMI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁS
3. (budai) karhatalmi ezred I. kerületi század századparancsnok-helyettes

1956. november 11.–1957. 
március 17.

ANYJA NEVE: BODOR ERZSÉBET 
APJA NEVE: BIRI MIKLÓS
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5.2. ORAL HISTORY INTERJÚK

Megszólalnak a velünk élő tanúk – több mint százötven visszaemlékezés.

A Bizottság fontos feladatának tekinti az ismeretterjesztést, széles körű is-
meretterjesztő tevékenységet folytat. Célunk a kommunista diktatúra alatt 
meghurcoltak és leszármazottaik családi emlékeinek megőrzése. Oral history 
programunk keretében már több mint százötven történeti interjút készítet-
tünk és tettünk elérhetővé YouTube videómegosztó csatornánkon.

5.3. RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRÁK

Közelebb hozzuk a fiatalokhoz a történelmet.
A Bizottság tagjai 2015-ben rendhagyó történelemóra-sorozatot indítottak, 
amelynek keretében a szovjet kényszermunkatáborokat megjárt túlélőket vi-
szik el fővárosi és vidéki középiskolákba. Őket hallgatva a diákok maguk is át 
tudják érezni, milyen megpróbáltatásokon ment keresztül nagyszüleik, déd-
szüleik generációja, és jobban megértik a kommunista diktatúra működését.
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5.4. EGYÜTTMŰKÖDÉS A RUBICON 
FOLYÓIRATTAL

A Bizottság arra törekszik, hogy kutatási eredményeit az érdeklődők minél 
szélesebb köréhez eljuttassa. E cél által vezérelve évek óta sikeres szakmai 
együttműködés zajlik a Rubicon történelmi magazinnal. 2016-ban a két ki-
emelt emlékév, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója, 
valamint Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások em-
lékéve témaköréhez kapcsolódó tematikus lapszámok születtek ezen együtt-
működés keretében.

2016-ban az alábbi témákkal jelentünk meg a magazinban:
 — 2016/5-6. Válogatás a Gulag–Gupvi. A szovjet fogság Európában című 

nemzetközi konferenciánk anyagából
• Murádin János Kristóf: „A magyarokat meg kell büntetni!” Elmond-

hatatlan történet. Erdélyi magyarok és németek deportálása a Szov-
jetunióba, 1944–1953.

• Simon Attila: „Hazatérésük nem kívánatos.” Málenkij robot a szlová-
kiai magyarok között

• Ute Schmidt: Német polgári személyek deportálása és fogva tartása 
a Szovjetunióban

• Andreas Hilger: Német foglyok szovjet táborokban, 1941–1956
• Dariusz Rogut: Lengyel civilek és a Honi Hadsereg katonái az NKVD-

MVD szovjet táboraiban
• Ramona Staveckaite-Notari: A Gulag litván foglyai
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 — 2016/10–11. 56-os portrék – végzetes sorsok a forradalomból
• Kahler Frigyes: Egy vallatás anatómiája. Brusznyai Árpád a vizsgáló-

tisztek előtt
• Drucza Attila–Szekér Nóra: Dudás József. A megtorlás első áldozata
• Galambos István: Iván Kovács László. A Corvin közi felkelők főpa-

rancsnoka
• László Dávid: Nickelsburg László. A Baross tér vezére
• Nagymihály Zoltán: Szigethy Attila. „Két pogány közt egy hazáért”
• Erdős Kristóf: Gulyás Lajos. Az egyetlen egyházi személy, akit jog-

erős bírósági ítélettel végeztek ki
• Kávássy János Előd: Rajki Márton. A munkaszolgálattól a bitófáig
• Müller Gabriella: Péch Géza
• Borvendég Zsuzsanna: Tumbász Ákos útja az akasztófáig. „Ők már 

nem élnek, csupán az emlékük…”
• Halmy Kund: Balvégzet. Mecséri János ezredes története
• Taródiné Cseszka Éva: Nagyéri Károly. Sztálinváros furcsa parancs-

noka
• Hajagos Csaba: Túri Mihály kálváriája. 15 évig ártatlanul bezárva
• Kiss Réka: Kardos László
• Riba András László: Jónás Pál

5.5. „LÉGY HŰ MINDHALÁLIG…” A HITVALLÓ 
EGYHÁZ MAGYAR MÁRTÍRJAI

Márton Áron püspök születésének 120. évfordulóján, a Márton Áron em-
lékévhez kapcsolódóan a Nemzeti Emlékezet Bizottsága magyar és angol 
nyelvű ismeretterjesztő füzeteket készített „Légy hű mindhalálig…” A hit-
valló egyház magyar mártírjai / „Be faithful until death…” Martyrs of the 
confessing Hungarian church címmel, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága és a Pro Patria Egyesület támogatásával.

A füzetből tizenkét olyan egyházi személy életének legfontosabb állomásait 
ismerheti meg az olvasó, akik „háborúságot szenvedtek az Igazságért”. A vá-
logatás során az a cél vezetett minket, hogy a százhúsz éve született Márton 
Áron püspökre emlékezve felidézzük a magyar egyházak képviselőinek pél-
dáit, akiknek volt hitük és bátorságuk szembeszállni a kommunizmus erősza-
kos hazugságaival.
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A szócikkeket írta: Máthé Áron elnökhelyettes, Bank Barbara bizottsági 
tag, Soós Viktor Attila bizottsági tag, valamint Erdős Kristóf, a Bizottság Hi-
vatalának tudományos kutatója. A kiadványt szerkesztette: Máthé Áron és 
Soós Viktor Attila.

A füzeteket eljuttattuk a 2016. évi krakkói Ifjúsági Világtalálkozón résztve-
vő magyar zarándokokhoz.

emlékév2016

A hitvalló egyház magyar mártírjai

A hitvalló egyház magyar mártírjai

„Légy hű mindhalálig…”

„Légy hű mindhalálig…”

emlékév2016

Martyrs of the confessing Hungarian church

“Be faithful until death...”

“Be faithful until death...”
Martyrs of the confessing Hungarian church
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6. A munkacsoportok keretében 
végzett tevékenység

6.1. A BELÜGYI MUNKACSOPORT 2016. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGE

Összeállította: Földváryné Kiss Réka, a munkacsoport vezetője

6.1.1. BELÜGYI MUNKACSOPORT

A belügyi igazgatás – ezen belül az állambiztonság – mindvégig meghatá-
rozó szerepet játszott a kommunista diktatúra fenntartásában, a rendszer 
mindennapi működtetésében. A Belügyminisztérium szervei kiterjedt te-
vékenységi kört mondhattak magukénak, a társadalom alávetésének egyik 
legfontosabb eszközeként szolgáltak, működésüket szigorú pártirányítás és 
-elle nőrzés jellemezte. A munkacsoport olyan alapkutatásokat végez, ame-
lyek révén jobban érthetővé válnak a pártállami gépezet működési mecha-
nizmusai: bemutatják a rendszer legfontosabb támaszának tekintett intéz-
mények szervezetét, irányítóit és az egyeduralkodó párthoz fűződő formális 
és informális viszonyrendszert.

6.1.2. A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÓI – 
SZERVEZETTÖRTÉNETI KUTATÁS (1956–1990)

A munkacsoport szervezettörténeti kutatásainak célja a minisztérium irata-
nyagának rendszerezett feldolgozásával a Belügyminisztérium hiányzó szer-
vezettörténetének feltárása, vezetőinek megnevezése, hatáskörük, feladataik, 
tevékenységük leírása. A munkacsoport az eddigi kutatások eredményeként 
feltárta a Belügyminisztérium 1956–1974 közötti főbb szervezeti változásait, 
megnevezte legfontosabb vezetőit, valamint a széles körű levéltári kutatások 
nyomán megkezdte a BM-vezetők pályaképeinek közreadását. 2016-ban a 
korábbi években megkezdett munka folytatásaként újabb vezetői pályaké-
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pek elkészítésére került sor, amelyek fokozatosan egészítik ki a Belügyminisz-
térium működésére vonatkozó, a honlapunkon már korábban közölt infor-
mációkat. A vezetői kör feltérképezését nehezíti, hogy neveket is tartalmazó 
állománytáblák nem állnak rendelkezésre, ezeket különböző részadatokat 
tartalmazó levéltári irategyüttesekből kellett a munkacsoportnak rekonstru-
álni. A munkacsoport tagjai szisztematikusan feltárták a Belügyminisztérium 
ún. M és Szervezési Csoportfőnökség Szervezési Osztályának iratanyagát, 
amelyben elsősorban a szervezeti egységek, létszámadatok és a struktúra-
változások követhetőek nyomon, köztük a nómenklatúratáblázatok valamint 
a Politikai Bizottság elé került hatásköri listák, amelyek együttesen jól tükrö-
zik egy adott szervezeti egységnek a hierarchiában elfoglalt helyét. A veze-
tői kör névjegyzékeinek összeállítása és a karrierpályák rekonstruálása során 
elsősorban a Magyar Nemzeti Levéltárban és az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárában őrzött dokumentumokra támaszkodtunk.

6.1.3. AZ 1956-OS FORRADALMAT ÉS SZABADSÁGHARCOT KÖVETŐ 
MEGTORLÁSSAL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK

6.1.3.1. A „kék füzet” névsora

2016. június 16-án hozta nyilvánosságra a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hon-
lapján a Nagy Imre és társai per előkészítésében szerepet kapott állambizton-
sági beosztottak és vezetők hivatali karrierútját feltáró kutatás eredménye-
it. A belügyi munkacsoport által közreadott internetes tartalomszolgáltatás 
azoknak a neveit tartalmazza, akik beléphettek az ún. zárt folyosóra, oda, 
ahol 1957. április 13-ától a politikai rendőrség vizsgálati osztályának székhe-
lyén, a Gyorskocsi utca 31. szám alatti épületben a Nagy Imre-ügy büntetőel-
járás alá vont szereplői raboskodtak. 

Az 1956-os forradalmat követő megtorlás folyamatában a legjelentősebb-
nek számító ügyek – köztük a Nagy Imre-per – előkészítésére és lebonyo-
lítására a vizsgálati osztályon belül, attól elkülönülve, külön részleget hoz-
tak létre, ahová a politikai rendőrség valamennyi osztályáról átvezényelték 
a legmegbízhatóbbnak és legalkalmasabbnak tartott munkatársakat, döntő 
többségükben volt államvédelmi beosztottakat. Az úgynevezett K-részleget 
Rajnai Sándor alezredes, a Politikai Nyomozó Főosztály névre átkeresztelt 
politikai rendőrség helyettes vezetője (az 1956-os forradalom előtt a belügyi 
hírszerzés vezetője) irányította. Különböző vizsgálati csoportokat alakítottak 
ki, az I. számú csoport foglalkozott a Nagy Imre-üggyel, ezt Ferencsik József 
ezredes (az önálló ÁVH kémelhárító főosztályának hajdani első embere) irá-
nyította. A politikai „összekötő” a párt felé Biszku Béla belügyminiszter, az 
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MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának (majd Politikai Bizottságának) tagja 
volt. A szovjet „tanácsadó elvtársak” részvétele a külön részlegen lefolyta-
tott vizsgálatokban egyértelműnek tűnik, ezt bizonyítja a füzet első oldalán 
szereplő bejegyzés a számukra kiutalt belépőkről, valamint az orosz nyelvű 
tolmácsok, fordítók jelenléte is, akik közül néhánynak az életrajza ebben a 
válogatásban is szerepel.

Hangsúlyozni kell, hogy a füzetbe nemcsak a K-részleg tagjainak a nevét 
jegyezték fel, hanem az ezredestől kezdve a szakaszvezetőn át minden ál-
lambiztonsági tisztét, operatív beosztottét, irodai segédtisztét (gépírónők), 
valamint a vizsgálati osztály főorvosáét, egy bűnügyi fényképészét és négy 
„külsős” ügyészét, sőt Non György volt legfőbb ügyészét is, akik a vizsgálati 
osztály fogdájának duplán elzárt területére beléphettek. Ugyanakkor a füzet 
nem tartalmazza az összes olyan személy nevét, akik minden bizonnyal jelen 
voltak a kihallgatásokon, hiszen például magának a vizsgálati osztály vezető-
jének, Szalma József őrnagynak a neve is hiányzik a listáról. Az azonban vitán 
felül áll, hogy a füzetben szereplők fontos szerepet játszottak a később több 
halálos és súlyos ítélettel záruló per előkészítésében.

A nyilvánosságra hozott 101 db életrajz, rövid karrierút forrásai az Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött úgynevezett fogyatéki 
anyagok, azok a személyi akták, amelyek minden belügyi dolgozó személyi 
adatait, karrierútjának állomásait, rendfokozatát, beosztási helyének válto-
zását, parancsnokai által rendszeres időközönként készített minősítését, ön-
életrajzát, fotóját tartalmazzák.

6.1.3.2. A megtorlás szolgálatában állt ügyészek és bírák

A Kúria, az Ügyészség és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közös, a belügyi 
munkacsoport koordinálásával zajló kutatásának célja a forradalmat követő 
megtorlás során halálos ítéletek meghozatalában közreműködött ügyészek 
és bírák megnevezése, karrierpályáik feltárása és bemutatása volt. A kiterjedt 
levéltári iratfeltárásra támaszkodó alapkutatás során a korábban publikált bí-
rói névsorokat pontosítottuk, kiegészítettük, az eljáró ügyészek nagy több-
ségének nevét pedig először hoztuk nyilvánosságra. Az eddig döntő több-
ségében ismeretlen 75 pályaképet 2016. december 15-én, az első statáriális 
kivégzés évfordulóján tettük olvashatóvá honlapunkon. 
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6.2. A GAZDASÁGI MUNKACSOPORT 2016. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGE

Összeállította: Bank Barbara, a munkacsoport vezetője

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának gazdaságtörténeti munkacsoport-
ja 2014 július végén alakult, a kutatások augusztus elején kezdődtek meg. 
A munkacsoportban 2016 folyamán négy szerződéses és három belsős kuta-
tó dolgozott.

6.2.1. IRATFELTÁRÁS

6.2.1.1. Minisztériumi, állami szintű iratok

 — Országos Tervhivatal általános iratok. Eredmény: 1 doboz.
 — Országos Tervhivatal Népgazdasági és Ágazati Gyűjteménye. Ered-

mény: 1 doboz.
 — Népgazdasági Tanács iratai. Eredmény: 2 doboz.
 — Iparügyi Minisztérium 
• Elnöki Osztály iratai. Eredmény: 9 doboz.
• Általános iratok. Eredmény: 3 doboz.
• Üzemgazdasági és Terv Főosztály iratai. Eredmény: 1 doboz.
• Takács Ferenc iratai. Eredmény: 1 doboz.
• Kelemen Gyula iratai. Eredmény: 2 doboz.
• Kossa István iratai. Eredmény: 1 doboz.

6.2.1.2. Pártiratok

 — Mezőgazdasági és Szövetkezetpolitikai Osztály iratai. Eredmény: 
40 őrzési egység.

 — Államgazdasági Osztály iratai. Eredmény: 30 doboz.
 — Államgazdasági Osztály Államgazdasági Bizottsága iratai. Eredmény: 

12 doboz.
 — Mezőgazdasági és Szövetkezetpolitikai Bizottság iratai. Eredmény: 

17 őrzési egység.
 — Pártgazdasági és Ügykezelési Osztály iratai. Eredmény: 33 őrzési egy-

ség.
 — Agrárpolitikai Bizottság iratai. Eredmény: 1 őrzési egység.
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 — Mezőgazdasági és Szövetkezetpolitikai Bizottság iratai. Eredmény: 16 
őrzési.

 — Állampolitikai Osztály iratai. Eredmény: 51 őrzési egység.
 — Állampolitikai Osztály Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága iratai. Ered-

mény: 35 őrzési egység.

6.2.2. SZERVEZETTÖRTÉNET

A gazdaságtörténet szerteágazó mivolta miatt az elsődleges célunk a gazda-
ságirányítás szervezettörténetének elkészítése. A gazdaságirányítás legfelső 
szintje a gazdasági irányelvek és tervcélok politikai szintű megfogalmazásá-
tól ezek állami szintű intézkedésekké való átültetéséig terjedt. A gazdasági 
stratégia „megalkotásában” kulcsszerepet játszottak a párt legfelsőbb veze-
tő testületei, a pártközpont gazdaságpolitikai osztálya, az Országos Tervhi-
vatal, 1956-ot követően pedig a Minisztertanács mellett működő gazdasági 
bizottságok.

6.2.2.1. Iparügyi Minisztérium

2014–2015-ben az Iparügyi Minisztérium 1945–1949 közötti szervezettörté-
neti vázlatát állította össze a munkacsoport kutatója. Eredmény: 1 tanulmány

6.2.2.2. Nehézipari Minisztérium

2015-ben elkezdődött a Nehézipari Minisztérium szervezeti változásainak 
vizsgálata, elsősorban 1949–1951 közötti korszakra koncentrálva. A levéltári 
dokumentumok gyűjtése 2016-ban is tovább folytatódott. Jelenleg az anyag 
feldolgozása folyik. Eredmény: 1 tanulmány

6.2.2.3. Az Országos Tervhivatal 1947–1954 közötti működése és 
szervezettörténete

2014–2015-ben az Országos Tervhivatal 1947–1949 közötti működésének és 
szervezettörténetének a bemutatása volt az elsődleges cél. A kutatás, az irat-
feltárás és -feldolgozás tovább folytatódik az 1949–1954 közötti időszakkal.
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6.2.2.4. Gazdasági Főtanács

2014–2015-ben a Gazdasági Főtanács dokumentumainak nagy részét feltár-
tuk. 2016-ban folytatódott a munka. A főtanács működéséről és szervezet-
történetéről szóló összefoglaló várhatóan 2017-re készül el.

6.2.3. A PÁRTIRÁNYÍTÁS SZEREPE A GAZDASÁGBAN

A gazdasági stratégia „megalkotásában” kulcsszerepet játszottak a párt 
legfelsőbb vezető testületei (Titkárság, Politikai Bizottság), a pártközpont 
gazdaságpolitikai osztálya, az Országos Tervhivatal, 1956 után pedig a Mi-
nisztertanács mellett működő gazdasági bizottságok. Elsőként az 1948 és 
1950 között a Magyar Dolgozók Pártja keretein belül működött, a gazdasági 
területekkel (is) foglalkozó osztályokat vettük górcső alá. Az anyaggyűjtés 
2015-ben indult meg, 2016 tavaszán – a fontosabb dokumentumok birtoká-
ban – első körben lezárult, s megkezdődött a dokumentumok feldolgozása, 
amely 2017-ben is folytatódik.

6.2.4. AZ ÁLLAMBIZTONSÁG SZEREPE A GAZDASÁG IRÁNYÍTÁSÁBAN

6.2.4.1. A népgazdaság és társadalmi tulajdon védelme (1956–1990)

A 2014-ben megkezdett kutatás 2016-ban is tovább folytatódott.

6.2.5. A GAZDASÁGI TERMÉSZETŰ POLITIKAI PEREK

2015-ben megkezdődött a gazdasági hivatkozással, de politikai indíttatással 
lebonyolított pereknek a feltárása is, elsősorban az 1947–1951 közötti időszak-
ra koncentrálva. A kutatás 2016 folyamán tovább folytatódott, és bővültek az 
összegyűjtött esetek fajtái, illetve azok mennyisége.
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6.3. AZ IGAZSÁGÜGYI MUNKACSOPORT 2016. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGE

Összeállította: Bank Barbara, a munkacsoport vezetője

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának igazságügy-történeti munkacsoportja 
2014. július végén alakult meg, a kutatások augusztus elején kezdődtek el. A 
munkacsoportban 2016 folyamán 14 szerződéses kutató és két belsős kutató 
dolgozott.

6.3.1. IRATFELTÁRÁS

Mint 2014-ben, úgy 2015-ben az igazságügy–büntetés-végrehajtás témakö-
rében továbbra is az elsődleges és fontos célkitűzés az iratanyagok feltérké-
pezése és összegyűjtése volt. Az iratanyag nagysága és feltáratlansága miatt 
ez a 2017. évben is folytatódik.

6.3.1.1. Minisztériumi, állami szintű iratok

Igazságügyminisztérium Titkársági Osztály iratai. Eredmény: 2 doboz.
Igazságügyminisztérium Népbírósági Osztály iratai. Eredmény: 8 doboz.
Bírói és Államügyészi Akadémia iratai. Eredmény: 9 doboz.

6.3.1.2. Pártiratok

MKP Politikai Bizottság iratai. Eredmény: 47 őrzési egység.
MKP Központi Vezetőség iratai. Eredmény: 10 őrzési egység.
MKP Állampolitikai Osztály iratai. Eredmény: 25 őrzési egység.
MDP Káderosztály iratai. Eredmény: 38 őrzési egység.
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6.3.2. SZERVEZETTÖRTÉNET

6.3.2.1. Büntetés-végrehajtás (börtönügy)

A büntetés-végrehajtás 1945 utáni történetének feldolgozása, iratszintű fel-
tárása 2014 szeptemberében kezdődött meg, és 2016-ban is tovább folyta-
tódott. A büntetés-végrehajtás 1945 utáni dokumentumait, parancsnokainak 
életútjait dolgozzuk fel, továbbá megkezdődött a büntetés-végrehajtási in-
tézetek összegyűjtése, hivatalos elnevezéseik változásainak számba vétele, a 
börtönök és a rabgazdaságok működtetési mechanizmusának feltárása.

