
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága  
2017. évi tevékenységéről

ORSZÁGGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ



ORSZÁGGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ
A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA  
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BUDAPEST, 2018

B/4006





3

Tartalom

Előszó .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7

1. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága

1.1. A Bizottság feladatai. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

1.2. A Bizottság tagjai.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

1.3. A Bizottság munkáját segítő Hivatal  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12

2. Kiemelt kutatási programok

2.1. Forradalom és megtorlás – 1956 emlékezete ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15

2.2. Sorsfordítás – országos megemlékezéssorozat előkészítése ... ... ... ... ... ..27

2.3. A magyar vidék a kommunista diktatúra idején. Az MTA BTK és a NEB 
közös Vidéktörténeti Témacsoportjának 2017. évi tevékenysége .. ... ... ..28

3. Egyéb tudományos konferenciák

3.1. Kovács Béla-emlékkonferencia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...41

3.2. A dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirányításuk  
a szocializmusban  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 44

3.3. „Az nem lehet ugyanis, hogy súlyos bűntett ne legyen büntethető.”  
Az igazságtételi törvények negyedszázad távlatából . ... ... ... ... ... ... ... ... . 50

3.4. Kinek a szolgálatában? Diplomácia és állambiztonság ... ... ... ... ... ... ... ... ..56

3.5. 1917–2017. Emlékezet és örökség. A kommunizmus és a mai Európa ... ..63



4

4. A kommunista állambiztonság iratainak feltárása

4.1. Az Alkotmányvédelmi Hivatal kezelé sében lévő mágnesszalagok  
adat állomá nyának vizsgálatáról szóló jelentés elkészítése ... ... ... ... ... ... ..67

4.2. A KNBSZ kezelésében lévő iratok vizsgálatának folytatása. ... ... ... ... ... . 68

5. Ismeretterjesztő tevékenység

5.1. A Bizottság alapkutatásain nyugvó internetes adatbázisok .. ... ... ... ... ... . 69

5.2. A Párt-Állam-Párt projekt előkészítése.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 70

5.3. Száz év: a kommunista erőszak áldozatai. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 70

5.4. Együttműködés a Nemzeti Örökség Intézetével ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..73

5.5. Együttműködés a Pannonhalmi Főapátsággal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..74 

5.6. Magyar hősök – együttműködés a Mandiner internetes portállal.. ... ... ..74

5.7. Együttműködés a Rubicon folyóirattal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..75

5.8. Együttműködés a Kecskeméti Televízióval... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..76

5.9. Rendhagyó történelemórák  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..76

5.10. Oral history interjúk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..77

5.11. Arcok ’56-ból – együttműködés az InfoRádióval .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..78

5.12. „Elhallgatott zenekarok” .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..79

5.13. „Kicsi munkán a Kaukázusban.” Malenkij robotosok nyomában  
Azer baj dzsán ban, Csecsenföldön és Grúziában ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..79

5.14. Megtorlás a Viharsarokban  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..79

5.15. Az egykori Szovjetunió lágertemetőinek felkeresése. ... ... ... ... ... ... ... ... . 80

6. A munkacsoportok keretében végzett tevékenység

6.1. A belügyi munkacsoport 2017. évi tevékenysége ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...81

6.2. A gazdasági munkacsoport 2017. évi tevékenysége  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..85

6.3. Az igazságügyi munkacsoport 2017. évi tevékenysége.. ... ... ... ... ... ... ... ..87

6.4. A katonai munkacsoport 2017. évi tevékenysége.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 90

6.5. A kulturális munkacsoport 2017. évi tevékenysége... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..92



5

6.6. A külügyi munkacsoport 2017. évi tevékenysége .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 96

6.7. A vármegyék 1944-45. évi történetét kutató munkacsoport 2017. évi 
tevékenysége . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 98

6.8. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága keretében folyó archontológiai 
kutatások . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 99

6.9. Jogtörténeti kutatások .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100

7. Nemzetközi szakmai együttműködések

7.1. Együttműködés az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózatával 
(ENRS) .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 103

7.2. Együttműködés a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetével (IPN)  ... ... ... 107

7.3. Részvétel az Orosz–Magyar Levéltári Vegyesbizottság munkájában ... . 112

8. Határon átnyúló magyar intézményközi kapcsolatok

8.1. Együttműködés a Fórum Kisebbségkutató Intézettel .. ... ... ... ... ... ... ... ... . 113

8.2. Együttműködés a Rákóczi Szövetséggel .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 113

9. Függelék

9.1. A NEB 2017. évben megjelent kiadványai... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 115

9.2. A Bizottság tagjainak publikációi és tudományos tevékenysége ... ... ... 126

9.3. A NEB Hivatala munkatársainak publikációi és tudományos 
tevékenysége . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 145

9.4. Kommunikáció, sajtóvisszhang .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 158

9.5. Állampolgári megkeresések  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 160

10. Melléklet. Pénzügyi és gazdasági beszámoló

10.1. A költségvetési gazdálkodás alakulása.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 163

10.2. Létszám- és béradatok  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 167





7

Előszó

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága 
(NEB) az Országgyűléstől kapott fel-
hatalmazás alapján 2014 februárjában 
kezdte meg működését. Az öttagú tes-
tület és a tevékenységét segítő, önálló-
an dolgozó, mintegy ötven főt foglal-
koztató Hivatal feladata a kommunista 
diktatúrával kapcsolatos állami emlé-
kezet megőrzése, valamint a diktatúra 
hatalmi működésének feltárása. A NEB 
és a tevékenységét segítő munkatár-
sak célja, hogy hozzájáruljanak a kom-
munista diktatúra áldozatainak emléke 
előtti tisztelgéshez, a magyar társadal-
mat ért veszteségek mind teljesebb fel-

tárásához, a korszak generációkon átívelő egyéni és kollektív traumáinak szé-
les körű bemutatásához, ezáltal a kibeszéletlen múlt fájdalmának oldásához. 
A  legfontosabb pártállami szervek működésének és vezető apparátusának 
hiánypótló alapkutatásokon nyugvó feltárásával pedig hozzá kívánunk járulni 
a kommunista diktatúra formalizált és rejtett hatalmi mechanizmusainak, ha-
talomgyakorlási technikáinak és működtetői körének megismertetéséhez, a 
magyar társadalom információs kárpótlásához.

E szempontnak különös fontosságot tulajdonítva, testületünk törekszik a 
diktatúra elnyomó szervei, ezen belül az egykori politikai rendőrség levéltá-
raknak még át nem adott dokumentumainak minél teljesebb megismerésére. 
Célunk, hogy az iratokat jelenleg kezelő szervezetektől a történeti dokumen-
tumok kerüljenek át a szaklevéltárba, ahogy ez az Alkotmányvédelmi Hiva-
talban őrzött úgynevezett mágnesszalagok – a kommunista állambiztonsági 
szervek hálózati és operatív nyilvántartásai – esetében tudományos vizsgála-
tunk után, javaslatunkra megtörtént.

A megalakulás óta eltelt négy év alatt a NEB mintegy harminc magyar és 
nemzetközi konferenciát szervezett, számos kiadványt adott közre, a NEB 



tagjai és a Hivatal tudományos munkatársai közel félezer hazai és külföldi 
ismeretterjesztő és tudományos előadást tartottak, a nagyközönség számá-
ra könnyen elérhető internetes adatbázisban, illetve tematikus honlapjainkon 
több ezer kommunista hatalombirtokos – olyan személyek, akik a pártállam-
ban betöltött tisztségüknél fogva vagy a tevékenységük során, a döntések 
meghozatalában és azok végrehajtásában szerepet játszva részt vettek a ha-
talmi gépezet működtetésében – karrierpályáját közöltük, az egykori áldo-
zatokkal mintegy száz életútinterjút készítettünk és tettünk közzé, valamint 
több tematikus honlapot indítottunk az 1945-ös hatalomváltás és elitcsere, a 
vidéki társadalmat sújtó szovjetizálás, illetve az 1956-os megtorlás bemuta-
tására. 

Az elmúlt négy év során – a tudományos párbeszédre törekedve – kiterjedt 
hazai és nemzetközi kapcsolatrendszert építettünk ki a közelmúlt történeté-
nek feltárásával, megismertetésével és az áldozatok emlékének ápolásával 
foglalkozó egyetemi, tudományos, emlékezetpolitikai intézményekkel és köz-
gyűjteményekkel. Kiemelt partnerünk a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete 
(IPN). A NEB tagja a totális diktatúrák történetének feltárását szolgáló két 
nemzetközi ernyőszervezetnek, a prágai székhelyű Platform of European Me-
mory and Conscience-nek, valamint a varsói székhelyű Emlékezet és Szolida-
ritás Európai Hálózatának, az ENRS-nek (European Network Remembrance 
and Solidarity); utóbbi irányító testületének a munkájában a NEB elnöke is 
részt vesz. Célunk, hogy közös kutatásainkkal hozzájáruljunk a kommunista 
diktatúra nemzetközi összefüggéseinek megértéséhez és bemutatáshoz.

Legalább ilyen fontosnak tartjuk, hogy egyre többen érdeklődnek tevé-
kenységünk iránt, eredményeink közreadásával egyre több embert érünk 
el. Állampolgárok keresnek minket, hogy elmeséljék eddig el nem mondott 
történetüket családjuk 20. századi sorsáról. Fiatalok eszmélnek rá arra, min 
mentek keresztül nagyszüleik, miközben rendhagyó történelemórát tartunk 
nekik. A kutatómunka mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a kutatási 
eredmények, a felgyűlt ismeretanyag minél szélesebb körhöz történő eljutta-
tására. Határon innen és túl, személyesen és az internet nyújtotta lehetőségek 
révén igyekszünk minél szélesebb körben végezni ismeretterjesztő tevékeny-
ségünket, amely azokon a nagyszabású alapkutatásokon alapul, amelyekről 
az elkövetkező oldalakon olvashatnak.

Kérem, a jövőben is kísérjék figyelemmel munkánkat.

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 állította fel. 

A Bizottság tevékenysége során minden más szervezettől független, kizá-
rólag 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 valamint 
két tagját, Ötvös Istvánt és Soós Viktor Attilát az Országgyűlés titkos szava-
zással, 2014. február 3-án választotta meg; Bank Barbarát a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elnöke delegálta, az ötödik bizottsági tag, Máthé Áron pedig 
az igazságügyért felelős miniszter megbízása alapján tölti be tisztségét.

A Bizottság jogállását és feladatait a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról 
szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a továbbiakban: NEBtv.), valamint a Nemzeti 
Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról szóló 
2017. évi CCVII. törvény határozza meg. Ennek értelmében A Bizottság elnö-
ke – többek között – összehangolja a Bizottság tevékenységét, összehívja és 
vezeti a Bizottság ülését, a Bizottság tagjai véleményének figyelembevételé-
vel meghatározza az éves kutatási munkatervek alapján létrehozott, a Bizott-
ság tagjai által vezetett munkacsoportok összetételét és működési rendjét, 
meghatározza a Bizottság és a Hivatal éves kutatási munkatervét, valamint 
az egyes kutatási témacsoportokat, képviseli a Bizottságot az Országgyűlés 
és más szervek előtt. Az elnök irányítja a Nemzeti Emlékezet Bizottságának 
Hivatalát, kiadja a Bizottság ügyrendjét, a Hivatal alapító okiratát és jóvá-
hagyja a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, meghatározza a Bi-
zottság munkacsoportjai által ellátandó feladatokat, jóváhagyja a Bizottság 
pénzügyi kötelezettségvállalással járó javaslatait.
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Az elnök munkáját az elnökhelyettes segíti, aki eljár az elnök helyett annak 
akadályoztatása esetén.

A Bizottság tagjai felelősek az éves kutatási munkatervben meghatározott 
kutatási feladatok koordinálásáért és elvégzéséért.

A Bizottság törvényben előírt feladatainak ellátása érdekében tudomá-
nyos kutatómunkát végez. A kutatómunka egyrészt kiemelt projektek kere-
tében, részben társintézményekkel együttműködve, részben szakmai, tudo-
mányos műhelyek bevonásával zajlik. Ilyen kiemelt projekt többek között a 
Kúriával és a Legfőbb Ügyészséggel közösen folyó kutatási program az 1956-
os forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás feltárására, valamint 
a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjával 
létrehozott Vidéktörténeti Témacsoport keretében végzett hiánypótló mun-
ka, amely a magyar paraszti társadalom 1945 utáni sorsát – az erőszakos kol-
lektivizálást, a vidék szovjetizálását, a vidéki emberek és az egyházak túlélési 
stratégiáit – kutatja.

A Bizottság által létrehozott munkacsoportokban pedig olyan alapkuta-
tások folynak, amelyek a pártállam működésének, legfontosabb szervezete-
inek és vezető tisztségviselői körének feltérképezését célozzák. A belügy, a 
külkapcsolatok és külpolitika, a hadsereg, az igazságszolgáltatás, a gazdaság 
és a kultúra területén vizsgálják az intézmények történetét, az ezeket működ-
tető apparátusok összetételét, valamint a pártirányítás formális és informális, 
rejtett technikáit. A munkacsoportok tagjai egyrészt a Bizottság Hivatalának 
főállású tudományos kutatói, másrészt 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 legfőbb feladata, hogy bemutassa a kommunista diktatú-
ra hatalmi működését, főbb szervezeteit, intézményeit és tisztségviselő-
it. A Bizottság korlátlanul betekinthet a kommunista diktatúra kiépülése és 
működése idején, 1944. december 21. és 1990. május 2. között keletkezett 
dokumentumokba, továbbá minősített adatok minősítésének felülvizsgálata 
érdekében javaslatot tehet a feladat- és hatáskörrel rendelkező, minősítésre 
jogosult szervek felé.

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.
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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 tudományos kon-
ferenciákat, kiállításokat, rendhagyó történelemórákat, megemlékezéseket, 
egyéb programokat szervez, koordinálja a könyvkiadási tevékenységet, to-
vábbá közreműködik a Bizottság nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében 
és fenntartásában. A Hivatal szervezi a Bizottság sajtókapcsolatait, elvégzi a 
Bizottsághoz érkezett közérdekű bejelentésekkel, adatigénylésekkel, javasla-
tokkal és panaszokkal összefüggő feladatokat. A Hivatal előkészíti a Bizott-
ság jogalkotási javaslatait, továbbá ellátja a Bizottsággal, valamint a bizott-
sági tagok közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos igazgatási feladatokat, 
ennek keretében elkészíti a bizottsági ülések emlékeztetőit, kezeli a Bizottság 
működése során keletkezett iratokat, őrzi a Bizottság tagjainak vagyonnyilat-
kozatait, működteti a Bizottság honlapját.

A Hivatal jogállását tekintve fejezetet irányító szervi jogállással bíró köz-
ponti költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Országgyűlés költség-
vetési fejezetén belül önálló címet képez. Működését, szervezeti felépítését, 
az egyes szervezeti egységek feladatait a 2017. november 4-én hatályba lé-
pett Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) tartalmazza. Az SZMSZ-
ben megállapított létszám: 51 fő.

A Hivatal 2017. 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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2. Kiemelt kutatási programok

2.1. FORRADALOM ÉS MEGTORLÁS – 1956 
EMLÉKEZETE

2.1.1. AZ EMLÉKEZÉS ÉS EMLÉKEZTETÉS KUTATÁSI PROGRAM 
KERETÉBEN VÉGZETT 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉG

A Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának el-
nöke 2014 decemberében közös kutatási programot indított az 1956-os for-
radalmat és szabadságharcot követő megtorlás irányító és végrehajtó tes-
tületei, illetve az eljáró személyek körének feltárására. Ugyancsak 2014-ben 
vette kezdetét az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával az az 
együttműködés, amely az 1956 novembere után újjászervezett, a megtorlás 
végrehajtásában kulcsszerepet kapott politikai rendőrség felépítésének és 
személyi állományának feltérképezésére irányult. A két kutatás eredménye-
it 2016 folyamán a NEB honlapján tettük közzé a Tudástár menüpont alatt  
(https://www.neb.hu/hu/tudastar).

E két kiemelt kutatási projekt alapozta meg azt a munkát, melynek célja az 
1956-os forradalom utáni megtorló perek működési mechanizmusának feltá-
rására szolgáló adatbázis (https://perek56.hu) létrehozása.

Az alapkutatáson nyugvó adatbázissal a NEB emléket állít az áldozatok-
nak, ugyanakkor megnevezi a végrehajtókat, felvázolja pályafutásukat, doku-
mentálja szerepüket és tevékenységüket az egyes eljárásokban.

A hiánypótló, a maga nemében egyedülálló adatbázis elkészítése több 
lépcsőben valósul meg. Elsőként 2017-ben azoknak a pereknek a feldolgozá-
sa kezdődött meg, amelyekben a meghozott halálos ítéletet végrehajtották. 
A munka első fázisa erre a 126 perre és a perek nyomán, az 1956-os forradal-
mat követő megtorlás során kivégzett 231 halálos áldozatra terjed ki. Szintén 
a kutatás tárgyát képezték 2017-ben a megtorlás gépezetének fogaskerekei 
– a végrehajtók: mintegy ezer vizsgálótiszt, ügyész, tanácsvezető bíró és bírói 
tanácstag (ülnök, népbíró, bíró). Pályájukról, a megtorlásban játszott szere-
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pükről a lehetőségekhez képest minél teljesebb képet próbál nyújtani a Bi-
zottság.

A perek feldolgozása során 2017-ben több mint száztízezer oldalnyi iratot 
tekintettünk át, az elsősorban szintén levéltári források alapján összeállított 
életrajzok dokumentációs anyaga is több tízezer oldalt tesz ki.

(A témáról bővebben a 6.1. fejezetben olvashatnak.)

2.1.2. HALÁLRA ÍTÉLVE. PAPI  SORSOK ’56 UTÁN

Tudományos konferencia, Budapest, Országház, Felsőházi ülésterem, 
2017. december 15.

1957. december 15-én brutálisan meggyilkolták Brenner János katolikus papot, 
majd még abban az évben koncepciós perben kivégezték Gulyás Lajos levéli 
református lelkipásztort. A konferenciával, amelyet a Nemzeti Emlékezet Bi-
zottsága, valamint az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közmű-
velődési Igazgatósága rendezett az Országház Felsőházi üléstermében a fenti 
események hatvanadik évfordulóján, arra kívántunk rámutatni, hogy a két papi 
személy sorsában nemcsak mártírhaláluk közös, hanem az is, hogy az őket ért 
fenyegetések ellenére mindketten helyükön maradva szolgáltak, bátran vál-
lalva hitükért a megtorlás kockázatát. Meggyilkolásuk-kivégzésük egyszerre 
mutatja meg a megtorlógépezet kegyetlenségét, valamint a berendezkedő 
Kádár-rezsim egyházpolitikájának igazi arcát. A két tragikus eset rávilágít a 
magát szocialistának nevező rendszer lényegére, a terrorra épített úgyne-
vezett „konszolidációra”. A megtorlás a társadalom egészére kiterjedt, külö-
nös figyelmet fordítva az egyházak tagjaira, a hitükhöz hű állampolgárokra.

A konferenciát Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a rendezvény fő-
védnöke nyitotta meg, köszöntőt mondott Veres András püspök, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Bogárdi Szabó István püspök, a Ma-
gyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, valamint Fabiny 
Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának elnök-püspöke.

Az előadók közül Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke és Fejérdy And-
rás, az MTA BTK Történettudományi Intézete tudományos munkatársa a Ká-
dár-kormány egyházpolitikáját elemezte az 1956-os megtorlás időszakában, 
előbbi elsősorban református egyházi példákon keresztül, utóbbi a katolikus 
egyházat vizsgálva. 

Soós Viktor Attila, a NEB tagja Brenner János ciszterci novícius, majd 
szombathelyi egyházmegyés pap életútját mutatta be. Brenner János bol-
doggá avatásának folyamatát Székely János szombathelyi megyéspüspök 
foglalta össze. Erdős Kristóf, a NEB Hivatalának tudományos kutatója Gulyás 
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8:30 Regisztráció
   
9:30	 Köszöntő	és	megnyitó

Megnyitó beszédet mond Kövér	László, az Országgyűlés elnöke,  
a rendezvény fővédnöke

Köszöntő beszédet mond Veres András győri megyéspüspök, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

Köszöntő beszédet mond Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi 
Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke

Köszöntő beszédet mond Fabiny	Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Zsinatának elnök-püspöke

10:30 A bevezető előadást Székely	János szombathelyi megyéspüspök tartja Brenner 
János boldoggá avatási eljárásáról

P R O G R A M

HALÁLRA	ÍTÉLVE  
papi	sorsok	’56	után
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10:50		 I.	SZEKCIÓ
Levezető elnök: Bellavics	István (Országgyűlés Hivatala, Közgyűjteményi és 
Közművelődési Igazgatóság)

10:50  Földváryné	Kiss	Réka (Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Károli Gáspár 
Református Egyetem Hittudományi Kar) – A Kádár-kormány első éve.  
A megtorlás és a korai egyházpolitika

11:10  Fejérdy	András (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, MTA 
BTK Történettudományi Intézet) – A kádári megtorlás és a katolikus egyház 
1956 után

11:30 Kávészünet

11:50 Soós	Viktor	Attila (Nemzeti Emlékezett Bizottsága) – „Politikai tevékenységet 
nem végzett, egyéniségével vonzotta az embereket.”  
Brenner János életútja

12:10 Erdős	Kristóf	(Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala) – „Még a bitófa alá 
is vasalt nadrággal megyek!” Gulyás Lajos élete és halála

12:30  II.	SZEKCIÓ
Levezető elnök: Máthé	Áron (Nemzeti Emlékezet Bizottsága)

12:30 Kahler	Frigyes	(Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum) –  
A győri-mosonmagyaróvári per tanulságai

12:50 Szabó	Csaba (Magyar Nemzeti Levéltár) – Katolikus papok mártíriuma a 
forradalom után

13:10 Csűrös	András (lelkész, egyháztörténész) – Pap Béla karcagi lelkész 
börtönévei és rejtélyes halála 

13:30 Wirthné	Diera	Bernadett (Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala) – 
Egyházi perek az 1960-as években. A „Fekete Hollók” ügy 

13:50 Zárszót mond Soltész	Miklós	(egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma)

14:00 Szendvicsebéd
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Lajos életéről és koncepciós peréről beszélt. Kahler Frigyes jogtörténész a 
győri-mosonmagyaróvári per tanulságait ismertette. A perben összesen hét 
embert ítéltek halálra és végeztek ki, köztük Gulyás Lajost. Rámutatott arra, 
hogy a per a Nagy Imre elleni eljárás főpróbája volt.

Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója előadásában azon 
katolikus papok soráról emlékezett meg, akik az 1956-os forradalom után a ré-
gi-új hatalom bosszújának estek áldozatul. Csűrös András egyháztörténész, a 
Gyömrő Református Egyházközség lelkipásztora előadásában Pap Béla volt 
karcagi református lelkész 1957-es rejtélyes eltűnésének és halálának körül-
ményeit vizsgálta. Wirthné Diera Bernadett, a NEB Hivatalának tudományos 
kutatója az 1961-ben lezajlott utolsó nagy egyházellenes koncepciós perso-
rozatot, az úgynevezett Fekete Hollók-ügyet elemezve cáfolta az általánosan 
elterjedt vélekedést, hogy a kádári „konszolidációval” párhuzamosan meg-
szűnt az egyházüldözés, s mindenki szabadon gyakorolhatta hitét.

A tanácskozás időpontjához igazítva adta ki a NEB a „Légy hű mindha-
lálig…” A hitvalló egyház magyar mártírjai című ismeretterjesztő kiadvány 
átdolgozott, bővített változatát, amelyben immár 16 olyan egyházi személy 
pályaképe olvasható, akik a kommunista diktatúra áldozatai lettek. A konfe-
rencián elhangzott előadások szerkesztett anyagát a NEB 2018-ban kötetben 
jelenteti meg.
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2.1.3. „HAJTHATATLANUL VALLOTT ELVEKKEL ÁLL A BÍRÓSÁGGAL 
SZEMBEN.” ADALÉKOK AZ 1956-OS FORRADALOM VIDÉKI 
ESEMÉNYEINEK KUTATÁSÁHOZ

Tudományos konferencia és díjátadó ünnepség, Budapest, ELTE BTK, 2017. 
november 21.

Díjkiosztóval egybekötött konferenciát rendezett az 1956-os forradalom vi-
déki eseményeiről az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Kara és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2017. november 21-én a kari 
könyvtárban. Az eseményt Borsodi Csaba, a kar dékánja és Földváryné Kiss 
Réka, a NEB elnöke nyitotta meg.

Varga Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE BTK) előadásában 
az 1956-os forradalom falusi eseményei értelmezésének agrártörténeti hátte-
réről beszélt. Borsodi Csaba dékán, a Történeti Intézet igazgatója (ELTE BTK) 
az 1945 utáni felsőoktatás és a forradalom történetének kutatásmódszerta-
ni kérdéseit tárgyalta az ELTE példáján. Szakolczai Attila, Budapest Főváros 
Levéltárának főlevéltárosa a vidék szerepéről beszélt a forradalom átmeneti 
győzelmében, amelyet a szakmával egyetértve 1956. október 28-ra tett. Ga-
lambos István, a NEB Hivatalának tudományos kutatója a várpalotai bányá-
szok, rendőrök és katonák 1956-os szerepéről beszélt kutatásmódszertani 
tapasztalatai alapján. 

A konferencián került sor az ELTE és a NEB 1956-os diákpályázatának 
eredményhirdetésére és díjátadójára. Az első három helyezett, Andrásfalvy 
Csenge, Baumann Fruzsina és Kalocsai Dóra előadás keretében ismertette 
kutatási eredményeit.

Az utolsó szekció Földváryné Kiss Réka előadásával kezdődött. A jános-
halmi Szobonya Zoltán peréről szóló referátumában a NEB elnöke kiemelte, 
hogy Szobonya egy ki nem teljesedett életpályát futott be, majd 1956-ban 
„klasszikus rendpárti forradalmárként” a helyi forradalmi bizottság titkára 
lett. A konferencia címéül választott idézet – „Hajthatatlanul vallott elvekkel 
áll a bírósággal szemben” – Szobonya bírósági tárgyalásán hangzott el vádlói 
részéről, akik a kádári megtorló gépezet részeként Szobonyára a jánoshalma-
iak perében a politikai felelős szerepét osztották.

Kovács Ilona, a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Hajdú-Bihar Megyei Levél-
tárának főlevéltárosa a debreceni megtorlás történetéből hozott epizódokat. 

Kis József, az MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárának igazgató-
helyettese a borsodi megtorlásról beszélt részletesen. 

A konferencia záró előadását Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár 
általános főigazgató-helyettese tartotta, prezentációjában részletes statiszti-
kai adatokkal mutatta be az MNL és a NEB együttműködésében folytatott, az 
1956-os megtorló pereket számba vevő és feldolgozó kutatási projekt rész-
eredményeit.
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MEGHÍVÓ

BTK

„HAJTHATATLANUL 
VALLOTT ELVEKKEL 
ÁLL A BÍRÓSÁGGAL 

SZEMBEN”

ADALÉKOK  
AZ 1956-OS FORRADALOM 

VIDÉKI ESEMÉNYEINEK  
KUTATÁSÁHOZ
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Az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA és a 
NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA

tisztelettel meghívja Önt

„HAJTHATATLANUL 
VALLOTT ELVEKKEL 
ÁLL A BÍRÓSÁGGAL 

SZEMBEN”
ADALÉKOK 

AZ 1956-OS FORRADALOM 
VIDÉKI ESEMÉNYEINEK 

KUTATÁSÁHOZ

című konferenciájára és díjkiosztóra.

Helyszín

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.  

(Földszint 14. Kari könyvtár)

Időpont

2017. NOVEMBER 21. 10 ÓRA

NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK HIVATALA

CÍM 1088 BUDAPEST, VAS UTCA 10.

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

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

WWW.NEB.HU
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PROGRAM

10.00 Köszöntő

I. ELŐZMÉNYEK, FORRADALOM 
Levezető elnök: Mikó Zsuzsanna

10.10 VARGA ZSUZSANNA: Agrártörténeti háttér az 
’56-os falusi események értelmezéséhez

10.30 BORSODI CSABA: Az 1945 utáni felsőoktatás és 
a forradalom történetének kutatásmódszertani 
kérdései. Az ELTE példája

10.50 SZAKOLCZAI ATTILA: A vidék szerepe a 
forradalom átmeneti győzelmében

11.10 GALAMBOS ISTVÁN: Bányászok, rendőrök, 
katonák. A rendőrség és a honvédség 1956-
ban Várpalotán a megtorlás dokumentumainak 
tükrében

11:30–11.45: KÁVÉSZÜNET

II. AZ ELTE ÉS A NEB 1956-OS 
DIÁKPÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYHIRDETÉSE

11.50 ANDRÁSFALVY CSENGE ZSUZSANNA: Kicsi 
Phyllis. Egy dunántúli naplóról

12.05 KALOCSAI DÓRA: ’56 arcai. Forradalom Pesten 
és Sátoraljaújhelyen

12.20 BAUMAN FRUZSINA KATALIN: 1956 eseményei 
Balás Béla szemszögéből
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12.35–12.50: KÁVÉSZÜNET

III. A MEGTORLÁS
Levezető elnök: Varga Zsuzsanna

12.50 KISS RÉKA: Megtorlás vidéken. Szobonya Zoltán 
perének tanulságai

13.10 KOVÁCS ILONA: Epizódok a debreceni 
megtorlás történetéből

13.30 KIS JÓZSEF: Megtorlás Borsodban

13.50 MIKÓ ZSUZSANNA: Az 1963-as közkegyelem 
végrehajtása a megyei bíróságokon

14.10: SZENDVICSEBÉD
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2.2. SORSFORDÍTÁS – ORSZÁGOS 
MEGEMLÉKEZÉSSOROZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

A magyarországi kommunista diktatúra utolsó tömeges, állami erőszakhul-
láma – szorosan kapcsolódva az 1956-os forradalmat és szabadságharcot 
követő megtorláshoz – a paraszti társadalom felszámolását célozta. Az 1958 
és 1961 között zajló kényszerkollektivizálás, a koncentrált erőszak során Zalá-
tól Szatmárig gazdák és családtagjaik tömegeit terrorizálták. Az eszközök és 
módszerek skálája a verbális, adminisztratív nyomásgyakorlástól a bebörtön-
zésig, fizikai kínzásig terjedt. Ez az egyéni és kollektív trauma máig kibeszé-
letlen története a magyar társadalomnak. 

A tabusítás oldása, az egykori állami erőszak-alkalmazás áldozatai előtti 
tiszteletadás és a fiatal generációk ismereteinek gyarapítása céljából a Nem-
zeti Emlékezet Bizottsága – szoros szakmai együttműködésben az Ország-
gyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságával – 2017 
folyamán, a 2018-as esztendőre az egész országra kiterjedő megemlékezés-
sorozatot készített elő.

A 2018. évi megemlékezéssorozat elemei:
 — vándorkiállítás, hozzá kapcsolódó kiállításkatalógussal (tervek szerint 

mintegy 15 vidéki helyszínen bemutatva),
 — konferencia és kerekasztal-beszélgetések,
 — tematikus honlap (http://sorsforditas45-62.hu),
 — Apáink földje című rövidfilm (http://sorsforditas45-62.hu/apaink-fold-

je.htm),
 — középiskolásoknak szóló tanulmányi verseny.

A programsorozat fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke. 
A program előkészítését és megvalósítását a NEB részéről Földváryné Kiss 
Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke irányítja. A program szak-
mai koordinátora Galambos István, a NEB Hivatalának tudományos kutatója.