 — A büntetés-végrehajtás története 1945-től
A kutatás során folyamatosan előkerülnek újabb és újabb dokumen-
tumok a büntetés-végrehajtás történetével kapcsolatban. A levéltári, 
irattári feltárásokon kívül a könyvtári anyag gyűjtése is folytatódott 
2016-ban (parancsok, rendeletek, működési dokumentumok). Ered-
mény: 3 dokumentumkötet.

 — A Börtönügyi Osztály története
A kutatás kizárólag az Igazságügyminisztériumon belül (majd a Bel-
ügyminisztériumban) működő Börtönügyi Osztály szervezeti felépíté-
sére, működésére koncentrál. A dokumentumgyűjtés, tanulmányírás, a 
dokumentumok jegyzetelése 2016-ban is folytatódott. Eredmény: Ta-
nulmány- és dokumentumkötet

6.3.3. ARCHONTOLÓGIA

6.3.3.1. A budapesti illetékességű bíróságok személyzetének 
archontológiája, 1945–1953

2015 második felében megkezdődött a budapesti illetékességű bíróságok 
személyzete archontológiájának összeállítása. 2016 folyamán folytatódott az 
adatbázis bővítése, elsősorban a budapesti illetékességű bíróságoknál 1945-
től 1953. december 31-ig szolgálatot teljesítő ítélőbírók, fogalmazók, segéd-
hivatali tisztviselők és hivatalsegédek életútjának adatai kerültek rendszere-
zésre. Az Ítélőtábla hátralévő kb. 3500 személyi adatlapjának feldolgozása 
megtörtént. Az adatbázis pontosítva és javítva lett. A felvett személyek szá-
ma: 2904.

A segédhivatali tisztviselői és hivatalsegédi beosztásban dolgozó szemé-
lyek adatainak feldolgozása utólag is igazoltnak tűnik, mivel az 1950-es évek 
elején sokkal könnyebb volt az „átjárás” a munkakörök között, gyakorta éltek 
az átképzés lehetőségével. A Budapesti Ítélőtábla iratanyagain túlmenően 
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a kutatás az 1951-ben létrejött Budapesti Megyei Bíróság 1951-es és 1953-as 
személyzeti nyilvántartókönyvében található adatokkal egészült ki. A 2016. 
évi munka eredményeként közel a duplájára nőtt a rekordok száma: 53 276.

6.3.3.2. Igazságügyi archontológia

2014-ben elkezdtük feldolgozni az Igazságügyi Közlönyben 1945–1950 között 
közzétett személyi kinevezéseket, felmentéseket. A munka 2016-ban tovább 
folytatódott az 1950–1956 közötti adatokkal. A munkacsoport belsős kutatói 
külön foglalkoztak az 1956-os forradalmat követő megtorlás idején az Igaz-
ságügyminisztériumban vezető beosztásban dolgozók életrajzi adatainak 
összeállításával. Eredmény: 1945–1956 közötti igazságügyi személyi adattár.

6.3.3.3. Büntetés-végrehajtási archontológia

A 2014 őszén megkezdett büntetés-végrehajtási archontológiai kutatás 2016-
ben folytatódott, az adatbázis folyamatosan bővül.

6.3.4. POLITIKAI PEREK

A politikai rendőrség működése és a politikai perek Bács-Kiskun megyében 
1945 és 1956 között címmel 2016-ban folytatódott egy kutatás. Eredmény: 
egy kötet.

Az 1945-ben felállított szegedi és gyulai népbíróság összehasonlító vizs-
gálata, különös tekintettel az egyházi személyek ellen lefolytatott perekre. 
Eredmény: egy tanulmány.

Gazdasági típusú politikai perek címmel indult egy kutatás 2016-ban. 
Részletesebb beszámoló a gazdasági munkacsoport munkája alatt található. 
Eredmény: dokumentumválogatás.

6.3.5. KIADÁSRA VÁRÓ KÖTETEK

 — Bank Barbara–Estók József–Zinner Tibor: Válogatott dokumentumok 
az 1956-os forradalmat és szabadságharcot megelőző esztendőkből, 
1948–1956. I. kötet. 1948. július 18.–1953. december 15. (megjelenés alatt)
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 — Bank Barbara–Estók József–Zinner Tibor: Válogatott dokumentumok 
az 1956-os forradalmat és szabadságharcot megelőző esztendőkből, 
1948–1956. II. kötet. 1953. december 15. – 1956. szeptember.

 — Az igazságügyi munkacsoport tanulmánykötete. 
 — Csongrád vármegye, 1945–1947. 
 — Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, 1945–1948. 
 — Sopron közigazgatása, 1945.
 — A politikai rendőrség működése és a politikai perek Bács-Kiskun me-

gyében, 1945–1956.

6.4. A KATONAI MUNKACSOPORT 2016. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGE

Összeállította: Ötvös István, a munkacsoport vezetője

A NEB katonai munkacsoportja 2015-ben alakult meg. Kutatási területe a 
Magyar Néphadsereg és a Honvédelmi Minisztérium szervezeti felépítése 
és szervezeti változásai, parancsnoki, személyi állományának feltárása és az 
1956. november 4-e után szervezett karhatalmi alakulatok, így a Budapesten 
felállított három honvéd karhatalmi ezred (1. karhatalmi ezred, 2. karhatalmi 
ezred, 3. [budai] karhatalmi ezred) szervezésének, működésének és vezető 
személyi állományának bemutatása. A korábban már publikált és a szakiro-
dalomban ismertetett szervezeti ábrákat, struktúrát nagy mértékben ki kel-
lett egészíteni és pontosítani. A Honvédelmi Minisztérium vezetése és a kar-
hatalom személyi állományának feltárásához kapcsolódóan a Munkásőrség 
személyi és szervezetei adatainak feltárása is megkezdődött.

A karhatalmi ezredek esetében az ezred vezető személyi állományának az 
ezredparancsnokság és a közvetlen ezredtörzs személyi állományát tekintet-
tük. Mivel a karhatalmi ezredeket századokba szervezték, a karhatalmi száza-
dok esetében a századparancsnokokat, a századparancsnok-helyetteseket, 
illetve a századparancsnokok politikai helyetteseit vizsgáltuk, egyes esetek-
ben szakaszparancsnokokat is. A vidéki karhatalmi struktúra vonatkozásában 
pedig a legfelsőbb vezetést a megyei karhatalmi parancsnokok jelentették.

A levéltári kutatások az 1956-os forradalom és szabadságharctól korától 
az 1960-ig terjedő időszak vizsgálatára irányultak. A karhatalmi alakulatok 
szervezeti struktúrája és vezető személyi állománya esetében pedig az 1956. 
november 4-től az 1957. december 15-ig terjedő időszakot vizsgáltuk. Tekin-
tettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára anyaga je-
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lenleg nem kutatható, a karhatalom központi irányítására vonatkozó iratok a 
kutatás számára elérhetetlenek.

Végrehajtott kutatási feladatok a 2016-os évre vonatkozóan:
1. A honvéd karhatalom szervezése, működése, személyi állományának 

bemutatása.
Levéltári források:

• Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár Magyar 
Néphadsereg (HL MN) vonatkozó iratanyagai.

• Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) katonai el-
hárítása beosztottainak személyügyi anyagában előforduló hivatko-
zások.

• Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár (HIM KI) személyi 
okmánygyűjtői.

2. A Munkásőrség szervezése, működése, személyi állományának bemu-
tatása.
Levéltári források:

• Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár Központi 
Irattár tiszti személyügyi okmánygyűjtői.

• Magyar Nemzeti Levéltár megyei levéltárainak vonatkozó iratanyaga.
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárában a VIII–XIII. 

fondfőcsoport alatt található, a Magyar Néphadseregre vonatkozó iratanya-
got és az 1956-os Gyűjtemény dokumentumait vizsgáltuk. A Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum Központi Irattárában a néphadsereg parancsnoki állo-
mányának és a karhatalmi ezredek vezető állományának fellelhető személyi 
okmánygyűjtőit tekintettük át. Ezen túlmenően az Állambiztonsági Szolgá-
latok Történeti Levéltárában a katonai elhárítás beosztottainak személyügyi 
anyagában előforduló hivatkozásokat, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár 
Munkásőrség Országos Parancsnokságának iratanyagát és a Magyar Nem-
zeti Levéltár megyei levéltárainak vonatkozó iratanyagát kutattuk. A Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára működésének szüneteltetése nagymér-
tékben hátráltatja a további kutatásokat. A kutatómunka folyamán a kutató-
csoport csaknem 10 000 oldal dokumentumot és mintegy 280 darab sze-
mélyi okmánygyűjtőt tekintett át és dolgozott fel, a további kutatások során 
pedig mintegy 100 darab személyi okmánygyűjtő áttekintése és feldolgozása 
van folyamatban.

A katonai munkacsoport a fent említett témakörökben hiánypótló alapku-
tatásokat végzett. Ennek első eredményeit 2016 februárjában tette közzé a 
NEB honlapján. Bemutatta a katonai felső vezetést Münnich Ferenc, a fegy-
veres erők minisztere időszakában (1956. november 4.–1957. március 1.), a ve-
zetők életrajzaival. Ezen kívül közzétette a Honvédelmi Minisztérium vezető 
beosztású személyeinek (1956. november 4.–1960. május 17.) és a Honvédel-
mi Minisztérium politikai apparátusa vezető állományának (1956. november 
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4.–1960. május), valamint a Honvédelmi Minisztérium és az alakulatok pártbi-
zottsági titkárainak (1956. november–1960. május) strukturált névsorát.

A honvéd karhatalmi ezredek és a vidéki karhatalom vonatkozásában 
(1956–1957) 2016. februárjában a felső vezetés addig ismert személyi állo-
mányának strukturált névsorát publikálta. Ezt követően a kutatócsoport 2016 
novemberében nyilvánosságra hozta az 1956–1957-ben Magyarországon mű-
ködő karhatalom szervezeti struktúrájáról elkészített szervezeti ábrát és a 
három honvéd karhatalmi ezred vezető állománya és a megyei karhatalmi 
parancsnokok 67 tagjának életrajzát. A katonai munkacsoport 2017 őszén 
további 90 fő életrajzát tervezi közzétenni a NEB honlapján. 

A munkacsoport 2016 februárjában közreadta a Munkásőrség vezető állo-
mányának addig elkészült életrajzait, ez 18 fő életrajzát jelentette. A kutatás 
és a feltáró munka során különösen fontos a személyi anyagok adatainak 
szűrése, körültekintő vizsgálata.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő időszakban, a 
megtorlásban, a rendszer restaurálásában és a Kádár-rendszer megszilárdí-
tásában jelentős szerepet vállaltak a honvéd karhatalmi alakulatok. Az újjá-
szervezett Magyar Néphadseregben pedig a hivatásos tiszti állomány jelen-
tős része a honvéd karhatalmi alakulatok hivatásos tiszti állományából került 
beosztásba. Ezért a honvéd karhatalmi alakulatok szervezésének, tevékeny-
ségének, személyi állományának kutatása, bemutatása továbbra is kulcs-
fontosságú. Ennek okán tovább folytatódik a honvéd karhatalmi ezredek 
szervezésének, működésének, személyi állományának kutatása és bemuta-
tása. A honvédség szervezésével párhuzamosan 1957 februárjában elindult a 
Munkásőrség megszervezése is. A Munkásőrség kutatása szintén hiányt pót-
ló alapkutatás, ezért a Munkásőrség szervezésének, személyi állományának 
feltárására irányuló kutatás is tovább folytatódik. A kutatás továbbra is az 
1956-os forradalom és szabadságharc korszakától az 1960-ig terjedő időszak 
vizsgálatára irányul.



81

6.5. A KULTURÁLIS MUNKACSOPORT 2016. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGE

Összeállította: Máthé Áron, a munkacsoport vezetője

6.5.1. MARXIZMUS–LENINIZMUS ESTI EGYETEM, POLITIKAI FŐISKOLA ÉS 
ELŐDINTÉZMÉNYEI

Az egyetemi marxizmus–leninizmus tanszékek rövid történeti áttekintése 
után a NEB Zsebők Csaba kutatót, a Wekerle Sándor Főiskola docensét bízta 
meg a Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetem és a Politikai Főiskola történeté-
ből egyes fejezetek feltárására, a két intézmény (és elődeik) létrehozásának, 
szabályozásának, adminisztrációjának, működésének tárgyában.

6.5.2. ENGLÄNDER TIBOR ÉS TÁRSAI ÜGYE (1952–1953)

A NEB megbízásából Novák Attila András, a Molnár Tamás Kutatóközpont 
munkatársa hozzákezdett egyes, a kommunista diktatúra idején a magyar 
zsidóságot célzó represszív intézkedések feltárásához. A kutatás célja, hogy 
komprehenzív nagyobb tanulmány szülessen az Engländer-perről, az azt 
övező politikai klímáról, és bemutassa, hogy milyen szerepe volt a pernek 
a magyar zsidóság megfélemlítésében, illetve hogyan hatott ki a hivatalos 
zsidóság „viselkedésére”, és milyen egyéb nemzetközi vonásai voltak ennek.

6.5.3. KÁDERPOLITIKA AZ 1956-OS FORRADALOM LEVERÉSE UTÁN

A NEB megbízásából Spisák Mónika kutató megkezdte a szocialista iparvál-
lalatok személyzeti anyagainak levéltári feltérképezését. Ezt követően egy jól 
dokumentált esettanulmány alapján mutatja be a represszió e keveset tár-
gyalt formájának működését és a dolgozók stratégiáit a mindennapi elnyo-
más következményeinek elkerülésére.
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6.5.4. JAMPECEK A PAGODÁBAN – MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS

Az előző évben megjelentett könyv (írta: Csatári Bence) sikere után, tekin-
tettel arra, hogy a forgalomból elfogyott, a NEB az első kiadás áttekintett, 
bővített javított verzióját készítette el és adta ki.

6.6. A KÜLÜGYI MUNKACSOPORT 2016. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGE

Összeállította: Soós Viktor Attila, a munkacsoport vezetője

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága külügyi munkacsoportja a 2016. évben is 
tovább folytatta a 2014-ben megkezdett és azóta is folyamatosan zajló ku-
tatásait, amelyek elsősorban a Külügyminisztérium szervezettörténetére 
és személyi állományára, a pártállam és a külügyi szolgálat kapcsolatára, a 
pártirányításra, az emigrációra, a hírszerzés, az állambiztonság és a külügy 
kapcsolatára fókuszálnak.

A külügyi munkacsoportban 2016 folyamán négy belsős és öt külsős ku-
tató dolgozott.

Andreidesz Gábor fő kutatási területe a magyar–olasz kapcsolatok törté-
nete. E témakörben végzett kutatásokat, tartott előadásokat, és írt publiká-
ciókat.

Erdős Kristóf fő kutatási területe az 1945 utáni emigráció története, kap-
csolata Magyarországgal, a magyar–osztrák diplomáciai kapcsolatok és a re-
formátus egyház 1945 utáni története.

Melkovicsné Madarász Anita fő kutatási területe a magyar–brit kapcso-
latok 1945 utáni története. Így tudományos kutatása, munkája részben erre 
a területre irányult. Emellett a magyar–lengyel 1956-os események kapcsán 
végzett kutatásokat, és készített szakmai munkákat.

Szilágyi Gábor a külügyi munkacsoport keretében magyar–német külügyi 
kapcsolatokkal, a titkos pártfinanszírozás történetével foglalkozik.

A munkacsoport négy belsős kutatójának publikációit és egyéb tudomá-
nyos tevékenységét bővebben a beszámoló 9.3. alfejezete ismerteti.
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6.6.1. A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM BÉKE-ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYA

Ivánfi Miklós befejezte a Külügyminisztérium Béke-előkészítő Osztálya törté-
netének, személyi állományának a feldolgozását. A kézirat megjelenés előtt 
áll. A kutatás során feltárta a Béke-előkészítő Osztály – a lehetőségekhez 
képest teljes – személyi állományát, számot adott a magyar béke-előkészítés 
historiográfiájáról. Megvizsgálta a béke-előkészítés tudományos, intézményi 
hátterét, a Béke-előkészítő Osztály és a magyar békedelegáció történetét, 
valamint igyekezett kimutatni, hogy az 1945–46-os magyar béke-előkészítést 
elsősorban a Bethlen–Teleki-vonal döntően németellenes, angolszász orien-
táltságú személyei vitték végig; ezáltal felhívta a figyelmet e világégést köve-
tő másfél év lappangó bethleniánus külpolitikai hagyományára.

6.6.2. A KOMMUNISTA PÁRT ÉS A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KÖZÖTTI 
KAPCSOLATRENDSZER

A külügyi munkacsoport egyik kiemelt feladata a Magyar Kommunista Párt 
és a Magyar Dolgozók Pártja kapcsolatának feldolgozása a külügyi szolgálat-
tal. Ebben a Munkacsoport vezetője mellett részt vett Sáringer János, Ivánfi 
Miklós és Hornyák Máté is. A kutatást a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára Hess András téri kutatótermének költözése, valamint a kutatóterem 
bezárása jelentősen hátráltatta, de egyéb levéltári állagokkal a hiány rész-
ben pótolható, a kutatás az eddig feltárt anyagok segítségével kellő szín-
vonalon folytatható volt, hiszen az elmúlt két évben számos levéltári forrást 
gyűjtöttünk össze, így a feldolgozásra tudtunk koncentrálni. A kutatás so-
rán felvázoltuk a kutatás tárgyát, a pártirányítás fogalomkörét, majd a téma 
historiográfiai kontextusát. Részletesen foglalkoztunk Gyöngyösi János és 
Molnár Erik külügyi munkásságával, valamint Boldizsár Iván tevékenységével. 
Elkezdtük a Magyar Kommunista Párt Külügyi Bizottsága, valamint a Káde-
rosztály iratanyagának feltárását.

Hornyák Máté külügyi anyagok levéltári kutatásában, feldolgozásában, 
életrajzok megírásában vett részt.
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6.6.3. A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁNAK 
FELTÉRKÉPEZÉSE

2016-ban a külügyi munkacsoport megkezdte a Külügyminisztérium szemé-
lyi állományának teljes körű feltárását. Ezt a munkálatot már a Béke-előké-
szítő Osztály tanulmányozása során Ivánfi Miklós elindította, de csupán az 
osztály munkatársaira korlátozva. A kutatás során viszont világossá vált, 
hogy a pártirányítás folyamatát e személyi szint vizsgálata nélkül nem lehet 
szabatosan elvégezni. Ezért kezdtük el a Külügyminisztérium Humánpolitikai 
Főosztályának mintegy 37 doboznyi terjedelmű iratállományát feldolgozni 
egy külügyminisztériumi életrajzgyűjtemény elkészítésének szándékával. Eb-
ben Hornyák Máté, Ivánfi Miklós és Soós Viktor Attila vesz részt. Mintegy 300 
személynek állítottuk össze az életrajzát különböző levéltárak anyagait fel-
használva. Mivel a Külügyminisztérium humánpolitikai osztályának az anyaga 
csak 1948-ig érhető el a levéltárakban, ezért a Külügyminisztérium különböző 
levéltári állagainak – kb. 100 doboz anyaga – átolvasásából írott jegyzetek 
adták meg a kezdeti információkat és listákat, amelyeket később kiegészítet-
tünk különböző sajtóforrásokkal. Munkánk során kirajzolódott azoknak a kül-
ügyi alkalmazottaknak a köre, akik a háború előtti gárdából nyugdíjazásukig 
a minisztériumban maradhattak, akkor is, ha a háború alatt a kiugrási iroda 
számára is teljesítettek szolgálatokat. 

6.6.4. A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SZERVEZETTÖRTÉNETE

Elsősorban Sáringer János és Soós Viktor Attila tovább folytatta a Külügy-
minisztérium szervezetének, működésének a feltárását. Az 1945–1956 közöt-
ti időszakra összeállt a Külügyminisztérium szerkezeti struktúrája, az egyes 
szervezeti egységek megnevezése, elkezdtük gyűjteni és összeállítani az 
egyes szervezeti egységek vezetőinek életútját is.

6.6.5. A HÍRSZERZÉS KÜLÜGYI REZIDENTÚRÁI

Az egyes külképviseleteken tevékenykedő állambiztonsági munkatársak, hír-
szerző tisztek tevékenységének, életútjának feldolgozása is fontos feladat. 
Sonnevend Gergely kutatja és dolgozza fel a Buenos Aires-i rezidentúra 
anyagait. A követséggel, illetve a kereskedelmi kirendeltséggel kapcsolatba 
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került személyekről, alkalmazottakról, diplomatákról, a rezidentúra tagjairól 
és a hozzá kapcsolt hálózati személyekről, illetve a központban tevékenyke-
dő államvédelmi (olykor csak fedőnevükön előforduló) tisztekről gyűjt adato-
kat, hogy azokból össze tudja állítani életrajzukat.

Vörös Géza a svájci rezidentúra működését, személyi állományát és kap-
csolatait kezdte el feldolgozni.

6.6.6. KÜLÜGYI FORRÁSKIADVÁNY

A külügyi munkacsoport a levéltári kutatásokat olyan szemmel végzi, hogy 
folyamatosan gyűjtjük egy leendő külügyi tárgyú forráskiadvány-sorozatba 
azokat a releváns forrásokat, amelyek az 1945–1990 közötti külügyi terület 
legfontosabb és legjelentősebb dokumentumai. A forrásfeltárásban mind a 
belső, mind a külső kutatók részt vesznek.