(A témáról bővebben a 6.1. fejezetben olvashatnak.)
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2.3. A MAGYAR VIDÉK A KOMMUNISTA 
DIKTATÚRA IDEJÉN. AZ MTA BTK ÉS A NEB 
KÖZÖS VIDÉKTÖRTÉNETI TÉMACSOPORTJÁNAK 
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

2.3.1. FORRÁSOLVASATOK. A TÖRTÉNETI REKONSTRUKCIÓ PROBLÉMÁI 
ESETTANULMÁNYOK FÉNYÉBEN

Műhelykonferencia, Budapest, NEB Hivatala, 2017. április 6.

Az MTA BTK-NEB Vidéktörténeti Témacsoportja a NEB Hivatala székházában 
rendezett műhelykonferenciát, amelyen a témacsoport tagjai beszámoltak az 
aktuális kutatásukkal összefüggésben felmerült módszertani, forrásolvasati 
problémáikról. Köszöntőt mondott Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizott-
sága elnökhelyettese, valamint Horváth Gergely Krisztián, a Vidéktörténeti 
Témacsoport vezetője. Ezt követően hat előadás hangzott el A rendezvény 
korabeli, a kutatók által kiválasztott dokumentumok alapján forrásértelmezé-
si workshoppal zárult. 
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MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

FORRÁSOLVASATOK –  
A TÖRTÉNETI  

REKONSTRUKCIÓ  
PROBLÉMÁI  

ESETTANULMÁNYOK  
FÉNYÉBEN

AZ MTA BTK–NEB VIDÉKTÖRTÉNETI  
TÉMACSOPORT MÓDSZERTANI  

MŰHELYKONFERENCIÁJA
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A Nemzeti Emlékezet Bizottsága
és az MTA Bölcsészettudományi

Kutatóközpont tisztelettel meghívják Önt  
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PROGRAM

10.00 Megnyitó
 Köszöntőt mond Máthé Áron,  

a NEB elnökhelyettese és  
Horváth Gergely Krisztián,  
a Vidéktörténeti Témacsoport 
vezetője

10.15 Sántha István (MTA BTK 
Néprajztudományi Intézet): 
Oral history vagy antropológiai 
terepmunka? Az oral history 
megközelítés határai, antropológiai 
kritikája

10.35 Rigó Róbert (Pallas Athéné 
Egyetem Pedagógusképző Kar): 
Kollektív emlékezet és történelmi 
tény az oral history források 
tükrében 

10.55 Völgyesi Orsolya (MTA BTK 
Történettudományi Intézet): 
Feltárhatóak-e a vallási közösségek 
mindennapjai és tényleges 
tevékenységük a pártállami 
források és a résztvevők emlékei 
alapján?

11.15 Hozzászólások, vita

11.45 BÜFÉEBÉD
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12.45 Cseh Dániel (Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar):  
Az elitfogalom érvényesíthetősége 
a pártállam időszakára

13.05 Várkonyi Nickel Réka (MTA BTK 
Néprajztudományi Intézet): 
„A munkásság legyen következetes 
és hű önmagához.” A salgótarjáni 
acélgyári kolónia társadalma  
1956 után

13.25 Galambos István (NEB Hivatala): 
Iparfejlődés vagy társadalmi 
trauma? A szocialista iparfejlesztés 
a statisztikai mutatók és az egyéb 
források tükrében Várpalotán

13.45 Hozzászólások, vita

14.15 KÁVÉSZÜNET

14.30 Közös forrásolvasás és értelmezés 
(több csoportban vagy együtt)

 Moderátor: Kunt Gergely  
(Miskolci Egyetem Bölcsészet-
tudományi Kar)

15.45 Tanulságok, összegzés



33

2.3.2. „ELHURCOLVA.” KÉNYSZERMUNKA, DEPORTÁLÁS ÉS EZEK 
FORMÁI A KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN, 1944/1945

Konferencia, Budapest, Humán Tudományok Kutatóháza, 2017. május 26.

Az MTA BTK és a NEB közös Vidéktörténeti Témacsoportja által a Humán Tu-
dományok Kutatóházában rendezett konferencián a témacsoport kutatója, 
Ritter György által a Gulag–Gupvi-emlékév keretében sikerrel megpályázott 
és az MTA BTK által befogadott Fronton innen – fronton túl címen folyatott 
kutatás során összegyűlt eredményeket mutatták be. Az eseményen köszön-

tőt mondott Horváth Gergely Krisztián, a témacsoport vezetője. Stark Tamás, 
Bognár Zalán, Márkus Beáta, Zombory Máté, Tamáska Máté, Sántha István, 
Ritter György és Muskovics Andrea Anna előadásaikban a szovjetek által el-
követett deportálások mértékéről, makroszintű és lokális következményeiről 
alapkutatásokon nyugvó, aprólékos levéltári forrásfeltárással, adott esetben a 
lehetőségekhez mérten oral history módszerrel gyűjtött adatok alapján szá-
moltak be. A rendezvény kerekasztal-beszélgetéssel zárult.

2.3.3. VAKVÁGÁNY. A PÁRTÁLLAM A VIDÉK ELLEN A HOSSZÚ ÖTVENES 
ÉVEKBEN, 1948–1963 (A „SZOCIALIZMUS ALAPJAINAK LERAKÁSA” II.)

Konferencia, Budapest, Humán Tudományok Kutatóháza, 2017. október 10.

Az MTA BTK és a NEB közös Vidéktörténeti Témacsoportja 2016-ban meg-
kezdett, A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken című kétéves kutatási 
programjának egyik záróeseménye volt a 2017. október 10-én a Humán Tudo-
mányok Kutatóházában megrendezett konferencia.

Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke nyitó előadásában (Református lel-
kipásztori stratégiák és a megismerés lehetőségei) arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az 1950-es, 1960-as években az Állami Egyházügyi Hivatal és a vele 
kéz a kézben működő állambiztonság kontrollja alatt álló egyházak lelkészei 
korántsem írhatóak le a sematikus kollaboráló kontra ellenálló kategóriákkal. 
Lelkészi életutak vizsgálatából kitűnik, hogy sokan vállalták a lelkipásztor-
kodásnak, a mindennapi pasztorációnak a kor viszonyai között beszorított, 
kívülről semmiféle karriert nem mutató útját, ennek révén ugyanakkor nem 
kényszerültek rá elveik feladására, s akár komoly gyülekezetépítő eredmé-
nyeket érhettek el.

Bánkuti Gábor (PTE) Az aula és a periféria. Az egyházmegyei központ és 
az alsópapság helyzetértékelése és stratégiái a pécsi egyházmegyében az 
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„Elhurcolva” – Kényszermunka, deportálás és ezek formái  
a középnyugat-magyarországi régióban, 1944/1945

Az MTA BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoport konferenciája  
2017. május 26., péntek, Humán Tudományok Kutatóháza, 
Budapest, Tóth Kálmán utca 4. (B. épület, földszint, előadóterem)

Program

9:45–10:00  Köszöntő: Horváth Gergely Krisztián 

Levezető elnök:  Márkus Beáta
10:00–10:30  Stark Tamás: Magyarok szovjet fogságban a számok tükrében 
10:30–11:00  Bognár Zalán: A „málenkij robot”, különös tekintettel a budapesti és a középnyugat-

magyarországi elhurcolásokra

11:00–11:20  Vita
11:20–11:35  Kávészünet

Levezető elnök:  Ritter György 
11:35–12:00  Tamáska Máté: „Háborús állapot, rabgazdálkodás és akkulturáció” – társadalomtörténeti 

olvasatok
12:00–12:25  Zombory Máté: Az elűzetések emlékezettörténete
12:25–12:50  Sántha István: A „jóvátételi közmunka” esetei a Dél-Vértesben – Háborús jóvátétel 

és az osztályellenséggel való leszámolás formái a Dunántúlon (1945–1956), 
szociálantropológiai megközelítésben

12:50–13:10  Vita
13:10–14:10  Ebédszünet

Levezető elnök:  Tamáska Máté
14:10–14:35  Ritter György: „Fronton innen, fronton túl”: Magyarországi németek „jóvátételi 

közmunkán” a Dunakanyartól a Bakonyig – az emlékezések tükrében
14:35–15:00  Muskovics Andrea Anna: Egy lokális kutatás forrásai, módszerei és eredményei.  

Málenkij robotra hurcolás Tárnokról
15:00–15:25  Márkus Beáta: Elhurcolás, deportálás, malenkij robot, internálás – Főváros környéki 

német származású civilek kényszermunkán a lokális levéltári források tükrében

15:25–15:45  Vita
15:45–16:00  Kávészünet
16:00–17:30  Kerekasztal-beszélgetés (moderátor: Márkus Beáta)

MEGHÍVÓ
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MEGHÍVÓ

Vakvágány. A pártállam a vidék ellen a hosszú ötvenes években, 
1948–1963 (A „szocializmus alapjainak lerakása” II.)

Az MTA BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoport konferenciája
Időpont:  2017. október 10. 
Helyszín:  MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont,  
 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 5. emeleti tanácsterem

10.00–10.10 Fodor Pál (MTA BTK) és Kiss Réka (NEB): Köszöntő

Lelkipásztorkodás vidéken (Levezető elnök: Horváth Gergely Krisztián)
10.10–10.30 Kiss Réka (NEB): Református lelkipásztori stratégiák és a megismerés lehetőségei
10.30–10.50  Bánkuti Gábor (PTE): Az aula és a periféria. Az egyházmegyei központ és az alsópapság 

helyzetértékelése és stratégiái a pécsi egyházmegyében az ötvenes években
10.50–11.10  Horváth Gergely Krisztián (MTA BTK): „Sár meg sár és sár.” Reakciós papok diszpozíciós  

helyei az 1950–1960-as években a veszprémi egyházmegyében
11.10–11.30 Vita
11.30–11.50 Kávészünet (a földszinti étteremben)

Családtörténet, mobilitás, prozopográfia (Levezető elnök: Bánkuti Gábor)
11.50–12.10  Káli Csaba (MNL ZML): A Zala megyei kommunista pártelit. Az apparátus (1948–1962)
12.10–12.30 Kunt Gergely (ME): A kitelepítés és a családi szocializáció összefüggései
12.30–12.50 Rigó Róbert (NJE): A demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés 

Kecskeméten (Horák Jenő jogakadémiai tanár és társai ügye)
12.50–13.10 Vita
13.10–14.10 Ebéd- és kávészünet

Lokális törésvonalak – túlélési stratégiák (Levezető elnök: Rigó Róbert)
14.10–14.30 Jobst Ágnes (ÁBTL): „Nekem a jelenlegi rendszer ellen az a kifogásom, hogy a kisiparnak 

nincsen jövője”
14.30–14.50 Cseh Dániel (DE): Párt és egyház. Jászberény vallási élete az 1950-es években
14.50–15.10 Csikós Gábor (KGRE): „A mi községünkben megvan az adottság, csak a tagság jó hozzáállása 

hiányzik.” A népi demokrácia megvalósulási formái Jászdózsa termelőszövetkezetei példáján 
(1956–1966)

15.10–15.30 Galambos István (NEB Hivatala): Várpalota mint katonaváros. A rendvédelmi szervek szerepe  
az 1956-os forradalom várpalotai eseményeiben és a forradalom leverésében

15.30–16.00 Vita, zárszó
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’50-es években című előadásában két fókuszcsoport, az aula (az egyház-
megyei hatóság mint egyházigazgatási központ, azaz a megyéspüspök és 
közvetlen környezete) és a periféria (egyházszervezetileg a plébániák háló-
zata, elsősorban a püspöki központon kívüli egyházközségek) szereplőinek 
beállítódásait és adottságait (meghatározottságait) számba véve vizsgálta a 
klerikusokat érő hatások befogadását és feldolgozását, illetve a kihívásokra 
adott válaszok jellegzetességeit.

Horváth Gergely Krisztián, a Vidéktörténeti Témacsoport vezetője „Sár 
meg sár és sár.” Reakciós papok diszpozíciós helyei az 1950–60-as években a 
veszprémi egyházmegyében című előadásában egy sajátos prozopografikus 
egységet képező csoport, a Mindszenty Józseffel 1944. november végétől 
1945. február végéig fogságot szenvedett 26 pap későbbi pályáját vizsgálta.

Káli Csaba (MNL Zala Megyei Levéltára) A zalai kommunista pártelit a 
„hosszú” ötvenes években. Az apparátus (1948–1963) című előadásában ki-
mutatta, hogy a vezető testületek és első számú pártvezetők mellett a foko-
zatosan kiépülő pártapparátus is komoly hatalommal rendelkezett a párteli-
ten belül. Az adatokból az is kiderül, hogy a vizsgált időszakban – az 1956-os 
forradalom ellenére –, ha változó személyekkel is, de lényegében ugyanaz 
a – fokozatosan öregedő – generáció alkotta az apparátus (vezető) politikai 
munkatársi gárdáját.

Kunt Gergely (Miskolci Egyetem) előadása (A kitelepítés és a családi szo-
cializáció összefüggései) egy kamaszlány naplójának az elemzésén keresztül 
mutatta be, hogy a mentalitások és értékrendek hogyan kerültek átadásra 
egy kitelepített budapesti családban.

Rigó Róbert (Neumann János Egyetem) A demokratikus államrend meg-
döntésére irányuló szervezkedés Kecskeméten. Horák Jenő jogakadémiai 
tanár és társai ügye című előadása egy koncepciós perben elítélt, majd ki-
végzett kecskeméti tanár pályáján keresztül demonstrálta a Rákosi-diktatúra 
működési mechanizmusát.
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Jobst Ágnes (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) a „Nekem 
a jelenlegi rendszer ellen az a kifogásom, hogy a kisiparnak nincsen jövője” 
című előadásában egy koncepciós per iratait tanulmányozva a korabeli ki-
sipar ellehetetlenítését mutatta be, s az 1950. február 1-jén megszüntetett 
Csepregi járás példáján keresztül felhívta a figyelmet a határzónák gazdasá-
ga elsorvasztása és a bizonyos régiókat politikai megfontolásból sújtó diszk-
rimináció vizsgálatának szükségességére.

Cseh Dániel (Debreceni Egyetem) Párt és egyház – Jászberény vallási éle-
te az 1950-es években című előadása arra tett kísérletet, hogy bemutassa a 
kommunista párt és az egyházak formális és informális viszonyrendszerét, 
kapcsolódási pontjait.

Csikós Gábor (Károli Gáspár Református Egyetem) „A mi községünkben 
megvan az adottság, csak a tagság jó hozzáállása hiányzik.” A népi demok-
rácia megvalósulási formái Jászdózsa termelőszövetkezetei példáján, 1956–
1966 című előadásának fókuszában egy 1960-ban négyezer fős (1970-ben 
viszont már csak háromezres) település állt, különös tekintettel a kényszer-
kollektivizálás időszakára és az azt követő évekre.

Galambos István, a NEB Hivatalának tudományos kutatója Várpalota mint 
katonaváros. A rendvédelmi szervek szerepe az 1956-os forradalom várpalo-
tai eseményeiben és a forradalom leverésében című előadásában a városban 
1913 óta működő tüzérképző szerepét vizsgálta a megnevezett időszakban.

2.3.4. ELLENSÉGKÉP ÉS EMLÉKEZET A HOSSZÚ ÖTVENES ÉVEKBEN  
(A „SZOCIALIZMUS ALAPJAINAK LERAKÁSA” II.)

Konferencia, Székesfehérvár, MNL Fejér Megyei Levéltára, 2017. november 16. 

Az MTA BTK és a NEB közös Vidéktörténeti Témacsoportja 2017. november 
16-án Székesfehérváron rendezett tudományos konferenciát.

Ritter György „Anyanyelvesek” a Bakonyban. A Veszprém megyei néme-
tek „kitelepítése” című előadásában a magyar nemzetiségű, de német anya-
nyelvű személyek második világháború utáni meghurcolásával foglalkozott, 
Veszprém megyei példákon keresztül. Az úgynevezett anyanyelveseket nem 
űzték el a németországi megszállási zónákba, hanem sokszor az országon 
belül telepítették őket más területre, esetleg az adott településen kellett ösz-
szeköltözniük, vagy „csupán” földjeiket kobozták el.

Sántha István Másodlagos szocializáció, képességek elsajátítása. A mun-
katáborok mindennapi élete a második világháború után Magyarországon 
című előadásában amellett érvelt, hogy az OSA-ban őrzött, a negyvenes és 
ötvenes évekből a börtönévekről és a munkatáborokról adott számadások 
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ismerete nélkül nincs reális esélyünk azon társadalmi megnyilvánulások, di-
lemmák értelmezésére, amelyek mindmáig meghatározóak az érintett vidéki 
családok és kisközösségek értékalkotásaiban. Elemzéséhez a falusi „erős em-
ber” alakjának vonásai, közösségének és gyerekeinek vele kapcsolatos dilem-
mái adnak támpontokat.

Völgyesi Orsolya A katolikus egyházat érintő 1955-ös letartóztatások 
veszprémi vonatkozásai című előadásában a katolikus egyházat sújtó, 1955 
augusztusától 1956 tavaszáig tartó letartóztatási hullám egyik, Bulányi 
György személyével összekapcsolt epizódját rekonstruálta.

Oláh Sándor előadásában (Megkülönböztetések, osztályozások az ellen-
ségkonstruálásban Udvarhely rajon kollektivizálásakor, 1949–1962) a hatalom 
társadalomátalakító kísérletének lokális támogatottságát taglalta a kulákosí-
tásban alkalmazott diszkriminatív gyakorlatok példáján. Felhívta a figyelmet 
a székelyföldi és a magyarországi kommunista ellenségkategóriák nagyfokú 
azonosságára, ami felveti azt a kérdést, hogy mikor és hol készült a falusi tár-
sadalom elleni támadás során használt egységes magyar fogalomrendszer.

Tóth Judit Kuláklisták, társadalmi listák Pest megyében a Rákosi-érában 
című előadásában azt igyekezett körbejárni, hogy mikorra, illetve hogyan ala-
kult ki az a köztudatban is meglévő „kulákhatár”, amely szerint a 25 kataszteri 
hold területtel vagy 350 aranykorona értékkel rendelkező gazdák kuláknak 
minősültek.

Nagy Károly Zsolt „Futásomat elvégeztem…” Református lelkészi életpá-
lyák az 1960-as években címmel előadásában egy, a maga nemében egyedül-
álló forrás, a Debreceni Református Teológiai Akadémián 1955-ben végzett 
évfolyam ötven éven át folytatott levelezésének elemzésén keresztül az 1960-
as évek református lelkészi életpályájáról, illetve azokról a társadalmi össze-
függésekről beszélt, melyek a lelkészi életpályák alakulását befolyásolták.

Galambos István, a NEB Hivatalának tudományos kutatója Ellenállók a Ba-
konyban. A Németh Jenő és társai ügy várpalotai vonatkozásai című előadá-
sa egy az 1956-os forradalom leverését követően ellenállást kifejtő fegyveres 
csoportosulás szociális hátterét elemezte.

Cseh Dániel Makrotörténeti fordulópontok. Nagy Imre és 1956 recepciója 
Jászberényben című előadásában az országosan is jelentős események jász-
berényi hatásait és következményeit foglalta össze.

Bartha Ákos Párhuzamos életrajzok. Bajcsy-Zsilinszky Endre emlékezete a 
Kádár-korszakban című előadásában kifejtette, hogy a hatvanas évektől egy 
sajátos, kompromisszumokra épülő együttműködés alakult ki a politikus tisz-
telői, a tudományos kutatásokat ebből a közösségből megkísérlő Vigh Ká-
roly és a Kádár-korszak kulturális életének kánonformáló politikusai (pl. Kállai 
Gyula, Ortutay Gyula, Barcs Sándor) között. Az emlékápolók által reprezen-
tált portré hitelességét ugyanakkor egy párhuzamos kultuszépítési kísérlet 
(Domokos József kutatásai Áchim L. Andrásról) és a korabeli szaktudomá-
nyos kritika (pl. Tilkovszky Loránt) is támadta.



39

MEGHÍVÓ

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közös  
Vidéktörténeti Témacsoportja, valamint az MNL Fejér Megyei Levéltára tisztelettel meghívja Önt az

Ellenségkép és emlékezet a hosszú ötvenes években  
(A „szocializmus alapjainak lerakása” II.)  
című konferenciára

Időpont: 2017. november 16.
Helyszín: Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára, Székesfehérvár, Szent István tér 2–3.

PROGRAM
9.45–10.00  Köszöntő, a konferencia megnyitása – Czetz Balázs (MNL FML),  

Horváth Gergely Krisztián (MTA BTK)

Csoportalkotás a diktatúrában
levezető elnök:  Ö. Kovács József (MNL OL, PPKE)

10.00–10.20 Ritter György (MNL OL): Anyanyelvesek a Bakonyban. A Veszprém megyei németek 
„kitelepítése”

10.20–10.40 Sántha István (MTA BTK NKI): Másodlagos szocializáció, képességek elsajátítása.  
A munkatáborok mindennapi élete a második világháború után Magyarországon

10.40–11.00 Völgyesi Orsolya (MTA BTK TTI): A katolikus egyházat érintő 1955-ös letartóztatások 
veszprémi vonatkozásai

11.00–11.20 Oláh Sándor (KAM–Csíkszereda): Megkülönböztetések, osztályozások  
az ellenségkonstruálásban Udvarhely rajon kollektivizálásakor, 1949–1962

11.20–11.40 Tóth Judit (MNL OL): Kuláklisták, társadalmi listák Pest megyében a Rákosi-érában

11.40–11.50 Vita

11.50–12.10 Kávészünet

Pályák és emlékezetük
levezető elnök:  Czetz Balázs (MNL FML)

12.10–12.30 Nagy Károly Zsolt (MTA BTK NKI): „Futásomat elvégeztem…” Református lelkészi pályák  
az 1960-as évekből

12.30–12.50 Galambos István (NEB Hivatala): Ellenállók a Bakonyban. A „Németh Jenő és társai ügy” 
várpalotai vonatkozásai

12.50–13.10 Cseh Dániel (DE): Makrotörténeti fordulópontok. Nagy Imre és 1956 recepciója 
Jászberényben

13.10–13.30 Bartha Ákos (MTA BTK TTI): Párhuzamos életrajzok. Bajcsy-Zsilinszky Endre emlékezete  
a Kádár-korszakban

13.30–13.40 Vita
Zárszó
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3. Egyéb tudományos 
konferenciák

3.1. KOVÁCS BÉLA-EMLÉKKONFERENCIA

Tudományos konferencia, Budapest, Országház, Vadászterem,  
2017. március 2.

2017. február 25-én fejeződött be a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok 
és kényszermunkások emlékéve. A szovjet megszálló hatóságok 1947. feb-
ruár 25-én hurcolták el Kovács Béla nemzetgyűlési képviselőt, a Független 
Kisgazdapárt főtitkárát. Ez az esemény – mint az azokban a hetekben zajló 
„köztársaság-ellenes összeesküvés” konstruált ügy szimbóluma – határkőnek 
számított a kommunista hatalomátvétel, a „szalámipolitika” folyamatában, 
így 2001 óta méltán emlékezünk ezen a napon a kommunista diktatúra vala-
mennyi áldozatára. A hetvenedik évforduló alkalmából a Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága és az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelő-
dési Igazgatósága az Országház Vadásztermében tartott közös konferen-
cia keretében emlékezett meg erről a napról. A konferencia fővédnöke Kö-
vér László, az Országgyűlés elnöke volt. A konferencián köszöntőt mondott 
Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke. A tanácskozást Gulyás Gergely, az Or-
szággyűlés alelnöke nyitotta meg.

Az emlékülésen Horváth János egykori parlamenti képviselő, az Országy-
gyűlés volt korelnöke személyes emlékeit osztotta meg a hallgatósággal 
Kovács Béláról. M. Kiss Sándor professzor az 1945–1947 közötti időszakot, a 
demokratikus kísérletet, a „fenyegetett” demokrácia politikai-társadalmi fo-
lyamatait ismertette. Cseh Gergő Bendegúz történész-levéltáros a magyar-
országi eseményekre döntő befolyást gyakoroló Szövetséges Ellenőrző Bi-
zottság tevékenységéről beszélt, párhuzamban a többi megszállt országban 
működött testületekkel. Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese a magyarokkal 
szembeni szovjet bírósági eljárásokról tartott előadást. Kovács Béla életút-
ját Palasik Mária történész ismertette. Szekér Nóra történész az úgynevezett 
„köztársaság-ellenes összeesküvés” célpontjáról, a Magyar Testvéri Közös-



42

ségről és annak háború utáni tevékenységéről, az ellene indított koncepci-
ós ügyről beszélt. Okváth Imre történész a Magyar Közösség-ügyben kulcs-
szerepet játszott Katonapolitikai Osztály – Katpol – tevékenységét elemezte, 
főleg a szervezeten belül döntő befolyásra szert tett kommunista párt törek-
vései szempontjából. Az utolsó előadó, Markó György történész a Katpol és 
az ugyancsak kommunista párt által irányított politikai rendőrség, az ÁVO 
vetélkedését ismertette a Magyar Közösség-ügy kapcsán.
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Az Országgyűlés Hivatalának  

Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 

tisztelettel meghívja Önt a 

Kovács Béla nemzetgyűlési képviselő elhurcolásának hetvenéves évfordulójára 

rendezett konferenciára 
  

Időpont: 2017. március 2. 9:30 
Helyszín: Országház, Vadászterem 

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. 
 

Ünnepi köszöntőt mond Földváryné Kiss Réka 
a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke 

 
A konferenciát megnyitja Gulyás Gergely 

 az Országgyűlés alelnöke 
 

Visszaemlékezés – Horváth János 
 volt nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, az Országgyűlés volt korelnöke 

  
A konferencia előadói: 

M. Kiss Sándor, Cseh Gergő Bendegúz, 
Máthé Áron, Palasik Mária, Szekér Nóra, 

Okváth Imre, Markó György  
  

A szekciók vezetői: 
Bellavics István, Máthé Áron 

  
A konferencia fővédnöke: 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke 
  

Részvételi szándékát kérjük, 2017. február 28-ig jelezze 
a nemzetfőtere honlapon.   

További információ: +36 1 441 44 79 

 

A rendezvény szervezőiként, 

         Bellavics István                                        Földváryné Kiss Réka 

igazgató                                                         elnök 
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3.2. A DOLGOZÓ NÉPET SZOLGÁLTÁK? 
FEGYVERES TESTÜLETEK ÉS PÁRTIRÁNYÍTÁSUK 
A SZOCIALIZMUSBAN

Nemzetközi konferencia, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem,  
2017. március 13.

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága katonai munkacsoportja által a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen rendezett tanácskozáson a szervezők a munkacso-
port eddigi kutatási eredményeit kívánták a szakma képviselői és az érdek-
lődők előtt ismertetni, valamint bemutatni a Magyarországon megalakított 
Munkásőrséghez hasonló szervezeteket nemzetközi vonatkozásban.

A konferencia nyitó előadását tartó Ötvös István, a NEB katonai munka-
csoportjának vezetője azt a kérdéskört járta körbe, hogy miként vette át a 
kommunista párt az uralmat a fegyveres testületek felett a szovjet hadse-
reg által megszállt Magyarországon 1945 után, majd milyen lépéseket kellett 
megtennie ugyanennek érdekében az 1956-os forradalom alatti széthullást 
és hatalomvesztését követően. Bank Barbara NEB-tag a magyarországi in-
ternálótáborokkal kapcsolatba hozható fegyveres testületeket vizsgálta. Trie-
ber Péter, a NEB Hivatalának tudományos kutatója az 1956-os forradalom 
idején dezorganizálódott Magyar Néphadsereg 1957-es újjászervezésének 
körülményiről tartott előadást. Lönhárt Tamás, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem oktatója a hadseregtől független fegyveres erőszakszerve-
zeteket mutatta be Romániában 1948 és 1968 között. Maruzs Roland, a HM 
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Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa az ’56 utáni megtorlásban dön-
tő szerepet játszó karhatalom tevékenyégének formáit, módszereit elemezte 
1957 tavaszáig, Gulyás Martin, a NEB Hivatalának tudományos kutatója pe-
dig a karhatalom és a forradalmi üzemőrségek fővárosi konfliktusaival foglal-
kozott. Okváth Imre, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának 
főosztályvezetője a Magyar Néphadseregen belül szovjet mintára kialakított 
politikai tiszti rendszer és a pártapparátus újjászervezésének folyamatát is-
mertette a forradalom utáni években. Kiss Dávid, a Veritas Történetkutató 
Intézet tudományos munkatársa a Magyar Szocialista Munkáspárt fegyveres 
testületeként 1957-ben létrehozott munkásőrség pártirányításáról beszélt. 
Władysław Bułhak, a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) kutatója a 
kommunista Lengyelország katonai és a polgári (belügyi) hírszerzésének tör-
ténetéről, egymás közötti kapcsolatairól tartott előadást.

A konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát a NEB kötet 
formájában tervezi megjelentetni.
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MEGHÍVÓ

A DOLGOZÓ NÉPET 

SZOLGÁLTÁK?

FEGYVERES TESTÜLETEK  
ÉS PÁRTIRÁNYÍTÁSUK  
A SZOCIALIZMUSBAN
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A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 

tisztelettel meghívja Önt

A DOLGOZÓ NÉPET 
SZOLGÁLTÁK?

Fegyveres testületek és pártirányításuk  
a szocializmusban

című nemzetközi konferenciára.

Helyszín
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM,  

ZRÍNYI TEREM
1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Időpont
2017. MÁRCIUS 13. 9.30 ÓRA

 

A konferencia nyelve angol és magyar,  
szinkrontolmácsolást biztosítunk.

Kérjük, részvételi szándékát 2017. március 9-én 16 óráig  
jelezze a következő elérhetőségek valamelyikén. 

E-mail: info@neb.hu | Telefon: +36 1 800 1450 | Fax +36 1 391 1130

NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK HIVATALA

CÍM 1088 BUDAPEST, VAS UTCA 10.

POSTACÍM 1380 BUDAPEST 62., PF. 1149

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

HONLAP WWW.NEB.HU
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PROGRAM
9.30 Köszöntő

1. szekció

9.50 Ötvös István (NEB, Magyarország): 
Az újrakezdés előzményei: hadsereg szer vezés 
Magyarországon 1945 és 1956 után

10.10 Władysław Bułhak (Instytut Pamięci 
Narodowej, Lengyelország): Szomszédok. 
A katonai és a polgári hír szerzés kapcsolata 
a szovjet fennhatóság alatt lévő Lengyel-
országban, 1944–1990

10.30 Bank Barbara (NEB, Magyarország): 
A „különleges védelmi erők” szerepe és 
működése a magyarországi internálótáborokban

10.50 Sanda Borșa–Mihai Croitor (Babeș-Bolyai 
Tudományegyetem, Románia): Határozatok és 
intézmények az elnyomás szolgálatában a román 
mezőgazdaság kollektivizálása során, 1949–
1962. Esettanulmányok

Kávészünet: 11.10–11.25

2. szekció

11.30 Illésfalvi Péter (HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum, Magyarország): A Munkásőrség felső 
vezetése 1957–ben

11.50 Trieber Péter (NEB Hivatala, Magyarország): 
A Magyar Néphadsereg újjászervezése 1957-ben

12.10 Lönhárt Tamás (Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem, Románia) „Forradalmi éberség.” 
A nép hadseregtől függetlenített pártállami 
fegyveres erőszakszervek Romániában: 
a Securitate fegyveres erejének meg szer-
vezésétől a Hazafias Gárdáig (1948–1968)
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12.30 Maruzs Roland (HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum, Magyarország): A magyar karhatalom 
különleges feladatai 1957 tavaszán

Ebédszünet: 12.50–13.40

3. szekció

13.45 Okváth Imre (Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára, Magyarország): 
A pártapparátus és a politikai tiszti intézmény 
újjászervezése a Magyar Néphadseregben 1956 
után

14.05 Gulyás Martin (NEB Hivatala–Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem, Magyarország): 
„A karhatalom nem más, mint az MSZMP védő 
hadserege.” A karhatalom és az üzemőrségek 
konfliktusai a budapesti üzemekben

14.25 Kiss Dávid (Veritas Történetkutató Intézet, 
Magyarország): A Munkásőrség pártirányítása

14.45 Zárszó
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3.3. „AZ NEM LEHET UGYANIS, HOGY SÚLYOS 
BŰNTETT NE LEGYEN BÜNTETHETŐ.”  
AZ IGAZSÁGTÉTELI TÖRVÉNYEK NEGYEDSZÁZAD 
TÁVLATÁBÓL

Nemzetközi konferencia, Budapest, Országház, Delegációs terem,  
2017. szeptember 12.

1991 májusában nyújtották be a magyar Országgyűlésben az igazságtéte-
li törvényjavaslat első változatát. Erre az eseményre emlékezett a Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága és a Konrad Adenauer Stiftung közös konferenciája, 
amelyre az Országház Delegációs termében került sor 2017. szeptember 12-
én. Negyedszázad távlatából a NEB fontosnak tartotta a korabeli németor-
szági helyzettel való összehasonlítást, hiszen a vonatkozó német törvény és 
a magyar törvényjavaslat hasonló elvek mentén készült.

A tanácskozáson köszöntőt mondott Földváryné Kiss Réka, a NEB el-
nöke és Frank Spengler, a Konrad Adenauer Stiftung magyarországi iroda-
vezetője. A konferencia nyitó előadásában Gulyás Gergely, az Országy-
gyűlés alelnöke áttekintette az 1944. december 21. és 1990. május 2. 
között elkövetett és politikai okból nem üldözött súlyos bűncselekmények 
büntethetőségéről szóló Zétényi–Takács-féle törvényjavaslat történetét. 

Kónya Imre mint az akkori legnagyobb kormánypárti frakció vezetője, il-
letve Zétényi Zsolt mint a javaslat egyik szerzője és benyújtója a korabeli po-
litikai környezetet és az Alkotmánybíróság álláspontját elemezték. Christian 
Dietrich és Manfred Wilke a német igazságtételi törvényekkel kapcsolatos 
politikai-társadalmi vitákat ismertették. Kahler Frigyes az igazságtételi jog-
alkotás kudarcának okait vizsgálta. Sobor Dávid a szimbolikus igazságtételi 
rendelkezéseket vette számba, míg Kónya István, a Kúria elnökhelyettese az 
áldozatoknak igazságtételt nyújtott kárpótlási törvényekről tartott előadást.
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1. 
§ 

1990. 
má-

jus 2-án ismét el-kezdődik az 1944. de-cember 21-e és 1990. május 

2-a között elkövetett és az elkövetéskor hatályos törvények-

ben meghatározott azon bűncselekmények büntethe-

tőségének az elévülése, amelyeket az 1978. évi 

IV. tv. 144. § (2) bekezdése hazaárulás-

ként, 166. § (1) és (2) bekezdése 

szándékos emberölésként, 

170. § (5) bekezdése halált 

okozó testi sértésként hatá-

roz meg, ha az állam politi-

kai okokból nem érvényesítette 

büntetőigé- nyét. Korlátla-

nul enyhít-
hető az (1) 

bekezdés 

alkalma-

zásá-

val ki-

sza-

bott 

MEGHÍVÓ

„AZ NEM LEHET,  

HOGY SÚLYOS BŰNTETT  

NE LEGYEN BÜNTETHETŐ”

Az igazságtételi törvények  
negyedszázad távlatából
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A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA és a 
KONRAD ADENAUER STIFTUNG

tisztelettel meghívja Önt

„AZ NEM LEHET,  
HOGY SÚLYOS BŰNTETT  

NE LEGYEN BÜNTETHETŐ”
AZ IGAZSÁGTÉTELI TÖRVÉNYEK 
NEGYEDSZÁZAD TÁVLATÁBÓL

című nemzetközi konferenciájára.

1991 májusában nyújtották be a magyar Országgyű-
lésben az igazságtételi törvényjavaslat első változatát. 
Konferenciánkkal erre az eseményre emlékezünk, vala-
mint áttekintjük, mit végeztünk el azóta, milyen adós-
ságok terhelnek, és milyen lehetőségeink vannak még. 
Negyedszázad távlatából fontosnak tartjuk a korabeli 
németországi helyzettel való összehasonlítást, hiszen a 
vonatkozó német törvény és a magyar törvényjavaslat 
hasonló elvek mentén készült.

Helyszín
ORSZÁGHÁZ, VADÁSZTEREM

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.

Időpont
2017. SZEPTEMBER 12. 10 ÓRA
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PROGRAM

10.00
Köszöntők:

Frank SPENGLER

FÖLDVÁRYNÉ KISS Réka 

10.10
Nyitóelőadás:

GULYÁS Gergely 

10.30–11.50
A TÖRVÉNY 

Levezető elnök: EÖTVÖS Péter

KÓNYA Imre 
A törvényjavaslat és a politikai környezet 

Christian DIETRICH
A párhuzamos németországi helyzet  

 
ZÉTÉNYI Zsolt

A korabeli alkotmánybíróság és az 
alkotmány 

 

Ebédszünet: 12.00–13.30
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13.30–14.50
AMI UTÁNA TÖRTÉNT 

Levezető elnök: MÁTHÉ Áron
 

 
Manfred WILKE

A Németországi Szocialista Egységpárt 
történetével kapcsolatos politikai 

értelmezés 

KAHLER Frigyes
Kommunista bűnök és az elvetélt 

igazságtétel  

SOBOR Dávid
A szimbolikus igazságtételi rendelkezések 

 
KÓNYA István

Igazságtétel az áldozatok részére:  
a semmisségi törvények  

 

A konferencia nyelve német és magyar,  
szinkrontolmácsolást biztosítunk.

Kérjük, részvételi szándékát neve és 
személyi azonosításra alkalmas  

igazolványszáma megküldésével,  
2017. szeptember 5-ig jelezze  

a következő email címen:  
info.budapest@kas.de
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3.4. KINEK A SZOLGÁLATÁBAN? DIPLOMÁCIA ÉS 
ÁLLAMBIZTONSÁG

Tudományos konferencia, Budapest, ELTE BTK, 2017. október 12–13.

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kara kétnapos konferenciát rendezett az ELTE BTK 
Történeti Intézete Szekfű Gyula Könyvtárában. A konferencia a NEB külügyi 
munkacsoportjának szervezésében valósult meg, egy tervezett sorozat első 
részeként. Köszöntőt mondott Borsodi Csaba, az ELTE Bölcsészettudományi 
Kar dékánja, valamint Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizott-
ságának elnöke. A rendezvényen közel harminc történész, levéltáros, kutató 
vett részt az ország hét tudományos műhelyéből, egyeteméről. Az előadók 
arra keresték a választ, milyen kapcsolat volt a Kádár-rendszer diplomáciája 
és az állambiztonság között. A bevezető előadást Hankiss Ágnes, a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi docense tartotta közvetlenül a 
rendszerváltozást megelőző időszak washingtoni magyar hírszerző reziden-
túrájáról.
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A bevezető előadáson kívül a kétnapos tanácskozás alatt hét szekció-
ban hangoztak el az előadások, a következő sorrendben. 2017. október 12. 
– Külügy a hírszerzés szolgálatában I.: Germuska Pál, Ivánfi Miklós, Vági At-
tila. Politikai-gazdasági manőverek Nyugat és Kelet között: Szilágyi Gábor, 
Orbán-Schwarzkopf Balázs, Borvendég Zsuzsanna. Hírszerzés, propaganda, 
országimázs: Kecskés D. Gusztáv, Pál István, Kávássy János Előd, Mező Gá-
bor. Állambiztonság és külügy I.: Fejérdy András, Soós Viktor Attila, Hornyák 
Máté János, Vörös Géza. 2017. október 13. – Külügy a hírszerzés szolgálatá-
ban II.: Baráth Magdolna, Sonnevend Gergő, Sz. Kovács Éva, Krajcsír Lukács. 
Állambiztonság és külügy II.: Bank Barbara, Andreides Gábor, Erdős Kristóf, 
Ötvös István. A hidegháború kulturális vetületei: Rácz János, Fiziker Róbert, 
Sáringer János, Máthé Áron.

A konferencián elhangzott előadásokat a NEB 2018-ban kötet formájában 
fogja megjelentetni.
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MEGHÍVÓ

KINEK A  
SZOLGÁLATÁBAN?
DIPLOMÁCIA ÉS ÁLLAMBIZTONSÁG

BTK
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Az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA és a 
NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA

tisztelettel meghívja Önt

KINEK A SZOLGÁLATÁBAN?
DIPLOMÁCIA ÉS ÁLLAMBIZTONSÁG

című konferenciájára.

Helyszín

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.  

(I. emelet 115–117. Szekfű Gyula Könyvtár)

Időpont

2017. OKTÓBER 12–13.

 

NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK HIVATALA

CÍM 1088 BUDAPEST, VAS UTCA 10.

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

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

WWW.NEB.HU
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OKTÓBER 12.

9.00 KÖSZÖNTŐ
Borsodi Csaba

mb. dékán, ELTE Bölcsészettudományi Kar
Földváryné Kiss Réka

elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága

9.15–9.45 BEVEZETŐ ELŐADÁS 
Hankiss Ágnes (Hamvas Intézet,Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem)

9.45–10.00 KÁVÉSZÜNET

10.00–10.45 KÜLÜGY A HÍRSZERZÉS 
SZOLGÁLATÁBAN I.

Szekcióvezető 
Borsodi Csaba (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Előadók
Germuska Pál (European University Institute)
Baranyi Tamás (Antall József Tudásközpont)
Ivánfi Miklós (tudományos kutató)

10.45–11.10 KÁVÉSZÜNET

11.10–12.10 POLITIKAI-GAZDASÁGI MANŐVEREK 
NYUGAT ÉS KELET KÖZÖTT 

Szekcióvezető
Varga Zsuzsanna (ELTE Bölcsészettudományi 
Kar)

Előadók
Simon István (Magyar Nemzeti Levéltár)
Szilágyi Gábor (NEB Hivatala)
Borvendég Zsuzsanna (Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára)
Orbán-Schwarzkopf Balázs (Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára)
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12.10–13.00 EBÉDSZÜNET

13.00–14.00 HÍRSZERZÉS, PROPAGANDA, 
ORSZÁGIMÁZS 
Szekcióvezető

Ötvös István (NEB)

Előadók
Kecskés D. Gusztáv (MTA BTK Történet-
tudományi Intézet)
Pál István (ELTE Bölcsészettudományi Kar)
Kávássy János Előd (Rendszerváltás Történetét 
Kutató Intézet és Archívum)
Mező Gábor (Hamvas Intézet)

14.00–14.20 KÁVÉSZÜNET

14.20–15.20 ÁLLAMBIZTONSÁG ÉS KÜLÜGY I. 
Szekcióvezető

Gecsényi Lajos (MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont)

Előadók
Fejérdy András (MTA BTK Történettudományi 
Intézet, PPKE BTK/HTK)
Soós Viktor Attila (NEB, külügyi munka csoport 
vezetője)
Hornyák Máté János (tudományos kutató)
Vörös Géza (Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára)

OKTÓBER 13.

9.00–10.10 KÜLÜGY A HÍRSZERZÉS 
SZOLGÁLATÁBAN II.

Szekcióvezető
Máthé Áron (NEB)

Előadók
Baráth Magdolna (Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára)
Sonnevend Gergő (Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára)
Sz. Kovács Éva (Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára)
Vági Attila (NEB Hivatala)
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10.10–10.30 KÁVÉSZÜNET

10.30–11.30 ÁLLAMBIZTONSÁG ÉS KÜLÜGY II.
Szekcióvezető 

Egedy Gergely (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

Előadók
Bank Barbara (NEB)
Andreides Gábor (NEB Hivatala)
Erdős Kristóf (NEB Hivatala)
Ötvös István (NEB)

11.30–11.45 KÁVÉSZÜNET

11.45–12.45 A HIDEGHÁBORÚ KULTURÁLIS 
VETÜLETEI

Szekcióvezető 
Bank Barbara (NEB)

Előadók
Rácz János (Veritas Történetkutató Intézet)
Sáringer János (Veritas Történetkutató Intézet)
Fiziker Róbert (Magyar Nemzeti Levéltár)
Máthé Áron (NEB)

12.45 ZÁRSZÓ 
Soós Viktor Attila (NEB)
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3.5. 1917–2017. EMLÉKEZET ÉS ÖRÖKSÉG.  
A KOMMUNIZMUS ÉS A MAI EURÓPA

Konferencia és vitaest, Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem,  
2017. november 6.

Az 1917-es oroszországi bolsevik hatalomátvétel századik évfordulóján a 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága 1917–2017. Emlékezet és örökség. A kommu-
nizmus és a mai Európa címmel konferenciát és kerekasztal-beszélgetést 
rendezett a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Az esemény előadói voltak: Csejtei Dezső filozófiatörténész, a Szegedi Tu-
dományegyetem oktatója, David Engels belga történész, a Brüsszeli Egye-
tem tanára, Lánczi András filozófus, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, 
valamint Sid Lukkassen holland történész, filozófus, a nijmegeni Radboud 
Egyetem előadója. A vitát Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának 
elnökhelyettese vezette.

Az elhangzott előadások szerkesztett változatát a NEB angol nyelvű kö-
tetben tervezi megjelentetni.
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MEGHÍVÓ

1917–2017
EMLÉKEZET ÉS 

ÖRÖKSÉG

A KOMMUNIZMUS  
ÉS A MAI EURÓPA
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A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM és a  
NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA

tisztelettel meghívja Önt

1917–2017
EMLÉKEZET ÉS ÖRÖKSÉG
A KOMMUNIZMUS ÉS A MAI EURÓPA

című vitaestjére.

A beszélgetés résztvevői:

CSEJTEI DEZSŐ

DAVID ENGELS

SID LUKKASSEN

A beszélgetés vezeti: MÁTHÉ ÁRON

Helyszín

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
1093 Budapest, Fővám tér 8. Fszt. III. előadó

Időpont

2017. NOVEMBER 6. 16 ÓRA

A beszélgetés nyelve angol és magyar,  
szinkrontolmácsolást biztosítunk.

NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK HIVATALA

CÍM 1088 BUDAPEST, VAS UTCA 10.

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

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

WWW.NEB.HU
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4. A kommunista állambiztonság 
iratainak feltárása

4.1. AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL KEZELÉ-
SÉBEN LÉVŐ MÁGNESSZALAGOK ADAT ÁLLOMÁ-
NYÁNAK VIZSGÁLATÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS 
ELKÉSZÍTÉSE

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára közös szakértői munkacsoportja elvégezte az 1990 előtti állambiz-
tonsági szervek mágnesszalagokon megőrzött adatállományának tudomá-
nyos vizsgálatát. A 2015 őszén a Belügyminisztérium támogatásával megkez-
dődött munka célja az volt, hogy a lehető legpontosabban kiegészülhessenek 
azok a levéltári források, amelyek az állampolgárok minél teljesebb informá-
ciós kárpótlását, valamint a tudományos kutatást egyaránt szolgálhatják.

A közös szakértői munkacsoport megvizsgálta az Alkotmányvédelmi Hi-
vatal kezelésében lévő mágnesszalagokon rögzített adattartalom szerkeze-
tét, teljességét és történeti értékét, megállapításait jelentésben tette közzé 
(https://www.neb.hu/asset/phpoj7mWy.pdf).

Ezt követően a NEB kezdeményezte, hogy a vonatkozó törvényi szabá-
lyozás módosítása után a mágnesszalagok kerüljenek át az AH-tól az ÁBTL 
őrzésébe. 

Magyarország Kormánya – a Nemzeti Emlékezet Bizottságának javaslata 
alapján – 2017-ben döntött arról, hogy átadja a titkosszolgálati mágnesszala-
gokon tárolt adatokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. 
A rendszerváltozást megelőzően, a Belügyminisztérium által keletkeztetett 
titkosszolgálati lyukkártyákon, mágnesszalagokon és elektronikus adathor-
dozókon rögzített minősített adatok levéltári kezelését lehetővé tevő átadást 
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára számára 2017. június 30-
áig kellett az emberi erőforrások miniszterének és a belügyminiszternek biz-
tosítania. Az átadandó adatállomány az úgynevezett G, H, illetve a K nyil-
vántartások. Az Alkotmányvédelmi Hivatal kezelésében lévő adathordozók 
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átadására 2017. július 1-jéig kellett a rendszerváltást megelőzően keletkezett 
adatok és információk tekintetében sort keríteni. Az immár a rendszerváltást 
követően a nemzetbiztonsági szolgálatoknál keletkezett adatokat is kezelő 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál a nemzetbiztonsági ira-
tok átadásával megnövekedett feladatok ellátásához a szükséges jogi és inf-
rastrukturális feltételeket június 30-ig kellett megteremteni, 2018. június 30-ig 
pedig gondoskodni kell a titkosszolgálati adathordozókon tárolt adattartal-
mak minősítésének a felülvizsgálatáról. A mágnesszalagokon tárolt adatok 
és információk ennek értelmében részben átkerülnek a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának javaslatára és koordinációja alapján az Állambiztonsági Szol-
gálatok Történeti Levéltárába, másrészről pedig, miután ez a levéltár fogja a 
titkosszolgálatóktól kikerült dokumentumokat is tárolni, megkezdődik, illetve 
folytatódik a minősítések fölülvizsgálata.

4.2. A KNBSZ KEZELÉSÉBEN LÉVŐ IRATOK 
VIZSGÁLATÁNAK FOLYTATÁSA

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
(KNBSZ) 2014. március 31-én megkötött együttműködési megállapodása 
alapján a KNBSZ a Bizottság tagjainak rendelkezésére bocsátja az irattárá-
ban található dokumentumokat. A Bizottság tagjai a dokumentumok tanul-
mányozását követően javaslatot tesznek azok minősítésének fenntartására 
vagy esetleges megszüntetésére. Az iratfeltáró munka 2017-ben is folytató-
dott, melynek eredményeként a Bizottság összesen 224 db „titkos” minősí-
tésű irat minősítésének megszüntetésére tett javaslatot a KNBSZ-nek mint 
feladat- és hatáskörrel rendelkező, minősítésre jogosult szervnek. Az iratok 
titkosításának felülvizsgálatát követően az iratok az Állambiztonsági Szolgá-
latok Történeti Levéltárába (ÁBTL) fognak kerülni.
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5. Ismeretterjesztő tevékenység

5.1. A BIZOTTSÁG ALAPKUTATÁSAIN NYUGVÓ 
INTERNETES ADATBÁZISOK

A Bizottság folyamatosan bővíti digitális Tudástárát (https://www.neb.hu/
hu/tudastar) kommunista hatalombirtokosok karrierpályáival, amelyek szá-
mos új, korábban máshol még nem publikált adatot is tartalmaznak. A Tudás-
tár 2017 végére több mint 1100 személy karrierpályáját tartalmazta. 2017-ben 
A karhatalom vezetői, 1956–1957 menüpontba került fel 27 új karrierpálya. A 
karhatalom mint fegyveres testület felelős volt a kádári megtorlás első idő-
szakának számos kegyetlenkedéséért, egységei a rendszer hű támaszaként 
fegyveres szolgálatot teljesítettek, letartóztatásokban, forradalmárok felku-
tatásában, 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 tisztikar tagjai, 
hogy nem írták alá a tiszti nyilatkozatot, de találunk olyat is, aki karhatalmis-
ta tevékenysége ellenére később mégis az ’56-os megtorlás áldozatává vált. 
Pályaképük ismertetésével a NEB hozzá szeretne járulni 20. századi történel-
münk eddig kevéssé tárgyalt eseményeinek mélyebb megismeréséhez.

1

MARTICS PÁL
1920. NOVEMBER 3. DUNAVECSE, PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE –  
1997. MÁJUS 23. BUDAPEST

FŐBB TISZTSÉGEI

A 35. lövészhadosztály (Tab) 
hadosztályparancsnoka

1951. június 1.–1953. október 31. 

A 9. hadtest (Debrecen) 
hadtestparancsnok-helyettese

1954. október 26.–1955. december 16.

A 17. hadosztály (Kaposvár) 
hadosztályparancsnoka

1955. december 16.–1957. március 23. 

A 9. gépkocsizó lövészhadosztály 
(Kaposvár) hadosztályparancsnoka

1957. március 23.–1958. augusztus 16.

Az MSZMP KB póttagja 1957. június 29.–1962. november 24.

A Magyar Néphadsereg (MN) Kiképző 
Csoportfőnökség csoportfőnök-helyettese

1960. július 25.–1961. augusztus 1. 

Az 5. hadsereg (Budapest) parancsnokának 
általános helyettese

1961. augusztus 1.–1967. július 31. 

Az 5. hadsereg (Budapest) parancsnokának 
kiképzési helyettese

1967. július 31.–1969. október 1. 

PÁLYÁJA

Apja, Martics Pál gazdasági cseléd, földműves, majd fuvaros volt, anyját Járosi Erzsé-
betnek hívták.

Hat elemit és egy polgári iskolai osztályt végzett, 1929-től napszámosként dolgo-
zott. 1941-ben bevonult katonának a 3. gépkocsizó lövészezredhez. 1944. november 
20-án szovjet fogságba esett, ahonnan 1945 decemberében érkezett haza, s visszatért 
korábbi foglalkozásához. 1946-ban belépett a Magyar Kommunista Pártba.

1950. áprilisban munkáskáderként irányították a honvédségbe. Rögtön őrnagyi ran-
got kapott, s egy alosztályparancsnoki tanfolyam után hat hónapig a marcali 32. lövé-
szezrednél szolgált zászlóaljparancsnoki beosztásban. 1951-ben nyolc hónapos, 1953. 
október–1954. október között egyéves magasabb parancsnoki tanfolyamot végzett, 
közben 1951. májusban alezredessé léptették elő. Fegyverneme, katonai szakképzett-

2

sége lövész volt. 1952–1953-ban a tabi székhelyű 35. lövészhadosztály parancsnoka, 
1954. októbertől a debreceni 9. hadtest parancsnokhelyettese volt, 1955. novembertől 
ezredesi rangban. 1955. decembertől az 1953 őszén Marcaliból Kaposvárra települt 17. 
hadosztály parancsnokaként szolgált. 1956. október 23-a után Somogy megyében re-
pülőgépek és fegyverek bevetésével szétverte a tüntetéseket, katonai erővel lépett fel 
a forradalmi szervek működése ellen. 1956. október 30-án a Somogy Megyei Forradal-
mi Nemzeti Tanács elmozdította beosztásából, másnap letartóztatták, november 4-én 
a szovjet csapatok szabadították ki fogságából. 

1956. novembertől a megtorlást végrehajtó karhatalmat szervezte és vezette So-
mogy megyében, s tagja lett a Magyar Szocialista Munkáspárt Somogy Megyei Ide-
iglenes Intéző Bizottságának. 1957. februárban addigi egységét 9. gépkocsizó lövész-
hadosztály néven alakították újjá, és továbbra is ő maradt a parancsnoka. Az MSZMP 
1957. júniusi országos pártértekezletén beválasztották a Központi Bizottság póttagjai 
közé. 1958. augusztusban a Szovjetunióba küldték a Vorosilov Vezérkari Akadémiára. 
1960. júliusi hazatérése után a Magyar Néphadsereg kiképző csoportfőnökének helyet-
teseként, 1961. augusztustól vezérőrnagyi rendfokozatban az 5. hadsereg parancsno-
kának általános helyetteseként, 1967. július végétől kiképzési helyetteseként szolgált. 
Az MSZMP VII. kongresszusán (1962. november 20–24.) kikerült a KB-ból. 1969-től a 
Magyar Néphadsereg Vezérkara (MNVK) 2. (Felderítő) Csoportfőnökségén személyi 
tartalékba helyezték, 1971. januárban fegyelmivel nyugdíjazták. Ugyanattól az évtől is-
meretlen ideig az Ásványolaj-forgalmi Vállalatnál (ÁFOR) gazdasági műszaki tanács-
adóként dolgozott.

1951-ben a Magyar Népköztársasági Érdemrend V. fokozatával, 1956-ban és 1965-
ben Vörös Csillag Érdemrenddel tüntették ki, a forradalom leverésében játszott szere-
péért 1956-ban megkapta a Munkás-Paraszt Hatalomért emlékérmet.

FORRÁSOK

Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Központi Irattár 31715.
Csendes László–Gellért Tibor: Az MN vezető állománya. Hadtörténelmi Levéltár Magyar Néphadsereg KGY 

(Különgyűjtemény) C 213.
Az MDP Politikai Bizottsága 1955. június 23-i ülésének jegyzőkönyve. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Le-

véltára M-KS 276. fond 53/238. őrzési egység. http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.
jsp?ADT_ID=39543&MT=1 (A letöltés ideje 2015. július 16.)

Az MDP Politikai Bizottsága 1955. december 15-i ülésének jegyzőkönyve. Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára M-KS 276. fond 53/261. őrzési egység. http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenera-
tor.jsp?ADT_ID=39566&MT=1 (A letöltés ideje 2015. július 16.)

Az MSZMP KB Titkársága 1957. március 15-i ülésének jegyzőkönyve. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Le-
véltára M-KS 288. fond 7/2. őrzési egység
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5.2. A PÁRT-ÁLLAM-PÁRT PROJEKT 
ELŐKÉSZÍTÉSE

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Magyar Nemzeti Levéltár közös projek-
tet indított, amelynek célja a kommunista állampárt megyei funkcionáriusai-
nak adatbázisban történő bemutatása.

Párt-Állam-Párt címmel a két intézmény egy olyan internetes felületet fog 
létrehozni, amely összegyűjti s közreadja a kommunista állampárt – Magyar 
Dolgozók Pártja (MDP), majd Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) – he-
lyi párttitkárainak és további vezetőinek nevét, karriertörténetét.

Az adattár közel négyezer „állampárti funkcionáriusra”, a kommunista dik-
tatúra időszakának helyi pártpolitikusaira, a megyei „pártelit” legfontosabb 
tisztséget betöltő személyeire, azok karrierpályáinak fontosabb állomásaira 
– többek között pártfunkciójukra, munkahelyükre, munkakörükre, előlépteté-
sükre, kitüntetéseikre vagy pártbüntetéseikre – vonatkozó adatokat fog tar-
talmazni.

Az egész országot felölelő levéltári alapkutatások 2017 végéig megtör-
téntek, 2018-ban megindult az információk adatbázisba rendezése, honlapra 
történő feltöltése. Az adatok a – Párt-Állam-Párt címre utaló – www.paap.hu 
honlapon lesznek elérhetőek 2018-ban.

5.3. SZÁZ ÉV: A KOMMUNISTA ERŐSZAK 
ÁLDOZATAI

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága a honlapján és a közösségi oldalán 2017. 
november 7-től kezdve rövid életrajzokat tett közzé, olyan személyekét, akik 
a kommunista erőszak áldozatai lettek. Ezzel emlékezünk a száz évvel ez-
előtti szentpétervári (akkori nevén petrográdi) eseményekre, amikor is olyan 
politikai erő szerezte meg a hatalmat, amely a kommunizmus ideológiáját 
hirdette. A bolsevikok és követőik a diktatúra és az elnyomás útján, az őket ki-
szolgáló erőszakszervezetek könyörtelen módszereivel törekedtek arra, hogy 
programjukat megvalósítsák és ideológiájukat elterjesszék a világon – akár 
emberéletek kioltása árán. A NEB naponta egy-egy emberi sorsot bemutatva 
emléket állít mindazoknak, akik a 20. század egyik totalitárius ideológiájának 
áldozatává váltak.

A válogatás nem szűkül le Magyarországra, hiszen a szomszédos államok-
ban, Európa keleti régióiban, de világszerte másutt is alkalmazták az ideoló-
gia hirdetői és kiszolgálói a terrort. A NEB 2017-ben és 2018-ban összesen 
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több mint 200 életrajzot publikál, többek között magyar, lengyel, cseh, szlo-
vák, szlovén, román, bolgár, ukrán, orosz, albán és kínai áldozatokat mutat be. 

A közzétett életrajzok: Allesch, Ludwig; Andi József; Angyal István; Bací-
lek, Karel; Bakay Szilárd; Bălăceanu, Gheorghe; Balogh László; Balogh Mátyás; 
Bán Róbert; Barak, Anton; Bárány János; Bartók János; Beil, Gerhard; Békési 
Béla; Beran, Rudolf; Berényi Illés; Berzin, Julij Szolomonovics; Bethlen István; 
Bogojavlenszkij, Vaszilij Nyikiforovics (Vlagyimir vértanú püspök); Bokan, 
Mikola Fjodorovics; Brenner János; Broj, Stanislav; Brusznyai Árpád; Bryks, 
Josef; Bucălău, Constantin; Bula, Jan; Burianek, Johann; Buttkus, Christian; 
Čančík, Emanuel; Capotă, Iosif; Charvát, Josef; Cizl, Hubert; Csucsupak, Pet-
ro; Csung-jün, Pien; Damm, Hans-Joachim; Deutsch, Gustav; Dézsán József; 
Drbola, Václav; Duca, Mihai; Dudás József; Ebner, Johann; Elek András; Ester-
házy János; Fáncsik György; Fáy Ferenc; Fekete László; Fery Oszkár; Forbáth 
László; Földes Gábor; Földesi Tibor; Gavenda, Štěpan; Gecse Endre; Geiger 
Imre; Gerhart, Ellen; Gulyás Lajos; Gyulai Lajos; Hahn, Franz; Hajduczky Mik-
lós; Hartmann, Jörg; Havrila Béláné Sticker Katalin; Havrilko, Mihajlo Omelja-
novics; Heider, Friedrich; Hnulík, Vladimir; id. Hollán Sándor; ifj. Hollán Sándor; 
Hons, Josef; Horáková, Milada; Horszka, Alla Olekszandrivna; Hotkevics, Hnat 
Martinovics; Hrusevszka, Katyerina Mihajlivna; Jabloniczky János; Jirkow-
sky, Marienetta; Joó Andor; Karagogyin, Sztyepan Ivanovics; Katona István; 
Klaus Seifert; Klein, Frieda; Klucis, Gustavs; Klug, Maria; Korondi Béla; Kósa 
Pál; Koszterna Gyula; Kovács Dezső; Kovács Sándor; Kováts József; Krimszkij, 
Ahatanhel Juhimovics; Kriszten Ferenc Rafael; Kurbász, Olekszandr-Zenon 
Sztyepanovics; Kurti, Shtjefën; Lajos Iván; Langfelder Vilmos; Laušman, Bohu-
mil; Leiko, Marija; Lipkivszkij, Vaszil Konsztantyinovics; Litfin, Günter; Ljubin, 
Arkagyij Joszifovics; Lukas, Karel; Mäder, Manfred; Magasházy Ödön; Major 
Ernő; Maléter Pál; Maljucskov, Ivan Nyikolajevics; Mandelstam, Oszip Emilje-
vics; Mány Erzsébet; Marinescu, Traian; Markov, Georgi; Mecséri János; Meloc-
co János; Merényi-Scholtz Gusztáv; Mészáros László; Meszlényi Zoltán; Mikó 
Zoltán; Minczér József; Molnár René; Morozova, Vera Szemjonovna; Motres-
cu, Vasile; Nagli, Vlagyimir Naumovics; Nagode, Črtomir; Nagy Jenő; Neher, 
Carola; Nickelsburg László; Niering, Burkhard; Olbrichová, Emma; Onestyák 
László; Oszmak, Kirilo Ivanovics; Palach, Jan; Pálffy Géza; Pálinkás-Pallavicini 
Antal; Péch Géza; Pércsi Lajos; Petelík, Čeněk; Pichler, Wilhelm; Pidmohilnyij, 
Valerjan Petrovics; Pierer, Theodor; Píka, Heliodor; Plop, Maria; Pógyor Ist-
ván; Premšak, Elza; Preszmajer Ágoston; Pšeničnik, Miloš; Quartner, Sieg fried; 
Radó Zoltán; Rajki Márton; Rásky András; Renner Péter; Révay Kálmán; Rom-
niceanu, Mihail; Roubal, Vladislav; Rubleczky Géza; Sagl, Andreas; Sándor Ist-
ván; Sass Kálmán; Schmiel, Dorit; Septyickij, Klimentyij; Steiner Lajos; Štrbík, 
Karel; Švéda, Václav; Szántó Farkas Béla; Szeder Ferenc; Szirmai Ottó; Szluc-
kij, Borisz Vlagyimirovics; Szobonya Zoltán; Szoboszlay Aladár; Szoroka, Mi-
hajlo; Sztusz, Vaszil Szemjonovics; Szűcs Sándor; Tamás Pál; Tihanyi Árpád; 
Tomasovszky András; Toracz Sándor; Tóth György; Törzsök Géza; Trubinyi 
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János; Ţucă, Marin; Tumbász Ákos; Uršič, Andrej Slavko; Vaikó György; Varga 
Erzsébet; Vavilov, Nyikolaj Ivanovics; Vizy József; Wallenberg, Raoul; Walten-
berger, Josef; Wohlmuth Ferenc; Zimin, Borisz Nyikolajevics; Žingor, Viliam; 
Zöld Ádám; Zsedényi Béla; Zsukov, Ivan Gavrilovics.