6.7. A VÁRMEGYÉK 1944–45. ÉVI TÖRTÉNETÉT 
KUTATÓ MUNKACSOPORT 2016. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGE

Összeállította: Bank Barbara, a munkacsoport vezetője

2016-ban folytatódott a vármegyék 1944–1945 közötti történetének tudo-
mányos kutatása. Megjelenésre készítjük elő a Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme-
gye északi részének történetét, valamint a Csongrád vármegyének a szovjet 
megszállást követő történetét bemutató köteteket. Szerkesztés alatt állnak a 
Sopron vármegye és Nógrád vármegye történetéről szóló könyvek. Előkészí-
tés alatt áll további három kötet, amelyek Vas vármegye, Veszprém várme-
gye és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye déli részének történetét dolgozzák 
fel. Szerkesztés alatt áll továbbá egy tanulmánykötet, vármegyénként bemu-
tatva a hatalomváltás esztendejének fő eseményeit.
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6.8. A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 
KERETÉBEN FOLYÓ ARCHONTOLÓGIAI 
KUTATÁSOK

Összeállította: Bank Barbara és Soós Viktor Attila

A munkacsoportot Soós Viktor Attila vezeti, a megbízott kutatók egy része 
Bank Barbara bizottsági tag felügyelete alatt dolgozik.
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága törvényben megszabott egyik legfonto-
sabb feladataként megkülönböztetett figyelmet fordít a kommunista dikta-
túra hatalombirtokosai személyi körének feltárására, életútjuk bemutatására.

6.8.1. EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁRRAL

Archontológiai kutatásaink végső célja egy olyan adatbázis létrehozása, 
amelyben az egyes tisztségviselők, funkcionáriusok – hatalombirtokosok 
– életútjára, tevékenységére, a pártállami struktúrában betöltött szerepére 
vonatkozó összes adat megtalálható. Ennek megvalósítása érdekében 2016-
ban közös projektet indítottunk a Magyar Nemzeti Levéltárral, amelynek ke-
retében országos szinten feltárjuk az egykori állampárti és tanácsi tisztségvi-
selők körét. 2016-ban megtörtént az adatbázis megtervezése és informatikai 
megvalósítása, valamint tesztjelleggel feltöltöttük a levéltár munkatársai által 
korábban e tárgyban végzett feltáró munka (rész)eredményeit. A következő 
lépésként a teljes országos levéltári hálózat munkatársainak közreműködé-
sével megyei, járási, városi első titkári szintig feltérképezzük az MDP és az 
MSZMP vezető funkcionáriusait.

6.8.2. A BUDAPESTI KERÜLETI TANÁCSI TISZTVISELŐK ÉS 
PÁRTFUNKCIONÁRIUSOK ARCHONTOLÓGIÁJA

Budapest Főváros Levéltára négy munkatársának – mint megbízott kutatók-
nak – bevonásával folytattuk a budapesti kerületek tanácsi, illetve párttisztvi-
selői archontológiájának összeállítását.

Az 1950. évi I. törvény életre hívta a tanácsrendszert, a testületek az ál-
lamhatalom helyi szerveként kezdték meg működésüket. A tanácsok szer-
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vezetét központilag határozták meg: a tanácstestület, a végrehajtó bizott-
ság, a szakigazgatási szervek. A szervezeti hierarchiát követve a következő 
tisztségviselők szintjéig történik meg a feltárás a rendelkezésre álló iratanyag 
alapján: tanácselnökök/VB-elnökök, tanácselnök-helyettesek/VB-elnökhe-
lyettesek, VB-titkárok, VB-tagok, osztályvezetők, az alakuló ülés tanácstagjai.

Ugyanezen elv mentén a pártiratok esetében a következő tisztségviselők 
szintjéig történik meg a feltárás: első titkárok, titkárok, PB-tagok, VB-tagok, a 
revíziós bizottság tagjai, a fegyelmi bizottság tagjai.

2016-ban elkészült az MSZMP Budapest XIV., XV., XVI., XVII. kerületi tiszt-
ségviselőinek és a főváros IX., X., XVI., XVII. kerülete tanácsi tisztviselőinek 
archontológiája.

6.8.3. EGYHÁZÜLDÖZŐK

A NEB honlapján tettük közzé a kommunista diktatúra idején az egyházpo-
litika végrehajtásáért felelős – így többek között az egyházi személyiségek 
tevékenységét felügyelő, ellenőrző, esetenként manipuláló és kihasználó, 
máskor kötelező „vegzálásukat”, esetleges megnyomorításukat megvalósító 
– két legfontosabb szervezet: az Állami Egyházügyi Hivatal, valamint a politi-
kai rendőrség egyházi elhárítással foglalkozó egysége vezetőinek és beosz-
tottjainak karrierútjait. A pályaképeket Benefi Géza, Kis-Kapin Róbert, Vörös 
Géza és Soós Viktor Attila készítette. Az aloldalt Simon István szerkesztette.

A NEB ezen túlmenően is kiemelt feladatának tekinti a diktatúrát működ-
tető személyi kör feltárását. Ezért az egyes munkacsoportokon belül is foly-
tattuk a különböző területek vezető személyiségei, tisztségviselői karrierút-
jának rekonstruálását és bemutatását. Ezekről az eredményeinkről az egyes 
munkacsoportok tevékenységét ismertetve szólunk.

6.9. JOGTÖRTÉNETI KUTATÁSOK

6.9.1. „MEGTORLÁS A VIHARSAROKBAN”

Összeállította: Máthé Áron

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága megbízásából dokumentumfilmhez interjú-
kat forgatott Madácsy Tamás és Havasi Dániel Csongrád és Békés megyék-
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ben. Az utóbbi megyében különösen is brutális volt az 1956-os forradalmat 
követő kádári megtorlás – ennek részleteiről vallottak az egykori áldozatok, 
túlélők, szemtanúk és rokonaik. A tizenhét részből álló interjúsorozathoz 
a „terepismeretet” Dányi László újságíró, a szakmai hátteret pedig Erdész 
Ádám, a Békés megyei levéltár igazgatója szolgáltatta.

6.9.2. INTERJÚSOROZAT AZ IGAZSÁGTÉTELRŐL

A magyarországi visszaható hatályú büntetőjogi rendelkezések és az azokat 
alátámasztó, valamint ellenük szóló jogi érvek, továbbá az elévülés jogintéz-
ményének az Alaptörvénnyel összhangban történő szabályozási lehetőségei 
vonatkozásában legalább hét darab oral history interjú készítését kezdték 
meg a NEB megbízásából az Alapjogokért Központ munkatársai azokkal a 
személyekkel, akik a rendszerváltás óta eltelt időszakban szerepet játszottak 
a témával kapcsolatos vélemény alakításában alkotmánybíróként, törvényho-
zóként vagy szakértőként.

6.9.3. A HÁLÓZATI SZEMÉLYEK DEFINIÁLÁSÁNAK JOGI PROBLÉMÁI A 
GYAKORLATBAN

Az Alapjogokért Központ munkatársai a NEB megbízásából megkezdték az 
úgynevezett „ügynökperek” feltérképezését, és azokból egy válogatást ké-
szítve áttekintést adnak a vonatkozó ügyekről.
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7. Nemzetközi szakmai 
együttműködések

7.1. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EMLÉKEZET ÉS 
SZOLIDARITÁS EURÓPAI HÁLÓZATÁVAL

A varsói székhelyű, 2005-ben alapított Emlékezet és Szolidaritás Európai Há-
lózata (European Network of Remembrance and Solidarity, ENRS) célja a 20. 
századi Európa történelmének kutatása, dokumentálása és az erre vonatko-
zó ismeretek terjesztése, különös tekintettel a diktatúrákra, a háborúkra és az 
elnyomással szemben álló társadalmakra, továbbá biztosítani a múltra való 
emlékezés lehetőségét.

Az ENRS és a Bizottság 2016. május 24–26. között Budapesten, az MTA 
Széchenyi István téri székházában 1956 – Összefüggések, hatások, emlékezet 
(1956 – Contexts, Impacts, Remembrance) címmel háromnapos nemzetközi 
konferenciát rendezett az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulóján. (Bővebben lásd a 4. fejezetet.)

7.2. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI EMLÉKEZET 
ÉS LELKIISMERET PLATFORMJÁVAL

A csehországi székhelyű Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja (Plat-
form of European Memory and Conscience) egy 19 ország 55 intézetét tömö-
rítő ernyő- és lobbiszervezet, amelynek fő feladata a volt totalitárius rendsze-
rek kutatása, közös európai történelemszemlélet kialakítása, a diktatúrák által 
elkövetett bűncselekmények áldozataival szembeni igazságtétel. A Platform 
a Nemzeti Emlékezet Bizottságát 2014. november 5-én választotta tagjai so-
rába.

A Platform, a Bizottság és az Európai Néppárt 2016. június 15-én The year 
1956 and the non-reformability of communism címmel nemzetközi szimpózi-
umot rendezett Brüsszelben, az Európai Parlament Antall József Épületszár-
nyában. (Bővebben lásd a 4. fejezetet.)
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7.3. EGYÜTTMŰKÖDÉS A LENGYEL NEMZETI 
EMLÉKEZET INTÉZETÉVEL

A Bizottság 2014-es megalakulása óta intenzív szakmai együttműködést 
folytat a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetével (Instytut Pamięci Narodo-
wej, IPN), Európa egyik legjelentősebb emlékezetpolitikai műhelyével. A felek 
2015. április 22-én kötöttek együttműködési megállapodást Budapesten.

2016-ban a Bizottság, az IPN, valamint a Varsói Magyar Kulturális Intézet 
közös kiállítással tisztelgett a magyarországi és lengyelországi ’56-os áldo-
zatok emléke előtt. Az 1956. Lengyelország–Magyarország. Történelem és 
emlékezet című szabadtéri kiállítás fotókkal, térképekkel, valamint ezekhez 
kapcsolódó rövid magyar és angol nyelvű ismertetőkkel mutatja be az 1956-
os poznańi és magyarországi megmozdulások kiváltó okait, az eseményeket 
és 1956 hatását a két nép történelmére. Bővebben lásd a 4. fejezetet.)

2016. szeptember 29-én A vidék harca a kommunista diktatúrával szemben 
Lengyelországban és Magyarországon címmel konferenciát tartottak Szege-
den, amelyet a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Magyar Nemzeti Levéltár 
Csongrád Megyei Levéltára, az IPN és a Lengyel–Magyar Kulturális Egyesü-
let szervezett. A Szegedi Dóm Látogatóközpontban megtartott tanácskozás 
célja az volt, hogy képet adjon az 1945 utáni vidék- és agrárpolitika főbb 
sajátosságairól Lengyelország és Magyarország példáján keresztül. A kon-
ferencia alapvetően a kommunista vidékpolitika jellemző vonásait mutatta 
be: az érdeklődők előadásokat hallgattak meg többek között az agitáció és 
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a propaganda Rákosi- korszakban betöltött szerepéről, a parasztpártok és a 
katolikus egyház viszonyáról, a lengyel és a magyar ’56-os vidéki események-
ről, valamint a kollektivizálásról és az agrárértelmiség szerepéről.

A konferencia védnöke Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök volt, az 
eseményen köszöntőt mondott Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának elnöke, Juhász Tünde, a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja és Mateusz Szpytma, az IPN elnökhelyettese.

A NEB és az IPN együttműködésének eredményeként 2015-ben Magyaror-
szágra érkezett a Hidegháború – egy megosztott világ rövid története című 
vándorkiállítás. A lengyel tárlat, amely elsősorban a fiatalokat célozza meg, 
száz tablón mutatja be a hidegháború történetét. A kiállítás megnyitójára 
2015 decemberében került sor Budapesten, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karán. A 2016-os év során vidéki helyszínekre 
is sikerült eljuttatni a kiállítást: Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Miskolcon 
lehetett megtekinteni.

7.4. EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZLOVÁK NEMZETI 
EMLÉKEZET INTÉZETÉVEL

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és szlovák partnerintézménye, a Nemzeti 
Emlékezet Intézete (Ústav Pamäti Národa) között 2016-ban kezdődött meg 
az együttműködés. Január 28-án Földváryné Kiss Réka elnök és Máthé Áron 
elnökhelyettes Pozsonyban munkamegbeszélést folytatott a szlovák Nem-
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zeti Emlékezet Intézete igazgatótanácsának elnökével, Ondrej Krajňákkal és 
Marian Turzával, az intézmény titkárságának helyettes igazgatójával. A felek 
a kommunista diktatúrával és áldozataival kapcsolatos közös kutatási felada-
tokról, programok, megemlékezések lehetőségeiről egyeztetettek.

A két intézmény együttműködési megállapodásának aláírására Budapes-
ten került sor március 9-én. A dokumentumot Földváryné Kiss Réka, a Nem-
zeti Emlékezet Bizottságának elnöke, valamint Ondrej Krajňák, a Nemzeti 
Emlékezet Intézete igazgatótanácsának elnöke látta el kézjegyével.

7.5. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OROSZ TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA SZLAVISZTIKAI INTÉZETÉVEL

Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és 
az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete 2016. november 17-én 
Moszkvában: a dokumentumot magyar részről Földváryné Kiss Réka elnök, 
orosz részről pedig Konsztantyin Vlagyimirovics Nyikiforov igazgató látta el 
kézjegyével.

A megállapodás célja az együttműködés az oktatás, a tudományos ku-
tatómunka és a levéltári kutatás területén. A tervek között szerepel művek 
közös publikálása, közös tudományos konferenciák szervezése, előadások, 
közös szemináriumok és szakértői tanulmányutak szervezése, valamint tudo-
mányos-oktatási projektek megvalósítása.
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7.6. B.I.C. 70. THE 70TH ANNIVERSARY: BEHIND 
IRON CURTAINS CÍMŰ PROJEKT

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága az EACEA (Education, Audiovisual and Cul-
ture Executive Agency) Európa a polgárokért programjának (Europe for Citi-
zens) pályázatán támogatást nyert a B.I.C. 70. The 70th Anniversary: Behind 
Iron Curtains című projektre. A pályázat keretén belül 2015-ben és 2016-ban 
nemzetközi oktatási együttműködést valósítottunk meg. A projekt partnerei 
a Román Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete (Institutul de Socio-
logie), a Społeczna Akademia Nauk (Łódź, Lengyelország) és a Post Bellum 
Társaság (Prága, Cseh Köztársaság) voltak.

A projekt témája a kommunista totalitárius diktatúra és az európai de-
mokrácia szembeállítása volt oktatási programok segítségével. Az elsődleges 
célcsoportok között a partnerországok középiskolás diákjai, történészek, ku-
tatók, szakértők és érdeklődők szerepeltek. A projekt során négy workshopot 
rendeztünk, amelyeken rotációs elv szerint vettek részt a partnerek. A work-
shopokon középiskolás, illetve felsőoktatásban tanuló diákoknak adtunk elő, 
és tartottunk ismertetőket. A műhelymunkák során a diákok a kommunista 
rezsimek kiépülésének és működésének egy-egy részletét ismerhették meg.

A projekt záróeseménye a budapesti Puskin Moziban 2016. október 14-én 
megrendezett nemzetközi filmfesztivál és diákkonferencia volt, ahol a zsűri 
véleményezte a diákok által a korszakról készített kisfilmeket. A díjakat Lator-
cai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes 
államtitkára és Buglya Sándor, a Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fo-
tóművészeti Tagozatának vezetője adta át. A díjátadót követően filmvetíté-
sekre és kerekasztal-beszélgetésekre került sor.



94



95

8. Határon átnyúló magyar 
intézményközi kapcsolatok

8.1. EGYÜTTMŰKÖDÉS A FÓRUM 
KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZETTEL

2015. január 16-án Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságá-
nak elnöke, valamint Simon Attila, a felvidéki Fórum Kisebbségkutató Inté-
zet igazgatója együttműködési megállapodást írtak alá Budapesten. A kö-
zös munka első eredményeként megvalósult a szlovákiai magyar kisebbség 
legjelentősebb ellenállási tevékenységet folytató szervezete, a Csehszlovákiai 
Magyar Demokratikus Népi Szövetség történetének bemutatása, valamint a 
Mindszenty-per csehszlovákiai vonatkozásainak feltárása: 2016 végén megje-
lent Bukovszky László: A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövet-
ség és a Mindszenty-per szlovákiai recepciója című könyve. A kötet bemutat-
ja a szervezetnek a szlovákiai magyar közösség érdekében kifejtett jogvédő 
tevékenységét, leírja a köré szerveződött értelmiségiek kiállását, az 1949-es 
koncepciós per előzményeit, a vizsgálat lefolyását és magát a megtorlást.

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc csehszlovákiai recep-
ciójának rendszerezett feltárása szintén lezárult: az eredményeket kötetben 
tervezzük megjelentetni 2017-ben.

8.2. EGYÜTTMŰKÖDÉS A II. RÁKÓCZI FERENC 
KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁVAL

A 2015. évi együttműködési megállapodás alapján a NEB tagjai részt vesz-
nek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola keretén belül működő 
Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontnak a Szovjetunió-
ban raboskodott hadifoglyokkal és kényszermunkatáborokba hurcoltakkal 
kapcsolatos kutatásaiban. A főiskola a kutatási eredmények bemutatására 
– a Gulag-emlékév keretében – 2016. november 17–20. között nagyszabá-
sú tudományos konferenciát rendezett Hadifogság, gulag, malenkij robot. 
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Kárpát-medencei magyarok és németek a Szovjetunió hadifogoly- és kény-
szermunkatáboraiban (1944–1953) címmel. A téma ismert magyarországi és 
határokon kívüli szakértőit felvonultató tanácskozáson Máthé Áron elnökhe-
lyettes, valamint Bank Barbara, Ötvös István és Soós Viktor Attila bizottsági 
tagok tartottak előadást.

8.3. EGYÜTTMŰKÖDÉS A RÁKÓCZI 
SZÖVETSÉGGEL

A Rákóczi Szövetség és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2017. február 21-
én Budapesten együttműködési megállapodást kötött. A dokumentumot a 
szövetség részéről Halzl József, a NEB részéről Földváryné Kiss Réka elnök 
látta el kézjegyével. A megállapodás többek között kiemeli: a két szervezet 
különös figyelmet fordít a határon túl és a diaszpórában élő magyarságra, 
elősegítve az anyanyelven történő tanításukat, oktatásukat, tájékozódásu-
kat. A felek hangsúlyozzák, fontosnak tartják a szomszédos országokban a 
kisebbségben élő magyarság oktatásügyének, kultúrájának támogatását, a 
Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatának erősítését.

Az együttműködés keretében a Rákóczi Szövetség segítségével a Bizott-
ság jelentős számú határon túli, illetve a diaszpórában élő magyar fiatalhoz 
fogja eljuttatni a Rubicon történelmi magazin 2016. évi október-novembe-
ri duplaszámát, amely a Bizottság közreműködésével készült, és az 1956-os 
szabadságharcosokról szól.
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9. Függelék

9.1. A NEB 2016. ÉVBEN MEGJELENT KIADVÁNYAI

NEB YEARBOOK 2014–2015

Szerkesztette Kiss Réka és Horváth Zsolt

Terjedelem: 324 oldal 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának 
első, angol nyelvű évkönyve 2016-ban 
jelent meg. Az évkönyvben szerep-
lő tizenkét tanulmány szerzői a Bi-
zottság tagjai, a Bizottság Hivatalá-
nak főállású, valamint külsős kutatói. 
A kötet a szerkesztők szándékai sze-
rint áttekintést nyújt a NEB intenzív 
kutatói tevékenységének első ered-
ményeiről, kutatásunk legfontosabb 
területeiről, valamint a NEB tagjainak 
és főállású kutatóinak szakmai érdek-
lődéséről. Bár megközelítésmódjuk és 
szempontjaik különbözőek, meggyő-
ződésünk szerint az évkönyvben kö-
zölt tanulmányok mind ugyanazon 
tanulságok felé vezetik az olvasót: a 
kommunista rendszerek és azok po-
litikai, gazdasági és kulturális hatásai 

Európára történelmi örökségként a jövőben további kutatásra várnak mind a 
rendelkezésre álló történeti források feldolgozása, mind a rengeteg megvá-
laszolatlan kérdés tekintetében. Azzal, hogy a magyarországi szovjet típusú 
diktatúra működésének feltárásáról szóló első eredményeket angolul jelenteti 
meg, a NEB és szakmai műhelyei reményeink szerint hozzájárulnak kutatási 
eredményeik szélesebb körű nemzetközi megismertetéséhez.

A kiadvány megjelenését az 1956-os forradalom 60. évfordulójára létreho-
zott emlékbizottság támogatta.
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BUKOVSZKY LÁSZLÓ: A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR DEMOKRATIKUS 
NÉPI SZÖVETSÉG ÉS A MINDSZENTY-PER SZLOVÁKIAI RECEPCIÓJA

Terjedelem: 304 oldal

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a 
somorjai Fórum Kisebbségkutató Inté-
zet együttműködésének eredménye-
ként megszületett kötet célja, hogy a 
kutatás mai állása szerint a lehető leg-
teljesebb módon bemutassa a Cseh-
szlovákiai Magyar Demokratikus Népi 
Szövetségnek mint földalatti szerve-
zetnek a szlovákiai magyar közösség 
érdekében kifejtett jogvédő tevékeny-
ségét, leírja a köré szerveződött ér-
telmiségiek kiállását, az 1949-es kon-
cepciós per előzményeit, a vizsgálat 
lefolyását és magát a megtorlást. Nem 
titkolt célja e kötetnek az sem, hogy „a 
hallgatás évei” leghangosabb csoport-
jának dokumentálásán keresztül be-
vésődjön a köztudatba, hogy 1945 és 

1948 között igenis létezett széles körű, szervezett ellenállás a csehszlovák 
kormány sovén politikája ellen. Hasonló fontossággal bír annak a dokumentá-
lása, hogy a Csmadnész és a Bokor-féle csoport ellen folytatott állambizton-
sági vizsgálat során a két állam – Csehszlovákia és Magyarország – politikai 
rendőrsége szorosan együttműködött, megelőzve ezzel az 1949. április 16-án 
aláírt csehszlovák–magyar barátsági, együttműködési és kölcsönös segítség-
nyújtási szerződést.