A projekt széles körű nemzetközi együttműködés keretén belül zajlik. 
A NEB köszönetet mond az életrajzok összegyűjtésében nyújtott segítségért 
az alábbi társintézményeknek: Nemzeti Megbékélés Kutatóközpont (Ljublja-
na); Kommunizmus Bűneit Vizsgáló és a Román Száműzöttek Emlékét Ápoló 
Intézet (Bukarest); Ukrán Állami Levéltár Biztonsági Szolgálati Irattára (Ki-
jev); Totalitárius Rendszereket Kutató Intézet (Prága); Nemzeti Emlékezet In-
tézete (Pozsony); L. Ny. Gumiljov Eurázsiai Nemzeti Egyetem (Asztana).

5.4. EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI ÖRÖKSÉG 
INTÉZETÉVEL

Radnainé Fogarasi Katalin, a NÖRI főigazgatója felkérésére 2017-ben is foly-
tatódott az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kap-
csolódó, régi adósságot törlesztő projekt, a Rákoskeresztúri új köztemető 
297-es parcellájában létesült látogatóközpont tartalomfejlesztését segítő 
szakmai háttérmunka. Főigazgató asszony megbízása nyomán a tartalomfej-
lesztést véleményező ötfős történésztestület munkájának szakmai koordiná-
lását Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke végezte. 

A látogatóközpont tartalomfejlesztése három, történetileg szorosan egy-
máshoz kapcsolódó parcella (298., 300., 301-es) és a bennük nyugvók tör-
ténetének hiteles, egyben közérthető bemutatását célozza. Tekintettel arra, 
hogy a három parcella egy időben és összekeverve 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, az itt 
nyugvók életrajzának pontos és hiteles feltárása és bemutatása szerteágazó 
alapkutatásokat igényel. A program második fázisában a testület ajánlásá-
ra, a NÖRI felkérésére az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának 
levéltáros munkatársai folytatták a testület által rendelkezésükre bocsájtott 
névsorok alapján az életrajzok összeállítását.
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5.5. EGYÜTTMŰKÖDÉS A PANNONHALMI 
FŐAPÁTSÁGGAL

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Magyar Bencés Kongregáció Pannon-
halmi Főapátsága 2017. december 7-én együttműködési megállapodást kö-
tött. A dokumentumot a NEB részéről Földváryné Kiss Réka elnök, a Pannon-
halmi Főapátság részéről Várszegi Asztrik főapát látta el kézjegyével.

Az együttműködés célja közös kutatási projektek létrehozása és a feltárt 
források kölcsönös hozzáférhetővé tétele. A tervek között szerepel, hogy a 
kutatások eredményeit közösen megrendezett konferenciákon mutatják be a 
nagyközönség számára, továbbá kiadványokban is közreadják azokat.

A megállapodás rögzíti, hogy a kutatási dokumentációt a Bizottságnál, 
illetve a Pannonhalmi Főapátsági Levéltárban helyezik el.

A közös munka első lépéseként sor kerül egy életútinterjú elkészítésére 
Modok Árpáddal, és ehhez kapcsolódóan feldolgozzák a politikai rendőrség 
1945–1990 közötti Győr-Sopron megyei működését. Ebben a munkában Pe-
tes Róbert, Vörös Géza és a NEB részéről Soós Viktor Attila bizottsági tag 
vesz részt. 

5.6. MAGYAR HŐSÖK – EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A MANDINER INTERNETES PORTÁLLAL

A 2017-ben indított, 2018-ban folytatódó portrésorozat a Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága és a Mandiner együttműködésében, a mandiner.hu internetes ol-
dalon jelenik meg (http://mandiner.hu/tag/magyar_hosok). Célunk, hogy be-
mutassuk, megismertessük az olvasókkal a magyar történelem kiemelkedő, 
ám kevéssé ismert személyiségeit.

Az együttműködés kiterjed az interneten megjelent portrék könyv formá-
jában való közreadására is, amelyre a tervek szerint 2019-ben kerülhet sor.

2018. márciusig Esterházy János, Brusznyai Árpád, Gérecz Attila, Kuklay 
Antal, Gulyás Lajos, Richter Gedeon, Benkő Zoltán életútját tártuk az érdek-
lődők elé. 
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5.7. EGYÜTTMŰKÖDÉS A RUBICON FOLYÓIRATTAL

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Bizottság 2017-ben 
is folytatta a szakmai együttműködést a Rubicon 
történelmi magazinnal. A folyóirat 2017. évi 4. szá-
ma a kommunista diktatúra egyházüldözésének 
különböző módszereit, alakulását mutatta be, a 
szám elkészítésében társszerkesztőként közremű-
ködött Soós Viktor Attila. A történelmi magazin-
ban külön tematikus blokk foglalkozik a Kádár-kori 
egyházpolitikával a különböző felekezetek szem-
szögéből nézve. A Nemzeti Emlékezet Bizottságá-
nak tagjai közül Földváryné Kiss Réka és Soós Vik-
tor Attila tanulmányai jelentek meg a lapszámban, 

a NEB Hivatalának kutatói közül Wirthné Diera Bernadett írt a kiadványba.
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5.8. EGYÜTTMŰKÖDÉS A KECSKEMÉTI 
TELEVÍZIÓVAL

A Nemzeti Emlékezet Bizott-
sága és a Kecskeméti Média-
centrum 2017. április 25-én 
együttműködési megállapo-
dást kötött, melynek eredmé-
nyeként a televízió 2017 áp-
rilisában új műsorsorozatot 
indított. A műsorban megszó-
lalók arról emlékeznek, hogy a 
kommunista diktatúra idősza-
ka milyen hatással volt életük-

re, az elszenvedett traumák hogyan befolyásolták további sorsukat. Az első 
másfél év alatt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága irányításával mintegy 70 in-
terjú készült a málenkij robot, az 1956-os forradalom, a parasztság tragé-
diájának témakörében. Ezekből 27 életutat ismerhetnek meg a Kecskeméti 
Televízió nézői. 

5.9. RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRÁK

Az ifjúsághoz közelebb kell hozni a közelmúlt totalitárius rendszereinek tör-
ténéseit, hozzá kell segíteni őket a diktatúra megismeréséhez és megérté-
séhez, fel kell ébreszteni bennük a vágyat, hogy többet akarjanak megtudni 
róluk. El kell tudni magyarázni nekik, hogy a kérdés igenis érinti őket, hiszen 
a családjukban is lehetett érintett. Ezért indítottuk rendhagyó történelemó-
ra-programunkat. 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagjai, valamint a NEB Hivatalának 
tudományos kutatói 2017-ben is számos fővárosi és vidéki középiskolában 
tartottak rendhagyó történelemórát. A Bizottság tagjai, valamint a NEB Hiva-
talának tudományos kutatói 2017-ben közel húsz fővárosi és vidéki iskolában 
tartottak rendhagyó történelemórát:

 — Városmajori Gimnázium, Budapest – Bank Barbara, 
 — Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre – Török Ádám, 
 — Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár – Bank 

Barbara, 
 — Kisvárdai SZKC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma – Szári Norbert, 
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 — Vak Bottyán János Közgazdasági Szakgimnázium, Gyöngyös – Szo-
kolay Domokos, 

 — Újpesti Babits Mihály Gimnázium, Budapest – Szokolay Domokos, 
 — Táncművészeti Iskola és Szakgimnázium, Budapest – Csatári Bence, 
 — VIK Középiskola, Budapest – Wirthné Diera Bernadett, 
 — Dózsa György Gimnázium, Budapest – Andreides Gábor, 
 — Baár–Madas Református Gimnázium, Budapest – Erdős Kristóf, 
 — Kassai Úti Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Szolnok – Gu-

lyás Martin, 
 — Pálfy-Vízügyi Szakgimnázium, Szolnok – Gulyás Martin, 
 — Nagy Imre Általános Iskola, Budapest – Trieber Péter, 
 — Széchenyi István Gimnázium, Pécs – Vági Attila, 
 — BKSZC Modell Divatiskolája, Szakközépiskolája, Budapest – Andreides 

Gábor, 
 — Várpalota, Művelődési Ház – Galambos István, 
 — Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi – Földváryné Kiss 

Réka, 
 — Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Budapest – Erdős Kristóf.

5.10. ORAL HISTORY INTERJÚK

Az áldozatok előtti tisztelgés, a múlt emlékezetének megőrzése, az egyes 
emberek sorsán keresztül a történelmi események átélhetővé tétele miatt is 
kiemelt feladatunk a még élő tanúk emlékeinek rögzítése, majd azok közzé-
tétele a nyilvánosság számára.
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A Bizottság 2015-ben kezdte meg a visszaemlékezések rögzítését. A Gu-
lag-emlékévhez kapcsolódóan először a szovjet kényszermunkatáborokat 
megjárt túlélőkkel készültek interjúk. A projekt az emlékévet követően foly-
tatódott, az interjúalanyok köre pedig kibővült az 1956-os események szem-
tanúival, illetve családtagjaikkal. Az oral history programunk keretében folya-
matosan készülő újabb és újabb történeti interjúkat YouTube videómegosztó 
csatornánkon tesszük elérhetővé a nyilvánosság számára.

A Bizottság megbízásából 2017-ben összesen 80 db oral history interjú 
készült: az interjúalanyokkal Dergán Ádám, Erdős Kristóf, Galambos István, 
Szári Norbert és Hajagos Csaba és beszélgetett.

5.11. ARCOK ’56-BÓL – EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ 
INFORÁDIÓVAL

„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. Ők a forradalmat és szabadságharcot követő meg-
torlás áldozatai.

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az InfoRádió 2016-ban megkezdődött 
együttműködése 2017-ben is folytatódott: október 26. és december 23. kö-



79

zött összesen 51 portréval tisztelegtünk a hősök és mártírok emléke előtt. Az 
elhangzott adások mellett valamennyi portré elolvasható az InfoStart honla-
pon (https://infostart.hu/cimke/arcok+1956-bol).

5.12. „ELHALLGATOTT ZENEKAROK”

Magyar dokumentumfilm, 110 perc, 2017

Rendező: Kisfaludy András
Szakmai együttműködő partner: Nemzeti Emlékezet Bizottsága
Szakértő: Csatári Bence, a NEB Hivatalának tudományos kutatója
Kisfaludy And rás kétrészes dokumentumfilmje, az Elhallgatott zenekarok a 
Kádár-korszak 1960-as és 70-es évekbeli könnyűzenei politikáját követi nyo-
mon tíz zenekar történetén keresztül.

5.13. „KICSI MUNKÁN A KAUKÁZUSBAN.” 
MALENKIJ ROBOTOSOK NYOMÁBAN AZER BAJ-
DZSÁN BAN, CSECSENFÖLDÖN ÉS GRÚZIÁBAN

Magyar dokumentumfilm, 46 perc, 2017

A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre által 2016-ban 
szervezett emlék- és kegyeleti útról a Nemzeti Emlékezet Bizottsága doku-
mentumfilmet készíttetett. A filmet – amelyet Rozsnyai Ilona rendezett – több 
vidéki és fővárosi helyszínen is bemutatták.

5.14. MEGTORLÁS A VIHARSAROKBAN

Magyar dokumentumfilm, 50 perc, 2017

Havasi Dániel és Madácsy Tamás a Nemzeti Emlékezet Bizottságának meg-
bízásából feltáró jellegű dokumentumfilmet készített az 1956-os forradalom 
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és szabadságharc leverését követően Békés megyében és szomszédságában 
lezajlott megtorlásról. A film szakértői Erdész Ádám, a Magyar Nemzeti Le-
véltár Békés Megyei Levéltárának igazgatója, Dányi László történész-újságíró 
és Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese voltak.

5.15. AZ EGYKORI SZOVJETUNIÓ 
LÁGERTEMETŐINEK FELKERESÉSE

A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre lassan több mint 
egy évtizede szervez kegyeleti és feltáró utakat a Magyarországról a Szov-
jetunióba elhurcolt civilek és hadifoglyok emlékének megőrzése céljából. 
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2017-ben is részt vett a soron következő 
feltáró úton. 

A 2017. évi út résztvevői elsősorban Örményország és Kazahsztán egyes 
lágertemetőit keresték fel. Az utazáson a NEB részéről Máthé Áron elnökhe-
lyettes és Szári Norbert, a NEB Hivatalának tudományos kutatója vett részt, 
és a szovjet fogság témájának kutatása céljából az együttműködés lehető-
ségéről egyeztettek a kazahsztáni Eurázsiai Egyetem két oktatójával, Arajlim 
Muszagalijevával és Roza Muszabekovával.
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6. A munkacsoportok keretében 
végzett tevékenység

6.1. A BELÜGYI MUNKACSOPORT 2017. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGE

Összeállította: Földváryné Kiss Réka, a munkacsoport vezetője

6.1.1. PEREK ’56. – AZ 1956-OS FORRADALOM UTÁNI MEGTORLÓ PEREK 
ADATBÁZISÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE

A Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának 
elnöke 2014 decemberében közös kutatási programot indított az 1956-os 
forradalmat és szabadságharcot követő igazságügyi megtorlás irányító és 
végrehajtó testületei és azok személyi körének feltárására. Szintén 2014-ben 
vette kezdetét az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával az az 
együttműködés, amely az 1956 novembere után újjászervezett, a megtorlás 
végrehajtásában kulcsszerepet kapott politikai rendőrség felépítésének és 
személyi állományának feltérképezésre irányult. A két kutatás eredményeit 
2016 folyamán a bizottság honlapján tettük közzé a Tudástár menüpont alatt 
(https://www.neb.hu/hu/tudastar).

Ezt követően döntött úgy a NEB, hogy a kutatásokat tovább folytatva az 
1956-os forradalom utáni megtorló perek működési mechanizmusának feltá-
rására saját adatbázist fejleszt, s annak eredményeit 2018. június 16-án, Nagy 
Imre miniszterelnök és a vele egy ügyben halálra ítélt mártírtársai kivégzésé-
nek 60. évfordulóján – az 1989-es szimbolikus újratemetésen az összes áldo-
zatot megjelenítő „hatodik koporsó” előtti főhajtásként – egy külön honlapon 
(perek56.hu) bocsátja a nagyközönség elé. Célunk, hogy emléket állítsunk az 
áldozatoknak, valamint megnevezzük a végrehajtókat, felvázoljuk pályafutá-
sukat, dokumentáljuk tevékenységüket az egyes eljárásokban.

Elsőként azoknak a pereknek a strukturált anyagát kívánjuk nyilvánosság-
ra hozni, amelyekben a meghozott halálos ítéletet végre is hajtották. Ennek 
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megfelelően a NEB Hivatalának belső és külső munkatársai 2017 folyamán 
Budapest Főváros Levéltárában, a HM HIM Hadtörténelmi Levéltárában, a 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában és egyes megyei tagintéz-
ményeiben 126 per mintegy száztízezer oldalnyi iratanyagát tekintették át, és 
kezdték meg feldolgozásukat az adatbázis szempontjai szerint. Feltérképez-
tük a megtorló apparátus egyes ügyekben szerepet vállaló tagjait – mintegy 
60 tanácsvezető bíró, 200 laikus bíró (ülnök, népbíró), 150 ügyész és 700 
vizsgálótiszt nevét gyűjtöttük ki –, s alapvetően szintén levéltári forrásokat 
felhasználva, hozzáláttunk pályaképeik összeállításához, valamint a 231 kivég-
zett áldozat életrajzának megírásához. Ugyancsak kezdetét vették az adat-
bázis-fejlesztés és honlapdizájn megtervezésének előkészületi munkálatai.

A perek56.hu honlapon a tervek szerint a per elején olvasható lesz egy 
rövid bevezető, amely az adott ügy lényegét kívánja megragadni, segítséget 
adva az eljárás megértéséhez. A „Vizsgálati szakasz” a gyanúsítottal szem-
ben „foganatosított” legjellemzőbb nyomozati cselekményeket tekinti majd 
át (őrizetbe vétel, előzetes letartóztatás, kihallgatások, nyomozás lezárása 
stb.) időrendben, az azokat jegyző, a kihallgatásokat lefolytató vizsgálótisz-
tek neveivel, rendfokozatukkal és beosztásukkal együtt, valamint az adott 
intézkedéseket szentesítő, a „nyomozást felügyelő” ügyészek feltüntetésével. 
Az „Ügyészségi szakaszban” az ügyészi kihallgatásokat vezető, illetve a vá-
diratot aláíró ügyészek nevei lesznek megtalálhatók. A „Bírósági szakaszban” 
feltüntetjük az egyes eljárások legfontosabb adatait: melyik bíróság, hol, mi-
kor tárgyalta az adott ügyet, melyik ügyész képviselte a vádat, kik voltak a 
bírói tanács tagjai, mikor hirdettek ítéletet. Fel fogjuk továbbá sorolni a per 
összes vádlottját (azokat is, akik ügyét tárgyalás közben elkülönítették), a 
rájuk kirótt ítéletekkel együtt. A „Büntetés-végrehajtás” rész a halálra ítéltek 
kivégzésének idejéről, módjáról és pontos helyszínéről tanúskodó adatokat 
fogja tartalmazni.

A 231 kivégzettnek lehetőség szerint a teljes életútját bemutatjuk, a többi 
vádlottnak csak a peres iratokban szereplő alapadatait közöljük. A megtorlás 
gépezetének fogaskerekei – a végrehajtók – pályájáról, a megtorlásban ját-
szott szerepükről a lehetőségekhez képest minél teljesebb képet nyújtunk. 
Mintegy ezer vizsgálótiszt, ügyész, tanácsvezető bíró és bírói tanácstag (ül-
nök, népbíró, bíró) több mint felüknek a karrierútja is olvasható lesz.

A Perek’56 adatbázis főszerkesztője: Földváryné Kiss Réka.
Projektfelelős: Simon István.
Szakmai tanácsadók: Horváth Zsolt, Szakolczai Attila, Zinner Tibor.
A pertörténeteket készítik: György Sándor, Szakolczai Attila.
A pályaképeket készítik: Andaházi Szeghy Viktor, Benefi Géza, Botyánszky 

Beatrix, György Sándor, Kis-Kapin Róbert, Kiss Dávid, Krahulcsán Zsolt, Pőcz 
Erzsébet, Rácz János, Szakolczai Attila, Szilágyi Gábor, Tóth Eszter, Zinner 
Tibor.



83

6.1.2. SORSFORDÍTÁS. A PARASZTI TÁRSADALOM FELSZÁMOLÁSA, 
1945–1962. – A 2018-AS ORSZÁGOS MEGEMLÉKEZÉSSOROZAT 
ELŐKÉSZÍTÉSE

A kollektivizálás a 20. században a magyar társadalmat békeidőben ért leg-
nagyobb megrázkódtatás volt. Jóllehet a paraszti földek elvételének utolsó 
felvonása hatvan éve, az 1950-es, 1960-as évek fordulóján zajlott, a köztudat-
ban alig-alig van jelen ez az erőszakkal teli eseménysorozat, amely végérvé-
nyesen felszámolta a történelmi parasztságot. Csak szűkebb rokoni körben 
vagy türelmes és szelíden kitartó kutatói érdeklődésre nyílnak meg lassan-
ként a kollektivizálás valóságát elszenvedő, még élő egykori gazdák és le-
származottaik. Mi történt, ha napjainkban is ennyire tartózkodóan, félelem-
mel telve beszélnek minderről az érintettek? 1958–59-ben a parasztság volt 
az utolsó olyan társadalmi nagycsoport, amely még őrizte autonómiájának 
legtöbb elemét. A döntően falusi, családi munkaerőre épülő paraszti gazda-
ság még jobbára önellátásra termelt, így független tudott maradni a kiépülő 
kommunista állami újraelosztás rendszereitől. A proletárdiktatúra kiépítésén 
munkálkodó kommunisták számára azonban éppen ez a gazdasági és kul-
turális függetlenség jelentett veszélyforrást. Kétszeresen is: egyrészt azért, 
mert a vidék gyarmatosítása nélkül a pártállam nem tudta volna előteremteni 
az erőltetett iparosításhoz szükséges emberi és anyagi tőkét, másrészt, mert 
a függetlenség bármily csökevényesen is fennmaradt formája alternatívát kí-
nált az attól már megfosztott társadalmi csoportok számára. A rendszer a 
földtulajdonosként fizikai munkát végző parasztokat így egyszerre tekintette 
a munkásosztály szövetségesének és a burzsoázia szekértolójának. A kol-
lektivizálással ezt a kettősséget – ahogy akkoriban mondták: „ingadozást” 
– kívánták megszüntetni, végérvényesen mezőgazdasági nagyüzemekben 
dolgozó föld nélküli proletárokká téve a parasztságot.

Annak jelentőségét, amit a földbirtok egykoron betöltött a parasztság éle-
tében, ma már alig tudjuk elképzelni. 1948-ban még csak száz év telt el a 
jobbágyfelszabadítás óta. A rendi társadalom keretei között lefojtott paraszti 
boldogulási törekvések az 1850 után kibontakozó piaci viszonyok között is 
csak részlegesen teljesedhettek ki. A megélhetést biztosító saját birtok meg-
szerzése vagy ennek megléte esetén annak továbbörökítése olyan paraszti 
létcél volt, amely nem mérhető össze a más társadalmi csoportok által tu-
lajdonolt vagyontárgyak jelentőségével. A hatalmat a második világháború 
után Kelet-Közép-Európa országaiban szovjet segítséggel megszerző kom-
munisták 1950-re mindenütt felszámolták az ipar és a kereskedelem piaci 
alapon szerveződő formáit. A paraszti népesség, a legnagyobb, a régió or-
szágaiban a keresők 40–80 százalékát kitevő csoport ugyanakkor még hátra 
volt, és a parasztságot pusztán törvényekkel, munkásigazgatók kiküldésével 
nem lehetett meghódoltatni és betörni. Esetükben tizenöt évig tartó hadjárat 
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vette kezdetét, amelyben az államot működtető kommunista párt a gazdasá-
gi kényszer, a megfélemlítés és az erőszak legváltozatosabb formáit bevetve 
munkálkodott azon, hogy a parasztságot megfossza földjeitől. Különlegessé-
ge ennek a hadjáratnak, hogy a parasztság ellen foganatosított erőszak az ál-
lam szervezésében, koordinálásában és végrehajtásában került végrehajtásra. 
Mindez Magyarországon is így történt. A hagyományosan tűrésre és lojalitás-
ra szocializált parasztság védtelen volt az állami erőszakkal szemben, amit 
felerősített az 1948 utáni évek tapasztalata, az 1956-os forradalom leverése, 
az azt követő tömeges megtorlás, majd a volt miniszterelnök, a parasztság 
körében – egyedüli kommunistaként – tiszteletet kivívó Nagy Imre kivégzése. 
A legyőzött és megalázott magyar társadalomban az 1958 decemberében 
meghirdetett, majd 1959 januárjától megvalósított kollektivizálással szemben 
csupán rövid ideig tartó egyéni vagy lokális ellenállás bontakozhatott ki.

A megerősített szovjet jelenléttel megtámogatott Kádár-rezsim magabiz-
tosan, megyéről megyére, faluról falura számolt le a paraszti gazdálkodás 
bázisát adó családokkal. Az érintett személyeket és közösségeket ekkor ért 
megaláztatások, az elszenvedett traumák, a sokkoló élmények az emléke-
zetben tabuvá tették ezen hetek és hónapok történéseit. A rákövetkező év-
tizedekben ezért csak a „magyar mezőgazdaság sikeres szocialista átszerve-
zéséről” lehetett hallani, az áldozatok hangja, a téeszek világába belefásult 
egykori gazdák élettörténete nem kerülhetett napvilágra. 1990-ig azért, mert 
ez a cenzúra miatt teljességgel lehetetlen volt, a rendszerváltozást követően 
pedig az évtizedes traumák és tabuk súlyát hordó, megfélemlített lelkű em-
berek hallgatásba burkolózása nem tette ezt lehetővé.

A Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása, 1945–1962 című prog-
ramsorozat gondolata annak jegyében született, hogy tisztelegve a földjétől 
megfosztott parasztság emléke előtt, a társadalom felejtésével felhalmozó-
dott adósságokból is törlesszünk valamennyit. A programsorozatot a Nem-
zeti Emlékezet Bizottsága az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Köz-
művelődési Igazgatóság közreműködésével készítette elő a 2017. évben. Az 
országos vándorkiállítás, valamint a hozzá kapcsolódó kerekasztal-beszélge-
tések, filmvetítések, tanulmányi verseny megrendezésére 2018-ban kerül sor.

A projekt szakmai tanácsadói: Földváryné Kiss Réka, Horváth Gergely 
Krisztián, Kedves Gyula, Ö. Kovács József.

A kiállítást készítik: Dévényi Anna, Feitl Írisz, Galambos István, Horváth 
Zsolt, Mihályfi-Tóth Alex, Őze Sándor.

A kiállítás megrendezését és a kiadvány megjelenését Magyarország Kor-
mánya támogatta a magyarországi kényszerkollektivizálás áldozatai emléké-
re tervezett programokról szóló 1871/201. (XI. 29.) Korm. határozat alapján.
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6.2. A GAZDASÁGI MUNKACSOPORT 2017. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGE

Összeállította: Bank Barbara, a munkacsoport vezetője

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának gazdaságtörténeti munkacsoportja 
2014. július végén alakult, a kutatások augusztus elején kezdődtek el. A mun-
kacsoport tagjai a NEB kiemelt projektjeiben is szerepet vállalnak.

6.2.1. SZERVEZETTÖRTÉNET

A téma szerteágazósága miatt elsődleges cél egy gazdaságirányítási szerve-
zettörténet elkészítése. A gazdasági stratégia „megalkotásában” kulcsszere-
pet játszottak a párt legfelsőbb vezető testületei, a pártközpont gazdaság-
politikai osztálya, az Országos Tervhivatal, az 1956-os forradalmat követően 
pedig a minisztertanács mellett működő gazdasági bizottságok. 

6.2.1.1. A gazdasági intézményrendszer, 1950–1953

A kutatás célja, hogy iratszinten felmérje a levéltárakban lévő anyagokat, és 
sor kerüljön a már meglévő könyvészeti anyagok összegyűjtésére. Erre tá-
maszkodva megkezdődött az 1945 és 1947 közötti korlátozott polgári de-
mokrácia, illetve az 1947/48-as politikai fordulat időszakában a magyaror-
szági gazdasági intézményrendszer változásainak vizsgálata. 2016-ban az 
1948–1950 közötti időszakkal foglalkozott a munkacsoport. 2017-ben kiter-
jesztettük a kutatást az 1950–1953 közötti időszakra, amelynek tanulmányo-
zása 2018-ban is folytatódik. 

6.2.1.2. Az Országos Tervhivatal működése és szervezettörténete

2017-ben megkezdtük a már korábban felkutatott dokumentumokból egy 
kötet összeállítását.

6.2.1.3. Gazdasági Főtanács

2017-ben a Gazdasági Főtanács működéséről, a szervezet felsőbb vezeté-
séről elkészült tanulmány, archontológia és dokumentumkötet szerkesztési 
munkálatai zajlottak, amelyek a 2018-as évre is átnyúlnak.
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6.2.1.4. Nehézipari Minisztérium

2015-ben indult meg a Nehézipari Minisztérium szervezeti változásainak vizs-
gálata, elsősorban, az 1949–1951 közötti időszakra koncentrálva. A levéltári 
dokumentumok gyűjtése 2016-ban is tovább folytatódott. 2017-ben az ösz-
szegyűjtött dokumentumokból megkezdődött a minisztérium korabeli szer-
vezetének és működésének rekonstruálása.

6.2.2. A PÁRTIRÁNYÍTÁS SZEREPE A GAZDASÁGBAN

A pártállami időszakban a gazdasági stratégia „megalkotásában” kulcssze-
repet játszottak az állampárt legfelsőbb vezető testületei (Titkárság, Politikai 
Bizottság), a pártközpont gazdaságpolitikai osztálya, az Országos Tervhiva-
tal, 1956 után pedig a Minisztertanács mellett működő gazdasági bizottsá-
gok. A munkacsoport megkezdte a Magyar Dolgozók Pártja gazdasági te-
rületekkel (is) foglalkozó osztályai (Mezőgazdasági és Szövetkezetpolitikai 
Osztály, Államgazdasági Osztály, Mezőgazdasági Osztály, Pártgazdasági 
Osztály, Adminisztrációs Osztály, Káder/Személyzeti Osztály) szervezetének 
és működésének feltárását és feldolgozását az 1948–1950 közötti években.

6.2.3. AZ ÁLLAMBIZTONSÁG SZEREPE A GAZDASÁG IRÁNYÍTÁSÁBAN. 
A NÉPGAZDASÁG ÉS TÁRSADALMI TULAJDON VÉDELME (1956–1990)

A témában megkezdett kutatások 2017-ben is folytatódnak Budapest Fővá-
ros Levéltárában, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában és a 
Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltárában.
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6.3. AZ IGAZSÁGÜGYI MUNKACSOPORT 2017. 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.

6.3.1. IRATFELTÁRÁS

2015-ben az igazságügy témakörében az elsődleges célkitűzés az iratanya-
gok feltérképezése és összegyűjtése volt. Ez az iratanyag nagysága és feltá-
ratlansága miatt 2016-ban és 2017-ben is folytatódott, főként megyei levél-
tárakban, mivel a kutatásokat nehezítette, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltára Hess András téri épületében őrzött iratokba 2017 folya-
mán költözés miatt nem lehetett betekinteni.

6.3.2. SZERVEZETTÖRTÉNET

6.3.2.1. Az Igazságügyminisztérium szervezete, 1949–1951

A megkezdett kutatás és a dokumentumok gyűjtése 2017-ben is folytató-
dott. Az eddig feltárt dokumentumok és a már megjelent irodalom felhasz-
nálásával készülőben van egy szervezettörténeti ábragyűjtemény.

6.3.2.2. Büntetés-végrehajtás (börtönügy)

A büntetés-végrehajtás 1945 utáni történetének feldolgozása, iratszintű fel-
tárása 2017-ben is tovább folytatódott levéltári és irattári szinten is. A bün-
tetés-végrehajtás 1945 utáni dokumentumait, parancsnokainak életútjait 
dolgozzuk fel, illetve tovább folytatódott a büntetés-végrehajtási intézetek 
összegyűjtése, hivatalos elnevezésük, működésük és történetük feltárása. 
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6.3.3. A NÉPBÍRÓSÁGOK TÖRTÉNETE

A Népbírósági Osztály iratainak feltárásával párhuzamosan a vidéki népbí-
róságok történetének és dokumentumainak feldolgozása is folyamatos, és 
2017-ben is tovább folytatódott Veszprém vármegye, Sopron vármegye, Bé-
kés vármegye és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye népbírósági anyagainak 
feltárásával. A kutatások tovább folytatódnak 2018-ban is.

6.3.4. A BÍRÓI ÉS ÁLLAMÜGYÉSZI AKADÉMIA

A munkacsoport 2017-ben megkezdte a Bírói és Államügyészi Akadémia mű-
ködésének feltárását. Az akadémia 1949 szeptemberében nyitotta meg a ka-
puit, a hatalom célja a kommunista rendszerhez hű büntetőbírói és ügyészi 
kar kialakítása volt. Az egyéves tanfolyamot elvégzett káderek a szakképzett 
jogászokéval egyenértékű pozíciókat tölthettek be.

6.3.5. ARCHONTOLÓGIA

6.3.5.1. Az Igazságügyminisztérium archontológiája

2014-ben elkezdtük feldolgozni az Igazságügyi Közlönyben 1945–1950 között 
közzétett személyi kinevezéseket, felmentéseket. A munka 2016-ban és 2017-
ben is tovább folytatódott az 1950–1956 közötti adatokkal.

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

Az adattárat érintő munka eredményeként 2017-ben több mint húszezer új 
bejegyzéssel emelkedett a rekordok (cellák) száma, vagyis 53 276-ról 74 432-
re nőtt. Az így adatbázisba kerülő személyek száma: 3292 (+/-60, mivel az 
azonos nevek esetében a rendelkezésre álló adatok miatt nem volt lehetsé-
ges az azonosítás). Az adattár mellett elkészült a témával kapcsolatos tanul-
mány is.
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6.3.5.3. Büntetés-végrehajtási archontológia

A megkezdett büntetés-végrehajtási archontológiai kutatás 2017-ban tovább 
folytatódott. A kutatás több időt igényel, mivel az anyagok nagy része feltá-
ratlan.

6.3.6. BÖRTÖNÜGY, 1955–1956

A kötet 2017-ben összeállt, a szerkesztési munkálatok kitolódnak 2018-ra.

6.3.7. POLITIKAI PEREK

A politikai rendőrség működése és a politikai perek Bács-Kiskun megyében, 
1945 és 1956 között címmel a kötet megjelenés alatt áll.

Gazdasági típusú politikai perek címmel indult egy kutatás 2016-ban. Ez 
2017-ben is tovább folytatódott.

A munkacsoport kutatói részt vettek az 1956-os megtorlás pereinek feltá-
rásában és az ezeket tartalmazó adatbázis építésében.

6.3.8. KIADÁSRA ELŐKÉSZÍTETT 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. 

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

 — Bank Barbara–Estók József–Zinner Tibor: Válogatott dokumentumok 
az 1956-os forradalmat és szabadságharcot megelőző és azt követő 
esztendőkből, 1948–1956. III. kötet. 1956. július 18. – 1957. december 31.

 — 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
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6.4. A KATONAI MUNKACSOPORT 2017. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGE

Összeállította: Ötvös István, a munkacsoport vezetője

6.4.1. SZERVEZETTÖRTÉNETI, ARCHONTOLÓGIAI KUTATÁSOK

A NEB katonai munkacsoportja 2015-ben alakult meg. Kutatási területe a 
Magyar Néphadsereg és a Honvédelmi Minisztérium szervezeti felépítése és 
szervezeti változásai, parancsnoki, vezető személyi állományának feltárása, 
valamint a Munkásőrség és az 1956. november 4-e után szervezett karhatal-
mi alakulatok, így a Budapesten felállított három honvéd karhatalmi ezred  
(1. karhatalmi ezred, 2. karhatalmi ezred, 3. /budai/ karhatalmi ezred) szerve-
zése, működése és vezető személyi állományának bemutatása. 

A levéltári kutatások az 1956-os forradalom és szabadságharc időszakától 
az 1960-ig terjedő időszak vizsgálatára irányultak. A karhatalmi alakulatok 
szervezeti struktúrája és vezető személyi állománya tekintetében 2017-ben 
az 1956. november 4-től az 1957. december 15-ig terjedő időszakot vizsgáltuk. 

Munkánk során a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levél-
tárában a VIII–XIII. fondfőcsoport alatt található, a Magyar Néphadseregre 
vonatkozó iratanyagot és az 1956-os gyűjtemény dokumentumait tanulmá-
nyoztuk. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárában a néphadse-
reg parancsnoki állományának és a karhatalmi ezredek vezető állományának 
fellelhető személyi okmánygyűjtőit tekintettük át. Ezen túlmenően az Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a katonai elhárítás beosztot-
tainak személyügyi anyagában előforduló hivatkozásokat, valamint a Magyar 
Nemzeti Levéltár Munkásőrség Országos Parancsnokságának iratanyagát és 
a Magyar Nemzeti Levéltár megyei levéltárainak vonatkozó iratanyagát ku-
tattuk. A Magyar Nemzeti Levéltár működésének szüneteltetése nagymér-
tékben hátráltatta a további kutatásokat.

A kutatócsoport eddig csaknem tizenkétezer oldal dokumentumot és 
2017-ben mintegy 140 darab személyi okmánygyűjtőt tekintett át és dolgo-
zott fel. A karhatalmi ezredek esetében a munkacsoport feldolgozta az ott 
szolgálatot teljesítők kitüntetési javaslatait, 2017-ben összesen 335-öt. Sor 
került a Munkásőrség felső vezetésének meghatározására, ez mintegy 350 
személy beazonosítását jelentette. Az adatbázis alapján 2018-ban megkez-
dődik a Munkásőrség felső vezetői életrajzainak feltárása.
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6.4.2. A KARHATALOM FELSŐ VEZETŐI (TOVÁBBI ÉLETUTAK)

A NEB honlapján 2016-ban közzétett karhatalmi vezetők életrajza 2017-ben 
további 27 karhatalmi vezető életrajzával bővült. A honlapon publikált 95 fel-
ső vezető életrajzaiban szereplő személyi adatokat pontosítottuk, illetve a 
hiányzó adatokkal kiegészítettük. Az adatok pontosítása és kiegészítése a 
KEKKH hivatalos adatai alapján történt.

6.4.3. NEMZETKÖZI KONFERENCIA SZERVEZÉSE

A NEB katonai munkacsoportja 2017. március 13-án a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen nemzetközi konferenciát rendezett. A dolgozó népet szolgálták? 
Fegyveres testületek és pártirányításuk a szocializmusban című tanácskozás 
célja volt a munkacsoport addigi kutatási eredményeinek ismertetése, vala-
mint a Magyarországon megalakított Munkásőrséghez hasonló szervezetek 
bemutatása nemzetközi vonatkozásban.

A konferencián előadást tartott: Ötvös István (NEB), Bank Barbara (NEB), 
Trieber Péter (NEB Hivatala), Lönhárt Tamás (Babes Bolyai Tudományegye-
tem), Maruzs Roland (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum), Okváth Imre (Ál-
lambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára), Gulyás Martin (NEB Hivatala), 
Kiss Dávid (Veritas Történetkutató Intézet, Magyarország), Władysław Buł-
hak (Nemzeti Emlékezet Intézete, IPN). 

(Bővebben lásd: 3.2. fejezet.)

6.4.4. TANULMÁNYKÖTET SZERKESZTÉSE ÉS KIADÁSA

A konferenciával azonos című tanulmánykötet magyar nyelvű kiadást az te-
szi indokolttá, hogy a témában nemzetközi vonatkozású összefoglaló mun-
kák nehezen érhetők el, így az hiánypótló. A kötet várható megjelenése 2018.
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6.5. A KULTURÁLIS MUNKACSOPORT 2017. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGE

Összeállította: Máthé Áron, a munkacsoport vezetője

A kultúra rendkívül átfogó terület, amely – szemben például a külüggyel vagy 
a belüggyel – nem egyetlen központi szerv irányítása alatt állt. Ezért a kom-
munista diktatúra kultúrára gyakorolt hatását több irányból érdemes és szük-
séges vizsgálni. A kulturális munkacsoportban 2014 óta folyó kutatásaink cél-
ja, hogy feltárjuk azokat a nyílt és rejtett befolyásolási technikákat, működési 
mechanizmusokat, amelyek az állampárti időszak kultúrpolitikáját meghatá-
rozták. A Nemzeti Emlékezet Bizottságának kulturális munkacsoportja en-
nek jegyében 2017-ben újabb kutatásokkal bővítette, illetve folytatta az előző 
években elindított tevékenységét.

6.5.1. A KULTURÁLIS MUNKACSOPORT ELSŐ TANULMÁNYKÖTETE

„Tudják már a kisgyerekek is.” Tanulmányok a proletárdiktatúra ideológiai és 
kulturális alapjainak megteremtéséről címmel 2017-ben jelent meg a kulturális 
munkacsoport első tanulmánykötete. A munkacsoport elmúlt években vég-
zett kutatásait összegző könyv összesen öt tanulmányt tartalmaz, melyek 
eltérő témákat vizsgálnak, mégis, egytől egyig azt mutatják be, hogy milyen 
eszközökkel igyekezett átformálni a társadalom gondolkodását a pártálla-
mi diktatúra. Másként fogalmazva, miként próbálták megteremteni a magyar 
társadalom feletti ellenőrzést és kiépíteni a kommunizmus ideológia alapjait.

Kovács Dávid, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karának egyetemi adjunktusa A kommunista hagyománypolitika kezdetei 
Magyarországon. Ideológia és hagyományértelmezés viszonya az MKP politi-
kájában című tanulmányában többek között a Komintern népfrontpolitikáját, 
valamint a KMP hagyománypolitikáját vizsgálja.

Rigó Balázs, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kara Történelemtudományok Doktori Iskolájának doktorandusza Egészpá-
lyás letámadás. Kommunista hatalomátvétel a magyar sportban (1945–1948) 
címmel a magyar sportirányítás rendszerét vette górcső alá. 

A kulturális munkacsoport megbízásából Zászkaliczkyné Mirák Katalin vé-
gezte el azt a kutatást, amely az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottsá-
ga, valamint az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya tevékenységét 
tárja fel a korai Kádár-korszakban.
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Zsebők Csaba, a Wekerle Sándor Főiskola docense az egyetemi és főisko-
lai marxizmus–leninizmus oktatásról ír tanulmányában.

„Kádár népe a valóságban. Betekintés a cigányok mindennapi életébe a 
szocializmusban” címmel tett le az asztalra egy hiánypótló munkát Forgács 
István, aki a kulturális munkacsoport megbízásából arra kereste a választ, 
hogy hogyan élhette meg a valóságban a magyarországi cigányság a szoci-
alizmus időszakát. 

6.5.2. A KULTURÁLIS MUNKACSOPORT MÁSODIK TANULMÁNYKÖTETE 
(ELŐKÉSZÜLETBEN)

A kulturális munkacsoport keretében 2017-ben öt új kutatás indult, melyek a 
következő, második tanulmánykötetben fognak megjelenni.

Zsebők Csaba Pártállami alapozó. Fejezetek az MSZMP Politika Főiskola 
és a Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetem történetéből, „1956 fényében” című 
tanulmánya a marxista–leninista képzésben fontos szerepet játszó – a külön-
böző szintű pártiskolák közül a címben említett – két intézménnyel foglalko-
zik. Az állampárt a legtöbb vezető állás betöltéséhez egyébként elvárta, hogy 
a pályázónak valamely pártiskolai végzettsége legyen. Mindehhez hozzájá-
rult, hogy az MLEE-nek budapesti és megyei tagozatai egyaránt működtek. 
Az írás az 1956 utáni helyzetre fókuszál, amennyiben a kommunista hatalom 
megpróbálta az indoktrináció területén is levonni a tanulságokat.

Zászkaliczkyné Mirák Katalin „A meggyőzés eszközével kell a dolgozó tö-
megeket megnyerni.” Agitációs és propagandamunka a Kádár-korszak első 
éveiben (1957–1962) című munkája egy sorozat második része. A szerző ezút-
tal a kádári megtorlás éveinek agitprop munkáját és szervezeti kereteit veszi 
górcső alá, különös tekintettel a személyi változásokra.

Spisák Mónika Káderpolitika az 1956-os forradalom leverése után címmel 
az Általános Épülettervezési Vállalat anyagaira támaszkodva egy izgalmas 
esettanulmányon keresztül mutatja be a személyzeti osztályok működését. 
Ez az úgynevezett ügynökkérdéshez képest sokkal elhanyagoltabb téma, pe-
dig a személyzeti osztályok magyarok millióinak az életére voltak közvetlen, 
napi szintű befolyással.

Rigó Balázs tovább folytatja a sportirányítási rendszer vizsgálatát. Máso-
dik tanulmánya az 1949–1951 közötti időszakra fókuszál. Ezek voltak azok az 
évek, amikor a jelentős sportélet és sportsikerek mellett a kommunista dik-
tatúra legsötétebb éveinek propaganda- és ellenőrzőszervvé fokozták le a 
sport központi irányítását és felügyeletét ellátó intézményrendszert.

Rigó Balázshoz hasonlóan Kovács Dávid is folytatja a korábbi kutatását. 
Kovács a sorozat első részében a világháború előtt kidolgozott alapokat vet-
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te górcső alá. A jelen kutatás a Rákosi-korszak történelemszemléletét, illetve 
a magyar hagyományok ideológiai értékelését, megrostálását, lényégében az 
azok megsemmisítésére való törekvést vizsgálja.

6.5.3. NEKEM ÍROD A DALT

Csatári Bence, a NEB Hivatalának tudományos kutatója Nekem írod a dalt. 
A könnyűzenei cenzúra a Kádár-rendszerben című könyve 2017-ben jelent 
meg a Jaffa Kiadó gondozásában, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szakmai 
támogatásával.

A hatvanas-hetvenes években nagy erővel tört be a magyar kulturális élet-
be a könnyűzene, futótűzként terjesztve a fiatalok körében egy új, szabad, 
hatalomkritikus életérzést. A szerző Bródy Jánossal, a magyar rocktörténe-
lem egyik emblematikus szereplőjével készített interjút, amelyben többek kö-
zött arra keresi a választ, hogy mit jelentett akkoriban a sorok között olvasni.? 
A kötetben szót kapnak az egykori pártállami szervek vezetői, többek között 
Lendvai Ildikó és Lakatos Ernő.

6.5.4. A TÁJÉKOZTATÁSI HIVATAL TÖRTÉNETE, II. RÉSZ 
(ELŐKÉSZÜLETBEN)

Csatári Bence folytatja a sajtó felügyeletét ellátó Tájékoztatási Hivatal törté-
netének feltárását. Az első, a NEB Könyvtár részeként 2015-ben napvilágot 
látott könyv – A Tájékoztatási Hivatal története Szirmai István elnöksége alatt 
(1956–1957) – után a szerző a következő lépésben az 1963-as amnesztiáig 
tartó repressziós időszakra fókuszál.

6.5.5. 1917–2017. MEMORY AND LEGACY

Az 1917-es oroszországi bolsevik hatalomátvétel századik évfordulóján a Nem-
zeti Emlékezet Bizottsága 1917–2017. Emlékezet és örökség. A kommunizmus 
és a mai Európa címmel konferenciát és kerekasztal-beszélgetést rendezett 
a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az esemény előadói: Csejtei Dezső filo-
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zófiatörténész, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, David Engels belga 
történész, a Brüsszeli Egyetem tanára, Lánczi András filozófus, a Budapesti 
Corvinus Egyetem rektora, valamint Sid Lukkassen holland történész, filo-
zófus, a nijmegeni Radboud Egyetem előadója. A vitát Máthé Áron vezette. 
Az előadások szerkesztett, angol nyelvű változatát kiadásra készítjük elő.

(Bővebben lásd: 3.5. fejezet.)

6.5.6. GULAG-VISSZAEMLÉKEZÉSEK (SOROZAT)

A Szovjetunióba hurcolt kényszermunkások és politikai foglyok emlékévéhez 
kapcsolódóan a Nemzeti Emlékezet Bizottsága „Gulág könyvek” címmel so-
rozatot indított, melynek keretében a szovjet kényszermunkatáborokat meg-
járt honfitársaink visszaemlékezéseit jelentette meg. A sorozat szerkesztője 
Máthé Áron.

Megjelent kötetek:
 — Olbitz Ferenc: A fogság évei
 — Mórocza Károly: 1249 nap fogságban
 — Vonház József: Modernkori rabszolgaság
 — Gyenes Sándor: Ha vége lesz a szenvedésnek… Katonai, frontharcosi és 

orosz fogságbeli visszaemlékezések, 1943–1948
 — Székely András: Veszélyes viszonyok. Visszaemlékezések Karády Kata-

linra, Ujszászy Istvánra, a második világháborúra és a szovjet hadifog-
ság éveire

6.5.7. „NEMZET ÉS EMLÉKEZET.” A TÁRSADALMI EMLÉKEK, A MAGYAR 
EMLÉKEZET „HELYEINEK” VIZSGÁLATA

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága a magyar történelmi emlékezet struktúrá-
jának, tartalmának és fókuszpontjainak feltérképezéseinek céljából 2017-ben 
a Századvég Politikai Iskola Alapítvány közreműködésével kutatást indított. 
A kutatás célja egy átfogó tudás kialakítása arról a képről, amelyet a magya-
rok őriznek a közelmúltról, a kommunista diktatúra időszakáról. A kutatás 
2017-ben szakértői interjúkkal kezdődött, amelyet fókuszcsoportos kutatás 
követett. Harmadik fázisában – már 2018 során – kérdőíves adatfelvételre ke-
rül sor. A kutatás előkészítésére és felügyeletére a Nemzeti Emlékezet Bizott-
sága Müller Rolfot (ÁBTL), Horváth Gergely Krisztiánt (MTA) és Ö. Kovács 
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Józsefet (MNL) kérte fel. A kutatás várhatóan 2019 elején zárul egy átfogó 
tanulmánykötettel (jelentéssel).

6.5.8. BENCSIK SÁNDOR EMLÉKTÁBLÁJÁNAK FELAVATÁSA

Bencsik Sándornak, a P. Mobil, a P. Box és a Beatrice harminc évvel ezelőtt el-
hunyt gitárosának avatott emléktáblát Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szakmai együttműködésé-
vel Újbudán 2017. szeptember 22-én, annak a háznak a falán, ahol a zenész 
évtizedeken át élt és alkotott. Az emléktábla felavatásakor mondott beszé-
dében Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese leszögezte: nemcsak Bencsik Sán-
dor munkásságának, zenéjének állítanak emléket, hanem mindazoknak, akik 
nem teljesedhettek ki, nem futhatták be a pályájukat a kommunista diktatúra 
körülményei között.

6.6. A KÜLÜGYI MUNKACSOPORT 2017. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGE

Összeállította: Soós Viktor Attila, a munkacsoport vezetője

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága külügyi munkacsoportja a 2017. évben is to-
vább folytatta a korábbi években megkezdett szakmai feltáró munkát a Kül-
ügyminisztérium szervezettörténetére és személyi állományára, a pártállam 
és a külügyi szolgálat kapcsolatára, a pártirányításra, az emigrációra, a hír-
szerzés, az állambiztonság és a külügy kapcsolatára vonatkozóan. A külügyi 
munkacsoport hosszú távú célja, hogy feldolgozza és bemutassa a Külügy-
minisztérium 1945–1990 közötti történetét, működését, az ott dolgozó veze-
tő tisztségviselők életútját, valamint az állampárt (MDP, MSZMP) külügyekkel 
kapcsolatos, intézkedéseit, döntéseit és a külügyi területet felügyelő, irányító 
pártvezetők pályaképét.

E kutatások, szakmai együttműködések, viták és eszmecserék elősegítésé-
re 2017-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka-
rával közösen tudományos konferenciát szerveztünk Kinek a szolgálatában? 
Diplomácia és állambiztonság címmel. A 2017. október 12–13-án megtartott 
tanácskozáson tíz intézmény 27 előadójának legfrissebb kutatási eredmé-
nyein alapuló előadását hallhatták az érdeklődők. Az elhangzott előadások 
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szerkesztett változatát 2018-ban jelentetjük meg egy tanulmánykötetben. 
(Bővebben lásd: 3.4. fejezet.)

A külügyi munkacsoport 2017-ben négy belsős és három külsős kutatóval 
végezte tudományos munkáját, a melynek középpontjában a Külügyminisz-
térium szervezettörténete és személyi állománya, valamint a hírszerzés, az 
állambiztonság és a külügy kapcsolata volt.

Andreides Gábor fő kutatási területe a magyar–olasz kapcsolatok történe-
te. E témakörben végzett kutatásokat, tartott előadásokat és írt publikáció-
kat, valamint szervezte a Kinek a szolgálatában? Diplomácia és állambizton-
ság című tudományos konferenciát.

Erdős Kristóf fő kutatási területe az 1945 utáni emigráció története, kap-
csolata Magyarországgal, a magyar–osztrák diplomáciai kapcsolatok és a 
református egyház 1945 utáni története. A külügyi munkacsoportban vég-
zett emigráció- és diplomáciatörténeti kutatásai mellett számos tudományos 
és ismeretterjesztő előadást tartott, illetve munkát tett közzé a református 
egyház 1945 utáni történetéről és az 1956-os forradalmat követő megtorlás 
egyetlen egyházi kivégzettje, Gulyás Lajos református lelkész életútjáról.

Melkovicsné Madarász Anita fő kutatási területe a magyar–brit kapcso-
latok 1945 utáni története. Ezen kívül részt vett a NEB és a lengyel Nemzeti 
Emlékezet Intézete (IPN) közös tudományos és ismeretterjesztő munkáinak 
elkészítésében, szervezte a Kinek a szolgálatában? Diplomácia és állambiz-
tonság című tudományos konferenciát.

Szilágyi Gábor a külügyi munkacsoport keretében magyar–német külügyi 
kapcsolatokkal, a titkos pártfinanszírozás történetével foglalkozik. Emellett a 
NEB Hivatala nemzetközi kapcsolattartásában, tudományos és ismeretter-
jesztő írások, előadások megtartásában, korabeli kommunista pártvezetők, 
hatalombirtokosok életútjának feltárásában, pályaképük elkészítésében vett 
részt.

Folytattuk a Magyar Kommunista Párt, illetve a Magyar Dolgozók Pártja 
és a külügyi szolgálat közötti kapcsolat feldolgozását. Ebben a munkacso-
port vezetője mellett részt vett Sáringer János, Ivánfi Miklós, Hornyák Máté. 
A kutatást a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Hess András 
téri kutatótermének hosszabb átmeneti bezárása jelentősen hátráltatta, így 
a korábbi kutatások során összegyűjtött adatokat rendszereztük, dolgoztuk 
fel, amely a Külügyminisztérium személyi állományának feltérképezését, a 
volt munkatársak életútjának feldolgozását, életrajzaiknak megírását segíti 
elő. Folytattuk a Magyar Kommunista Párt Külügyi Bizottságának, valamint a 
Káderosztály iratanyagának feltárását.
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6.7. A VÁRMEGYÉK 1944-45. ÉVI TÖRTÉNETÉT 
KUTATÓ MUNKACSOPORT 2017. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGE

Összeállította: Bank Barbara, a munkacsoport vezetője

6.7.1. IRATFELTÁRÁS

Nemzeti bizottságok iratanyaga (MNL GyMSMSL)
Népügyészségi iratanyag (MNL GyMSMSL)
Népbírósági iratanyag (MNL GyMSMSL)
Vas vármegye alispáni iratai (MNL VML)
Vas vármegye alispánjának közigazgatási iratai (MNL VML)

6.7.2. KÖZIGAZGATÁSTÖRTÉNET

A munkacsoport kereteiben 2017 folyamán megkezdődött Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye közigazgatási archontológiájának, valamint a vármegye 
kistérségei archontológiájának elkészítése.

6.7.3. A NÉPBÍRÓSÁGOK

A Soproni Népbíróság működése 1945–1946-ban. Az 1945-ös évre vonatkozó 
iratanyag feltárása és feldolgozása, illetve az 1946-os év iratanyag feltárásá-
nak megkezdése megtörtént 2017-ben. A soproni népbírósági perek feldolgo-
zása és adatbázis létrehozása (146 ügynél megtörtént, a többi folyamatban).

A Nógrád vármegyei népbíróság működése és pereinek feldolgozása.
Bács-Kiskun megyei politikai perek (bővebben az igazságügyi munkacso-

portnál).
Csongrád vármegyei népbírósági ügyek.
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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 Bizottságáról szóló törvény egyik legfontosabb fel-
adatként a Bizottság számára a hatalombirtokosok körének és személyének 
megállapítását szabta. Ezért a NEB működése során arra koncentrál, hogy 
feltárja, és teljes életútját bemutassa azoknak, akik a kommunista diktatúra 
hatalombirtokosai voltak.

6.8.1. A BUDAPESTI KERÜLETI TANÁCSI TISZTVISELŐK ÉS 
PÁRTFUNKCIONÁRIUSOK ARCHONTOLÓGIÁJA

Az 1950. évi I. törvény életre hívta a tanácsrendszert, a testületek az állam-
hatalom helyi szerveként kezdték meg működésüket. A tanácsok szerveze-
tét központilag határozták meg: a tanácstestület, a végrehajtó bizottság, a 
szakigazgatási szervek. A szervezeti hierarchiát követve a következő tiszt-
ségviselők 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. A kutatás 2018-ban 
várhatóan befejeződik.

2017-ben elkészült az MSZMP XVIII., XIX. XX., XXI. és XXIII. kerületi tiszt-
ségviselőinek, valamint a XIX. kerületi és – az 1959–1983 közötti időszakban – 
a XVIII. kerületi tanács tisztségviselőinek archontológiája.

A NEB keretében folyó további archontológiai kutatásokról lásd a beszámoló 
5.2., 6.2.1., 6.3.5., 6.4.1. és 6.7.2. alfejezetét.
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6.9. JOGTÖRTÉNETI KUTATÁSOK

Összeállította: Máthé Áron

6.9.1. AZ IGAZSÁGTÉTELI FOLYAMAT TÖRTÉNETE – KÖTET ÉS 
KONFERENCIA

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága megbízásából 2014-ben vette kezdetét az 
a kutatómunka, melynek célja az 1989-től 2014-ig terjedő időszak igazságté-
telre vonatkozó dokumentumainak áttekintése volt. Az összegyűjtött doku-
mentumok feldolgozását Sobor Dávid, Szánthó Miklós, Törcsi Péter és Ko-
vács István végezték el. Erre alapozva született meg az a monográfia jellegű 
feldolgozás, amelynek címe: „Az nem lehet ugyanis, hogy súlyos bűntett ne 
legyen büntethető.” Jogi fejezetek a magyarországi igazságtétel és kárpót-
lás történetéből. A 2017-ben megjelent kötet szerkesztője és egyik szerzője 
Máthé Áron. A munka újdonsága abban rejlik, hogy jogtörténeti szempontból 
nyúlt átfogó képet arról a folyamatról, amit összefoglalóan „igazságtételnek” 
nevezünk. A könyv végigkíséri a rendszerváltozás utáni teljes igazságtételi 
folyamatot a büntetőjogtól kezdve a semmisségi törvényekig és a különböző 
múltfeltáró testületekig és bizottságokig, illetve az információs és anyagi kár-
pótlásig. Az igazságtételi folyamat főbb állomásain haladnak végig a szerzők, 
részben időrendi, részben tematikus sorrendben.

„Az nem lehet ugyanis, hogy súlyos bűntett ne legyen büntethető.” 
Az igazságtételi törvények negyedszázad távlatából címmel nemzetközi tu-
dományos konferenciát rendezett a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Kon-
rad Adenauer Stiftung az Országház Delegációs termében 2017. szeptember 
12-én. 1991 májusában került sor Magyarországon az igazságtételi törvényja-
vaslat első formájának benyújtására az Országgyűlésben. A konferencia erre 
kívánt elsősorban emlékezni és emlékeztetni, másodsorban pedig reflektálni 
– mi történt azóta, mit végeztünk el, milyen adósságaink lehetnek, és milyen 
lehetőségeink vannak. A konferencia a német és a magyar helyzet össze-
hasonlításáról is szólt, hiszen a vonatkozó német törvény és a magyar tör-
vényjavaslat meglehetősen hasonlított egymásra. A nyitó előadásban Gulyás 
Gergely, az Országgyűlés alelnöke vezette fel a kérdés közjogi és politikai 
problémáját.

(Bővebben lásd: 3.3. fejezet.)
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6.9.2. AZ IGAZSÁGTÉTEL A GYAKORLATBAN

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága az Alapjogokért Központtal megkezdett 
feltáró munkáját a következőkben folytatta. Az igazságtételi folyamatról szó-
ló áttekintő, fentebb részletezett jogtörténeti munka megjelenése után vet-
te kezdetét az igazságtétel gyakorlati vonatkozásait – vagyis a bíróságokon, 
perek során megszületett ítéleteket és magukat a pereket is – megvizsgáló 
kutatás. Ahogyan „Az nem lehet ugyanis, hogy súlyos bűntett ne legyen bün-
tethető.” Jogi fejezetek a magyarországi igazságtétel és kárpótlás történeté-
ből című könyv bevezetőjében fogalmaztak a szerzők: „E kötetnek nem célja 
a teljes bírósági gyakorlat ismertetése, hiszen például a sortűzperek vagy az 
ügynökperek részletes ismertetése is szinte külön kötetet igényelne”. Ép-
pen erre a feladatra vállalkoznak a munka jelenlegi, második fázisában a már 
megjelent kötet alkotói. Első körben áttekintő tanulmányok születtek egyes 
„ügynökperekről”, amelyek részletesebb feldolgozásával folytatódik a munka 
2018-ban.
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7. Nemzetközi szakmai 
együttműködések

7.1. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EMLÉKEZET ÉS 
SZOLIDARITÁS EURÓPAI HÁLÓZATÁVAL (ENRS)

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 vo-
natkozó ismeretek terjesztése, különös tekintettel a diktatúrákra, a háborúkra 
és az elnyomással szemben álló társadalmakra, továbbá biztosítani a múltra 
való emlékezés lehetőségét.

Az emberi erőforrások minisztere megbízásából Földváryné Kiss Réka, a 
NEB elnöke az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata Irányító Bizottsá-
gának tagja, magyarországi koordinátora.

7.1.1. EURÓPA EMLÉKEZETE SZIMPÓZIUM, 2017

Az Európa emlékezete című, a 20. század történetével foglalkozó intézetek 
hatodik, brüsszeli szimpóziumát 2017. június 6–8-án rendezték meg Brüsz-
szelben. A konferencia célja volt bemutatni a kelet-közép- és nyugat-európai 
országok tapasztalatait, hogy az erőszak mely formája jogszerű, ugyanúgy 
azt is, hogyan emlékeznek, tanítják ezt Európa egyes részein.

Az eseményt az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata minden esz-
tendőben azzal a céllal rendezi meg, hogy elősegítse és elmélyítse a 20. 
század történetének kutatásával foglalkozó intézmények és szervezetek, il-
letve a különböző országok történelemoktatásai közötti együttműködést. A 
szimpóziumokon a résztvevők megvitatják, hogy lehetséges-e közös európai 



emlékezet. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága a brüsszeli rendezvény egyik 
szervezője.

Az első napon rendezett beszélgetés moderátora Földváryné Kiss Réka, 
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke volt. A panelbeszélgetések résztve-
vői között volt többek között Andrzej Nowak professzor a krakkói Jagelló 
Egyetemről, Jeffrey Olick professzor a Virginiai Egyetemről, Valerie Rosoux 
professzor a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetemről és Michel Wieviorka pro-
fesszor a franciaországi Humán Tudományok Kutatóházából.