MAGYAROK SZOVJET FOGSÁGBAN. TÖRTÉNETI 
SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A HADIFOGOLYKÉNT, INTERNÁLTKÉNT 
VAGY POLITIKAI RABKÉNT ELHURCOLTAKRÓL

Szerkesztette: Bank Barbara, Bognár Zalán és Tóth Gábor

Terjedelem: 240 oldal

1944–1945-ben a megszálló Vörös Hadsereg az akkori Magyarország területé-
ről több százezer embert vetett fogságba, hogy legnagyobb részüket elhur-
colja – Szolzsenyicin szavaival élve – a Szovjetunió térképét légypiszokként 

3000 Ft

A budapesti Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága és a somorjai 
Fórum Kisebbségkutató Intézet 
együttműködésének eredményeként 
megszületett kötet célja, hogy 
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beborító kényszermunkatáborokba. A hadifogolyként, illetve internáltként 
elhurcoltak a Gupvi (Hadifogoly- és Internáltügyi Főparancsnokság), míg a 
szovjet hadbíróságok által hosszú évekre, évtizedekre elítéltek a Gulag (Láge-
rek Főparancsnoksága) fennhatósága alá tartozott lágerekbe kerültek. Sze-
melvénygyűjteményünk tematikus bontásban, a túlélők visszaemlékezésinek 
egyes részleteit csokorba szedve örökíti meg az elfogott, illetve az úgyneve-
zett málenkij robot (egy kis munka) ürügyével lépre csalt, közös sorsban oszto-
zó katonák és civilek, férfiak és nők, fiúk és lányok megpróbáltatásait: rabság-
ba vetésüket, a gyűjtőtáborokból a céltáborokig tartó hosszú és gyötrelmes 
vonatutat, a lágerélet mindennapjait, a foglyok ott átélt szenvedéseit, haza-
térésüket, majd az itthoni megaláztatásokat, a rájuk kényszerített hallgatást.

A kiadvány megjelenését a Gulág Emlékbizottság támogatta.
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1944–1945-ben a megszálló Vörös Hadsereg az akkori 
Magyarország területéről több százezer embert vetett 
fogságba, hogy legnagyobb részüket elhurcolja – Szol-
zsenyicin szavaival élve – a Szovjetunió térképét légypi-
szokként beborító kényszermunkatáborokba. A  hadi-
fogolyként, illetve internáltként elhurcoltak a GUPVI 
(Hadifogoly- és Internáltügyi Főparancsnokság), míg a 
szovjet hadbíróságok által hosszú évekre, évtizedekre 
elítéltek a GULAG (Lágerek Főparancsnoksága) fenn-
hatósága alá tartozott lágerekbe kerültek. Szemelvény-
gyűjteményünk tematikus bontásban, a túlélők vissza-
emlékezésinek egyes részleteit csokorba szedve örökíti 
meg az elfogott, illetve az úgynevezett málenkij robot 
(egy kis munka) ürügyével lépre csalt, közös sorsban 
osztozó katonák és civilek, férfiak és nők, fiúk és lányok 
megpróbáltatásait: rabságba vetésüket, a gyűjtőtábo-
rokból a céltáborokig tartó hosszú és gyötrelmes vo-
natutat, a lágerélet mindennapjait, a foglyok ott átélt 
szenvedéseit, hazatérésüket, majd az itthoni megalázta-
tásokat, a rájuk kényszerített hallgatást.
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GULAG–GUPVI. A SZOVJET FOGSÁG EURÓPÁBAN / GULAG–GUPVI. THE 
SOVIET CAPTIVITY IN EUROPE

Szerkesztette Kiss Réka és Simon István

Terjedelem: 288, illetve 296 oldal

A Nemzeti Emléke-
zet Bizottsága, a Ma-
gyar Tudományos 
Akadémia Bölcsé-
szettudományi Kuta-
tóközpontja és a Ma-
gyarországi Németek 

Pécs–Baranyai Nemzetiségi Köre a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai 
rabok és kényszermunkások emlékéve keretében, az áldozatok emléknapján 
nemzetközi konferenciát rendezett Budapesten 2015. november 25-én. A tíz 
országból érkezett tudományos kutatók előadásaiból átfogó kép rajzolódott 
ki a második világháború idején szovjet megszállás alá került kelet-, illetve 
közép-európai országok lakosait sújtó elhurcolásokról, katonáknak és civilek-
nek, akár egész népcsoportoknak a Gulag és a Gupvi lágerrendszerébe kerü-
léséről, fogva tartásuk okairól, körülményeiről, ott eltöltött éveikről és a túl-
élők – sok esetben felemás – szabadulásáról. Az elhurcolások hátterében egy 
rabszolgamunkára alapozó gazdaság hatalmas emberanyaghiánya húzódott 
meg, párosulva a tartós berendezkedésre készülő hódító hatalom politikai és 
etnikai „tisztogató” akciói val, amelyek nemegyszer népirtásba torkolltak. A 
konferenciakötetet a NEB magyar és angol nyelven egyaránt megjelentette.

A kiadványok megjelenését a Gulág Emlékbizottság támogatta.
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VÁLTÓÁLLÍTÁS. DIKTATÚRÁK A VIDÉKI MAGYARORSZÁGON 1945-BEN

Szerkesztette Csikós Gábor, Kiss Réka és Ö. Kovács József

Terjedelem: 784 oldal

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Nemzeti Emlékezet Bi-
zottsága között 2014 szeptemberében megkötött megállapodás lehetőséget 
teremtett arra, hogy a Vidéktörténeti Témacsoport megkezdhesse munká-
ját. Kutatásaink súlypontját az 1940-es évektől bekövetkezett, struktúravál-
toztató jelentőségű társadalomtörténeti események vizsgálatára helyezzük. 
1945 hetvenedik évfordulója eleve ösztönzést adott ahhoz, hogy lehetőleg 

új kérdésfeltevések alapján szólaltassunk meg ismert és kevésbé ismert tör-
téneti forrásokat. Módszertani szempontból pedig igyekeztünk közös neve-
zőre hozni több mint huszonöt fős kutatócsoportunk alapvető forráselem-
zési célkitűzéseit. Mondanivalónk megfogalmazása során egyaránt kerüljük 
az ideológiai indíttatású elfogultságokat és a jelenből fakadó érzékenysége-
ket. Szakmai normáink egyik fontos értékéhez, a történeti források elsőbb-
ségéhez minden körülmények között igyekszünk ragaszkodni. Célunk, hogy 
megtaláljuk azokat a társadalom- és történelemformáló tényezőket, amelyek 
1945 után az eseményeket átélő emberek múlt- és jelenbeli tapasztalatait 
és jövőképét meghatározhatták. Az egyéni és kollektív erőszak-alkalmazás 
diktatórikus eljárásaira gondolva adtunk címet az MTA székházában 2015. 
szeptember 29-én tartott konferenciánknak, amelyet most kötetünk címéül 
is választottunk: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben.
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THE IRON CURTAIN – CONSEQUENCES OF WWII. PROCEEDINGS OF 
THE INTERNATIONAL CONFERENCE WHICH TOOK PLACE ON 5–6 
MAY 2015 IN THE DELEGATION HALL OF THE HOUSE OF PARLIAMENT, 
BUDAPEST, HUNGARY

Szerkesztette Peter Rendek és Szilágyi Gábor

Terjedelem: 267 oldal
Az Európai Emlékezet és Lelkiisme-
ret Platformja (Platform of European 
Memory and Conscience) együttmű-
ködve a Nemzeti Emlékezet Bizottsá-
gával (NEB) egy angol nyelvű kötetet 
jelentetett meg, amely „A vasfüggöny 
– a második világháború következmé-
nyei” című nemzetközi tudományos 
konferencia előadásainak anyagát tar-
talmazza.

A tanácskozást 2015. május 5-én 
és 6-án tartották Budapesten, az Or-
szágházban. Az előadások többek kö-
zött Európa – második világháborút 
követő  – befolyási övezetekre osztá-
sának terveit, annak megvalósítását, 
valamint az egykori kommunista dik-
tatúrák működését elemezték. A kon-
ferencia célja az volt, hogy áttekintést 

adjon a kommunista rendszer megerősödésének folyamatáról Európában, 
bemutassa a vasfüggöny mögött élő emberek mindennapjait, a diktatúrák 
áldozatait, elősegítve ezzel az 1945-től 1990-ig kettéválasztott kontinens 
nyugati és keleti részén található országok történelmének jobb megértését.

1956. POLSKA–WĘGRY. HISTORIA I PAMIĘĆ. 1956. LENGYELORSZÁG–
MAGYARORSZÁG. TÖRTÉNELEM ÉS EMLÉKEZET. 1956. POLAND–
HUNGARY. HISTORY AND REMEMBRANCE. KATALÓGUS

Terjedelem: 80 oldal

A magyarokat és a lengyeleket több évszázados barátság köti össze, ami 
különleges jelenség a közép-európai nemzetek között. 1945 után mindkét or-
szág azonos sorsban osztozott, mint csaknem egész Kelet-Közép-Európa: 
a térség a Szovjetunió hadizsákmánya lett. A két nemzet történelme 1956 
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őszén még szorosabban összefonódott: a lengyelországi események kata-
lizátorként hatottak a magyar fejleményekre, a lengyelek pedig a magyar-
országi drámai helyzet hírére tanúbizonyságot tettek szolidaritásukról. A 
lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a 
Varsói Magyar Kulturális Intézet együttműködésében elkészült kiállítás és ka-
talógus a magyarok és lengyelek eme megrendítő 1956-os közös történetét 
eleveníti fel.
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9.2. A BIZOTTSÁG TAGJAINAK PUBLIKÁCIÓI ÉS 
TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE

FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA

Publikációk: 

 — 1956. Polska–Węgry. Historia i pamięć. 1956. Lengyelország–Magyar-
ország. Történelem és emlékezet. 1956. Poland–Hungary. History and 
Remembrance. Katalógus. IPN, NEB, Varsói Magyar Kulturális Intézet, 
2016. (Tudományos tanácsadó, Łukasz Kamińskival, előszó Łukasz 
Kamińskival és Tischler Jánossal, 3–5.)

 — NEB Yearbook 2014–2015. Co-ed. with Zsolt Horváth. Budapest, Com-
mittee of National Remembrance, 2016.

 — Gulag–Gupvi. A szovjet fogság Európában. Szerk. Simon Istvánnal. Bu-
dapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017.

 — Gulag–Gupvi. The Soviet Captivity in Europe. Co-ed. with István Simon. 
Budapest, Committee of National Remembrance, 2017.

 — Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Szerk. Csi-
kós Gáborral és Ö. Kovács Józseffel. Budapest, MTA BTK–Nemzeti Em-
lékezet Bizottsága, 2017.

 — 1956 – Approaches, Interpretations and Unresolved Questions. In Ro-
gulski, Ra fał (ed.): European Remembrance. Symposium of European 
Institutions dealing with 20th-century History. Lectures, Discussions, 
Commentaries, 2012–16. Warsaw, European Network Remembrance 
and Solidarity, 2016. 195–203.

 — 1956: Discourses and Reprisals. In Kiss, Réka–Horváth, Zsolt (eds.): NEB 
Yearbook 2014–2015. Budapest, Committee of National Remembrance, 
2016. 93–122.

 — 1956 – instytucje i dynamika represji porewolucyjnych. In Bułhak, Wła-
dysław et al. (red.): Pamięć i sprawiedliwość. Pismo naukowe poświę-
cone historii najnowszej 2 (28) 2016. Warszawa, IPN, 2016.

 — [Előszó.] Darák Péterrel. In Bódiné Beliznai Kinga–Zinner Tibor: Akik-
nek nevét emléktábla őrzi. (Bibliotheca Curiae) Budapest, HVG-ORAC 
Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. 7–9.

 — 1956 és a református egyház Confessio, 2016/3.
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 — 56-os portrék. Végzetes sorsok a forradalomból. M. Kiss Sándorral és 
Szekér Nórával. Rubicon, 2016/10–11. 4–5.

 — Kardos László. Rubicon, 2016/10–11. 118–129.
 — Welcome. In Rendek, Peter–Szilágyi, Gábor (eds.): The Iron Curtain – 

Consequences of WWII. Proceedings of the International Conference 
which took place on 5–6 May 2015 in the Delegation Hall of the House 
of Parliament, Budapest, Hungary. Praha, NEB–Platform of European 
Memory and Conscience, 2016. 7–9.

 — The Iron Curtain and 1956. In Rendek, Peter–Szilágyi, Gábor (eds.): The 
Iron Curtain – Consequences of WWII. Proceedings of the International 
Conference which took place on 5–6 May 2015 in the Delegation Hall of 
the House of Parliament, Budapest, Hungary. Praha, NEB–Platform of 
European Memory and Conscience, 2016. 111–121.

 — Szorításban: református helyzetértékelés a második világháborút kö-
vetően. In Csikós Gábor–Kiss Réka–Ö. Kovács József (szerk.): Váltóál-
lítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Budapest, MTA 
BTK–Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017. 477–494.

Oktatás:

Az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékén az „56 hiányzó tör-
ténetei – 60 év távlatából” című tárgy oktatása Varga Zsuzsanna egyetemi 
docenssel.

Előadások: 

 — 1956 – Approaches, Interpretations and Unresolved Questions. Nyitó-
előadás az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (European 
Net work Remembrance and Solidarity, ENRS) 1956 – Összefüggések, 
hatások, emlékezet (1956 – Contexts, Impacts, Remembrance) című 
nemzetközi szimpóziumán. Budapest, MTA Székháza, Díszterem, 2016. 
május 24.

 — Emlékiratok, naplók és magánlevelezések mint az egyháztörténet-írás 
forrásai. Előadás az Egyháztörténészek 3. Országos Találkozóján. Mur-
ga, 2016. június 8.

 — The Hungarian revolution. Előadás az Európai Emlékezet és Lelkiisme-
ret Platformja (Platform of European Memory and Conscience) The 
year 1956 and the non-reformability of Communism International című 
szimpóziumán. Brüsszel, Európai Parlament, Antall József Épület-
szárny, 2016. június 15.

 — Fejezetek a Dunántúli Református Egyházkerület 1945 utáni történe-
téből. Előadás az „Impavideinter ruinas”. A veszprémi egyházmegye 
1945 és 1972 között című egyháztörténeti konferencián. Veszprém, 
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 2016. augusztus 24.
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 — A pártállami egyházpolitika és a reformá-
tus egyház 1945 után. Előadás a Magyar 
Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 
Kulcsmozzanatok a protestantizmus Békés 
megyei történetéből című konferenciáján. 
Gyula, Városháza, Díszterem, 2016. szep-
tember 23.

 — Egyházpolitika és egyházüldözés a hosszú 
’50-es években. Előadás a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület és a Debreceni Refor-
mátus Egyházmegye Elnöksége felkérésére 
az Egyházmegyei Lelkész-Gondnok Érte-
kezleten. Debrecen, 2016. szeptember 24.

 — Ügyészek a tűzvonalban. Előadás az Ügyész-
ség, a Kúria és a Nemzeti Emlékezet Bizott-
sága által rendezett Emlékezés és emlé-
keztetés II. című tudományos konferencián. 
Budapest, Kúria, Díszterem, 2016. október 5.

 — A vidéki forradalom és dr. Szobonya Zoltán. 
Előadás a Bács-Kiskun ’56/60 című tudo-
mányos konferencián. Kecskemét, Városhá-
za, Díszterem, 2016. október 13.

 — A magyar református egyház 1956-ban. 
Előadás az 1956. évi forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulója alkalmából az áldozatok és üldözöttek emlé-
kére a Magyarországi Református Egyház Zsinata által tartott emlé-
külésen. Budapest, Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza, 
Díszterem, 2016. október 14.

 — 1956 emlékezete. Előadás a Demokratikus Átalakulásért Intézet Az 
1956-os forradalom és szabadságharc hatása a magyar rendszervál-
toztatásra című konferenciáján. Budapest, Magyar Tudományos Aka-
démia, Kodály Terem, 2016. október 17.

 — Az 1956-os forradalom jelentősége. Előadás Az 1956-os magyar forra-
dalom és Csehszlovákia című tudományos konferencián. Pozsony, Po-
zsonyi Magyar Intézet, 2016. október 20.

 — Megtorlások Magyarországon 1956 után. Előadás a Pokol és menny. 
Mélységek és magasságok az 1956-os forradalomban című konferenci-
án. Hódmezővásárhely, Emlékpont, 2016. október 21.

 — Újjászerveződő önkormányzatiság. Előadás az 1956. október 25-i Kos-
suth téri sortűz áldozatainak tiszteletére a Nemzeti Emlékezet Bizott-
sága és az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési 
Igazgatósága által szervezett emlékülésen. Budapest, Országház, Fel-
sőházi Ülésterem, 2016. október 25.
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 — 1956 a naplók tükrében. Előadás az Írók a forradalomban – 1956 című, a 
Magyar Országgyűlés, a Lakiteleki Népfőiskola és a Magyar Írószövetség 
által rendezett emlékülésen. Budapest, Országház, 2016. október 29.

 — A Tóth Ilona-per. Előadás a Levéltári Nap alkalmából megrendezett Bu-
dapesti évfordulók 1866, 1946, 1956 című konferencián. Budapest Fő-
város Levéltára, 2016. november 15.

 — A magyar társadalom 1956-ban. Előadás az Orosz Tudományos Akadé-
mia Szlavisztikai Intézete, a Moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos 
és Tájékoztatási Központ, valamint a Moszkvai Magyar Levéltári Intézet 
által szervezett, Az 1956-os magyar válság és a hruscsovi olvadás, a 
nemzetközi és tömbközi kapcsolatok összefüggései című nemzetközi 
konferencián. Moszkva, 2016. november 16.

 — Református kegyességi mozgalmak az ötvenes években. Előadás az 
1956 előzményei és utóélete vidéki miliőkben című konferencián. Pécs, 
MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának Székháza, Díszterem, 2016. no-
vember 22.

 — A Kárpát-medence szovjetizálása 1945 után. Előadás A győzelem ára. 
A Szlovákiából és a szomszédos országokból 1944/1945-ben a szovjet 
munkatáborokba elhurcoltak című konferencián. Kassa, 2016. novem-
ber 24.

 — The Hungarian revolution. Nyitóelőadás az 1956-os forradalom 60. év-
fordulója alkalmából a bécsi Collegium Hungaricum által szervezett 
nemzetközi tudományos konferencián. Bécs, 2016. november 28.

Megemlékezések, ismeretterjesztő előadások: 

 — Előadás a Keresztény Értékmegőrző Egyesület estjén. Budapest, Bara-
bás villa, 2016. január 20.

 — Megnyitó beszéd a Csongrád Megyei Kormányhivatal épületében meg-
rendezett a Pártkontroll – A szocialista közigazgatás Csongrád megyé-
ben című kiállításon. Szeged, Rákóczi tér 1., 2016. február 24.

 — Előadás a letenyei Andrássy Gyula Általános Iskolában megrendezett 
Egyházüldözők és egyházi üldözés a Kádár korszakban című kiállítás 
megnyitása alkalmából. Letenye, 2016. február 25.

 — Előadás a kommunizmus áldozatainak emléknapján a Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nagykanizsai Polgári Egyesü-
let felkérésére. Nagykanizsa, 2016. február 25.

 — A csalogány elszállt. Tóth Ilona pere. Előadás a kommunizmus áldo-
zatainak emléknapjához kapcsolódó megemlékezések részeként Gár-
donyban, a Nemzedékek Házában, 2017. február 26.

 — Előadás a Pofosz 1956-os Hagyományőrző Tagozatában. Budapest, 
2017. március 2.
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 — Előadás a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégiumban minden félévé-
ben megrendezésre kerülő Közéleti Est sorozatban. Budapest, 2016. 
március 9.

 — Kerekasztal-beszélgetés Zinner Tiborral az 1956-os megtorlások ku-
tatásáról a Veritas Történetkutató Intézet Veritas-estek sorozatában. 
Moderátor: Szakály Sándor. Budapest, 2016. május 3.

 — Emlékbeszéd Romek Strzałkowski, az 1956. június 28-i poznańi sortűz 
legfiatalabb áldozata tiszteletére állított emléktábla ünnepélyes avatá-
sán. Budapest II. kerület, Medve utca 5–7. Csík Ferenc Általános Iskola 
és Gimnázium, 2016. május 5.

 — Megnyitó beszéd a poznańi munkásfelkelés kitörésének hatvanadik év-
fordulója alkalmából rendezett fotókiállításon. Varsó, a Szejm előtere, 
2016. június 28.

 — Beszéd az 1956. Lengyelország–Magyarország. Történelem és emléke-
zet című kiállítás megnyitóján. Budapest, Városháza park, 2016. június 29.