7.1.2. KONFRONTÁCIÓ – EGYÜTTMŰKÖDÉS – KOORDINÁCIÓ –  
A KERESZTÉNY EGYHÁZAK A SZOVJET BLOKKBAN

Nemzetközi workshop, Budapest, NEB Hivatala

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsé-
szettudományi Kutatóközpontja, az Emlékezet és Szolidaritás Európai Háló-
zata, a Közép- és Kelet-európai Németek Kultúrája és Történelme Szövetségi 
Intézet (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen 
Europa) nemzetközi workshopot rendezett Konfrontáció – Együttműködés – 
Koordináció – A keresztény egyházak a szovjet blokkban címmel 2017. szep-
tember 26-án a NEB Hivatala székházában. A program koordinátorai Földvá-
ryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, valamint Fejérdy 
András, az MTA BTK munkatársa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ok-
tatója voltak. A NEB részéről előadást tartott Földváryné Kiss Réka elnök. 
A tanácskozás további előadói voltak: Fejérdy András, Burkhard Olschowsky, 
Władysław Bułhak, Stanislava Vodičková, Michal Sklenář, Stefano Bottoni, Pa-
vol Jakubčin, Anca Sincan, Markus Meckel, Markéta Doležalová.
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CONFRONTATION – COOPERATION – COORDINATION
Christian Churches in the Soviet Bloc

International workshop
PROGRAM

Venue: 1088 Budapest, Vas utca 10.  
(Hungarian Committee of National Remembrance)

Date: 26 September 2017

From 9.30 onwards: Arrival

10.00–10.30 

Attila Pók (HAS–ENRS), Réka Kiss (NEB–ENRS): Welcome note

András Fejérdy (HAS), Burkhard Olschowsky (BKGE): Short introduction 

10.30–12.00  
Panel I: State–Church relationships, Church policies; ideology versus pragmatism

Władysław Bułhak (IPN): Polish and Hungarian cooperation in the foreign intelligence 
operations against the Roman Catholic Church and the Holy See

András Fejérdy (HAS): Regular meetings of the Church policy leaders in the Soviet Bloc

Burkhard Olschowsky (BKGE): Comparative considerations of the state–Church 
relations in the GDR and Poland

Stanislava Vodičková (ISTR): Czechoslovak state and the local Catholic Church under 
the communist rule (1948–1989)

Discussion

12.00–13.15 Buffet lunch
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2

13.15–15.00  
Panel II: National and ethnic characteristics; professional careers and religiosity 

Michal Sklenář (ISTR): National element of the action against the Roman Catholic 
Church in Communist Czechoslovakia after 1948

Stefano Bottoni (HAS): Between religious survival and national function: The Hungarian 
Christian denominations in communist Romania 

Pavol Jakubčin (UPN): Pro-regime organisations of Catholic priests in Czechoslovakia

Anca Sincan (Gheorghe Șincai Institute of the Romanian Academy): Central policy, local 
solutions: church building in 1980s Transylvania

Discussion

15.00–15.45 Coffee break 

15.45–17.15  
Panel III: Motives for cooperation or confrontation; human rights movements and the 
Church 

Réka Kiss (NEB–ENRS): Divide et impera! The communist Church policy and options of 
the Hungarian protestant churches

Markus Meckel (ENRS): Opposition movements, churches, peaceful revolution in 1989

Markéta Doležalová (ISTR): Catholic Church and human rights initiatives in 
Czechoslovakia

Discussion

17.15–17.30 Short break

András Fejérdy (HAS), Burkhard Olschowsky (BGKE): Short summary 

19.00 Dinner
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7.2. EGYÜTTMŰKÖDÉS A LENGYEL NEMZETI 
EMLÉKEZET INTÉZETÉVEL (IPN)

A lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (Instytut Pamięci Narodowej – IPN) 
Európa egyik legjelentősebb emlékezetpolitikai műhelye, amellyel a NEB 
2015 óta intenzív szakmai-tudományos együttműködést folytat.

7.2.1. NEED TO KNOW VII: A HÍRSZERZÉS LÁTHATATLAN KEZE

2017. november 9–10. között az IPN, a NEB, az Antall József Tudásközpont, 
valamint a Dél-dániai Egyetem Hidegháború-történeti Kutatóközpontja kö-
zösen rendezte meg a Need to know VII: A hírszerzés láthatatlan keze (The 
Hidden Hand of Intelligence) című nemzetközi konferenciát Budapesten.

A „Need to Know” konferenciasorozat 2011-ben vette kezdetét, évente 
kerül sor a megrendezésére. A konferencia a külföldi hírszerzés területére 
fókuszál, a meghívott szakértők a hírszerzés különböző területeinek avatott 
kutatói.

A hidegháború időszakára fókuszáló konferencia a következő kérdésekre 
kereste a választ:

 — Hogyan használták a hírszerző szolgálatok a politikai szervezeteket, ci-
vil szervezeteket, társadalmi mozgalmakat, az egyházakat, újságokat?

 — Milyen módszereket használtak a hírszerző szolgálatok arra, hogy el-
fedjék vagy álcázzák a beavatkozásukat?

 — Hogyan mérték fel ezeknek a műveleteknek a hatását és a hatékony-
ságát?

 — A kémelhárítás hogyan tudott megbirkózni egy ilyen típusú fenyege-
téssel?

A NEB részéről Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnök-
helyettese, valamint Müller Gabriella és Madarász Anita, a NEB Hivatalának 
tudományos kutatói tartottak előadást.
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International Conference “Need to Know VII:  
The Hidden Hand of Intelligence” 
Budapest (Hungary), 9–10 November 2017

9 November 2017

10.00–10.15 – Opening of the Conference

10.15–12.00 – Opening Panel: Intelligence behind the Scenes
Chair: Áron Máthé (Committee of National Remembrance, Hungary)

•  Thomas W. Friis (South Denmark University, Denmark), Disinformation, 
Surveillance, Fear, and Security. 

•  Johan Matz (Uppsala University, Sweden), Soviet Disinformation  
in the Case Raoul Wallenberg. 

•  Michael Goodman (King’s College, London, Great Britain), British Covert 
Action, Stability and Influence during the Konfrontasi in Indonesia.

•  Jacek Tebinka (Gdańsk University, Poland), Information Research  
Department and Communist Poland 1956-1977. The Case of Political 
Warfare.

12.00–12.15 – Coffee break
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12.15–14.15 – Soviet Style Active Measures Revisited
Chair: Tamás Péter Baranyi (Antal Jozsef Knowledge Center, Hungary)

•  Ivo Juurvee (International Centre for Defence and Security, Estonia),  
What did Soviet Active Measures Really Mean? Revisiting Mitrokhin’s Legacy.

•  Áron Máthé (Committee of National Remembrance, Hungary), The “White 
Papers.” A Series of Propaganda Booklets on the 1956 Revolution, Issued  
by the People’s Republic of Hungary.

•  Christopher Nehring (Deutsches Spionage Museum, Germany) Brothers  
in Arms. Active Measures against Franz Josef Strauss by the East German  
and Bulgarian State Security Services.

•  Pavel Žáček (Czech Republic Ministry of Defense/CEVRO Institute,  
Czech Republic), Czechoslovak State Security Apparatus, Active Measures, 
and Disinformation.

•  Michael Fredholm (Stockholm International Program for Central Asian  
Studies, Sweden), Soviet Active Measures in West, South, and East Asia  
with regard to Afghanistan, 1980-1989. 

14.15–16.00 – Lunch break

16.00–17.15 – Religious Cold War
Chair: Mirosław Szumiło (Institute of National Remembrance, Poland)

•  Adrian Hänni (Leiden University, Holland), Intelligence Services, Front 
Groups, and the Religious Cold War in Eastern Europe: The Case of the 
“Commission for the Persecuted Church.” 

•  Władysław Bułhak (Institute of National Remembrance, Poland),  
Press Agencies or Spy Networks? The first Generation of Vaticanists  
and Intelligence, 1958-1978. 

•  Gordan Akrap (St. George Association / Hybrid Warfare Research Institute, 
Republic of Croatia), Carlo Falconi, Pius XII and Yugoslavian Secret Police 
Active Measures.

19.00 – Dinner
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10 November 2017

10.00–11.45 – Stalinism and After 
Chair: Karl L. Kleve (Norwegian National Aviation Museum in Bodø, Norway) 

•  Ben Fischer (former Chief Historian of CIA, USA), Operation Splinter Factor: 
A Cold War Deception.

•  Dieter Bacher (Ludwig Boltzmann Institute, Austria), The friend of my foe...

British estimations and countermeasures on suspected Soviet influence on the 
Austrian Communist Party (KPÖ) 1945 to 1955

•  Bernd Reiner Barth (independent scholar, Germany), Real Intelligence 
and Fictitious spies: The Origins of the Noel Field Affair and the Show Trial 
against László Rajk.

•  Eyal Pascovich (Haifa University, Israel), “On the Cult of Personality and Its 
Consequences”: Nikita Khrushchev’s Secret Speech, Joseph Stalin’s Crimes, 
and the Israeli Security Service.

11.45–12.00 – Coffee break

12.00–13.45 – Influencing the Media
Chair: Łukasz Kamiński (Wrocław University, Poland)

•  Peter Busch (King’s College, London, Great Britain), Anglo-American Intel-
ligence and Covert Propaganda in Vietnam, 1955-1965.

•  Glen Segell (Haifa University, Israel), The South Africa Infogate Scandal.

•  Douglas Selvage (Stasi Records Agency, Germany), The Stasi and the KGB’s 
AIDS Disinformation Campaign.

•  Gabriella Müller (Committee of National Remembrance, Hungary),  
International Organization of Journalists: an instrument of Soviet influence. 
Hungarian aspects in Russian archival documents.

13.45–15.30 – Lunch break
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15.30–17.30 – Front Organisations
Chair: Erik Kulavig (South Denmark University, Denmark)

•  Adrii Rukkas (Taras Szewczenko National University of Kiev, Ukraine),  
The Polish Financial Support for the Exile Government of the Ukrainian 
Peoples Republic 1926-1939.

•  Bernd Schäfer (Woodrow Wilson Center / George Washington University, 
USA), The CIA and Ukrainian Front Organizations.

•  Enrico Heitzer (Sachsenhausen Memorial and Museum, Germany),  
The Fighting Group against Inhumanity: The Incarnation of Anticommunism 
in a Divided Germany 1948–1959.

•  Marek Hańderek (Institute of National Remembrance, Poland), Neutral  
Nations Supervisory Commission in Korea as an area of covert activities  
of the Polish intelligence during the Cold War.

•  Anita M. Madarász (Committee of National Remembrance, Hungary), 
Unknown Role of Education in the Cold War. British Methods of Gathering 
Intelligence on Communist Countries According to the Documents of the 
Hungarian Secret Service.

19.00 – Dinner
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7.2.2. „PÁPA A VASFÜGGÖNYÖN TÚLRÓL.” NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS 
KONFERENCIA ELŐKÉSZÍTÉSE 

1978. október 16-án Karol Wojtyła lengyel bíborost, Krakkó érsekét, a két tota-
litárius diktatúrával, a nácizmussal és a kommunizmussal szemben egyaránt 
helytállt főpapot pápává választották. II. János Pál pápasága jelentős mér-
tékben hozzájárult a kommunista diktatúra összeomlásához Közép- és Ke-
let-Európában. Szolgálatának köszönhetően óriási tekintélyre tett szert, a 20. 
század legbefolyásosabb egyházi vezetőjévé vált. II. János Pál pápa megvá-
lasztásának negyvenedik évfordulója alkalmából a Nemzeti Emlékezet Inté-
zete és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2017-ben megkezdte egy nemzetkö-
zi tudományos konferencia, valamint a kommunista egyházüldözésről szóló 
kiállítás megszervezésének előkészítését. Az eseményre 2018 októberében 
kerül sor Krakkóban és Budapesten, fő témája pedig az egyházak helyzete 
a kelet-európai kommunista diktatúrákban. Ezen belül kiemelten tárgyaljuk  
II. János Pál pápa egyházkormányzói tevékenységét.

7.3. RÉSZVÉTEL AZ OROSZ–MAGYAR LEVÉLTÁRI 
VEGYESBIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN

Az Orosz-Magyar Levéltári Vegyesbizottság 2017-ben több évnyi szünetet 
követően, a magyar fél kezdeményezésére kezdte újra működését. Magyar 
részről a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) főigazgatója, Szabó Csaba által 
vezetett testület munkájában Kovács Vilmos, a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum parancsnoka mellett Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságánaka elnöke vesz részt. A bizottság működését orosz részről az 
orosz levéltárügy legfelső irányító szerve, a Szövetségi Levéltári Ügynökség, 
a Roszarhiv koordinálja. 2017 folyamán az orosz féllel való többszöri egyezte-
tés során sikerült kialakítani a 2017–2020 közötti időszak tudományos prog-
ramját, melynek keretében az 1945 utáni magyar történelemre vonatkozó 
orosz levéltári forrásokra alapuló közös projektek megindításáról is születtek 
döntések.
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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 Intézet 
igazgatója együttműködési megállapodást írtak alá Budapesten, amelynek 
eredményeként 2016-ban megjelent Bukovszvky Lászlónak a Csehszlováki-
ai Magyar Demokratikus Népi Szövetség történetét feltáró műve. A közös 
munka következő állomásaként 2017-ben cseh, magyar és szlovák történé-
szek tollából megszületett az 1956-os forradalom Csehszlovákiára gyakorolt 
hatását bemutató tanulmánykötet, amelynek kiadását 2018-ban tervezi a két 
intézmény.

8.2. EGYÜTTMŰKÖDÉS A RÁKÓCZI 
SZÖVETSÉGGEL

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Rákóczi Szövetség 2017. február 21-én 
együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy elősegítsék 
a határon túli, valamint a diaszpórában élő magyarság anyanyelven történő 
tanítását, oktatását, történelmi ismereteinek gyarapítását.

Galambos István, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kuta-
tója előadást tartott a Rákóczi Szövetség által 2017. február 24–26. között 
Budapesten megrendezett XXVII. Kárpát-medencei Középiskolás Vezetőkép-
ző és Ifjúsági Konferencián.

A Bizottság által a Rákóczi Szövetségnek biztosított Rubicon történelmi 
maga zin 2016. évi október-novemberi számát – amely a Bizottság szakmai 
együttműködésével jött létre, és az 1956-os forradalom és szabadságharc is-
mert és kevésbé ismert résztvevőinek portréit tartalmazza – a szövetség 2017 
során a Felvidéken, Erdély ben, a Vajdaságban, Kárpátalján, Horvátországban, 
valamint a diaszpórában élő magyar fiatalok és tanárai körében osztotta szét.





115

9. Függelék

9.1. A NEB 2017. ÉVBEN MEGJELENT KIADVÁNYAI

9.1.1. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK

REMÉNY ÉS REALITÁS. MAGYARORSZÁG 1945

Szerkesztette: Horváth Zsolt és Kiss Réka

Konferenciakötet, terjedelem: 416 oldal

Az 1944/45-ös évforduló meghatározó vál-
tozásokat hozott Magyarország modernkori 
történelmében. A világháborús vereség kö-
vetkeztében összeomlott az állam, s a romo-
kon esély nyílt egy demokratikus, társadalmi 
reformokat megvalósító Magyarország meg-
teremtésére. A remény azonban hamar szer-
tefoszlott, hiszen a realitás, a német csapa-
tokat kiűző Vörös Hadsereg jelenléte, amely 
közel fél évszázadig tartott, pecsétet tett az 
ország új – szovjet – érdekszférába kerülé-
sére. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az 
Országgyűlés Hivatala 2014. december 11-én 
rendezett tudományos konferenciájának szer-
kesztett előadásait tartalmazó kötetünk a re-

mények kisiklásának körülményeit vizsgálja. A tanulmányok szerzői elemzik 
a második világháború győztes hatalmai által újrarendezett nemzetközi po-
litikai erőteret, majd a hazai demokratikus alternatívák bemutatása mellett 
sorra veszik a Magyarország 1944–1945-ös szovjet megszállását követő kom-
munista térnyerés első állomásait, végül bemutatják a szomszédos országok 
magyar kisebbségeinek nem kevésbé tragikus, több esetben a kollektív bű-
nösség bélyegét viselni kényszerült sorsát.
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KÓNYÁNÉ KUTRUCZ KATALIN–PETRIKNÉ VÁMOS IDA: ÜGYNÖKSORSOK. 
ÜGYNÖK? SORSOK? A HÁLÓZATI LÉT SOKFÉLESÉGE ÉS A MEGISMERÉS 
KORLÁTAI

Terjedelem: 280 oldal
A rendszerváltozás óta sokakban felmerült, 
hogy az 1945 és 1990 között beszervezett há-
lózati személyek listáját nyilvánosságra kell 
hozni. Jogos-e ez az elvárás? Erre a kérdésre 
nem lehet egyszerűen „igen”-nel vagy „nem”-
mel válaszolni. Az jogosnak gondolt kívána-
lom, hogy a politikai rendőrség korabeli tuda-
tos kollaboránsait megismerje a közvélemény, 
de azonnal felvetődik a kérdés, hogy milyen 
történeti források alapján ültethető valaki a 
nyilvánosság „szégyenpadjára”, és – egy vé-
lelmezett társadalmi közmegegyezésre apel-
lálva – melyik fórum teheti ezt meg. A munka 
alapvető célja, hogy az Állambiztonsági Szol-
gálatok Történeti Levéltárában őrzött iratok-

ban ügynökként feltüntetett, több mint hetven véletlenszerűen kiválasztott 
ember példáján keresztül bemutassuk, annak eldöntése, ki minősül hálózati 
személynek, nem egyszerű, és sokszor nem lehet rá egyértelmű választ adni.
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„AZ NEM LEHET UGYANIS, HOGY SÚLYOS BŰNTETT NE LEGYEN 
BÜNTETHETŐ” JOGI FEJEZETEK A MAGYARORSZÁGI IGAZSÁGTÉTEL 
ÉS KÁRPÓTLÁS TÖRTÉNETÉBŐL

Szerkesztette: Máthé Áron

Terjedelem: 436 oldal
Igazságtétel, igazságszolgáltatás, jóvátétel, 
elégtétel, kárpótlás – vajon mit jelentenek, mit 
jelentettek ezek a fogalmak a szovjet rend-
szer bukását követő negyedszázad során 
Magyarországon? Egyáltalán, vajon állam-
szocializmusról és represszióról helyes-e be-
szélnünk, vagy inkább kommunista diktatú-
ráról és bűncselekményekről? Milyen politikai 
küzdelmek és jogi intézkedések alakították a 
magyarországi kommunista diktatúra áldo-
zatainak rehabilitációjára és kárpótlására irá-
nyuló szándékot? Milyen törekvések voltak a 
bűncselekmények elkövetőinek felderítésére 
és felelősségre vonására? Lehetséges-e évti-
zedekkel korábbi sérelmeket jóvátenni vagy 

akár csak a történéseket a jog nyelvére lefordítani? A kötet jogtörténeti 
szempontból nyújt átfogó képet arról a folyamatról, amelyet összefoglalóan 
„igazságtétel” néven emlegetünk.

BORVENDÉG ZSUZSANNA: AZ „IMPEXEK” KORA. KÜLKERESKEDELMI 
FEDÉSSEL FOLYTATOTT PÉNZKIVONÁS A „NÉPGAZDASÁGBÓL” A 
KÁDÁR-RENDSZER IDEJÉN AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI IRATOK TÜKRÉBEN

Terjedelem: 192 oldal

Az 1970-es évektől a magyarországi titkosszol-
gálatok fontos szerepet töltöttek be a szovjet 
blokkon belül: a magyar belügyi és katonai hír-
szerzés embargós beszállítókká váltak. A mű-
szaki-tudományos hírszerzés hátterét az 1972 
után gombamód szaporodó vegyesvállalatok 
adták, vagyis elsősorban a külkereskedelem 
fedésével tudták az érzékeny technológiákat 
átjuttatni a vasfüggönyön. Az „impexek” és 
nyugat-európai leányvállalataik részei lettek 
egy hidegháborús nagypolitikai játszmának, 
amelyhez illegális forrásokra, feketegazdasági 



118

manőverekre is szükség volt. Innen már csak apró lépés kellett a vegyes-
vállalatok offshore jellegű céghálózatának kiépítéséhez és a nyereséges kül-
kereskedelmi üzletek kiszervezéséhez ezekbe a vállalkozásokba. Feltehetjük 
tehát a kérdést: vajon a Kádár-rendszer idején többnyire hiánnyal záró kül-
kereskedelmi mérleget vajon mennyivel rontotta tovább ez a tevékenység? 
A könyv a Kádár-rendszer egy olyan oldalát mutatja be, amelyről eddig ke-
veset hallhattunk: megismerhetjük belőle Kelet és Nyugat cinkos és sokszor 
cinikus együttműködését, filmbe illő epizódok elevenednek meg előttünk a 
titkosszolgálatok külkereskedelemre való ráépüléséről és az így végrehajtott 
akcióikról, s figyelemmel kísérhetjük egy olyan gazdasági-pénzügyi hálózat 
kiépülését, amelynek tevékenysége az ország gazdasági teljesítőképességét 
is befolyásolta.

A kötet megjelenését az tette lehetővé, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizott-
sága pályázatot nyújtott be a Pallas Athéné Domus Animae Alapítványhoz 
az  1960-as évektől megjelenő szocialista „offshore” világ és a külkereskedel-
mi fedésben végrehajtott pénzkivonás tudományos feltárására. A kutatás le-
folytatására az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kutatóját, 
Borvendég Zsuzsannát kértük fel, aki már korábban is foglalkozott a témával. 
A kutatás nyomán napvilágot látott könyv nemcsak tudományos értelemben 
vett fordulatot jelentett, hanem közönségsikernek is bizonyult. A könyv meg-
írását, szerkesztését és megjelentetését egy könyvbemutatóval egybekötött 
minikonferencia egészítette ki 2017. október 26-án.
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GYENES SÁNDOR: HA VÉGE LESZ A SZENVEDÉSNEK…  
KATONAI, FRONTHARCOSI ÉS OROSZ FOGSÁGBELI 
VISSZAEMLÉKEZÉSEK, 1943–1948

Gulag könyvek. Sorozatszerkesztő: Máthé Áron

Visszaemlékezés, terjedelem: 316 oldal

Gyenes Sándor 1922-ben született Kecskemé-
ten. Felsőkereskedelmi iskolában érettségi-
zett, azt követően a Magyar Általános Hitel-
bank helyi fiókjában kezdett el dolgozni. 1943. 
októberben behívták katonának. Tartalékos 
tüzértiszti iskolát végzett, 1944. áprilistól au-
gusztusig Ukrajnában frontszolgálatot teljesí-
tett, majd részt vett a magyarországi harcok-
ban. 1945. április elején szovjet hadifogságba 
esett, s több mint három évig a Krím félszi-
geten raboskodott. 1948 augusztusában tért 
haza, s tisztviselőként helyezkedett el. 1963-
ban okleveles könyvvizsgálói, 1964-ben pedig 
orosz–rajz szakos tanári képesítést szerzett. 
Húsz éven keresztül a Gyógyszertári Központ 

főkönyvelője, illetve 1982-től nyugdíjazásáig gazdasági igazgatóhelyettese 
volt. A rendszerváltozás után felvették a Vitézi Rendbe, belépett a Nemzet-
őrségbe, és a Szent György Lovagrend is tagjai közé fogadta. Aktív szerepet 
vállalt a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségében és a Honvéd Hagyományőr-
ző Egyesületben. 2011-ben hunyt el szülővárosában. A világháborús élménye-
iről és a fogságban eltöltött évekről írott memoárját – saját kezű rajzaival 
illusztrálva – a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a Szovjetunióba hurcolt kény-
szermunkások és politikai foglyok emléke előtt tisztelgő sorozatában tárja a 
nagyközönség elé.

VONHÁZ JÓZSEF: MODERNKORI RABSZOLGASÁG

Gulag könyvek. Sorozatszerkesztő: Máthé Áron

Visszaemlékezés, terjedelem: 160 oldal

A szovjet hatóságok 1945 januárjában – a háborúért felelőssé tett német nép 
kollektív büntetése részeként – több tízezer bánáti és szatmári svábot, vala-
mint észak- és dél-erdélyi szászt deportáltak a Szovjetunióba. Az akció zökke-
nőmentes végrehajtása érdekében a szovjet fegyveres szervek helyi segítőik, 
az úgynevezett policok közreműködésével a „malenykaja rabota” (kis munka) 
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ígéretével gyűjtötték össze a polgári lakosok 
tömegeit. A magyar köznyelvben „málenkij 
robot” néven rögzült kifejezés a gyakorlatban 
a Szovjetunióban végzendő kényszermunkát 
jelentette. Ez a sors várt a mindössze 16 éves 
gimnáziumi tanulóra, Vonház Józsefre is, akit 
1945. január 3-án a Szamos-híd helyreállításá-
nak ürügyével hurcoltak el a Szatmár megyei 
Mezőpetriből az ukrajnai Sztalino (Donyeck) 
melletti Konsztantyinovka lágerébe, ahol kö-
zel öt évet töltött „modernkori rabszolgaként”. 
1949 decemberében térhetett vissza szülőfa-
lujába, 1950-ben a román hatóságok három-
éves katonai munkaszolgálatra hívták be, ami 

az ő esetében bányamunkát jelentett. Leszerelését követően folytatta tanul-
mányait, 1958-tól 1989-ig Nagykárolyban dolgozott fizikatanárként, majd a 
rendszerváltozás után áttelepült Németországba. Vonház Józsefnek a fog-
ságban eltöltött évekről írott memoárját a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a 
Szovjetunióba hurcolt kényszermunkások és politikai foglyok emléke előtt 
tisztelgő sorozatában tárja a nagyközönség elé.

MÓROCZA KÁROLY: 1249 NAP FOGSÁGBAN. 1945 JÚLIUSÁTÓL 1948 
NOVEMBERÉIG

Gulag könyvek. Sorozatszerkesztő: Máthé Áron 

Visszaemlékezés, terjedelem: 98 oldal

Mórocza Károly kálváriája 1945 júliusában vet-
te kezdetét, amikor több mint három hónap-
pal Magyarország megszállása után szülőfalu-
jában, Aszófőn civilként, több társával együtt 
fogságba vetették az akkor huszonhárom 
éves fiatalembert, s a Szovjetunióba hurcolták 
kényszermunkára, ahol közel három és fél évet 
raboskodott embertelen körülmények között. 
Megpróbáltatásai a szabadulást követően 
sem szűntek meg. Rendszeresen jelentkeznie 
kellett a rendőrségen, de a hatóságok egyéb 
eszközöktől sem riadtak vissza, hogy elnémít-
sák a szovjetunióbeli viszonyokat a saját bő-
rükön megtapasztalt szemtanúkat. Az erdész 
végzettségű Mórocza a civil életbe visszatér-
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ve pályafutása során több tízezer hektár új erdőt telepített. „Hazatérésem 
után tilos volt beszélni, így az általam elültetett fákkal a mellőlem kihaltakra is 
emlékszem” – vallott egy interjúban a 2017-ben már kilencvenöt éves túlélő, 
akinek memoárját a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a Szovjetunióba hurcolt 
kényszermunkások és politikai foglyok emléke előtt tisztelgő sorozatában 
tárja a nagyközönség elé.

OLBITZ FERENC: A FOGSÁG ÉVEI

Gulag könyvek. Sorozatszerkesztő: Máthé Áron 

Visszaemlékezés, terjedelem: 80 oldal

Olbitz Ferenc 1926-ban született Budapesten. 
A négy polgári elvégzése után vegyészgya-
kornokként kezdett el dolgozni, majd 1943-
ban szülei elektroműszerész-inasnak adták. 
1944 őszén, a nyilas uralom idején előbb Bu-
dapesten osztották be honvédelmi munkára, 
majd sorstársaival együtt a nyugati határszél-
re került, ahonnan 1945 tavaszán kalandos kö-
rülmények között tért haza. 1945. május 25-én 
a megszálló szovjet hatóságok letartóztatták, 
Ausztriába szállították, ahol egy szovjet kato-
nai bíróság – mintegy negyedórás tárgyalást 
követően – 15 évi javító-nevelő munkára ítélte. 
A hírhedt Vorkuta környéki lágerekben rabos-

kodott, többször is csak az orvosok szakértő beavatkozása mentette meg az 
életét. 1953 novemberében szabadult – betegen, csontsoványan. Felépülését 
követően nyugdíjba vonulásáig a Kőfaragó és Épületszobrászipari Vállalatnál 
dolgozott. 2012-ben hunyt el. A fogságban töltött évekről a diktatúra évtize-
deiben szinte semmit sem osztott meg környezetével, neki és sorstársainak 
is hallgatást parancsoltak. Ez a lelki szorítás a rendszerváltozás után is csak 
lassan engedett, a hallgatás falát nehezen törték át az emlékek. Memoárját 
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a Szovjetunióba hurcolt kényszermunkások 
és politikai foglyok emléke előtt tisztelgő sorozatában tárja a nagyközönség 
elé.
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SZÉKELY ANDRÁS: VESZÉLYES VISZONYOK. VISSZAEMLÉKEZÉSEK 
KARÁDY KATALINRA, UJSZÁSZY ISTVÁNRA, A MÁSODIK 
VILÁGHÁBORÚRA ÉS A SZOVJET HADIFOGSÁG ÉVEIRE

A szöveget gondozta, az előszót, az utószót és a jegyzeteket írta: Haraszti 
György 
Gulag könyvek. Sorozatszerkesztő: Máthé Áron 
Visszaemlékezés, terjedelem: 190 oldal

Székely András (külföldön André de Székely, 
1919–2008), az egyik legnagyobb amerikai te-
levíziós társaság, az ABC filmprodukciós osz-
tályának alelnök-producere élete kalandokban 
és sikerekben egyaránt gazdag volt, miként 
ezt az utolsó hónapjaiban vele készített inter-
júk is alátámasztják. A hihetetlen önbizalomról 
tanúskodó, gyakran svejki hangvételű elbeszé-
lésekből kibontakozik a színiakadémiát vég-
zett aranyifjú befolyásos arisztokraták, híres 
színészek és színésznők társaságában töltött 
pályakezdő, bohém éveinek története a hábo-
rú előtti Budapesten és külföldön. Megismer-
kedhetünk a francia idegenlégiótól a kiugrási 
kísérletig ívelő második világháborús „kaland-

jaival”. Ezt az időszakot az ötéves szovjet hadifogság zárta le. Különösen ér-
dekes részleteket olvashatunk Ujszászy Istvánnal való kapcsolatáról, akivel a 
kransznogorszki fogolytáborban találkozott, valamint a legendás „kémtábor-
nok” menyasszonyáról, Karády Katalinról. Utóbbihoz a harmincas évek máso-
dik felétől a színésznő haláláig tartó jó viszony fűzte. A sorok között felsejlik 
az 1950 és 1956 közötti budapesti színházi világ képe is, s szó esik az emigrá-
ciót követő beilleszkedéséről az Egyesült Államok művészi-kulturális életébe. 
Hosszú élete során Székely András ismételten kapcsolatba került a francia, 
magyar, német, szovjet és amerikai titkosszolgálatokkal. A beszélgetésekből 
erről csak homályos, gyakran megtévesztő kép bontakozik ki – izgalmas ka-
landra híva az olvasót.
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LÉPÉSEK A GAZDASÁGI TELJHATALOM FELÉ, 1945–1948

Szerkesztette: Bank Barbara és Germuska Pál

Terjedelem: 208 oldal
NEB könyvtár

A kötet a Nemzeti Emlékezet Bizottsága gaz-
dasági munkacsoportjának első – mintegy 
kétéves – kutatásai eredményeit összegzi, el-
sősorban az 1945 és 1949 közötti átmeneti esz-
tendők bemutatásával. A NEB célkitűzéseivel 
összhangban a munkacsoport komoly hang-
súlyt fektetett a kiépülő pártállam szervezeti, 
intézményi struktúráinak feltérképezésre és 
megismerésére. A kötet első két tanulmánya 
éppen ezért a gazdasági intézményrendszer 
átalakulásait taglalja. Germuska Pál kötetnyitó 
tanulmánya (Adalékok a magyarországi gaz-
dasági intézményrendszer 1945−1948 közötti 
változásaihoz) egyfelől alapos historiográfiai 
áttekintéssel, másfelől nemzetközi kitekintés-

sel kezdődik: a tervezés és az államosítás milyen formákban jelentkezett a 
második világháború utáni Európában, illetve milyen szovjet tervek és elkép-
zelések léteztek a közép-kelet-európai térségre. Csízi István tanulmánya (Az 
Országos Tervhivatal az első hároméves terv időszakában, 1947−1949) a tár-
gyalt korszak egyik legfontosabb új intézményét, az 1947-ben létrehozott terv-
hivatalt mutatja be – eddig sosem tárgyalt részletességgel. Orbán-Schwar-
zkopf Balázs tanulmánya (Népgazdaság és társadalmi tulajdon védelme az 
1970-es és 80-as évek fordulóján az állambiztonsági iratok tükrében) a kései 
Kádár-korszak Belügyminisztériumának (BM) gazdaságvédelmi és gazdasá-
gi elhárítási tevékenységének összegzésére tesz kísérletet. A kötet utolsó írá-
sa, Török Ádám esettanulmánya (A „pénznyelő” − Asboth Oszkár A. T. 50/2 
típusjelzésű hajója) a háború utáni jóvátétel egy furcsa és csavaros történetét 
eleveníti fel. Asboth Oszkár kalandos életű és sorsú repülőgép-tervezőként 
és helikopterépítőként vált ismertté, a háború után viszont egy légcsavaros 
meghajtású motorcsónakkal keltett érdeklődést, amellyel a Csehszlovákiának 
jóvátételként szállítandó hajókontingenst remélték mielőbb kiállítani.



124

„TUDJÁK MÁR A KISGYEREKEK IS” TANULMÁNYOK A PROLETÁR-
DIKTATÚRA IDEOLÓGIAI ÉS KULTURÁLIS ALAPJAINAK 
MEGTEREMTÉSÉRŐL

Szerkesztette: Máthé Áron

Terjedelem: 456 oldal
NEB könyvtár

Miként szolgálta a Szovjetunió érdekeit az a 
fejlemény, hogy a kommunista mozgalom ma-
gyar teoretikusainál az 1930-as évek második 
felében megjelent a nemzeti hagyományok-
hoz való kapcsolódás igénye? Miért tulajdoní-
tott 1945 után kiemelt jelentőséget a kommu-
nista párt a magyar sportélet irányítása feletti 
ellenőrzés megszerzésnek? Miért érte számos 
kritika az agitációs és propagandamunkát a 
pártvezetés részéről az 1956-os forradalom és 
szabadságharc leverését követő hónapokban? 
Hogyan zajlott a diákok ideológiai nevelése az 
egyetemi és főiskolai oktatásban a Kádár-kor-
szakban? Milyenek voltak a cigányság minden-
napjai a szocializmus évtizedeiben, és miként 

erodálták a roma kulturális hagyományokat a szocialista kísérlet uniformizáló 
törekvései? A Nemzeti Emlékezet Bizottsága kulturális munkacsoportjának 
kötetében öt, egymáshoz látszólag lazán kapcsolódó, ám valójában ugyan-
azon probléma egyes részterületeit, a sokágú hatalmi befolyás témáját más-
más oldalról feltáró tanulmányokból plasztikus képet kaphatunk arról, milyen 
eszközökkel igyekezett a szocializmus felépítésének jelszavai mögé bújó ha-
talom megteremteni a társadalom feletti minél hatékonyabb ellenőrzést.
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9.1.2. A NEB SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL MEGJELENT 
KIADVÁNYOK

SZOVJET FOGSÁGBA HURCOLT REFORMÁTUSOK A KÁRPÁT-
MEDENCÉBEN

Szerkesztette: Erdős Kristóf, Kiss Réka és Zila Gábor

Tanulmánykötet, terjedelem: 224 oldal
Budapest, Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány
RKK könyvek. Református közelmúltunk. Sorozatszerkesztő: Kiss Réka

BRUSZNYAI ÁRPÁDNÉ HONTI ILONA: NAPLÓ

Szerkesztette: Imre Frigyesné és Nagy András

Terjedelem: 103 oldal 
Veszprém, Brusznyai Árpád Alapítvány
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9.2. A BIZOTTSÁG TAGJAINAK PUBLIKÁCIÓI ÉS 
TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE

FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA

Publikációk:

 — 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.

 — Remény és realitás. Magyarország 1945. Szerk. Horváth Zsolttal. Buda-
pest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017.

 — Szovjet fogságba hurcolt reformátusok a Kárpát-medencében. Tanul-
mánykötet. Szerk. Erdős Kristóffal és Zila Gáborral. Budapest, Refor-
mátus Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, 2017. (RKK Könyvek. 
Református közelmúltunk.)

 — Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Szerk. Csi-
kós Gáborral és Ö. Kovács Józseffel. Budapest, MTA BTK–Nemzeti Em-
lékezet Bizottsága, 2017. (Magyar vidék a 20. században 1.)

 — 1956: symboly, akcenty, interpretácie. In Attila Simon–Slavomír Mi-
chálek a kol.: Revolúcia v susedstve. Maďarská revolúcia v roku 1956 a 
Slovensko. Šamorín–Bratislava–Budapest, Forum inštitut pre výskum 
menšín Historický ústav SAV–Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017.

 — 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.

 — Újrahasznosítás. A Keresztyén Ifjúsági Egyesület elleni állambiztonsá-
gi eljárások. In Tabajdi Gábor (szerk.): „Illegális ifjúsági munka.” Cser-
készközösségek a diktatúrában. Budapest, Magyar Cserkészszövetség, 
2017.

 — ’56 után. Megtorlás a református egyházban. Rubicon, 2017/4. 59–67.
 — Magyar vidék a 20. században. Sorozatszerk. Fodor Pállal, Horváth 

Gergely Krisztiánnal és Ö. Kovács Józseffel. Budapest, MTA Bölcsé-
szettudományi Kutatóközpont–Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017–
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Oktatás:

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Tan-
székének megbízott vezetőjeként a Magyar egyháztörténet 1–3. című tárgyak 
oktatása a 2016–17. évi őszi, valamint a 2017–18. évi tavaszi félévben.

Előadások:

 — Reformátusok a Gulagon. Előadás a Hívők és egyházi emberek a Gula-
gon című nemzetközi konferencián. Szeged, Katolikus Ház Nagyterme, 
2017. január 27.

 — Reformátusok 1945–56. Előadás a Mika Sándor Egyesület Keresztény 
mártírium 1944–1956 című konferenciáján. Budapest, Petőfi Irodalmi 
Múzeum, 2017. február 9.

 — Trauma és tabu. Szovjet fogság és emlékezete. Előadás az Egyesült 
Magyar Izraelita Hitközség A Gulagok rabjainak világa, zsidó sorsok 
című konferenciáján. Budapest, Keren Or Központ, 2017. február 16.

 — Adatok a megtorlás történetéhez. Előadás a Debreceni Egyetem 1956-
os emlékévhez kapcsolódó konferenciáján. Debrecen, 2017. február 23.

 — 1956: A forradalom és következményei. Előadás a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola és Magyarország Beregszászi Konzulátusa 
közös, Az 1956-os forradalom hatása és következménye a szomszédos 
keleti blokk országokban című nemzetközi tudományos konferenciá-
ján. Beregszász, 2017. február 27.

 — Megtorlás a református egyházban 1956-ban. Egy koncepció és tovább 
élése. Előadás Budapest Főváros Levéltára Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc utáni megtorlás. Büntető iratok mint a történelmi kuta-
tás forrásai című konferenciáján. Budapest, Budapest Főváros Levéltá-
ra, Gárdonyi Albert terem, 2017. március 30.

 — Tiltott és tűrt pasztoráció a református egyházban: források és a meg-
ismerés határai. Előadás Budapest Főváros Levéltára, a Magyarországi 
Egyházi Levéltárosok Egyesülete és a Magyar Tudományos Akadémia 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont közös, Vallási közösségek, gyűj-
temények és ellenállás a szocializmus idején című konferenciáján. Bu-
dapest, Budapest Főváros Levéltára, 2017. április 7.

 — A kommunista diktatúra emlékezete a református egyházban. Előadás 
a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei A re-
formátus emlékezet helyei című konferenciáján. Sárospatak, 2017. áp-
rilis 21.

 — A régi Szárszó. Előadás a Reformátusok Szárszói Konferenciáján. Bala-
tonszárszó, 2017. augusztus 24.

 — Párhuzamok és különbségek. Evangélikusok és reformátusok a kom-
munista egyházpolitika útvesztőiben. Előadás a „Felszítod az érdek-
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lődést a tudományok 
művelése iránt.” A lutheri 
reformáció Magyaror-
szágon és Közép-Euró-
pában című nemzetközi 
konferencián. Budapest, 
Magyar Nemzeti Levél-
tár Országos Levéltára, 
2017. szeptember 20.

 — Kutatási irányok, kér-
dések és problémák a 
református közelmúlt-
feltárásban. Előadás a 
Keskeny úton? A pro-
testáns közelmúlt feltá-
rásának dilemmái című 
konferencián. Budapest, 
Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem Hittudomá-
nyi Kar, 2017. szeptem-
ber 25.

 — Divide et impera! The communist church policy and options of the 
Hungarian protestant churches. Előadás, valamint megnyitóbeszéd a 
Confrontation-Cooperation-Coordination. Christian Churches in the 
Soviet Bloc című nemzetközi műhelykonferencián. Budapest, Nemzeti 
Emlékezet Bizottságának Hivatala, 2017. szeptember 26.

 — Diktatúrák szorításában. Előadás a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 
Reformáció 500 – Ravasz László emléknap című eseményen. Lakitelek, 
2017. szeptember 28.

 — Református lelkipásztori stratégiák és a megismerés lehetőségei. Előa-
dás és köszöntő az MTA BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoportja Vak-
vágány. A pártállam a vidék ellen a hosszú ötvenes években, 1948–1963. 
A szocializmus alapjainak lerakása című konferenciáján. Budapest, MTA 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. október 10.

 — Közelmúltunk történeti emlékezete. Előadás a Hadifogolytábor és ha-
difogolysors a Szegedi Fegyház és Börtönben 1944–1945-ben címmel 
megrendezett emléknapon. Szeged, 2017. október 27.

 — Régi és új kérdések a pártállami múlt kutatásában. Előadás az Magyar 
Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya 
Huszonhét éve terhes múlt című konferenciáján. Budapest, MTA Szék-
ház, Felolvasóterem, 2017. november 16.

 — Megtorlás vidéken. Szobonya Zoltán perének tanulságai. Előadás az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar és a 
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Nemzeti Emlékezet Bizottsága „Hajthatatlanul vallott elvekkel áll a bí-
rósággal szemben.” Adalékok az 1956-os forradalom vidéki eseménye-
inek kutatásához című konferencián és díjkiosztón. Budapest, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kari könyvtár, 
2017. november 21.

 — A kádári megtorlás és a protestáns egyházak 1956 után. Előadás az 
Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazga-
tósága és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közös, Halálra ítélve – papi 
sorsok ’56 után című konferencián. Budapest, Országház, Felsőházi 
ülésterem, 2017. december 15.

Megemlékezések, ismeretterjesztő előadások:

 — Előadás Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának meg-
hívására a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartott 
megemlékezésen. Budapest, 2017. február 24.

 — Köszöntő a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az Országgyűlés Hiva-
talának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága által Kovács 
Béla nemzetgyűlési képviselő elhurcolásának hetvenéves évforduló-
ja alkalmából rendezett konferencián. Budapest, Országház, Vadász-
terem, 2017. március 2.

 — Köszöntő az MTA BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoportja Váltóállítás. 
Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben című kötetének bemu-
tatóján. Budapest, Humán Tudományok Háza, 2017. április 11.

 — Nyitóbeszéd az IGE-IDŐK című jubileumi kiállítás Politika és hitvallás 
című kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött ünnepélyes megnyitó-
ján. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2017. április 26.

 — Moderátori feladatok ellátása az ENRS European Remembrance című 
nemzetközi szimpóziumának panelbeszélgetésén. Brüsszel, 2017. június 7.

 — Megemlékező beszéd a Tóth Ilonka Emlékházban. Budapest, 2017. jú-
nius 27.

 — Megnyitóbeszéd Az nem lehet, hogy súlyos bűntett ne legyen bün-
tethető – Az igazságtételi törvények negyedszázad távlatából című 
nemzetközi konferencián. Budapest, Országház, Vadászterem, 2017. 
szeptember 12.

 — Részvétel a Református Közéleti és Kulturális Műhely kerekasztal-be-
szélgetésén. Budapest, 2017. szeptember 28.

 — Köszöntő a Kinek a szolgálatában? Diplomácia és állambiztonság című 
konferencián. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kar, 2017. október 12.

 — Emlékbeszéd az ’56-os emlékműnél tartott megemlékezésen. Kecske-
mét, 2017. október 23.
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MÁTHÉ ÁRON

Publikációk:

 — „Az nem lehet ugyanis, hogy súlyos bűntett ne legyen büntethető.” 
Jogi fejezetek a magyarországi igazságtétel és kárpótlás történetéből. 
Szerk. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017.

 — „Légy hű mindhalálig…” A hitvalló egyház mártírjai. 2., átdolgozott, bő-
vített kiadás. Szerk. Soós Viktor Attilával. Budapest, Nemzeti Emléke-
zet Bizottsága, 2017.

 — „Tudják már a kisgyermekek is.” Tanulmányok a proletárdiktatúra ideo-
lógiai és kulturális alapjainak megteremtéséről. Szerk. Budapest, Nem-
zeti Emlékezet Bizottsága, 2017.

 — Emlékezetkultúra és identitás a 20. századi magyar történelem vo-
natkozásában. In „Gulag történetek.” Dél-alföldi magyarok és magyar-
országi németek a szovjet munkatáborokban. Kiskunmajsa, Konecsni 
György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, 2017. 
7–20. (Ugyanitt előszó és végszó.)

 — Kommunizmus Magyarországon és a nemzeti identitás. In Miklós Péter 
(szerk.): Forradalom közelnézetből. Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc vidéki eseményei. Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum 
és Közművelődési Központ–Emlékpont 2017. 239–255.

 — Magyar református lelkész Goli Otokon. Keck Zsigmond a jugoszláv 
büntetőlágerben. Rubicon, 2017/9. 78–79.

 — Gulag könyvek. Sorozatszerkesztő. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bi-
zottsága, 2017–



131

Előadások:

 — Egy külön világ: a Gulag. Előadás a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
és az ŐrvidékHáz közös, A szögesdrót ölelése című konferenciáján. 
Szombathely, 2017. január 25.

 — Előadás a Leigázottság és a málenkij robot című, a történelmi Magyar-
országot sújtó tömeges elhurcolások történetét bemutató nemzetközi 
tudományos konferencián. Kecskemét, 2017. február 11.

 — Kommunizmus és kényszermunka. Előadás az Elhallgatott történelem. 
Lágerek a gyűlölet századában című Gulag-emlékkonferencián. Lete-
nye, Fáklya Művelődési Központ, 2017. február 24.

 — Előadás a Kovács Béla nemzetgyűlési képviselő elhurcolásának hetve-
néves évfordulója alkalmából rendezett konferencián. Budapest, Or-
szágház, Vadászterem, 2017. március 2.

 — Előadás a Matica Hrvatska felkérésére a European experiences about 
the dealing with totalitarian past című nemzetközi konferencián. Zág-
ráb, 2017. április 19–20.

 — Egy lelkészi sors az állambiztonsági iratokban: a pasaréti példa. Előa-
dás a Keskeny úton? A protestáns közelmúlt feltárásának dilemmái 
című konferencián. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Hit-
tudományi Kar, 2017. szeptember 25.

 — Források az állambiztonság történetéről. Mit hihetünk el az iratoknak? 
Előadás Borvendég Zsuzsanna Az impexek kora című kötetének be-
mutatóján. Budapest, VII. kerület, Király utca 9., 2017. október 26.

 — The Victims of Communism: the Unquiet Graves. Előadás a Danube 
Institute 100th Anniversary of the Russian Revolution című nemzetközi 
konferenciáján. Budapest, Párbeszéd Háza, 2017. november 9.

 — The „White Papers”. A Series of Propaganda Booklets on the 1956 Re-
volution, Issued by the People’s Republic of Hungary. Előadás a Need 
to Know VII: A hírszerzés láthatatlan keze című nemzetközi konferenci-
án. Budapest, Antall József Tudásközpont, 2017. november 9–10.

Egyéb szakmai tevékenység:

A Karc FM Farkasverem című műsorának társszerkesztője.

Megemlékezések, ismeretterjesztő előadások:

 — Rendhagyó történelemóra a Kispesti Társaskör szervezésében a szov-
jet kényszermunkatáborok történetéről a Kós Károly Általános Iskola 
és a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium diákjainak. Budapest, Kispesti 
Munkásotthon, Művelődési Ház, 2017. január 4.
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 — Rendhagyó történelemóra a Semmelweis Ignác Humán Szakképző 
Iskola és Gimnázium, valamint a Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű 
Szakgimnázium diákjainak. Budapest, 2017. január 13.

 — Beszéd a Gulag-táborok magyar áldozatainak emléket állító Gulag 
800.000! című installáció megnyitóján. Budapest, Városháza park, 
2017. február 2.

 — Magyar tragédia a Kárpát-medencében. Előadás a Gulag áldozataira 
emlékező kiállítás záróeseményén. Nyírkarász, Művelődési Ház, 2017. 
február 25.

 — Előadás a Magyarország svédországi nagykövetségén megrendezett 
Gulag-workshopon. Stockholm, 2017. március 21–23.

 — Részvétel a Reformáció 500 – Posztmodern társadalmak – protestáns 
tartalmak című rendezvény keretében megrendezett kerekasztal-be-
szélgetésen. Révfülöp, 2017. május 23.

 — Beszéd A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapít-
vány rendezvényén a Totalitárius diktatúrák áldozatainak európai em-
léknapja alkalmából. Budapesti, Honvéd tér, 2017. augusztus 22.

 — A „szovjet örökség” és az európai emlékezet. Előadás az 1956 Öröksé-
ge Alapítvány, a POFOSZ 1956-os Hagyományőrzők és a POFOSZ XIV. 
ker. szervezete felkérésére. Budapest, POFOSZ-székház, 2017. szep-
tember 6.

 — Részvétel Az üldözött Bethlen című kreatív dokumentumfilm bemuta-
tását követő kerekasztal-beszélgetésen. Budapest, József Attila Szín-
ház, 2017. szeptember 16.

 — Beszéd Bencsik Sándor újbudai emléktáblájának ünnepélyes felavatá-
sán. Budapest, 2017. szeptember 22.

 — Szekcióvezetői feladatok ellátása a Kinek a szolgálatában? Diplomácia 
és állambiztonság című konferencián. Budapest, Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2017. október 13.

 — Előadás a Why was there not a Nuremberg for Communism? című ren-
dezvényen. Brüsszel, Európai Parlament, 2017. október 16–17.

 — Beszéd a málenkij robot áldozatairól való megemlékezésen. Vállaj, 
2017. október 20.

 — Ünnepi beszéd a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében 
az 1956-os forradalomról tartott megemlékezésen. Százhalombatta, 
2017. október 23.

 — Részvétel a Dunaújvárosi Egyetem által megrendezett Sztálinváros 
polgára voltam című nemzetközi konferencia keretében megrendezett 
panelbeszélgetésen. Dunaújváros, 2017. október 25.

 — Előadás a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége, a 
Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, a Károli Gáspár 
Református Egyetem és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága által a „nagy 
októberi szocialista forradalom” kitörésének 100. évfordulója alkalmá-



133

ból szervezett megemlékezésen. Budapest, Károli Gáspár Református 
Egyetem Hittudományi Kar, 2017. november 7.

 — Előadás a magyarok Gulagra hurcolásának tényeiről az Akiket a Gulag-
ra hurcoltak című rendezvényen. Pozsony, Comenius Egyetem, 2017. 
november 14.

BANK BARBARA

Publikációk:

 — Az 1956-os forradalom és szabadságharc Sümegen és a sümegi járás-
ban. Mészáros Gyulával. Veszprém, Magyar Nemzeti Levéltár Veszp-
rém Megyei Levéltára, 2017.

 — Recsk. A magyar internálótáborok története, 1945–1953. Budapest, 
Szépmíves, 2017.

 — Sopron 1956. Sopron város eseményei a forradalom és szabadságharc 
alatt. Sopron, Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye 
Soproni Levéltára, 2017.

 — Emlékek a táborokból. Harangozó Ferenc és Mészáros Tibor Gulag-ra-
bok megpróbáltatásai. Szerk. Soós Viktor Attilával. Agyagosszergény, 
Közi Horváth József Népfőiskola, 2017.

 — Kölley György: Értetek és miattatok. Egy magyar cserkészvezető visz-
szaemlékezései. Szerk. és jegyzetekkel ellátta Soós Viktor Attilával. Le-
ányfalu, Faluház és Ravasz László Könyvtár, 2017.

 — Lépések a gazdasági tejhatalom felé, 1945–1948. Szerk. Germuska Pál-
lal. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017.

 — A vármegyék Magyarországon a szovjet megszállás első évében. In 
Horváth Zsolt–Kiss Réka (szerk.): Remény és realitás. Magyarország 
1945. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017. 247–265.

 — Bevezetés. Egyházi személyek a Gulag–Gupvi táborvilágában. Soós 
Viktor Attilával. In Bank Barbara–Soós Viktor Attila (szerk.): Emlékek 
a táborokból. Harangozó Ferenc és Mészáros Tibor Gulag-rabok meg-
próbáltatásai. Agyagosszergény, Közi Horváth József Népfőiskola, 
2017.

 — És újra nyitnak a táborok… A közbiztonsági őrizet intézménye 1956–
1960 között. In Müller Rolf–Takács Tibor–Tulipán Éva (szerk.): 1956. Erő-
szak és emlékezet. Budapest, Jaffa, 2017. 165–177.

 — Gupvi. A „külföldiek Gulagja”. Rubicon, 2017/3. 20–23.



134

Oktatás:

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi 
Kar Törtéttudományi Intézetében oktatott tárgyak: 

 — Magyarország társadalomtörténete, 1945–1990 szeminárium, BA
 — Demokratikus és diktatórikus rendszerek Magyarországon a 20. szá-

zadban előadás és szeminárium, MA, levelező
 — Politika és kultúra a modern Magyarországon szeminárium, MA, leve-

lező
 — Demokráciák és diktatúrák előadás, MA, levelező
 — Magyarország társadalomtörténete, 1914–1945 szeminárium, osztatlan 

tanári képzés
 — Magyarország története, 1945–1990 szeminárium, ERASMUS-diákok-

nak angol nyelven
 — 1945–1956 közötti perek, internálások, kitelepítések szeminárium, dok-

tori iskola 
 — Ki a reakciós? szeminárium, doktori iskola 
 — Konferenciaelőadás magyar nyelven szeminárium, doktori iskola

Előadások:

 — A táborrendszerek története. Előadás az „Elnémított történelem…” – 
amit a Gulagról és a Gupviról illik tudni! című konferencián. Hajdúszo-
boszló, 2017. január 18.
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 — A magyarországi internáló- és kényszermunkatáborok. Előadás A szö-
gesdrót ölelése című konferencián. Szombathely, 2017. január 25.

 — A délvidéki magyarirtás. Előadás a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 
1944–45 Alapítvány Délvidéki magyar Golgota, 1944–45 című vándor-
kiállításának nagykanizsai megnyitója alkalmából. Nagykanizsa, Halis 
István Városi Könyvtár, 2017. január 26.

 — A Gulag-rendszer története. Előadás a Gulag emléke és emlékezete 
című konferencián. Kemestaródfa, 2017. február 9.

 — Gulag- és Gupvi-táborrendszerek. Előadás A közép-európai országok 
gulágkutatásainak eredményei – Esterházy János és Dél-Szlovákiából 
elhurcolt társainak tragédiája című nemzetközi konferencián. Pozsony, 
2017. február 10.

 — Hadifogoly- és gyűjtőtáborok Magyarországon. Előadás a Nyugat- 
Magyarországról Gulágra hurcolt áldozatokról megemlékező konfe-
rencián. Sopron, Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, 2017. 
február 25.

 — Az 1956 november 4-e utáni ellenállások. Előadás a Huszár Győző-em-
lékkonferencián. Páty, 2017. március 11.

 — The „Hushed-up Raid” – The Situation of Délvidék between 1944 and 
1945. Előadás a The first international conference on nations under 
genocide című konferencián. Budapest, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, 2017. április 20.

 — Mindszenty letartóztatása előtti és utáni hangulatjelentések. Előadás a 
Mindszenty József emlékezete című konferencián. Zalaegerszeg, 2017. 
május 17.

 — Az internálásról. Előadás az Információszolgáltatóknak a jogfosztott-
ságról – Gulág, Recsk, Hortobágy tükrében című konferencián. Buda-
pest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2017. október 26.

Kiállítások:

 — Megtorlás 1956 után. A kiállítás tervezése, szerkesztése, létrehozásá-
ban való közreműködés.

 — Megtorlás – egyházi személyek, 1956. A kiállítás tervezése, szerkeszté-
se, létrehozásában való közreműködés.

 — Tököl ’56. A kiállítás tervezése, szerkesztése, létrehozásában való köz-
reműködés.

Katalógusok:

 — Megtorlás 1956 után. A kiállítás katalógusának elkészítésében való köz-
reműködés.
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 — Megtorlás – egyházi személyek, 1956. A kiállítás katalógusának elkészí-
tésében való közreműködés.

 — Tököl ’56. A kiállítás katalógusának összeállítása, szerkesztésében való 
közreműködés.

Egyéb szakmai tevékenység:

 — Tököl 1956 című animációs rövidfilm. Szakértés, tervezés.
 — Részvétel az Amit a Gupvi–Gulagról tudni kell országos tanulmányi 

verseny történészi előkészítésében, valamint pontozóbizottsági tag-
ság a verseny 3. fordulójának döntőjében. Budapest, 2017. január 19.

 — A Kecskemétről elhurcolt civil lakosság „útja” a Szovjetunió munkatá-
boraiba. Terepfelkutatás, felmérés Oroszországban, 2017. szeptember 
20–28.

Megemlékezések, ismeretterjesztő előadások:

 — A Gupvi–Gulag-táborvilág. Előadás. Polgárdi, Városi Könyvtár, 2017. ja-
nuár 27. 

 — Az ellenállás tagjai a Gulag–Gupvi-táborokban. Előadás az Emlékek a 
táborokból. Harangozó Ferenc és Mészáros Tibor Gulag-rabok megpró-
báltatásai című kötet bemutatóján. Agyagosszergény, 2017. február 4.

 — Megnyitóbeszéd a Magyarok szovjet fogságban 1944–1956 című kiállí-
táson. Pozsony, 2017. február 10.

 — Magyarok szovjet fogságban. Előadás és könyvbemutató. Nagyvárad, 
Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ, 2017. február 14.

 — A recski internálótábor története. Előadás a beregszászi II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskola csoportjának. Recsk, 2017. február 18.

 — Rendhagyó történelemóra A Gupvi–Gulag-rendszerek világa címmel. 
Salgótarján, Madách Imre Gimnázium, 2017. február 20.

 — Rendhagyó történelemóra A Gupvi–Gulag-rendszerek világa címmel. 
Salgótarján, Bolyai János Gimnázium, 2017. február 20.

 — Rendhagyó történelemóra A Gupvi–Gulag-rendszerek világa címmel. 
Győr, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, 2017. február 21.

 — Rendhagyó történelemóra A Gupvi–Gulag-rendszerek világa címmel. 
Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos Gimnázium, 2017. február 21.

 — Rendhagyó történelemóra A Gupvi–Gulag-rendszerek világa címmel. 
Gödöllő, Madách Imre Szakközépiskola és Szakgimnázium, 2017. feb-
ruár 22.

 — Rendhagyó történelemóra A Gupvi–Gulag-rendszerek világa címmel. 
Tiszaújváros, Eötvös József Gimnázium, 2017. február 22.
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 — Rendhagyó történelemóra A Gupvi–Gulag-rendszerek világa címmel. 
Gyömrő, Teleki László Gimnázium, 2017. február 23.

 — Magyarok a Szovjetunió munkatáboraiban. Előadás a kommunista dik-
tatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából. Ebes, 2017. február 23.

 — A Gulag fogságában. Előadás a kommunista diktatúrák áldozatainak 
emléknapja alkalmából. Hajdúnánás, 2017. február 23.

 — Részvétel Kölley György Értetek és miattatok. Egy magyar cserkészve-
zető visszaemlékezései című kötetének bemutatóján. Leányfalu, Falu-
ház és Ravasz László Könyvtár, 2017. február 24.

 — Részvétel a Szabadulás nélkül – Érd és környéke lakosai a Szovjetunió 
munkatáboraiban 1945–1954 című munka bemutatóján. Érd, 2017. már-
cius 7.

 — Magyarok szovjet kényszermunkán. Előadás a Magyarok szovjet fog-
ságban 1945–1956 című kiállítás megnyitóján. Nagyszombat, 2017. már-
cius 22.

 — A recski rabok. Előadás a Recski Szövetség Egyesület által szervezett 
megemlékezésen. Recsk, 2017. szeptember 17.

 — Emlékbeszéd az 1956-os forradalomról és annak előzményeiről rende-
zett megemlékezésen. Kecskemét, Megyeháza, 2017. szeptember 29.

 — Emlékbeszéd a Szobonya Zoltán halálának 59. évfordulója alkalmá-
ból rendezett megemlékezésen. Kecskemét, Mátyási utcai börtön fala, 
2017. szeptember 29.

 — A forradalom vidéken. Előadás az 1956-os forradalom és szabadság-
harc évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Kerekegyhá-
za, 2017. október 20.

 — A kecskeméti civil lakosság elhurcolása a Szovjetunió munkatáborai-
ba. Beszámoló előadás az egykori kényszermunkatáborok és hadifo-
goly-temetők nyomait feltáró oroszországi útról. Kecskemét, Katona 
József Könyvtár, 2017. október 20.

 — Részvétel a Recsk. A magyar internálótáborok története 1945–1953 
című kötet bemutatóján. Nagyvárad, Lorántffy Zsuzsanna Református 
Egyházi Központ, 2017. október 26.

ÖTVÖS ISTVÁN

Publikációk:

A dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirányításuk a szoci-
alizmusban című kötet publikációra való előkészítése.
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Oktatás: 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem három tanszékén (történettudományi, 
politológia és nemzetközi tanulmányok) oktatott tárgyak többek között:

 — Politikai gondolkodás a 20. századi Magyarországon MA 
 — Magyarország története, 1914–1945 előadás, BA
 — 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 
 — Magyarország nemzetközi kapcsolatainak 20. századi története MA 
 — Tér, identitás, kollektív emlékezet, a 20. századi Magyarországon előa-

dás, BA
 — Magyarország története 1914-1945 előadás, BA
 — Emlékezet és politika előadás, BA

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) Jelenkor Története és 
Nemzetközi Tanulmányok Tanszékén vezetett kurzusok: 

 — Közép-európai rendszerváltozás 
 — Koncepciós perek a kommunista diktatúrában

Előadások:

 — Legitimitás és forradalom. Előadás Az 1956-os forradalom hatása és 
következménye a szomszédos keleti blokk országokban című konfe-
rencián. Beregszász, 2017. február 27.
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 — Az újrakezdés előzményei: hadseregszervezés Magyarországon 1945 
és 1956 után. Előadás és köszöntő beszéd A dolgozó népet szolgál-
ták? Fegyveres testületek és pártirányításuk a szocializmusban című 
nemzetközi konferencián. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Zrínyi terem, 2017. március 13.