 — Részvétel a Bálványosi Nyári Szabadegyetem Igazságtétel 2.0 című 
pódiumbeszélgetésén. 2016. július 21.

 — Előadás tartása 1956 nyitott kérdéseiről a szanki művelődési házban. 
Szank, 2016. szeptember 8.

 — Ünnepi beszéd az 1945–1956 közötti magyar Politikai Elítéltek Közös-
sége megemlékezésén. Budapest XI. kerület, Memento emlékmű, 2016. 
szeptember 22.

 — Megnyitó beszéd A vidék harca a kommunista diktatúrával szemben 
Lengyelországban és Magyarországon című konferencián. Szeged, 
Dóm Látogatóközpont, 2016. szeptember 29.

 — A szabadságharc és a forradalom eseményei, valamint az azt követő 
megtorlás; 1956 utóélete. Előadás a Közjó és Hagyomány Egyesület 
meghívására a Vas Megyei Levéltárban. Szombathely, 2016. október 7.

 — Ünnepi beszéd a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) mis-
kolci csoportjának az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából 
tartott megemlékezésén. Miskolc, 2016. október 18.

 — Rendhagyó történelemóra Tóth Ilonáról a Chernel István Általános Is-
kola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában. Agárd, 2016. októ-
ber 19.

 — Kerekasztal-beszélgetés a megtorlásról Zinner Tiborral és M. Kiss Sán-
dorral Debrecenben, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Benedek Elek 
Fiókkönyvtárában 2016. október 19-én.

 — 1956: The Hungarian Revolution. Referátum John Lukács történész 
professzor előadásához a Victims of Communism Memorial Founda-
tion által a forradalom emlékére szervezett rendezvényen. Washington 
D.C., George Washington Egyetem, 2016. november 3. 

 — Panel discussion Charles Gati polititológus professzorral a “Massacre 
and its Memorial” (A mészárlás és emlékezete) címmel az 1956-os for-
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radalom 60. évfordulója alkalmából rendezett kerekasztal-beszélgeté-
sen és kiállításon. Moderátor: Baranyi Márton, Brain Bar. Washington 
D.C., VOC 2016. november 4. 

 — Emlékbeszéd a washingtoni magyar nagykövetségen 1956. november 
4. gyásznapján, 2016. november 4.

 — Kerekasztal-beszélgetés a Catholic University of Americán Washing-
tonban dr. Arpad von Klimóval a kommunizmus alatti egyházüldözés-
ről és Márton Áron emlékezetéről, 2016. november 7.

 — Köszöntő a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Veritas Történetkutató 
Intézet által szervezett A szuezi válság és Magyarország 1956 című 
nemzetközi tudományos konferencián. Budapest, Magyar Nemzeti 
Múzeum, Díszterem, 2016. november 18.

 — Kiállításmegnyitó beszéd a Magyarországi Református Egyház Zsina-
tának Elnöksége, a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapít-
vány és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága által szervezett Szovjet fog-
ságba hurcolt reformátusok a Kárpát-medencében című konferencián. 
Budapest, 2016. november 22.

 — Ünnepi beszéd a málenkij robotra hurcoltak központi emlékművének 
felavatásán. Kisgéres, 2016. november 23.

 — Előadó a Collegium Pázmáneumban tartott, A nők szerepe 1956-ban 
című, az 1956-os forradalom és szabadságharc női áldozataira emléke-
ző pódiumbeszélgetésen. Bécs, 2016. december 3.

 — Kerekasztal-beszélgetés a Külügyi és Külgazdasági Intézet által szer-
vezett 1956 és nemzetközi környezet című tudományos konferencián. 
Budapest, 2016. december 9.

MÁTHÉ ÁRON

Publikációk:

 — Helytállni a történelem viharában. Báró Bánffy Dániel, a Magyar Füg-
getlenségi Mozgalom támogatója. Kommentár, 2016/6. 48–59.

 — Jelképpé avatás vagy kegyeleti munka? A Donáth-ügy eddigi mér-
lege. Mandiner, 2016. március 21. http://tortenelem.mandiner.hu/
cikk/20160317_mathe_aron_jelkeppe_avatas_vagy_kegyeleti_mun-
ka_a_donath_ugy_eddigi_merlege

 — „Légy hű mindhalálig…” A hitvalló egyház magyar mártírjai. Szerk. Soós 
Viktor Attilával. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága–Pro Patria 
Egyesület, 2016. 
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 — Tettesek és áldozatok, győztesek és vesztesek Közép-Európában a 
második világháború idején – gondolatok fogalmi kereteinkről a XX. 
századi történelemben. In Molnár D. Erzsébet–Molnár D. István (szerk.): 
A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Kelet-Közép Eu-
rópában. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2016. 40–44.

 — The Division of Europe: Blueprint and Execution. In Rendek, Peter–Szi-
lá gyi, Gábor (eds.): The Iron Curtain – Consequences of WWII. Procee-
dings of the International Conference which took place on 5–6 May 2015 
in the Delegation Hall of the House of Parliament, Budapest, Hungary. 
Praha, NEB–Platform of European Memory and Conscience. 33–43.

 — The Hungarian Legacy of Soviet „Anti-Fascism” and the Issue of the 
Criminalization of the Communist Dictator-ship: Can Communist Ideo-
logy Come in Red, White, and Green? In Kiss, Réka–Horváth, Zsolt 
(eds.): NEB Yearbook 2014–2015. Budapest, Committee of National 
Remembrance, 2016. 205–243.

Előadások:

 — A Nemzeti Emlékezet Bizottságának a ceglédi hadifogoly- és gyűjtő-
tábort megjelenítő 3D-s alkalmazásának bemutatása a New Tools for 
Presentation of the GULAG History (Új módszerek a Gulag történeté-
nek bemutatására) című tanácskozáson. Prága, 2016. április 15.

 — A Totális diktatúrák történeti forrásai című műhelybeszélgetés veze-
tése az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (ENRS) és a Nem-
zeti Emlékezet Bizottsága szervezésében megrendezésre került 1956. 
Összefüggések – Hatások – Emlékezet című konferencián. Budapest, 
2016. május 25.

 — 1945 – A népi demokráciák hajnala és a szovjet antifasizmus győzelme. 
Előadás a MILKO Egyesület Gulag-konferenciáján. Szabadka, 2016. jú-
nius 4.

 — Coming to terms with the Totalitarian Past from the Criminal Law Per-
spective. Előadás a Ministerial Conference on the European Day of the 
Remembrance for Victims of Totalitarian Regimes című konferencián, 
Pozsony, 2016. augusztus 22–23.

 — Előadás az 1956 geopolitikai helyzete és az 1956-os forradalom és 
szabadságharc értékelése című szimpóziumon. Washington D.C., Wa-
shingtoni Magyar Nagykövetség, 2016. október 12.

 — Kommunizmus és nemzeti eszme, avagy: „Lehet-e nemzetiszínű gatya-
madzag a kommunistán?” Előadás a Pokol és menny. Mélységek és 
magasságok az 1956-os forradalomban című konferencián. Hódmező-
vásárhely, 2016. október 21.
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 — Gulag, málenkij robot, szovjet fogság – értelmezési kérdések. Előadás 
A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlé-
kéve Kiskunhalason című emlékkonferencián. Kiskunhalas, Halasi Csip-
keház, 2016. október 21.

 — Előadó a Társadalom és kommunista nemzetbiztonság című 1956-os 
konferencia keretében szervezett Társadalmi emlékezet című panelbe-
szélgetésen. Bukaresti Magyar Kulturális Intézet, 2016. október 24–25.

 — Előadó Az 1956-os magyar forradalom következményeiről, a forra-
dalom leverése utáni üldöztetésekről, a megtorlásról, az emigrációról 
címmel rendezett kerekasztal-beszélgetésen. Pozsony, Szlovák Köz-
társaság Kulturális Minisztériuma, 2016. október 27.

 — Magyarország – megbékélés a totalitárius múlttal. Előadás a Nemzeti 
Emlékezet Intézete által szervezetett Freedom Festival Bratislava ren-
dezvénysorozaton, valamint részvétel a programot követő kerekasz-
tal-beszélgetésen. Pozsony, 2016. november 9.

 — A Szovjetunió összeomlása magyar szempontból (Presentation in the 
Former USSR-aligned Countries panel). Előadás a The collapse of the 
Soviet Union in 1991 in the European Collective Memory című konferen-
cián. Gdańsk, 2016. november 16.

 — A Gulag és „testvérei” – kényszermunkatáborok a kommunista diktatú-
rában. Előadás a Hadifogság, gulág, málenkij robot. Kárpát-medencei 
magyarok és németek a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunka-
táboraiban (1944–1953) című nemzetközi konferencián. Beregszász, II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2016. november 17.

 — A Gulag „kistestvére”. Egy magyar református lelkész a jugoszláviai 
büntetőlágerben. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának El-
nöksége, a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány és 
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága által szervezett Szovjet fogságba 
hurcolt reformátusok a Kárpát-medencében című konferencián. Bu-
dapest, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, 2016. 
november 22. 

 — Részvétel a Platform of European Memory and Conscience által szer-
vezett Council of Members of the Platform – 5th anniversary meeting 
találkozón. Kijev, 2016. november 24–26.

 — Előadó az 1956 and Its International Environment című nemzetkö-
zi konferencia kerekasztal-beszélgetésén. Budapest, Külügyi Intézet, 
2016. december 9.

 — Megnyitó beszéd a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a budapesti 
Lengyel Intézet által szervezett Lengyelország – 1956 – Magyarország 
című filmfesztiválon és pódiumbeszélgetésen. Budapest, Uránia Nem-
zeti Filmszínház, 2016. december 9.



113

Lektorálás:

 — Csatári Bence–Poós Zoltán: Azok a régi csibészek. Budapest, Jaffa Ki-
adó, 2016.

Egyéb szakmai tevékenység:

 — Az 1956-os Emlékbizottság pályázati értékelő testületének tagja
 — A Karc FM Farkasverem című műsorának társszerkesztője

Megemlékezések, ismeretterjesztő előadások: 

 — Beszéd a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából 
a IX. kerületi önkormányzat ünnepségén Nagy Ferenc miniszterelnök 
emléktáblájánál. Budapest, 2016. február 25.

 — Előadás A hidegháború – Egy megosztott világ rövid története (The 
Cold War – A Short History of a World Divided) című angol nyelvű len-
gyel vándorkiállítás megnyitóján. Szeged, Szegedi Tudományegyetem 
József Attila Tanulmányi és Információs Központ, 2016. március 1.

 — Előadás a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Foglyok és Kényszer-
munkások Szervezete (Szorakész) emlékülésén. Siófok, 2016. április 25.

 — A Márton Áron Agora házigazdája a torockói Double Rise fesztiválon. 
Torockó, 2016. július 4. 

 — Köszöntő és előadás tartása a Szovjetunióba málenkij robotra hurcol-
takra emlékező Hazatérés Napján. Mezőberény, Német Evangélikus 
Egyházközség Tanácsterme, 2016. július 29 
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 — Megnyitó beszéd a Történelem és emlékezet (Historia i pamięć) című 
kiállításon. Varsó, 2016. augusztus 19.

 — Avatóbeszéd a Menczer Gusztáv tiszteletére a Nemzeti Emlékezet Bi-
zottsága és a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszer-
munkások Szervezete (Szorakész) által felállított emléktáblánál. Buda-
pest II. kerület, Frankel Leó utca 6., 2016. szeptember 8.

 — Avatóbeszéd a szovjet fogság XI. kerületi áldozatainak tiszteletére a 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és a Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága által felállított emléktáblánál. Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Hivatala, 2016. szeptember 21.

 — Szabadságharc és megtorlás: 1956 rejtett története. Előadás Budapest 
XI. kerületében a MALOM Közösségi Tér és Galériában, az 1956-os sza-
badságharc és forradalom jubileumi ünnepségsorozat első rendezvé-
nyén. 2016. október 6.

 — Rendhagyó történelemóra tartása a Tiszafüredi Kistérségi Egyesület 
szervezésében a környékbeli középiskolás diákoknak. Tiszafüred, 2016. 
október 9.

 — A B.I.C. 70 Nemzetközi Filmfesztivál és Diákkonferencia moderátora. 
Budapest, Puskin mozi, 2016. október 14.

 — Előadás a lenti Honismereti Egyesület által szervezett konferencián. 
Lenti, 2016. október 18.

 — Ünnepi beszéd az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordu-
lója alkalmából rendezett megemlékezésen. Tápiógyörgye, 2016. októ-
ber 22.

 — Megemlékező beszéd az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulója alkalmából. Csákvár, Esterházy Móric Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola, 2016. október 23.

 — Csákvár Város Önkormányzata és a NEB által szervezett beszélgetés-
sorozat keretében Hartmanné Nagy Klárával, a Gulag egykori foglyával 
beszélgetett. Csákvár, 2016. október 28.

 — Beszéd az isterbáci áldozatok és a magyar honvédek emlékműjénél 
tartott megemlékezésen. Bezdán, 2016. november 3.

 — Köszöntő a Rohr Magdolna tiszteletére a Nemzeti Emlékezet Bizottsá-
ga és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormány-
zata által felállított emléktáblánál. Budapest V. kerület alkotmány utca 
4., 2016. december 14.
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BANK BARBARA

Publikációk: 

 — Magyarok szovjet fogságban. Történeti szemelvénygyűjtemény a ha-
difogolyként, internáltként vagy politikai rabként elhurcoltakról. Szerk. 
Bognár Zalánnal és Tóth Gáborral. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bi-
zottsága, 2016.

 — A „Szügyi memorandum”. In Marinovich Endre (főszerk.): Historia est lux 
veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. Budapest, Ve-
ritas Történetkutató Intézet–Magyar Napló Kiadó, 2016. III. kötet 21–49.

 — Border barrier, iron courtain – from border control to unauthorized 
border crossing. Mosaics of the beginning of isolation, 1948–1953. In 
Rendek, Peter–Szilágyi, Gábor (eds.): The Iron Curtain – Consequences 
of WWII. Proceedings of the International Conference which took pla-
ce on 5–6 May 2015 in the Delegation Hall of the House of Parliament, 
Budapest, Hungary. Praha, NEB–Platform of European Memory and 
Conscience, 2016. 195–203.

 — Ferenczy Pál és társainak a pere. In Csíky Balázs–Illés Pál Attila (szerk.): 
„Evangelizare pauperibus misit me!” Lazaristák Magyarországon. Bu-
dapest–Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK–METEM, 
2016. 149–156.

 — Recsk „örök” – A recski internálótábor története, 1950–1953. Irodalmi 
Magazin [A GULAG árnyékában. Száműzetéseink.], 2016 (IV. évf.) 2. 
szám. 74–76.

 — „Semmi sem marad elmondatlan” Töredékek a GULAG–GUPVI tábor-
rendszerek történetéről. Irodalmi Magazin [A GULAG árnyékában. 
Száműzetéseink.], 2016 (IV. évf.) 2. szám. 30–33.

Oktatás:

Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, óraadó tanár (BA, MA – nappali és le-
velező)

Előadások:

 — A kelet-közép-európai táborok rendszere. Előadás a Veritas Történet-
kutató Intézet Kárpát-medencei tragédiáink, 1944–1953. Magyarok és 
magyarországi németek a szovjet hadifogságban, kényszermunkán és 
a Gulagon című konferenciáján. Budapest, Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum Márványterme, 2016. február 25.
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 — A táborrendszerek története. Előadás az „Elnémított történelem…” – 
amit a Gulagról és a Gupviról illik tudni! című konferencián. Püspökla-
dány, 2016. május 20.

 — Munkatáborok és államigazgatás. Előadás a Veritas Történetkutató In-
tézet Közigazgatás, 1947–1989 című konferenciáján. Budapest, 2016. 
június 17.

 — Gulag-táborok. Előadás a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 
16. Apáczai Nyári Akadémiáján. Újvidék, 2016. július 15.

 — A Gulag és Gupvi általános története. Előadás a szovjetunióbeli Gulag- 
és Gupvi-táborokba hurcoltak emlékére rendezett Málenkij robot című 
konferencián. Szolnok, 2016. szeptember 13.

 — Katonai perek, internálások. Előadás a 25 éves a Politikai Elítéltek Kö-
zössége című konferencián. Budapest, Stefánia Palota, 2016. szeptem-
ber 23.

 — Táborrendszerek, mechanizmusok. Előadás a GULÁG-sors című konfe-
rencián. Sátoraljaújhely, 2016. szeptember 30.
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 — Táborok és táborrendszerek a Szovjetunióban és Magyarországon. 
Előadás a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete – Fókuszban a Gu-
lag világa című rendezvényén. 2016. október 1.

 — És újra nyitnak a táborok. A közbiztonsági őrizet intézménye 1956 és 
1961 között. Előadás Az erőszak tere: 1956 című tudományos konferen-
cián. Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Sophianum, 2016. 
október 6.

 — Sortüzek vidéken. Előadás a Nagy Imre Társaság Ötvenhat vidéken – 
Kaposvár és a vidék forradalmának kérdései a helyi események tükré-
ben című konferenciáján. Kaposvár, 2016. október 7.

 — Die Deutschen in Ungarn und die Geheimdienste. Előadás a National-
staat und ethnische Homogenisierung. Ungarn und Rumänien im Ver-
gleich (1950–2016) című nemzetközi konferencián. Innsbruck, 2016. 
október 8.

 — Hadifogolytáborok, internáltak és kollektív bűnösök. Előadás a Buda-
pesti Örmény Önkormányzat Elkobzott életek című konferenciáján. 
Budapest, 2016. október 11.

 — A politikai rendőrség és a katonapolitikai osztály együttműködése a 
szovjet állambiztonsággal. Előadás a Budapesti Örmény Önkormány-
zat Elkobzott életek című konferenciáján. Budapest, 2016. október 11.

 — A „német ügy” 1945. Előadás a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok 
és kényszermunkások emlékéve alkalmából a Pásztortűz Egyesület ál-
tal rendezett emlékkonferencián. Kiskunhalas, 2016. október 21.

 — Sopron 1956. Előadás a XIX. Győri és az V. Kisalföldi Levéltári napon 
megrendezett konferencián. Győr, 2016. október 25.

 — Helyzetkép Délvidéken, 1944–1945. Előadás a Hajóson megrendezett 
nemzetközi konferencián. Hajós, 2016. november 2.

 — Közbiztonsági őrizet, preventív őrizet, elhurcolás az 1956-os forrada-
lom után. Előadás az 1956 Erdélyben és Magyarországon: szemtanúk 
és történeti értékelések címmel rendezett nemzetközi konferencián. 
Szervező: kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Törté-
neti Intézete; társszervezők: Buza László Egyesület, Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem. Kolozsvár, 2016. november 4.

 — Hadifogolytáborok, internáltak és a kollektív bűnösök. Előadás az El-
kobzott életek címmel megrendezett konferencián. Csíkszereda, 2016. 
november 4. 

 — Táborrendszerek. Előadás az „Ameddig a lábam bírja”, mindennapok a 
Gulagon című tudományos konferencián. Hódmezővásárhely, Emlék-
pont, 2016. november 10.

 — A Gulag-táborrendszer létrejötte és sajátosságai. Előadás Az eltitkolt 
múlt – „málenkij robot” címmel megrendezett szakmai konferencián. 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, 2016. november 10.
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 — Magyarok szovjet hadifogolytáborokban. Interaktív történelmi előa-
dás az 1945, a „nulla év” és következményei. A szovjet megszállás és a 
Gulag emlékezete című konferencián és kiállításmegnyitón. Csongrád, 
Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ, 2016. november 11.

 — Karhatalmi jelentések Győr-Sopron megyéből. Előadás a Mosonmagya-
róvár és az ’56-os forradalom című tudományos emlékkonferencián. 
Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum, Cselley-ház, 2016. november 12.

 — Táborok, táborrendszerek világa. Előadás a Hadifogság, gulag, málenkij 
robot. Kárpát-medencei magyarok és németek a Szovjetunió hadifo-
goly- és kényszermunkatáboraiban (1944–1953) című nemzetközi kon-
ferencián. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 
2016. november 18.

 — Recsk, a magyar Gulag. Az egykori munkatábort bemutató barakk-ki-
állítástól a nemzeti emlékhelyig. Előadás A szovjet Gulagtól a magyar 
Recskig. A jogfosztottság traumái a múzeumi interpretációban címmel 
rendezett nemzetközi konferencián és szakmai továbbképzésen. Bu-
dapest, Magyar Nemzeti Múzeum Díszterme, 2016. november 24.

 — Gulag-táborok és Délvidékről elhurcolt egyházi személyek. Táborrend-
szerek és egyházi áldozatok a Kalocsa-Bács Főegyházmegye, Csanád 
Egyházmegyéből. Előadás a Lénárd Ödön Alapítvány és a Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye által rendezett a Papi sorsok a Gulagon című nem-
zetközi konferencián. Szeged, 2016. november 24.

 — Egyházi személyek kényszermunkán. Előadás a Keskenyúton Alapít-
vány által megrendezett, A Kárpát-medence elveszített területeiről 
(Kárpátalja, Erdély, Felvidék és Délvidék) szovjet típusú táborokba hur-
coltak kálváriája című konferencián. Budapest, 2016. november 25.

 — A szovjetek által halálraítélt honvédtisztek. Előadás a Magyar fegyveres 
testületek tagjai szovjet fogságban, 1941–1955 címmel rendezett kon-
ferencián. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszterme, 
2016. november 29.

Kiállítások:

 — Magyarok szovjet táborokban, 1944–1956. A kiállítás létrehozásában 
közreműködés, szerkesztés.

 — Recsk 1956. A kiállítás tervezése, szerkesztése, létrehozása.
 — Memento 1945–1956. A Politikai foglyok börtönökben című kiállítás ter-

vezése, szerkesztése, létrehozása.
 — Az Egyházi személyek a GULAG-on című kiállítás létrehozásában köz-

reműködés.
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Katalógusok:

 — A Magyarok szovjet fogságban, 1944–1956 című kiállításhoz a kataló-
gus létrehozásában közreműködés.

 — A Recsk 1956 című füzet megírása.
 — Az Egyházi személyek a GULAG-on című kiállításhoz a katalógus ké-

szítésében közreműködés.

Lektorálás:

 — Szabadulás nélkül. Érd és környéke lakosai a Szovjetunió kényszer-
munkatáboraiban, 1945–1954. Érd, 2016. I–II. kötet

Egyéb szakmai tevékenység:

 — A ceglédi hadifogolytábor 3D felépítésében szakmai közreműködés.
 — A Csepel 1956 című animáció és dokumentumfilmben szakértés, ter-

vezés stb.
 — 1956. Polska–Węgry. Historia i pamięć. 1956. Lengyelország–Magyar-

ország. Történelem és emlékezet. 1956. Poland–Hungary. History and 
Remembrance. Katalógus. IPN, NEB, Varsói Magyar Kulturális Intézet, 
2016. (Koncepció, szöveg, többekkel.)

 — Máthé Áron–Soós Viktor Attila (szerk.): „Légy hű mindhalálig…” A hit-
valló egyház magyar mártírjai. A szócikkeket írta Erdős Kristóffal és 
Soós Viktor Attilával. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága–Pro 
Patria Egyesület, 2016.

 — Részt vett a Gulág Emlékbizottság által kiírt pályázatok elbírálási mun-
kájában.

Megemlékezések, ismeretterjesztő előadások:

 — Memento. Megemlékező előadás a kommunizmus áldozatainak emlék-
napján. Belvárosi Polgári Szalon, Budapest, 2016. február 23.

 — Részvétel a Papok, apácák, egyházi személyek a kommunista rendsze-
rek célkeresztjében című kerekasztal-beszélgetésen (Kálmán Peregrin-
nel, és Soós Viktor Attilával). Budapest, Polgárok Háza, 2016. április 5.

 — A meg nem írt történelem létezik? Beszélgetés a délvidéki magyar tör-
ténelem feledésre ítélt fejezetéről (Szakály Sándorral, Csorba Bélával, 
Guszton Andrással, Bozóki Antallal és Matuska Mártonnal). Budapest, 
Polgárok Háza, 2016. június 3.

 — Megnyitó beszéd A Recskiek ’56-ban című kiállításon. Recsk, 2016. 
szeptember 10.
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 — A Magyarok a Szovjetunió táboraiban, 1944–1956 című kiállítás bemu-
tatása a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai foglyok és kényszer-
munkások emlékéve alkalmából a Magyarság Háza által szervezett 
programsorozat keretében. Pozsony, 2016. szeptember 29.

 — Recsk, 1950–1953. Előadás a 23. Szabolcs–Szatmár–Beregi Nemzetközi 
Levéltári Napok keretében. Recsk, 2016. október 19.

 — Részvétel az 1956-os Magyar Forradalom Francia–Magyar Emlékbi-
zottsága által a párizsi Diadalívnél megtartott megemlékezésen. Pá-
rizs, 2016. október 16.

 — A Csepeli hősök 1956 című dokumentumfilm és animáció bemutatója 
után, mint a film egyik rendezője és szerkesztője, a mű elkészítésének fo-
lyamatáról beszélt. Csepel, Királyerdei Művelődési Ház, 2016. október 22.

 — Beszédet mondott Perkátán, az 1956-os forradalom kitörésének nap-
ján megtartott ünnepi megemlékezésen 2016. október 23.

 — Csákvár Város Önkormányzata és a NEB által szervezett Utak ’56-hoz. 
Találkozás túlélőkkel és tanúkkal című beszélgetéssorozat keretében 
dr. Ujjady Bélával, ’56-os orvostanhallgatóval beszélgetett. Csákvár, 
2016. október 26.

 — A GULÁG fogságában. Rendhagyó történelemóra, Tiszaújváros, 2016. 
november 3.

ÖTVÖS ISTVÁN

Publikációk: 

 — Az antikommunista politika okairól, céljairól és meghaladásának lehe-
tőségeiről. Kommentár, 2015/6. 91–98.

 — Legitim forradalom? Kommentár, 2016/5. 3–9.
 — Másodlagos haszon. A rehabilitálási folyamat politikai használata, 

1953–1963. In Molnár D. Erzsébet–Molnár D. István (szerk.): A kommu-
nizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Kelet-Közép-Európában. 
Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky 
Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2016. 45–55.

Oktatás: 

 — A PPKE három tanszékén (történettudományi, politológia és nemzet-
közi tanulmányok) oktatott tárgyak többek között:  

• Politikai gondolkodás a 20. századi Magyarországon MA
• Magyarország története, 1914–1945 előadás, BA
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• Magyarország története, 1945–1990 előadás, BA
• Koncepciós perek Magyarországon előadás, BA
• Magyar politika- és diplomáciatörténet előadás, BA
• Rendszerváltozás Magyarországon előadás, BA
• A 20. század meghatározó ideológiai irányzatai MA
 —  Politikaelméleti Doktori Iskola 
• Totalitarizmus elméletek 
 —  A Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) Jelenkor Története és 

Nemzetközi Tanulmányok Tanszékén vezetett kurzusok: 
• Közép-európai rendszerváltozás 
• Koncepciós perek a kommunista diktatúrában 

Előadások:

 — Kommunista erőszakszervezetek Magyarországon. Előadás a Zürichi 
Magyar Történelmi Egyesület előadássorozatán. Szabadka, 2016. már-
cius 11.
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 — Annual Censorship Workshop. Pázmány Péter Katolikus Egyetem,  
2016. május 20.

 — Előadás a MILKO Egyesület Gulag-konferenciáján. Szabadka, Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2016. június 4.

 — Előadás az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja (Platform of 
European Memory and Conscience) The year 1956 and the non-refor-
mability of Communism International című szimpóziumán. Brüsszel, 
Európai Parlament, Antall József Épületszárny, 2016. június 15.

 — A hatalom erőszakos legitimációja. Előadás Az erőszak tere: 1956 című 
tudományos konferencián. Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem, Sophianum, 2016. október 6.

 — Előadó a lengyelországi Poznańban, a Działyński palotában rendezett 
négy előadásból álló konferencián, valamint ugyanott megnyitó be-
széd a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az Országgyűlés Hivatala ál-
tal közösen szervezett kiállításon. 2016. október 20.

 — Judiciary int he 1950s in Hungary. Előadás a Czechoslovak judiciary 
int he 1950s and the Central European context című nemzetközi kon-
ferencián. Prága, Institute for the Study of Totalitarian Regimes, 2016. 
október 25.

 — Előadás az 1956-os forradalom és szabadságharchoz vezető esemé-
nyekről és az októberi történésekről a stockholmi magyar nagykö-
vetség és a svéd parlament által szervezett konferencián. Stockholm, 
2016. október 26.

 — Előadás a stockholmi magyar nagykövetség épületében magyar és 
svéd történészek részvételével rendezett műhelykonferencián. Stock-
holm, 2016. október 27.

 — Kádár János és Nagy Imre – legitimitás és forradalom. Előadás az 1956 
Magyarországon és Erdélyben: szemtanúk és történeti értékelések 
című nemzetközi konferencián. Kolozsvár, Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem Történeti Intézet, Ferdinánd Díszterem, 2016. november 4.

 — A Gulag és „testvérei. Legitim forradalom? Előadás a Hadifogság, gulág, 
má lenkij robot. Kárpát-medencei magyarok és németek a Szovjetunió 
hadifogoly- és kényszermunkatáboraiban (1944–1953) című nemzet-
közi konferencián. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola, 2016. november 18.

 — A forradalmi legitimáció alakváltozatai ’56-ban. Előadás a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi 
Intézetének Legújabbkori Történeti Tanszéke által szervezett Válságos 
ősz – 1956 című nemzetközi tudományos konferenciáján. Budapest, 
PPKE BTK, 2016. december 6.

 — Kerekasztal-beszélgetések előadója a Külügyi és Külgazdasági Intézet 
szervezett 1956 és nemzetközi környezet című nemzetközi konferenci-
án. Budapest, 2016. december 8.
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Egyéb szakmai tevékenység:

 — A Kúrián az ítéleti bizonyosság elméleti és gyakorlati kérdéseivel fog-
lalkozó Joggyakorlat-elemző Csoport tagja (2016. márciustól)

 — Az 1956 Erdélyben című kiállítás szervezőbizottságában kurátor. Ko-
lozsvár, 2016. október 23.

Megemlékezések, ismeretterjesztő előadások: 

 — Emlékbeszéd az 1950 és 1953 között kitelepítettek és kényszermun-
kára hurcoltak emlékművénél. Budapest, Szarvas tér, 2016. február 25.

 — Beszéd az Összmagyar Testület által az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc hőseinek tiszteletére állított, s a 60. évfordulóra visszahelye-
zett emléktábla újraavatásán. Budapest, Blaha Lujza tér, 2016. augusz-
tus 23.

 — Magyarország helye a kétpólusú világrendben. Interaktív történelmi 
előadás az 1945, a „nulla év” és következményei. A szovjet megszállás 
és a Gulag emlékezete című rendezvényen. Csongrád, Csemegi Károly 
Könyvtár és Információs Központ, 2016. november 11.

SOÓS VIKTOR ATTILA

Publikációk:

 — Gróf Apponyi Albert: Emlékirataim. Sajtó alá rendezte Kovács Attila 
Zoltánnal. Budapest, Helikon Kiadó, 2016.

 — „Légy hű mindhalálig…” A hitvalló egyház magyar mártírjai. Szerk. 
Máthé Áronnal. A szócikkeket írta Bank Barbarával és Erdős Kristóffal.  
Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága–Pro Patria Egyesület, 2016.

 — Mindszenty József: 1956. Írások a hagyatékából. Szerk. Kovács Attila 
Zoltánnal. Budapest, Szépmíves Könyvkiadó, 2016.

 — An Agent’s Story from Two Perspectives. The Portrait of Agent „Mát-
rai” Based on His Confessions and the Documents of Hungarian State 
Security. In Kiss, Réka–Horváth, Zsolt (eds.): NEB Yearbook 2014–2015. 
Budapest, Committee of National Remembrance, 2016. 123–161.

 — Az Állami Egyházügyi Hivatal vidéki munkatársainak felülvizsgálata 
1958-ban. In Somorjai Ádám OSB–Zombori István (szerk.): Episcopus, 
Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. Tanulmányok Várszegi 
Asztrik 70. születésnapjára. Budapest, METEM, 2016. 511–529.

 — Az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársainak tevékenysége a Győri 
egyházmegye területén – püspöki biztosok, megyei megbízottak. In 
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Arató György–Nemes Gábor–Vajk Ádám (szerk.): Primus inter omnes. 
Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Győr, Győri 
Egyházmegyei Levéltár, 2016. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadvá-
nyai. Források, feldolgozások 25.)

 — Egy pap a Katonapolitikai Osztály, majd az ÁVH markában. Tóth 
György szombathelyi egyházmegyés pap bebörtönzése és internálása 
egy „elmaradt feljelentés” miatt. In Marinovich Endre (főszerk.): His-
toria est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. 
Budapest, Veritas Történetkutató Intézet–Magyar Napló Kiadó, 2016. 
III. kötet 169–183.

 — Papgyilkosság a nyugati határsávban. Brenner János szombathelyi 
egyházmegyés pap 1957-es vértanúsága, meggyilkolása. In Zendülő 
sorsok. Szerk. Rajner Ágota. 40–42.

 — Emlékirataim a szerkesztő szemével. In Vértanúink – Hitvallóink. XXII/1. 
szám. 2016. január. 13–14.

Előadások: 

 — Egyházi személyek elhurcolása. Előadás az „Elnémított történelem…” 
– amit a Gulagról és a Gupviról illik tudni! című konferencián. Püspök-
ladány, 2016. május 20.
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 — Előadás a MILKO Egyesület Gulag-konferenciáján. Szabadka, 2016. jú-
nius 4.

 — Munkáspapok Magyarországon. A „Regnum Marianum” és a keresz-
tényszocializmus. Előadás az Eszterházy Károly Egyetem 1956 és a 
szocializmus: válság és újragondolás című konferenciáján. Eger, 2016. 
szeptember 9.

 — Papgyilkosság a nyugati határsávban. Brenner János szombathelyi egy-
házmegyés pap 1957-es vértanúsága, meggyilkolása. Előadás a Zendü-
lő sorsok című konferencián. Pinkamindszent, 2016. szeptember 17.

 — Egyházi perek, 1945–1956. Előadás az 1945–1956 közötti magyar Politi-
kai Elítéltek Közössége 25 éves jubileumi emlékülésén. Budapest, Ste-
fánia Palota, 2016. szeptember 23.

 — „Halálra szántak, mégis élünk!” Előadás a Budavári Evangélikus Sza-
badegyetemen. Budapest, 2016. október 4.

 — Mindszenty József az 1956-os forradalom és szabadságharcban. Előadás 
a Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Ko-
márom megye, 1956 című konferenciáján. Esztergom, 2016. október 16.

 — A katolikus egyház és vezetője, Mindszenty József 1956-ban. Előadás 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Alapítvány A katolikus 
egyház és az 1956-os forradalom című konferenciáján. Budapest, 2016. 
október 19.

 — Mindszenty József 1956-os tevékenysége emlékiratai tükrében. Előa-
dás a hódmezővásárhelyi Emlékpont Közelítések Mindszenty József 
bíboros pályaképéhez című konferenciáján. Hódmezővásárhely, 2016. 
október 27.

 — A katolikus egyház és vezetője – Mindszenty József – 1956-ban. Előa-
dás a Mosonmagyaróvár és az ’56-os forradalom című tudományos 
emlékkonferencián. Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum, Cselley-ház, 
2016. november 12.

 — A történelmi egyházak helye és szerepe az 1956-os forradalomban és az 
azt követő időszakban. Előadás a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
(KÉSZ) erzsébetvárosi csoportja 1956-os emlékképek című konferen-
ciáján. Budapest, Fasori Evangélikus Gimnázium, 2016. november 28.

 — A katolikus egyház és vezetője, Mindszenty József 1956-ban. Előadás a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történet-
tudományi Intézetének Legújabbkori Történeti Tanszéke által szerve-
zett Válságos ősz – 1956 című nemzetközi tudományos konferencián. 
Budapest, 2016. december 6.

 — Egyházi személyek a Gulagon. Előadás a Hadifogság, gulág, málenkij 
robot. Kárpát-medencei magyarok és németek a Szovjetunió hadifo-
goly- és kényszermunkatáboraiban (1944–1953) című nemzetközi kon-
ferencián. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 
2016. november 18.
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Lektorálás:

 — B. Varga Judit: Kényszer ellenére. Szaléziak és a kommunizmus. Buda-
pest, Új Ember Kiadó–Don Bosco Szalézi Társasága, 2016.

 — Somorjai Ádám OSB–Zinner Tibor: A Szabadság térről Washingtonon 
át a Vatikánba és vissza. Mindszenty József bíboros, prímás, eszter-
gomi érsek követségi levelezése az Apostoli Szentszékkel, 1956–1971. 
Budapest, Veritas Történetkutató Intézet, 2016.

Egyéb szakmai tevékenység:

 — Egy alkalommal részt vett a Gulág Emlékbizottság által kiírt pályáza-
tok elbírálási munkájában.

Megemlékezések, ismeretterjesztő előadások: 

 — Előadó a Keskenyúton Alapítvány által rendezett Papok, apácák, egy-
házi személyek a kommunista rendszerek célkeresztjében című kere-
kasztal-beszélgetésen. Budapest, Polgárok Háza, 2016. április 5.

 — Ünnepi beszédet mondott és felavatta a Szovjetunióba hurcolt politi-
kai foglyok emléktábláját Kemestaródfán 2016. július 30-án.

 — Csákvár Város Önkormányzata és a NEB által szervezett Utak ’56-hoz. 
Találkozás túlélőkkel és tanúkkal című beszélgetéssorozat keretében 
Hollai Ferenc egykori politikai fogollyal beszélgetett. Csákvár, 2016. ok-
tóber 14.

 — Ünnepi beszéd az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordu-
lója alkalmából rendezett megemlékezésen Gávavencsellőn 2016. ok-
tóber 21-én.

 — Egyházi személyek a Gulagon. Interaktív történelmi előadás az 1945, 
a „nulla év” és következményei. A szovjet megszállás és a Gulag em-
lékezete című rendezvényen. Csongrád, Csemegi Károly Könyvtár és 
Információs Központ, 2016. november 11.

 — A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára által szerve-
zett Levéltári Napokon előadást tartott a Nemzeti Emlékezet Bizottsá-
gának munkájáról. Debrecen, 2016. november 15.

 — Oloffson Placid 100 címmel rendhagyó történelemórát tartott a Szent 
II. János Pál Pápa Iskolaközpontban.Budapest, 2016. december 16.
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9.3. A NEB HIVATALA MUNKATÁRSAINAK 
PUBLIKÁCIÓI ÉS TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE

ANDREIDES GÁBOR

 — „Ne hidd, hogy vak vagy bolond voltam”. Donna Rachele, az olasz dik-
tátorné. Múlt-Kor, 2016/1. 47–51.

 — „Belzebù” e gli anni di piombo. In Puskás, István (szerk.): La Storia Nas-
cente: L’Italia degli anni Settanta. Firenze, Franco Cesati Editore, 2016. 
21–29.

 — „Il paradiso comunista” e „gli angeli ribelli”. Un diplomatico italiano sug-
li esuli ungheresi del 1956. Italianistica Debreceniensis XXI-XXII. (2016) 
70–81.

 — A Száll-ügy és a magyar diplomácia. Előadás az 1956 és a szocializmus: 
válság és újragondolás című konferencián. Eger, 2016. szeptember 10.

 — Gli angeli ribelli che non vogliono più restare in paradiso. Le prime imp-
ressioni italiane relative ai profughi ungheresi del 1956. Előadás a Római 
Magyar Nagykövetség és a Római Magyar Akadémia által az 1956-os 
forradalom 60. évfordulója alkalmából szervezett La Rivoluzione ung-
herese del 1956 e l’Italia című nemzetközi tudományos konferencián. 
Róma, Palazzo Falconieri, 2016. október 19–20.

 — Escape from Paradise. The First Italian Impressions in Austria about 
the Hungarian Refugees in 1956. Előadás a Bécsi Magyar Nagykövet-
ség és a bécsi Collegium Hungaricum által az 1956-os forradalom 60. 
évfordulója alkalmából rendezett Die internationalen Wirkungen der 
ungarischen Oktoberrevolution 1956 című nemzetközi tudományos 
konferencián. Bécs, 2016. november 28–29.

 — Andreotti maga a háború utáni olasz történelem? Előadás a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetem által szervezett Az olasz állam modernkori 
problémái című workshopon. Budapest, 2016. december 10.
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CSATÁRI BENCE

 — Jampecek a Pagodában. A Magyar Rádió könnyűzenei műsorpolitikája, 
1956–1989. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2016. 2. kiadás.

 — Azok a régi csibészek. Poós Zoltánnal. Budapest, Jaffa Kiadó, 2016.
 — Volt egyszer egy Ifipark… Többekkel. Budapest, Design Terminál NKK, 

2016. 60–72., 80–82., 102–104., 118–119., 124–125., 134–135., 140–145.
 — Hangok és ütemek – tíz életút zenével. Többekkel. Budapest, Magyar 

Alkotóművészeti Közhasznú nonprofit Kft., 2016. 52–72., 158–178.
 — The popular music policy of Hungarian Radio in the Kádár era. In Kiss, 

Réka–Horváth, Zsolt (eds.): NEB Yearbook 2014–2015. Budapest, Com-
mittee of National Remembrance, 2016. 189–205.

 — Omega – Red Star from Hungary. In Popular Music in Eastern Europe. 
London, Palgrave-Macmillan, 2016. 265–282.

 — Bejglikoncert a Piramissal. http://beatkorszak.blog.hu/2016/12/23/bej-
glikoncert_a_piramissal 2016.

 — Volt egyszer egy Ifipark. Kiállítás a Budai Ifjúsági Park történetéről, 
2015. szeptember 23.–2016. február 29. Várkert Bazár. [Kurátor.]

ERDŐS KRISTÓF

 — A Budavári Sziklakórház és a Nemzetközi Vöröskereszt (1944–1945). 
Orvostörténeti Közlemények, 2016/1-4. 55–63.

 — Gulyás Lajos. Az egyetlen egyházi személy, akit jogerős bírósági ítélet-
tel végeztek ki. Rubicon, 2016/10–11. 60–65.

 — Máthé Áron–Soós Viktor Attila (szerk.): „Légy hű mindhalálig…” A hit-
valló egyház magyar mártírjai. A szócikkeket írta Bank Barbarával és 
Soós Viktor Attilával. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága–Pro 
Patria Egyesület, 2016.

 — Menekültből hazatért (1945–1947). In Muskovics Andrea Anna (szerk.): 
Szabadegyetemi előadások a Heimatmuseumban, 2015/2016. Budaörs, 
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, 2016. 37–49.

 — Vincések illegalitásban. Adalékok a magyar lazaristák 1963–1972 közöt-
ti történetéhez. In Csíky Balázs–Illés Pál Attila (szerk.): „Evangelizare 
pauperibus misit me”. Lazaristák Magyarországon. Budapest–Piliscsa-
ba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK–METEM. 199–212. (Művelő-
déstörténeti Műhely Rendtörténeti konferenciák 10.)
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 — Veritas Évkönyv 2014. Sorozatszerkesztő: Szakály Sándor. Szerkesztő: 
Ujváry Gábor. Veritas Történetkutató Intézet – Magyar Napló, Buda-
pest, 2015. [Recenzió.] Századok, 2016/1. 243–246.

 — Gulyás Lajos református lelkipásztor élete (1918–1957). Rendhagyó tör-
ténelemóra a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a bu-
dapesti Sylvester János Református Gimnáziumban, 2016. február 24.

 — Istenem, adj lehetőséget a népemért való szolgálatra! Gulyás Lajos re-
formátus lelkész élete (1918–1957). Előadás Gulyás Lajos református 
lelkész újratemetésének 25. évfordulója tiszteletére rendezett megem-
lékezés keretében. Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos Kollégium, 2016. 
május 11.

 — A Budavári Sziklakórház és a Nemzetközi Vöröskereszt. Előadás a Ma-
gyar Orvostörténelmi Társaság és az MTA Orvostörténeti Bizottsága A 
Nemzetközi Vöröskereszt szerepe a II. világháború alatti menekültügy-
ben című tudományos ülésén. Gödöllői Királyi Kastély, 2016. május 20.

 — Gulyás Lajos mártír református lelkész (1918–1957). Előadás a Magyar-
országi Református Egyház Zsinatának emlékülésén az 1956. évi for-
radalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Budapest, Du-
namelléki Református Egyházkerület Székháza, 2016. október 14.

 — Die ungarische Revolution 1956. Előadás a St. Johanns Clubban az 
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. 
Bécs, 2016. november 2.

 — „Magyar ember nem hagyja el a hazáját!” Gulyás Lajos református lel-
kész politikai gondolkodása és tevékenysége, különös tekintettel 1956 
őszére. Előadás a Mosonmagyaróvár és az ’56-os forradalom című tu-
dományos emlékkonferencián. Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum, 
Cselley-ház, 2016. november 12.

 — Tudományos titkári tevékenység és vándorkiállítás szerkesztői fel-
adatok ellátása (Kovács Áronnal [SRK TGY Nagykönyvtár] együtt) a 
Szovjet fogságba hurcolt reformátusok a Kárpát-medencében című 
projektben (2016–2017. február). A projektet a Gulág Emlékbizottság 
támogatásával a Magyarországi Református Egyház valósította meg, 
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szakmai támogatásával. (Szakmai ve-
zető: Földváryné Kiss Réka.)

 — Szakértői tevékenység a Néprajzi Múzeum és az Országgyűlési Mú-
zeum megbízásából A szabadság kódjai. Jelek és jelképek a függet-
lenség jegyében című kiállításhoz (Budapest, Néprajzi Múzeum, 2016. 
június 25.–2016. november 4.).

 — Szakértői tevékenység a Bécsi Magyar Nagykövetség és a Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága megbízásából az ausztriai középiskolásoknak 
szóló 1956-os témájú oktatási CD anyagának összeállításában (archív 
fotók és filmek, forrásrészletek gyűjtése, válogatása, ajánlott irodalom-
jegyzék összeállítása), 2016 ősze.
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GALAMBOS ISTVÁN

 — Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc várpalotai esemé-
nyeihez. Várpalota, Krúdy Gyula Városi Könyvtár, 2016.

 — Corvin köz: a felejtés formálta emlékezeti hely. Erőss Ágnessel és Mi-
chalkó Gáborral. In Pajtókné Tari Ilona–Tóth Antal (szerk.): Magyar 
Földrajzi Napok 2016. Absztraktkötet. VIII. Magyar Földrajzi Konfe-
rencia, XVI. Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciája, Ok-
tatás-módszertani és Földrajztanári Konferencia. Budapest, Magyar 
Földrajzi Társaság, 2016. 150–163.

 — Dreams Allotted: The land distribution of 1945 in Keszthely. In Kiss, 
Réka–Horváth, Zsolt (eds.): NEB Yearbook 2014–2015. Budapest, Com-
mittee of National Remembrance, 2016. 33–57.

 — Pathos and the mundane in the symbolic space of 1956 revolution: the 
case of Corvin-passage, Budapest. With Ágnes Erőss and Gábor Mi-
chalkó. Almatourism, 2016/7. 44–60.

 — Iván Kovács László: A Corvin közi felkelők parancsnoka. Rubicon, 
2016/11. 26–39.

 — Adalékok Várpalota egyháztörténetéhez. Előadás az „Impavide inter 
ruinas”: A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között című konferen-
cián. Veszprém, 2016. augusztus 24.

 — A proletárdiktatúrával szembeni ellenállás formái és példái Várpalotán 
1945 és 1956 között. Előadás az Eszterházy Károly Egyetem 1956 és a 
szocializmus: válság és újragondolás című konferenciáján. Eger, 2016. 
szeptember 10.
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 — Egy szocialista iparváros történeti anatómiája. A proletárdiktatúra a 
várpalotai iparmedencében. Előadás a NEB–MTA BTK Vidéktörténeti 
Témacsoportja A „szocializmus alapjainak lerakása” Magyarországon 
című konferenciáján. Budapest, 2016. szeptember 27.

 — „…fele Palotát kitelepítjük, a téesznek akkor is lennie kell!” Egy szoci-
alista iparváros, Várpalota társadalmi metszete 1956-ban, különös te-
kintettel az egyéni gazdálkodókra. Előadás a Magyar Nemzeti Levéltár 
Csongrád Megyei Levéltára A vidék harca a kommunista diktatúrával 
szemben Lengyelországban és Magyarországon című konferenciáján. 
Szeged, 2016. szeptember 29.

 — Szerencse fel! Szerencse le! Forradalom és forradalmárok Várpalotán, 
1956. Előadás a NEB–MTA BTK–PTE BTK TTI 1956 előzményei és utó-
élete – vidéki miliőkben című konferenciáján. Pécs, 2016. november 22.

 — Horthy Miklós mohácsi beszéde. Előadás a Történelmi Ismeretterjesz-
tő Társulat Egyesület, illetve a mohácsi Városvédők és Városszépítők 
Egyesülete, Magyar–Török Baráti Társaság a mohácsi csata 500. évfor-
dulójára rendezett emlékkonferenciáján. Mohács, 2016. december 17.

 — Az 1956-os forradalom intézményei Várpalotán (nemzetőrség, forra-
dalmi tanács, munkástanácsok). Előadás a Krúdy Gyula Városi Könyv-
tár felkérésére. Várpalota, 2016. szeptember 22.

 — Kémek és ügynökök Várpalotán. Előadás a Krúdy Gyula Városi Könyv-
tár felkérésére. Várpalota, 2016. október 3.

 — Az 1956-os forradalom okai. Előadás és megnyitóbeszéd a Magyar 
Polgári Egyesület és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács felkérésére az 
1956-os kiállítás megnyitóján. Nagyvárad, 2016. október 21.

 — A magyar társadalom útja az 1956-os forradalomhoz. Előadás. Nyalka, 
2016. október 22.

 — „Tehát láthatod, hogy tudok szervezkedni”. Az Eperjesi-ügy, Várpalota 
1958–1959. Előadás a Krúdy Gyula Városi Könyvtár felkérésére. Várpa-
lota, 2016. október 26.

 — Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc várpalotai esemé-
nyeihez. Előadás és könyvbemutató a várpalotai vár Thury Termében. 
Várpalota, 2016. november 7.

 — 1956 kritikus kérdései, különös tekintettel a tatai sortűzperre. Előadás 
Tata Város Könyvtára felkérésére. Tata, 2016. november 9.

 — Az 1956-os forradalom és szabadságharc pétfürdői eseményei. Előa-
dás a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár felkérésére. Pétfürdő, 2016. 
november 14.

 — Bányászok és Várpalota bányászváros az 1956-os forradalom előes-
téjén. Előadás a Krúdy Gyula Városi Könyvtár felkérésére. Várpalota, 
2016. november 29.
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 — Egyházüldözések kora. A szocialista szekularizációs kísérlet Várpa-
lotán. Előadás a Krúdy Gyula Városi könyvtár felkérésére. Várpalota, 
2016. december 12.

GULYÁS MARTIN

 — Az 1945-ös csongrádi földreform vesztesei. Emlékpontok, 2016/1-2. 
52–69.

 — A munkástanácsok és a Kádár-kormány hatalmi harcának egyes kér-
dései (1956–1957). In Balázs József et al. (szerk.): Studia Varia. Tanul-
mánykötet. Budapest, PPKE BTK, 2016. 360–372.

 — Fából vaskarika? 1956 és a szocializmus. Kommentár, 2016/5. 10–18.
 — „…mert az a való, mit én látok…” Illyés Gyula: Atlantisz sorsára jutottunk. 

Naplójegyzetek, 1956–1957. [Recenzió.] Magyar Napló, 2016. október. 
65–66.

 — Munkás-önigazgatási modellek a keleti blokk országaiban. Az 1956-
os magyar munkástanácsok esete. Konferencia-előadás a Selye János 
Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciáján, 2016. április 9.

 — Munkások a munkáshatalom ellen. 1956-os szegedi munkástanács-ve-
zetők életútjának tanulságai. Konferencia-előadás a Pécsi Tudomány-
egyetemen megrendezett VIII. Nemzetközi és XIV. Országos Interdisz-
ciplináris Grastyán Konferencián. Pécs, 2016. március 10.

 — „Süketek párbeszéde?” Nagy Imre és a munkástanácsok a hatalomról 
és a szocializmus fogalmáról. Konferencia-előadás az SZTE BTK Törté-
neti Intézet és a Nagy Imre Társaság szegedi tagozata által szervezett 
Nagy Imre és kora – történeti nézőpontok című konferencián. Szeged, 
2016. június 7.

 — „Részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk” A magyar munkás-
ság 1956-ban. Kurzus az ELTE Pesti Bölcsész Akadémia 2015/2016-os 
tanévének II.félévében.

• 1. előadás: A munkás-önigazgatás modelljei a keleti blokk országai-
ban.

• 2. előadás: A munkástanácsok politikai-gazdasági programja és he-
lye az 1956-os „eszmekavalkádban”.

• 3. előadás: Csak egy maradhat? A Nagy-budapesti Központi Mun-
kástanács és a Kádár-kormány harca a hatalomért.

• 4. előadás: 8 napért 8 év? A Szeged városi munkástanács tevékeny-
sége és tagjainak sorsa.

 — Szegedi üzemi munkástanácsok a Kádár-kormánnyal szembeni ellen-
állásban (1956–1957). Előadás a Vásárhelyi Történelmi Kör által szerve-
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zett IX. Történettudományi Találkozón. Hódmezővásárhely, 2016. au-
gusztus 15.

 — Forms of repression after 1956. Előadás a Jagelló Egyetem, a Lengyel 
Nagykövetség és a Lengyel Intézet által szervezett Pozńan–Budapest 
1956 című konferencián. Pécs, 2016. október 13.

 — A szociális kérdés a munkástanácsok programján keresztül. Előadás a 
Pázmány Alapítvány konferenciáján, 2016. október 19.

 — „Szocializmust építő társadalmi-gazdasági politikát, de ugyanakkor 
nemzeti függetlenséget akarunk”. Előadás a hódmezővásárhelyi Em-
lékpontban, 2016. október 21.

 — Mindszenty 1956-os beszédének recepciója a rendszerváltoztatás utá-
ni történetírásban. Konferencia-előadás a hódmezővásárhelyi Emlék-
pontban, 2016. október 27.

 — Munkás-önigazgatási modellek a keleti blokk országaiban. Előadás az 
1956 Magyarországon és Erdélyben: szemtanúk és történeti értékelések 
című nemzetközi konferencián. Kolozsvár, Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem Történeti Intézet, Ferdinánd Díszterem, 2016. november 4.

 — Hadifoglyok és közállapotok a csongrádi járásban, 1945–1947. Interaktív 
történelmi előadás az 1945, a „nulla év” és következményei. A szovjet 
megszállás és a Gulag emlékezete című rendezvényen. Csongrád, Cse-
megi Károly Könyvtár és Információs Központ, 2016. november 11.

 — Pozícióharc és útkeresés. A munkástanácsok az ellenállás hónapjaiban. 
Konferencia-előadás a PPKE BTK által rendezett Válságos ősz – 1956 
című nemzetközi konferencián. Budapest, 2016. december 6.

 — A munkás-önigazgatás gondolata és esélyei történelmi perspektívában 
– 1956, 1989. Konferencia-előadás a Tetthelyre hívás. 1956 a szegedi 
’89-ben című rendezvényen. Szeged, 2016. december 8.

 — 1956. Polska–Węgry. Historia i pamięć. 1956. Lengyelország–Magyaror-
szág. Történelem és emlékezet. 1956. Poland–Hungary. History and Re-
membrance. Kiállítás. IPN, NEB, Varsói Magyar Kulturális Intézet, 2016. 
(Koncepció, szöveg, többekkel.)

 — 1956. Polska–Węgry. Historia i pamięć. 1956. Lengyelország–Magyar-
ország. Történelem és emlékezet. 1956. Poland–Hungary. History and 
Remembrance. Katalógus. IPN, NEB, Varsói Magyar Kulturális Intézet, 
2016. (Koncepció, szöveg, többekkel.)

 — Tóth Ilona Emlékház oktatóterem – Az állandó kiállítás kurátora, a tör-
ténészi koncepció kidolgozása
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HOLLÓSI DÁNIEL JÓZSEF

 — A magyar királyi állambiztonsági szervek a II. világháború után készült 
„önvallomások” tükrében. Előadás a Pécsi Tudományegyetemen meg-
rendezett VIII. Nemzetközi és XIV. Országos Interdiszciplináris Gras-
tyán Konferencián. Pécs, 2016. március 10.

 — A moszkoviták Magyarországra érkezésének néhány összefüggése 
(1944–1945). Előadás a Vásárhelyi Történelmi Kör által szervezett IX. 
Történettudományi Találkozón. Hódmezővásárhely, 2016. augusztus 15.

 — Magyar kommunisták a Vörös Hadsereg nyomában. Előadás a Pécsi 
Tudományegyetemen megrendezett IX. Nemzetközi és XVI. Országos 
Interdiszciplináris Grastyán Konferencián. Pécs, 2016. október 27.

HORVÁTH ZSOLT

 — NEB Yearbook 2014–2015. Co-ed. with Réka Kiss. Budapest, Commit-
tee of National Remembrance, 2016.

 — Kalendarium historyczne Węgry 1944–1963. Keresztes Gáspárral és 
Tischler Jánossal. In Gyula Csics: Węgierska rewolucja 1956. Pamiętnik 
dwunastolatka. Warszawa, IPN, 2016. 10–25.

 — 1956. Polska–Węgry. Historia i pamięć. 1956. Lengyelország–Magyaror-
szág. Történelem és emlékezet. 1956. Poland–Hungary. History and Re-
membrance. Kiállítás. IPN, NEB, Varsói Magyar Kulturális Intézet, 2016. 
(Koncepció, szöveg, többekkel.)

 — 1956. Polska–Węgry. Historia i pamięć. 1956. Lengyelország–Magyar-
ország. Történelem és emlékezet. 1956. Poland–Hungary. History and 
Remembrance. Katalógus. IPN, NEB, Varsói Magyar Kulturális Intézet, 
2016. (Koncepció, szöveg, többekkel.)

 — A NEB tudományos konferenciáinak, rendezvényeinek tudományos 
szervezője, a tudományos publikációk előkészítésének koordinátora.

MELKOVICSNÉ MADARÁSZ ANITA

 — Polski oficer z Węgier. Pamięć.pl – Biuletyn Instytut Pamięci Narodo-
wej, 3 (48) 2016. 37–40.
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 — Culture and Education in the Service of Politics Methods of the United 
Kingdom for Gathering Intelligence on Communist Countries, Accor-
ding to the Hungarian Secret Services. In Kiss, Réka–Horváth, Zsolt 
(eds). NEB Yearbook 2014–2015. Budapest, Committee of National Re-
membrance, 2016. 297–321.

 — 1956. Polska–Węgry. Historia i pamięć. 1956. Lengyelország–Magyaror-
szág. Történelem és emlékezet. 1956. Poland–Hungary. History and Re-
membrance. Kiállítás. IPN, NEB, Varsói Magyar Kulturális Intézet, 2016. 
(Koncepció, szöveg, többekkel.)

 — 1956. Polska–Węgry. Historia i pamięć. 1956. Lengyelország–Magyar-
ország. Történelem és emlékezet. 1956. Poland–Hungary. History and 
Remembrance. Katalógus. IPN, NEB, Varsói Magyar Kulturális Intézet, 
2016. (Koncepció, szöveg, többekkel.)

 — ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2015/2016. II. 
félév, Nagy-Britannia története a 19. században című BA-szeminárium.

 — ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2016/2017. I. 
félév, Nagy-Britannia története a 19. században című BA-szeminárium.

 — ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2016/2017. I. 
félév, a Közép-Európa politikatörténete, 20. század című MA-kurzuson 
belül meghívott előadóként Az Egyesült Királyság kultúr- és propagan-
dapolitikája a kommunista országok feltérképezésére a hidegháború 
éveiben című szakmai előadás megtartása, 2016. november 22.

MÜLLER GABRIELLA

 — Péch Géza. Rubicon, 2016/10–11. 72–78.

SIMON ISTVÁN

 — Gulag–Gupvi. A szovjet fogság Európában. Szerk. Kiss Rékával. Buda-
pest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017.

 — Gulag–Gupvi. The Soviet Captivity in Europe. Co-ed. with Réka Kiss. 
Budapest, Committee of National Remembrance, 2017.

 — A Nemzeti Emlékezet Bizottsága Tudástár/Bírák, ügyészek a megtor-
lás szolgálatában, a Zárt folyosó a Gyorskocsi utcában és az Egyházül-
dözők menüpontjai alatt található életrajzok szerkesztője.
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SZÁRI NORBERT

 — A Nemzeti Emlékezet Bizottsága Tudástár/Bírák, ügyészek a megtor-
lás szolgálatában menüpontja alatt található életrajzok elkészítésében 
való közreműködés.

 — A B.I.C. 70 projekt teljes körű irányítása és lebonyolítása. 
 — Tizenöt történeti (oral history) interjú elkészítése.

SZILÁGYI GÁBOR

 — From Ignorance to a (Delayed) Strategy: Hungarian Communists and 
European Integration, 1957–1989. In Di Palma, Francesco–Mueller, Wol-
fgang (hg.): Kommunismus und Europa. Europapolitik und -vorstellun-
gen europäischer kommunistischer Parteien im Kalten Krieg. Pader-
born, Ferdinand Schöningh Verlag, 2016. 84–105.

 — The Iron Curtain – Consequences of WWII. Proceedings of the Interna-
tional Conference which took place on 5–6 May 2015 in the Delegation 
Hall of the House of Parliament, Budapest, Hungary. Co-ed. with Peter 
Rendek. Praha, NEB–Platform of European Memory and Conscience, 
2016.

 — Földes György: Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai. 
I–II. Budapest, Napvilág Kiadó, 2015. [Recenzió.] Századok, 2016/6. 
1620–1627.
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 — Közreműködés az „Európa emlékezete V.” c. szimpózium megszerve-
zésében

 — „Guruló rubelek.” A kommunista pártfinanszírozás titkos útjai a hideg-
háborúban című doktori disszertáció megvédése, ELTE BTK, 2017. ja-
nuár 17.

SZOKOLAY DOMOKOS

 — Emlékezés és oral history: Adalékok az 1944-es nemzeti ifjúsági ellen-
állás előtörténetéhez és kutatási lehetőségeihez. In Balázs József et 
al. (szerk.): Studia Varia. Tanulmánykötet. Budapest, PPKE BTK, 2016. 
470–481.

 — Több mint kifosztás. Botos János: A magyarországi zsidóság vagyo-
nának sorsa, 1938–1949. [Recenzió.] Magyar Napló, 2016. július. 66–67.

 — A visszaemlékezések és az „oral history” használatának problémái az 
1944-es nemzeti ifjúsági ellenállás történetének kutatásában. Előadás a 
PPKE BTK Pázmány Doktori Konferencián, Budapest, 2016. február 5.

 — A Turul Szövetség Bolyai Kollégiumának és a Parasztfőiskolások Kö-
zösségének létrehozása, 1939–1942. Előadás a VIII. Nemzetközi és XIV. 
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencián. Pécs, 2016. márci-
us 10.

 — Sopronkőhida, 1944–1945. Előadás a Magyar Börtönügyi Társaság Tör-
téneti Szekciójának Fórumán. Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, 2016. 
május 26.

 — Parasztból értelmiségi vagy „parasztértelmiségi”? Egy paraszti szárma-
zású fiatal útja az egyetemi végzettség megszerzéséig a két világhábo-
rú közötti Magyarországon. Boros Lajos portréja. Előadás a PPKE BTK 
Történelemtudományi Doktori Iskola Életmód-történeti pillanatképek 
című konferenciáján. Budapest, 2016. június 10.

 — Az 1944-es ellenállás terei. Összefüggések a két világháború közötti 
ifjúsági szervezetek, egyesületek helyiségei és az ellenállás „gócpont-
jai” között. Előadás a PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola 
Tér a történelemben című konferenciáján. Budapest, 2016. június 14.

 — Törésvonalak a Turul Szövetségben 1938–1944. Előadás a Vásárhelyi 
Történelmi Kör által szervezett IX. Történettudományi Találkozón. Hód-
mezővásárhely, 2016. augusztus 15.

 — The Cegléd POW camp – Presentation of a 3D animation project. Előa-
dás a Nemzeti Emlékezet Bizottsága által rendezett workshopon. Bu-
dapest, 2016. december 13.
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TÖRÖK ÁDÁM

 — A Nemzeti Emlékezet Bizottsága Tudástár/Bírák, ügyészek a meg-
torlás szolgálatában/ Ügyészek almenüpont alatt található életrajzok 
társszerzője.

 — „Híven Becsülettel”. Zákó András vezérőrnagy katonai pályafutása. 
Előadás a Vásárhelyi Történelmi Kör által szervezett IX. Történettudo-
mányi Találkozón. Hódmezővásárhely, 2016. augusztus 13–21.

 — Korponay Miklós vezérkari százados életútja. Előadás a Pécsi Tudo-
mányegyetem VIII. Nemzetközi és XIV. Országos Interdiszciplináris 
Grastyán Endre Szakkollégium Konferenciáján. Pécs, 2016. március 
9–10.

TRIEBER PÉTER

 — A Nemzeti Emlékezet Bizottsága Tudástár/A karhatalom vezetői, 1956–
1957 menüpont alatt található életrajzok társszerzője, a szervezeti ábra 
elkészítője.

TULOK PÉTER

 — 1944. október 11-én munkaszolgálatosok sérelmére elkövetett tömeg-
mészárlás Kiskunhalason. Előadás a MILKO Egyesület Gulag-konferen-
ciáján a nemzeti összetartozás emléknapján. Szabadka, 2016. június 4.

 — Fényképpé vált történelem. 1956 magyar forradalmának képvilága. 
Előadás az 1956 Magyarországon és Erdélyben: szemtanúk és történe-
ti értékelések című nemzetközi konferencián. Kolozsvár, Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem Történeti Intézet, Ferdinánd Díszterem, 2016. no-
vember 4.

 — Hétköznapi élet, hétköznapi hősök. Interaktív történelmi előadás az 
1945, a „nulla év” és következményei. A szovjet megszállás és a Gulag 
emlékezete című rendezvényen. Csongrád, Csemegi Károly Könyvtár 
és Információs Központ, 2016. november 11.

 — A bécsi Collegium Hungaricum által az ausztriai középiskolák számára 
elkészített ismeretterjesztő, 1956-ról szóló interaktív CD-lemez elkészí-
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tésében való részvétel, korabeli fotók, idézetek válogatása, ezek szak-
irodalmi bibliográfiájának elkészítése.

 — Budapest XVI. kerületi önkormányzata által megvalósított Tóth Ilona 
Emlékház állandó kiállításának elkészítése, történészi koncepció kidol-
gozása, szövegírás (Gulyás Martinnal). 

 — Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulóján 
Stockholmban a Raoul Wallenberg téren megrendezett szabadtéri 
fényképkiállítás szakmai koncepciójának elkészítése, szövegírás, a for-
radalom idején készült fényképanyag válogatása.

VÁRI ÁRPÁD

 — Felépíteni az antimítoszt. 1956 a politikai erőtérben (1957–1994). Kom-
mentár, 2016/5. 18–22.

 — „…harckocsi dübörgését hallottam…”. Adalékok a 35. kivonuló légvé-
delmi tüzérezrednek az 1956-os forradalom és szabadságharc alatti 
történetéhez. In Nagy Gáborné (szerk.): Volt egyszer egy légvédelmi 
tüzérezred… Dunaföldvár, 1956. Dunaföldvár, 2016. 61–105.

 — A Nemzeti Emlékezet Bizottsága Tudástár/Bírák, ügyészek a meg-
torlás szolgálatában/ Ügyészek almenüpont alatt található életrajzok 
társszerzője.

 — Ki volt Molnár Sándor? Előadás a VIII. Nemzetközi és XIV. Országos 
Interdiszciplináris Grastyán Konferencián, a Pécsi Tudományegyetem 
Grastyán Endre Szakkollégiuma szervezésében. Pécs, 2016. március 9.

WIRTHNÉ DIERA BERNADETT

 — The Situation of the Catholic Church and the Youth Pastoration in 
Hungary. Presentation of the Operation Carried out in 1961 under the 
Code Name „Black Ravens”. In Kiss, Réka–Horváth, Zsolt (eds.): NEB 
Yearbook 2014–2015. Budapest, Committee of National Remembrance, 
2016. 163–187.

 — Lelki vezetés a diktatúrában – Szunyogh Xavér az 1961-es „Fekete Hol-
lók” ügyben. Előadás a Bencések Magyarországon a pártállami dikta-
túra idején – tudományos konferencia a bencés rend magyarországi 
történetéről (1945–1990) című konferencián. 2016. február 19.
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 — Vádlottak önvédelmi és ellenállási stratégiái egyházi személyek elleni 
perdokumentáció tükrében. Előadás az MTA BTK–NEB Vidéktörténe-
ti Témacsoportja által szervezett A „szocializmus alapjainak lerakása” 
Magyarországon című konferencián. 2016. február 23.

 — A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendhagyó tör-
ténelemóra a Szent Margit Gimnáziumban. Beszélgetés Somogyi Sán-
dor regnumi atyával, aki kétszer is börtönben raboskodott. 2016. feb-
ruár 25.

 — „Drága jó Keresztapa” – Események levelek és naplók tükrében, Szu-
nyogh Xavér hagyatékában. Előadás az MTA BTK Történettudományi 
Intézete által szervezett Egyháztörténészek 3. országos találkozóján. 
2016. június 9.

 — Az 1961-es letartóztatások belügyminisztériumi háttere. Előadás az Or-
szágos Katolikus Gyűjteményi Központ által szervezett levéltáros kon-
ferencián. 2016. november 22.

 — Egyházüldözés a szocializmusban. Előadás a regnumi „Ősök” találko-
zóján. 2016. november 30.

 — Meghívott előadóként előadás az 1945 utáni egyháztörténetről, az 
ELTE TÓK Ember és társadalom műveltségterületes BA-csoportnak. 
2016. december 7.
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9.4. KOMMUNIKÁCIÓ, SAJTÓVISSZHANG

A Bizottság 2016. január 1. és 2017. március 1. között összesen 8 közleményt 
adott ki a Magyar Távirati Iroda Országos Sajtószolgálatán (MTI OS) keresz-
tül.

A Bizottságnak 2016. január 1. és 2017. március 1. között összesen 1596 saj-
tómegjelenése volt: a televíziókban összesen 62, a rádiókban összesen 267, a 
nyomtatott sajtóban összesen 285, az online médiafelületeken összesen 982.

 — Földváryné Kiss Réka sajtómegjelenéseinek száma összesen: 545.
 — Máthé Áron sajtómegjelenéseinek száma összesen: 174.
 — Bank Barbara sajtómegjelenéseinek száma összesen: 150.
 — Ötvös István sajtómegjelenéseinek száma összesen: 60.
 — Soós Viktor Attila sajtómegjelenéseinek száma összesen: 124.

(Forrás: Médianéző Kft.)

9.4.1. A BIZOTTSÁG HONLAPJA

A Bizottság honlapja, a www.neb.hu weboldal 2016. január 1. és 2017. március 
1. között összesen 846 583 oldalmegtekintést és 576 842 egyedi látogatót 
ért el. Ebben az időszakban a legmagasabb nézettséget a Kommunista hata-
lombirtokosok – 1956 című tartalom generálta, amely 2016. január 1. és 2017. 
március 1. között összesen 88 434 egyedi látogatót ért el, az összes látoga-
tószám pedig 249 072 volt.
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9.4.2. A BIZOTTSÁG FACEBOOK KÖZÖSSÉGI OLDALA

A Facebook közösségi oldal 2016. január 1. és 2017. március 1. között összesen 
14 980 oldalmegtekintést és 7402 egyedi látogatót ért el. Az adott időszak-
ban bejegyzéseinkkel összesen 1 156 525 elérést generáltunk, ez a szám havi 
bontásban átlagosan 82 609. A legmagasabb bejegyzés elérésünk 51 053 
volt, a legmagasabb bejegyzés kedvelés 1 288.

2017. március 1-jén az oldal követőinek száma 2 604 fő volt.
Az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest több mint kétezerrel több követője 

van a közösségi oldalnak: 2016 márciusában 852 oldalkedvelésünk volt.

9.4.3. A BIZOTTSÁG YOUTUBE VIDEÓMEGOSZTÓ CSATORNÁJA

A Bizottság YouTube videómegosztó csatornája összesen 25 112 megtekin-
tést ért el. 2016. január 1. és 2017. március 1. között összesen 239 új videót osz-
tottunk meg. Ebből 42 konferenciáról készült összefoglaló, illetve interjú, 22 
idegen nyelvű videó, 4 könyvbemutatóról készített összefoglaló, 83 történel-
mi interjú (oral history), 32 kapcsolódó tartalom, 38 esemény-összefoglaló, 
12 NEB-bel kapcsolatos sajtómegjelenés más médiumokban és 12 hanganyag 
(hangtár). 

A Facebook közösségi oldalunkon megosztott YouTube-videóink közül a 
három legkedveltebb nézettsége a következőképp alakult: Történelmi inter-
jú Szűcs Józsefné, született Brücher Magdolnával 17  972, történelmi inter-
jú Angyal Vincéné, született Weigert Zsuzsannával 15 467, illetve „Nem úgy 
akartunk élni, mint a szüleink…” (Összefoglaló a Jampecek a pagodában című 
kötetünk bemutatójáról) 14 194 megtekintés.

9.4.4. A BIZOTTSÁG HÍRLEVELE

A Bizottság 2016 májusában elektronikus hírlevelet indított. Az e-mailben, 
általában havonta, több mint ezer feliratkozott érdeklődőnek kiküldött hír-
levelek a Bizottság adott időszakban végzett munkáját foglalják össze: ösz-
szegzik a bizottsági tagok, valamint a tudományos kutatóink éppen aktuális 
feladatait, eredményeit. A hírlevelekben beszámolunk a NEB rendezvényeiről, 
és előzetes programajánlóval felhívjuk a hírlevél olvasóinak figyelmét további 
konferenciáinkra, emléktábla-avatásainkra, könyvbemutatóinkra.
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10. Melléklet. Pénzügyi és 
gazdasági beszámoló

10.1. A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS 
ALAKULÁSA

A Hivatal, a NEB tv. értelmében fejezetet irányító szervi jogállással bíró, köz-
ponti költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Országgyűlés fejezeten 
belül önálló címet képez. A jogszabály kimondja, hogy a Hivatal költségve-
tését úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet kevesebb az előző évi köz-
ponti költségvetésben megállapított összegnél. A Bizottság, illetve a Hivatal 
részére a törvényben foglaltakon túlmenően további feladatot törvény csak 
úgy állapíthat meg, hogy a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet 
egyidejűleg biztosítja.

A 2016. évi költségvetés eredeti előirányzata 808 000 eFt volt, amelyből
 — személyi juttatások  359 700 eFt
 — munkaadót terhelő adók és járulékok  96 300 eFt
 — dologi kiadások  331 000 eFt

ebből: Vas utcai székház  200 000 eFt
 — beruházási kiadások  21 000 eFt
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Az előirányzat és teljesítés adatok alakulása

Megnevezés
Jóvá-

hagyott 
előirányzat

Előirányzat 
módosítás

Előirány-
zat-módo-

sítás
Teljesítés

adatok: 
eFt-ban

KIADÁSOK        
kiad. meg-
tak. (+)/  
túllépés (-)

Személyi juttatások 359 700 –40 243 319 457 315 166 4 291

Ebből:  
külső személyi juttatások

90 300 –36 758 53 542 49 328 4 214

Munkaadókat terh. jár. és 
SZOCHO

96 300 7 921 104 221 98 878 5 343

Dologi kiadások 331 000 –91 570 239 430 204 804 34 626

Egyéb működési célú 
kiadások

8 617 8 617 1 566 7 051

Beruházások 21 000 61 341 82 341 75 025 7 316

Ebből:
vagyoni értékű jogok

35 459 35 459 32 836 2 623

Kiadások összesen 808 000 82 631 890 631 827 731 62 900

BEVÉTELEK        

bevételi         
többlet 
(+)/ lema-
rad.(-)

Maradvány igénybevétele 45 807 45 807 45 807

Központi támogatás 808 000 20 061 828 061 828 061

Működési bevétel 2 788 2 788 2 788

Felhalmozási bevétel 314 314 314

Műk. célú átvett pénzeszk. 13 661 13 661 5 948 –7 713

Bevételek összesen 808 000 82 631 890 631 882 918 –7 713

Maradvány 55 187

10.1.1. AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉVKÖZBENI MÓDOSULÁSÁNAK JOGCÍMEI

A Hivatal eredeti költségvetésének főösszege évközben az alábbi jogcíme-
ken emelkedett

 — 2015. évi költségvetési maradvány 45 807 eFt
 — Saját bevétel 3 102 eFt
 — Illetménykompenzáció és járuléka 61 eFt
 — Gulag Emlékév (1245/2016. (V.18.) Korm. határozat) 20 000 eFt
 — 56-os Emlékév pályázat (ENRS-rendezvény) 13 661 eFt

amelynek eredményeképpen a költségvetés főösszege 890 631 eFt-ra vál-
tozott.
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10.1.2. AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

A Korm. határozat alapján a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kény-
szermunkások emlékéve program keretében 20 000 eFt támogatási összeg-
ből került kiadásra a NEB Hivatala gondozásában megjelent Gulag–Gupvi. A 
szovjet fogság Európában című könyv magyar és angol nyelven. A kiadvány 
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsé-
szet-tudományi Kutatóközpontja és a Magyarországi Németek Pécs–Bara-
nyai Nemzetiségi Köre által 2015. november 25-én Budapesten, az MTA Szék-
házának Dísztermében megrendezett nemzetközi konferencia szerkesztett 
előadásait tartalmazza. Szintén ebből a támogatási keretösszegből valósult 
meg Bank Barbara, Bognár Zalán és Tóth Gábor szerkesztésében a Magyarok 
szovjet fogságban című történelmi szemelvénygyűjtemény megjelentetése, 
amely a hadifogolyként, internáltként vagy politikai rabként elhurcoltakról 
szól. Ez az összeg szolgált fedezetül a ceglédi hadifogoly- és tranzittábor 
háromdimenziós makettjének elkészítésére, valamint oral history interjúk for-
gatására túlélőkkel.

Az 1956-os emlékév keretében az 1956-os Emlékbizottság által meghir-
detett pályázaton a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala támogatás 
nyert az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (European Network Re-
membrance and Solidarity, ENRS) nemzetközi szimpóziuma című program 
költségeire, amelynek megrendezésére 2016. május 24–26. között került sor a 
Magyar Tudományos Akadémia székházában.

A költségvetés felhasználása során a személyi juttatások és járulékai biz-
tosították a Bizottság és a kutatói létszám, a Hivatal működési-üzemelteté-
si feladatainak ellátását végző munkatársak illetményét, juttatásait, valamint 
kutatási tevékenységhez kapcsolódóan a külsős kutatókkal megkötött ku-
tatási (megbízási) szerződések – jellemzően munkadíjra és az elkészült ta-
nulmányok szerzői jogának átengedése – kapcsán kifizetésre kerülő vagyoni 
értékű jogok ellenértékét.

A dologi kiadások fedezetet nyújtottak a kutatási tevékenységhez kap-
csolódó szellemi (kutatási) tevékenységre kötött szerződések kifizetésére, a 
nemzetközi kapcsolattartás érdekében felmerült kiküldetési kiadásokra, a ku-
tatások eredményeként készült tanulmányok, a szakmai rendezvények előa-
dásainak könyv formában történő megjelentetésére, a kutatási eredmények 
internetes honlapon, oldalakon történő megjelentetésére, valamint a műkö-
dési, üzemeltetési költségekre.

2016. évben jelentős esemény következett be a Bizottság és a Hivatal éle-
tében. A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel 2016. április 4-én aláírt vagyonkeze-
lési szerződés alapján, a Budapest VIII. ker. Vas utca 10. sz. alatti ingatlan a 
Hivatal vagyonkezelésébe került (korábban az elhelyezés bérelt ingatlanban, 
bérelt irodabútorokkal valósult meg).
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A megfelelő beszerzési és közbeszerzési eljárások lefolytatását követően 
2016. június és szeptember közötti időszakban valósult meg az ingatlan felújí-
tásának megtervezése, kivitelezése, az irodabútorok beszerzése, a szükséges 
informatikai és biztonsági hálózatok kiépítése.

A székházat ténylegesen 2016. október 19-én vette birtokba a Bizottság, il-
letve a Hivatal, amellyel a szakmai munka hatékony és magas szintű végzése, 
valamint bizonyos dokumentumok kutatásához szükséges szigorú minősített 
adatvédelmi szabályok betartásának feltételei adottá válnak.

A felújítási munkálatokra rendelkezésre álló 200 000 eFt (158 000 eFt + 
42 000 eFt áfa) keretből az épület felújítására 97 332 eFt + áfa, a közbeszer-
zési eljárások előkészítésére 3 898 eFt + áfa, irodabútor beszerzésére 17 043 
eFt + áfa, egyéb feladatokra (őrzés, takarítás, kisebb beszerzések) 28 232 eFt 
+ áfa összeg került felhasználásra.

10.1.3. A MARADVÁNY ALAKULÁSA

A Hivatal 2016. évi fel nem használt kiadási előirányzata (kiadási megtakarítá-
sa) 62 900 eFt volt. A bevételek között az átvett pénzeszközök tételen mó-
dosított előirányzatként az 56-os Emlékév pályázat keretében jóváhagyott 
13 661 eFt összeg nem került kiutalásra, amely bevétel elmaradást okozott a 
Hivatalnak. A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA) pályázatán 
könyvkiadásra viszont 5 798 eFt-ot, Rohr Magdolna emléktáblájának elké-
szítésére a Belváros-Lipótváros Önkormányzatától pedig 150 eFt-ot kapott 
a Hivatal. Így az átvett pénzeszközökön összességében 7 713 eFt bevételi 
elmaradás jelentkezett.

A kiadási megtakarítás és a bevételi elmaradás figyelembe vételével a Hi-
vatal tényleges előirányzat-maradványa 55 187 eFt, amelyből

 — Külső személyi juttatás
(kutatási megbízási szerződés) 6 836 eFt

 — munkaadót terhelő járulék és szocho. 5 342 eFt
 — dologi kiadás 26 991 eFt
 — beruházás 4 694 eFt
 — felújítás 4 273 eFt
 — működési célú pénzeszközátadás 7 051 eFt

A maradvány tételei a 2016. évet terhelő, de 2017. január hónapban beér-
kezett számlákkal, illetve a 2017. évre áthúzódó szerződések alapján kötele-
zettségvállalással terheltek.
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10.2. LÉTSZÁM- ÉS BÉRADATOK

Az ötfős Bizottság és a munkaszervezeteként működő Hivatal tervezett lét-
száma 49 fő, amely – a Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatá-
val összhangban – alábbi szervezeti egységből áll:

Főigazgató
 1 fő főigazgató
Humánpolitikai Osztály
 1 fő humánpolitikai osztályvezető
NEB Kabinet
 1 fő kabinetfőnök (főosztályvezető)
 1 fő főosztályvezető-helyettes
 1 fő osztályvezető
 Kutatási Osztály
  15 fő tudományos kutató
  4 fő referens
  1 fő kutatói asszisztens
 Titkársági Osztály
  4 fő  titkársági asszisztens
Kommunikációs és Informatikai Főosztály
 1 fő főosztályvezető
 1 fő sajtóreferens
 1 fő rendszergazda
 1 fő informatikus
Jogi Főosztály
 1 fő főosztályvezető
 1 fő főosztályvezető-helyettes
 3 fő jogi referens
 2 fő ügykezelő
 1 fő asszisztens
Gazdasági Főosztály
 1 fő főosztályvezető
 1 fő számviteli referens
 2 fő pénzügyi referens
 1 fő bérszámfejtő
 1 fő gépjármű ügyintéző
 1 fő pénzügyi asszisztens
Belső ellenőr
 1 fő belső ellenőr
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A fenti álláshelyekből 2016. év végén egy álláshely maradt üresen (1 fő jogi 
referens), a belső ellenőrzési feladatokat pedig megbízási szerződés kereté-
ben magánszemély látta el.

2016. évi tényleges létszám és személyi juttatás adatok adatok: eFt-ban
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államtitkár 1 12 615 163 342

helyettes államtitkár 4 38 405 652 1 644

főosztályvezető,  
főov.h., oszt.vez.

8 55 737 1 446 1 303 559 924

köztisztviselő  
I. besorolási osztály

26 85 291 3 999 4 237 1 082 963 7945

köztisztviselő  
II. besorolási osztály

2 5 546 210 326 113 196 289

felsőfokú végzettségű 
munkavállaló

3 15 599 204 489 41 116 656

középfokú végzettségű 
munkavállaló

6 21 754 450 978 506 345 712

Összesen 50 234 947 6 105 204 8 148 2301 1 620 12 512