 — Részvétel a The Heritage in 21st Century Europe of the Crimes Com-
mitted by Communist Regimes című konferencián. Tallinn, 2017. au-
gusztus 23.

 — Népfront és párturalom. A kommunista politizálás két arca. Előadás a 
Kommunizmus Bűnei Alapítvány és a Konrad Adenauer Stiftung közös, 
A Kominform hatása a kommunisták magyarországi tevékenységére 
című konferenciáján. 2017. október 5.

 — Második felvonás. Újjáéledt-e a Magyar Közösség 1947 után? Előadás a 
Veritas Történetkutató Intézet és Budapest Főváros Levéltára közös, A 
Magyar Testvéri Közösség elleni per. 70 éve végezték ki Donáth Györ-
gyöt című konferenciáján. 2017. október 6.

Egyéb szakmai tevékenység:

Csoportvezetői feladatok ellátása a Magyar Tudományos Akadémia és az Or-
szággyűlés Hivatala közös projektje keretében megvalósuló képviselői adat-
bázis 1944. december 21.–1990. április 8. közötti személyi adattára előkészítő 
munkálataiban.

Megemlékezések, ismeretterjesztő előadások:

 — Előadás a Zentai Városi Múzeumban a Gulag-emlékévhez kapcsolódó 
konferencián. Zenta, 2018. február 18.

 — Moderátori feladatok ellátása a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és 
a kurd Salahaddin Egyetem közös, The first international conference 
on nations under genocide címmel megrendezett háromnapos nem-
zetközi konferenciának egyes szekcióiban. Budapest, Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem, 2017. április 19–21.

 — Összehasonlító elemzések jelentősége. A Szovjetunió és Kelet-Kö-
zép-Európa kommunista rendszereinek sajátosságai. Előadás a kolozs-
vári nyári egyetemen. Kolozsvár, 2017. augusztus 28.

 — Ünnepi beszéd az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évforduló-
ján. Visegrád, 2017. október 23.

 — A forradalom legitimitása. Előadás a Zalaegerszegi Baráti Egyesület 
által a forradalom leverésének évfordulója alkalmából szervezett emlé-
kesten. Zalaegerszeg, 2017. november 6.



140

SOÓS VIKTOR ATTILA

Publikációk:

 — A szuezi válság és Ma-
gyarország 1956. Diplo-
máciai iratok az 1956-os 
magyar forradalom és 
szabadságharc, illetve 
a szuezi válság történe-
téhez. Szerk. Dévavári 
Zoltánnal, Földváryné 
Kiss Rékával, Sáringer 
Jánossal és Soós Vik-
tor Attilával. Budapest, 
Veritas–Magyar Napló, 
2017.

 — Emlékek a táborok-
ból. Harangozó Ferenc 
és Mészáros Tibor Gu-
lag-rabok megpróbál-
tatásai. Szerk. Bank 
Barbarával. Agyagosz-
szergény, Közi Horváth 
József Népfőiskola, 2017.

 — Kölley György: Értetek és miattatok. Egy magyar cserkészvezető visz-
szaemlékezései. Szerk. és jegyzetekkel ellátta Bank Barbarával. Leány-
falu, Faluház és Ravasz László Könyvtár, 2017.

 — „Légy hű mindhalálig…” A hitvalló egyház mártírjai. 2., átdolgozott, bő-
vített kiadás. Szerk. Máthé Áronnal. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bi-
zottsága, 2017.

 — Az Egyházüldözés a kommunista diktatúrában című lapszám társszer-
kesztése. Rubicon, 2017/4.

 — A katolikus egyház 1956-ban, különös tekintettel Mindszenty József bí-
boros, esztergomi érsek szerepére. In Wencz Balázs (szerk.): Évkönyv 
2016–2017. Esztergom, Magyar Nemzeti LevéltárKomárom-Esztergom 
Megyei Levéltára, 2017. 333–359.

 — A Regnum Marianum ifjúságnevelő munkája. In Tabajdi Gábor (szerk.): 
„Illegális ifjúsági munka.” Cserkészközösségek a diktatúrában. Buda-
pest, Magyar Cserkészszövetség, 2017. 18–22.

 — A Katolikus Iparos- és Munkásifjak Országos Egyesületének üldözése. 
In Tabajdi Gábor (szerk.): „Illegális ifjúsági munka.” Cserkészközössé-
gek a diktatúrában. Budapest, Magyar Cserkészszövetség, 2017. 66–71.
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 — Ifjúsági vezetők „begyűjtése” (1961). A „Fekete Hollók”-ügy. In Tabajdi 
Gábor (szerk.): „Illegális ifjúsági munka.” Cserkészközösségek a dikta-
túrában. Budapest, Magyar Cserkészszövetség, 2017. 132–137.

 — Szorítások közepette. Badalik Bertalan a veszprémi egyházmegye 
élén. In Karlinszky Balázs–Varga Tibor László (szerk.): „Rendületlenül a 
romok között”. A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között. Veszp-
rém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, 2017. 17–29. (A veszprémi 
egyházmegye múltjából 30.)

 — Magyar domonkos szerzetesek az illegalitás éveiben. In Barna Gá-
bor–Zágorhidi Czigány Balázs (szerk.): A 800 éves domonkos rend 
Magyarországon. A középkori provincia felbomlásától a közelmúltig. 
Budapest–Vasvár, Szent István Tudományos Akadémia–Domonkos 
Rendtörténeti Gyűjtemény, 2017. 181–194.

 — Egy szigorúan titkos tiszt, Kovács István egyházügyi tanácsos egy év-
tizedes (1966–1977) felügyeleti munkája és jelentései a bencés rendről. 
In Dénesi Tamás–Boros Zoltán (szerk.): Bencések Magyarországon a 
pártállami diktatúra idején I. Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátsági 
Levéltár, 2017. 195–234.

 — „Nyolcévi rabság után volt szabad 4 napom, 4 és fél szabad éjszakám.” 
Mindszenty József írása az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. 
In Tölgyesy József (szerk.): A vándordiák II. Tanulmánykötet Mészáros 
István professzor tiszteletére kilencvenedik születésnapján. Székesfe-
hérvár–Veszprém, MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudomá-
nyi Szakbizottság–Kodolányi János Főiskola, 2017. 240–249.

 — „A hit állandó öröme indít arra, hogy dolgozzam a lelkekért a menekült 
magyarság körében.” Mindszenty hazafisága, hűsége az egyházhoz, a 
történelmi magyar hazához. Kisebbségkutatás, 2017 (26) 4. 59–67.

 — A katolikus egyház helyzete 1956 után. Rubicon OnlinePlusz, 2017/4.
 — Az egyházpolitika és az azt végrehajtó intézmény, az Állami Egyház-

ügyi Hivatal 1956 után. Rubicon OnlinePlusz, 2017/4.
 — „Pap vagy te mindörökké” – még a munkatábor poklában is. Egyházi 

személyek a Gulagon. Rubicon OnlinePlusz, 2017/3.
 — Párhuzamok és különbségek két egymást követő győri megyéspüspök 

naplóiban. Apor Vilmos és Papp Kálmán személyes dokumentumai. 
Soproni Szemle, 2017 (74) 3. 277–285.

 — Placid atya tanít minket. In Vértanúink – Hitvallóink, 2017 (23) 2. 23–24.

Oktatás:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 
Történettudományi Intézet Jelenkortörténeti Tanszék, óraadó.
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Előadások:

 — Egyházi személyek elhurcolása. Előadás az „Elnémított történelem…” 
amit a Gulagról és a Gupviról illik tudni! című konferencián. Hajdúszo-
boszló, 2017. január 18.

 — Egyházi személyek a Gulagon. Előadás a Gulag emléke és emlékezete 
című konferencián. Kemestaródfa, 2017. január 28.

 — Az Állami Egyházügyi Hivatal 1956 előtt. Előadás a Keresztény társa-
dalmi mártírium 1944–1956 című nemzetközi konferencián. Budapest, 
2017. február 9.

 — Papként a Gulagon. A közép-európai országok gulágkutatásainak 
eredményei – Esterházy János és Dél-Szlovákiából elhurcolt társainak 
tragédiája című nemzetközi konferencián. Pozsony, 2017. február 10.

 — Esettanulmányok a Gulagról – a letartóztatástól a hazatérésig – egy-
házi foglyok példáján keresztül. Előadás a Történelemoktatók Szakmai 
Egyesülete konferenciáján. Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múze-
um, 2017. február 24.

 — „Az ellenséges arculatú vezetést politikailag lojális, együttműködésre 
kész vezetés váltotta fel.” A bencés rendre vonatkozó megyei rendőr-
kapitánysági jelentések a 70-80-as évekből. Előadás a Bencések Ma-
gyarországon a pártállami diktatúra idején II. című konferencián, Buda-
pest, 2017. március 24.

 — A nemzetiszocialista és a kommunista diktatúra közös vonásai. Előadás 
a Szempontok, fogalmak, élmények és módszerek című tanári konfe-
rencián. Mátraverebély-Szentkút, 2017. április 4.

 — Az Állami Egyházügyi Hivatal alapítása és szervezete 1951–1989 között. 
Előadás Az Állami Egyházügyi Hivatal története, működése és meg-
nyilvánulásai című konferencián. Mátraverebély-Szentkút, 2017. április 
5–6.

 — Hetényi Varga Károly gyűjteménye. Előadás Budapest Főváros Levél-
tára, a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete és a Magyar 
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont közös, 
Vallási közösségek, gyűjtemények és ellenállás a szocializmus idején 
című konferenciáján. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2017. áp-
rilis 7.

 — A Mindszenty-kérdés a magyar–vatikáni tárgyalásokon 1963–1975 kö-
zött. Előadás a Mindszenty József emlékezete című konferencián. Za-
laegerszeg, 2017. május 17.

 — A pártállam kitüntetési gyakorlata az egyházi személyek vonatkozá-
sában. Előadás a „Felszítod az érdeklődést a tudományok művelése 
iránt.” A lutheri reformáció Magyarországon és Közép-Európában című 
nemzetközi konferencián. Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár Orszá-
gos Levéltára, 2017. szeptember 20.
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 — Az ÁEH ellenőrzése a protestáns egyházak felett. Előadás a Keskeny 
úton? A protestáns közelmúlt feltárásának dilemmái című konferenci-
án. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, 
2017. szeptember 25.

 — A Külügyminisztérium „csatornái” az egyházakkal történő kapcsolat-
tartás terén az 1960–70-es években. Előadás a Kinek a szolgálatában? 
Diplomácia és állambiztonság című konferencián. Budapest, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2017. október 12.

 — A „Világosság” rezidentúra a magyarországi egyházak ellenőrzésére. 
Előadás Borvendég Zsuzsanna Az „impexek” kora című kötetének 
könyvbemutatóján, Budapest, 2017. október 26.

 — Az Állami Egyházügyi Hivatal ellenőrzése a protestáns egyházak felett. 
Előadás a Sopron és a reformáció című konferencián. Sopron, Magyar 
Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2017. 
november 29. 

 — „Politikai tevékenységet nem végzett, egyéniségével vonzotta az em-
bereket.” Brenner János életútja. Előadás a Halálra ítélve – papi sorsok 
’56 után című konferencián. Budapest, Országház, Felsőházi terem, 
2017. december 15.

Lektorálás:

 — Vecsey József (szerk.): Mindszenty bíboros. Írások hetvenedik szüle-
tésnapjára. Agyagosszergény, Közi Horváth József Népfőiskola, 2017.

 — Recsk. A magyar internálótáborok története 1945–1953. Budapest, 
Szépmíves, 2017.

Kiállítások:

 — Megtorlás 1956 után. A kiállítás tervezése, szerkesztése, létrehozásá-
ban való közreműködés.

 — Megtorlás – egyházi személyek 1956. A kiállítás tervezése, szerkeszté-
se, létrehozásában való közreműködés.

Katalógusok:

 — Megtorlás 1956 után. A kiállítás katalógusának elkészítésében való köz-
reműködés.

 — Megtorlás – egyházi személyek 1956. A kiállítás katalógusának elkészí-
tésében való közreműködés.



144

Egyéb szakmai tevékenység:

A Katolikus Rádió Arcok és sorsok – Fejezetek a magyar katolikus egyház 
történetéből című műsor szerkesztője.

Megemlékezések, ismeretterjesztő előadások:

 — Rendhagyó történelemóra Olofsson Placid OSB életéről. Budapest, 
Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház, 2017. február 3.

 — Az ellenállás tagjai a Gulag–Gupvi-táborokban. Előadás az Emlékek a 
táborokból. Harangozó Ferenc és Mészáros Tibor Gulag-rabok megpró-
báltatásai című kötet bemutatóján. Agyagosszergény, 2017. február 4.

 — Rendhagyó történelemóra A Gupvi–Gulag-rendszerek világa címmel. 
Budapest, Szent II. János Pál Iskolaközpont, 2017. február 20.

 — Rendhagyó történelemóra A Gupvi–Gulag-rendszerek világa címmel. 
Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, 2017. február 20.

 — Rendhagyó történelemóra A Gupvi–Gulag-rendszerek világa címmel. 
Nyíregyháza, Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakkö-
zépiskola, 2017. február 21.

 — Rendhagyó történelemóra A Gupvi–Gulag-rendszerek világa címmel. 
Debrecen, Brassai Sámuel Gimnázium, 2017. február 21.

 — Rendhagyó történelemóra A Gupvi–Gulag-rendszerek világa címmel. 
Budapest, Árpád Gimnázium, 2017. február 22.

 — Rendhagyó történelemóra A Gupvi–Gulag-rendszerek világa címmel. 
Budapest, Budenz József Általános Iskola és Gimnázium, 2017. február 
22.

 — Rendhagyó történelemóra A Gupvi–Gulag-rendszerek világa címmel. 
Budapest, Európa 2000 Középiskola, Budapesti Komplex Szakképzési 
Centrum, 2017. február 23.

 — Az Egyházi személyek a Gulagon című kiállítás megnyitója. A kiállítást 
összeállította Bank Barbarával. Leányfalu, Faluház és Ravasz László 
Könyvtár, 2017. február 24.

 — Részvétel Kölley György Értetek és miattatok. Egy magyar cserkészve-
zető visszaemlékezései című kötetének bemutatóján. Leányfalu, Falu-
ház és Ravasz László Könyvtár, 2017. február 24.

 — Megemlékezés, beszélgetés Hollai Ferenccel a kommunista diktatúra 
áldozatainak emléknapján. Jászapáti, 2017. február 25.

 — Egyházak üldözése a kommunista diktatúra időszakában. Előadás a 
kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából. Páty, 2017. 
február 26.

 — Zsűrizés a Mindszenty József születésének 125. évfordulója alkalmából 
rendezett történelmi vetélkedőn. Csehimindszent, Mindszenty József 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, 2018. március 27.
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 — Előadás Mindszenty József emlékiratairól a Mindszenty József-olvasó-
táborban. Vásárosdombó, 2017. július 8.

 — Laudáció a Regnum Marianum közösségről a Mindszenty Emlékérmek 
átadásán. Budapest, Országház, Vadászterem, 2017. november 3.

 — Kettesben. Beszélgetés Apor Vilmosról. Budapest, Szent Margit Gim-
názium, 2017. november 11.

 — Egyházüldözés Magyarországon 1945–1957 között.  Megpróbáltatások, 
melyek Brenner Jánost és sorstársait érték. Előadás. Vasvár, Nagy Gás-
pár Művelődési Központ, 2017. november 18.

 — Papgyilkosság a levert szabadságharc megtorlásának sodrában. Bren-
ner János meggyilkolása 60 év tükrében. Előadás. Graz, 2017. novem-
ber 26.

9.3. A NEB HIVATALA MUNKATÁRSAINAK 
PUBLIKÁCIÓI ÉS TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE

ANDREIDES GÁBOR

 — Alla ricerca della grandezza di una volta… Nuova Corvina, 2017/1. 162–
164.

 — „Gli angeli ribelli che non vogliono più restare in Paradiso”: le prime 
impressioni italiane in Austria relative ai profughi ungheresi del ’56. 
In András Fejérdy (szerk.): La rivoluzione ungherese del 1956 e l’Italia. 
Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2017. 21–31.

 — Ketten a maffia ellen. BBC History, 2017 (7) 6. 82–86.
 — Montanelli ’56 olasz krónikása. Öt Kontinens, 2014/2. (2017) 87–110.
 — „Divo Giulio” és a „strategia della tensione”. Andreotti a hetvenes 

években. Előadás a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett 
Olaszország bel- és külpolitikai kihívásai. Az olasz képviseleti demok-
rácia kihívásai régen és ma című workshopon. Budapest, 2017. május 8. 

 — Fordulópontok Száll József életében. Előadás a Nemzeti Emlékezett 
Bizottsága és az ELTE BTK Kinek a szolgálatában? Diplomácia és az ál-
lambiztonság címmel megrendezett tudományos konferenciáján. Bu-
dapest, 2017. október 12–13.

 — Létrehozója és egyik szakmai kurátora a Balassi Intézet Római Magyar 
Akadémián megrendezett I pupilli magiari di Roma. Giocatori ungher-
esi nelle squadre capitoline című, 2017. szeptember 14-én megnyílt fut-
balltörténeti kiállításnak.
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 — Szervezői feladatok ellátása a Kinek a szolgálatában? Diplomácia és 
állambiztonság című konferencián. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2017. október 12–13.

 — Történészi közreműködés Eckhardt Balázs: Egy olasz diplomata a ma-
gyar viharban című dokumentumfilmjében Fabrizio Franco olasz követ 
1956-os magyar forradalom alatti tevékenységéről. (Az interjú felvé-
tele: 2017. október 11., adásba kerülés: 2018. november 4. 18.30. Duna 
Televízió).

CSATÁRI BENCE

 — Nekem írod a dalt. A könnyűzenei cenzúra a Kádár-rendszerben. Buda-
pest, Jaffa, 2017.

 — Az Ezek a fiataloktól a Kopaszkutyáig. In Vass Norbert (szerk.): „Vá-
szonról ránk néztek.”: A könnyűzene és a film egymásra hatása a Ká-
dár-korszakban. Budapest, NKA Cseh Tamás Program könyvek, 2017. 
13–24.

 — A filmmé lett mítosz (Szilágyi Andor: Mansfeld, 2006). In Szűk Balázs 
(szerk.): ’56, te suhanc. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ma-
gyar játék-, tévé-, animációs és kísérleti filmek tükrében. Debrecen, 
Debreceni Művelődési Központ–Főnix Könyvműhely, 2017. 100–106.
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 — Megáll az idő és Made in Hungaria: Az ifjúsági szubkultúra megjelení-
tése a rendszerváltozás előtt és után. In Szűk Balázs (szerk.): ’56, te 
suhanc. Az 1956-os forradalom és szabadságharc magyar játék-, tévé-, 
animációs és kísérleti filmek tükrében. Debrecen, Debreceni Művelődé-
si Központ–Főnix Könyvműhely, 2017. 239–257.

 — Rómeó és Júlia a kommunizmusban (Bokor Attila: 56 csepp vér, 2007). 
In Szűk Balázs (szerk.): ’56, te suhanc. Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc magyar játék-, tévé-, animációs és kísérleti filmek tükré-
ben. Debrecen, Debreceni Művelődési Központ–Főnix Könyvműhely, 
2017. 111–117.

 — A Magyar Rádió könnyűzenei politikája a Kádár-rendszerben. In Ignácz 
Ádám (szerk.) Populáris zene és államhatalom. Tizenöt tanulmány. Bu-
dapest, Rózsavölgyi és Társa, 2017. 75–91.

 — „Üss a kölökre!” Az MSZMP hatalomtechnikai megfontolásai a popkul-
túrában. In Vass Norbert (szerk.). Időtlen hangok: A Cseh Tamás Prog-
ram Magyar Könnyűzenei Örökség Megőrzését Támogató Alprogram-
jának konferenciája. Budapest, Öröm a Zene Nonprofit Kft., 2017. 22–35. 
(Cseh Tamás Program könyvek.)

 — Örökbe fogadták a szerelmet. Záray Márta és Vámosi János. Múlt-Kor, 
2017/2. 72–79.

 — Szigorúan ellenőrzött újságírás. A kádári médiapolitika az akasztófák 
árnyékában. Múlt-Kor, 2017/3. 86–91.

 — Az Ezek a fiataloktól a Kopaszkutyáig. A cenzúra megjelenése a könny-
űzenei témájú filmekben. Előadás a Cseh Tamás Program konferenciá-
ja. Budapest, 2017. június 21.

 — Szigorúan ellenőrzött dalok. Az állambiztonság és a könnyűzene kap-
csolata. ÁBTL-konferencia. Budapest, 2017. október 3.

ERDŐS KRISTÓF

 — Szovjet fogságba hurcolt reformátusok a Kárpát-medencében. Tanul-
mánykötet. Szerk. Kiss Rékával és Zila Gáborral. Budapest, Református 
Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, 2017. (RKK Könyvek. Refor-
mátus közelmúltunk.)

 — Református ifjúsági élet Pasaréten (1945–1970). In Tabajdi Gábor 
(szerk.): „Illegális ifjúsági munka.” Cserkészközösségek a diktatúrában. 
Budapest, Magyar Cserkészszövetség, 2017. 116–125.

 — „Rézangyalok.” Egy ifjúsági kör állambiztonsági megfigyelése. In Ta-
bajdi Gábor (szerk.): „Illegális ifjúsági munka.” Cserkészközösségek a 
diktatúrában. Budapest, Magyar Cserkészszövetség, 2017. 176–183.



148

 — Szovjet fogságba hurcolt refor-
mátusok a Kárpát-medencében. 
Projektbeszámoló. Előadás Zila 
Gáborral az országos Gulag–
Gupvi diákkonferencián és szak-
mai workshopon. Kecskemét, 
Pallasz Athéné Egyetem GAMF 
Műszaki és Informatikai Kar, 2017. 
február 24.

 — Gulyás Lajos református lel-
kész (1918–1957). Előadás a Ba-
latonszepezdi Tavaszi Esték 
rendezvénysorozat keretében. 
Balatonszepezd, Bertha Bulcsu 
Közösségi Ház, 2017. március 10.

 — A pasaréti református ifjúság éle-
tének (1956–1970) forrásai. Előa-
dás Budapest Főváros Levéltára, 
a Magyarországi Egyházi Levél-
tárosok Egyesülete és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettu-
dományi Kutatóközpont közös, Vallási közösségek, gyűjtemények és 
ellenállás a szocializmus idején című konferenciáján. Budapest, Buda-
pest Főváros Levéltára, 2017. április 7.

 — Gulyás Lajos emlékezete (1957–2017). Előadás a Református emlékezet 
helyei című interdiszciplináris konferencián. Sárospataki Református 
Teológiai Akadémia, Sárospatak, 2017. április 21–22.

 — Gulyás Lajos kivégzett református lelkipásztor kegyelmi ügye (1956–
1957). Előadás a „Felszítod az érdeklődést a tudományok művelése 
iránt.” A lutheri reformáció Magyarországon és Közép-Európában című 
nemzetközi konferencián. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltá-
ra, Budapest, 2017. szeptember 20.

 — Vélt vagy valós „ellenséges aknamunka”? A pasaréti ifjúsági munka 
forrásai (1945–1970). Előadás a Keskeny úton? A protestáns közelmúlt 
feltárásának dilemmái című konferencián. Károli Gáspár Református 
Egyetem Hittudományi Kar, Budapest, 2017. szeptember 25.

 — Magyar állampolgárok Ausztriából történő repatriálásának kérdései 
(1945–1947). Előadás a Kinek a szolgálatában? Diplomácia és állambiz-
tonság című konferencián. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kar, Budapest, 2017. október 13.

 — „Még a bitófa alá is vasalt nadrággal megyek!” Gulyás Lajos élete és ha-
lála. Előadás a Halálra ítélve – papi sorsok ’56 után című konferencián. 
Budapest, Országház, Felsőházi terem, 2017. december 15.
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 — Tudományos titkári tevékenység a Protestáns közelmúltfeltárás 1945–
1990 című projektben (2017–2018). A projektet a Reformáció Emlék-
bizottság támogatásával a Református Közéleti és Kulturális Központ 
Alapítvány valósította meg, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szakmai 
támogatásával. (Szakmai vezető: Földváryné Kiss Réka.)

GALAMBOS ISTVÁN

 — Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc várpalotai esemé-
nyeihez II. Várpalota, Krúdy Gyula Városi Könyvtár, 2017. (Kísérőtanul-
mány: Az 1956-os forradalom és szabadságharc és következményei a 
források tükrében.)

 — 20 éve történt… Dokumentumkötet Pétfürdő önállóvá válásának 20. 
évfordulójára. Szerk. Wirth Istvánnal. Budapest, Történelmi Ismeretter-
jesztő Társulat Egyesület, 2017. (TITE-könyvek 11.)

 — A „Fényes szelektől” Fényes Szabolcsig. A proletárdiktatúra és film-
zene Fényes Szabolcs munkássága tükrében. In Vass Norbert (szerk.): 
„Vászonról ránk néztek.”: A könnyűzene és a film egymásra hatása a Ká-
dár-korszakban. Budapest, NKA Cseh Tamás Program könyvek, 2017. 
51–62.

 — A marxista történetírás nyűgében. In Pánczél János–Uhel Péter (szerk.): 
Királyságban gondolkodunk. Monarchista antológia. Budapest, Pro 
Regnum Hungariae Alapítvány, 2017. 326–332.

 — Adalékok Várpalota egyháztörténetéhez. In Karlinszky Balázs–Varga 
Tibor László (szerk.): „Rendületlenül a romok között.” A veszprémi egy-
házmegye 1945 és 1972 között. Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei 
Levéltár, 2017. 377–393. (A veszprémi egyházmegye múltjából 30.)

 — Honnan származik a „400 év küzdelem és elnyomás” mítosza? In 
Pánczél János–Uhel Péter (szerk.): Királyságban gondolkodunk. Mo-
narchista Antológia. Budapest, Pro Regnum Hungariae Alapítvány, 
2017. 333–335.

 — Imádkozó elvtársak (Mészáros Márta, Napló apámnak, anyámnak, 
1990). In Szűk Balázs (szerk.): ’56, te suhanc. Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc magyar játék-, tévé-, animációs és kísérleti filmek tük-
rében. Debrecen, Debreceni Művelődési Központ–Főnix Könyvműhely, 
2017. 61–63.

 — Juttatott álom. Az 1945. évi földosztás Keszthelyen. In Csikós Gábor–
Kiss Réka–Ö. Kovács József (szerk.): Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki 
Magyarországon 1945-ben. Budapest, MTA BTK–Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága, 2017. 617–638.
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 — Várpalota mint katonaváros. A rendvédelmi szervek szerepe az 1956-
os forradalom várpalotai eseményeiben és a forradalom leverésében. 
Előadás a Vakvágány. A pártállam a vidék ellen a hosszú ötvenes évek-
ben, 1948–1963. (A „szocializmus alapjainak lerakása” II.) című konfe-
rencián. Budapest, NEB Hivatala, 2017. október 10.

 — Ellenállók a Bakonyban. A „Németh Jenő és társai ügy” várpalotai vo-
natkozásai. Előadás az Ellenségkép és emlékezet a hosszú ötvenes 
években. (A „szocializmus alapjainak lerakása” II.) című konferencián. 
Székesfehérvár, 2017. november 16.

GULYÁS MARTIN

 — A „fortélyos félelem” időszaka. Munkástanácsok a szovjet csapatok, a 
karhatalom és az MSZMP szorításában. In Miklós Péter (szerk.): Forra-
dalom közelnézetből. Az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki 
eseményei. Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum és Közművelő-
dési Központ–Emlékpont 2017. 181–194.

 — A munkás-önigazgatás történelmi perspektívában – 1956, 1989. In Géczi 
József et al. (szerk.): Szeged hosszú tavasza 1989-ben és ’56. Szeged, 
Szeged Megyei Jogú Város–Nagy Imre Társaság Szegedi Szervezete, 
2017. 37–43.
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 — „A Görög” – Oknyomozó biográfia. Markó György: Hellasztól a Práter 
utcáig. Konstandinidisz André. Budapest, Kornétás Kiadó, 2016. [Re-
cenzió.] Magyar Napló, 2017. június. 65–67.

 — Munkás-önigazgatás ’56-ban. Előadás Az 1956-os forradalom hatása 
és következménye a szomszédos keleti blokk országaiban című nem-
zetközi konferencián. Beregszász, 2017. február 27.

 — „A karhatalom nem más, mint az MSZMP védő hadserege.” A karhata-
lom és az üzemőrségek konfliktusai a budapesti üzemekben. Előadás 
A dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirányításuk 
a szocializmusban című nemzetközi konferencián. Budapest, Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, Zrínyi terem, 2017. március 13.

 — Gazdaságpolitikai kiútkeresés az ötvenes években. Előadás a X. Jubile-
umi Történettudományi Találkozón. Hódmezővásárhely, 2017. augusz-
tus 17.

 — Gazdaságpolitikai viták az ipar irányításáról 1953–57 között. Előadás az 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára közigazgatás-történeti 
konferenciáján. Budapest, 2017. november 9.

 — From Russian Soviets to workers councils in Eastern Europe. Előadás a 
Konrad Adenauer Stiftung, a Fundatia Academia Civica és a Babes-Bo-
lyai Tudományegyetem által szervezett nyári egyetem összehasonlító 
kommunizmus-történeti programjában. (Social Policies under Romani-
an Communism. Communism in Eastern Europe: between Soviet mo-
del and national characteristics.) Máramarossziget (Sighet Marmatiei), 
2017. augusztus 28–szeptember 3.

 — Magyar és jugoszláv munkástanácsok. Előadás a Vásárhelyi Történelmi 
Kör és a szabadkai Magyar Ház szervezésében. Szabadka, 2017. október 13.
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HOLLÓSI DÁNIEL JÓZSEF

 — A Magyar Kommunista Párt Állampolitikai Osztálya és az 1946-os gaz-
dasági stabilizáció. Előadás a Pécsi Tudományegyetem X. Nemzetkö-
zi és XVII. Országos Interdiszciplináris Grastyán Endre Szakkollégium 
Konferenciáján. Pécs, 2017. március 29.

HORVÁTH ZSOLT

 — Remény és realitás. Magyarország 1945. Szerk. Kiss Rékával. Budapest, 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017.

 — A 2014-ben megválasztott Országgyűlés almanachja. Szerk. Hubai 
Lászlóval. Budapest, Magyar Országgyűlés, 2017.

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

MELKOVICSNÉ MADARÁSZ ANITA

 — Ami a 6:3 után jött. Brit–magyar külkapcsolatok 1956–1970 között. Mire 
képes a kultúra és a propaganda a hidegháború idején? Doktori disz-
szertáció. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Kar, 2017.

 — Az Egyesült Királyság szerepe Európa talpra állításában, 1945–1955. Öt 
Kontinens, 2014/2. (2017.) 45–64.

 — A 2017/2018-as őszi félévben az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tan-
széken BA-s hallgatók számára kötelező szeminárium tartása Politika 
és mindennapok a 19. századi Nagy-Britanniában címmel. A Közép-Eu-
rópa MA keretén belül Európa politikatörténete, 20. század című kur-
zus egyik órájának a megtartása Brit politikai lépések Közép-Európá-
ban címmel. Budapest, 2017. november 21.

 — Unknown Role of Education in the Cold War. British Methods of Gat-
hering Intelligence on Communist Countries According to the Docu-
ments of the Hungarian Secret Service. Előadás a Need to Know VII: A 
hírszerzés láthatatlan keze című nemzetközi konferencián. Budapest, 
Antall József Tudásközpont, 2017. november 9–10.
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 — Szervezői feladatok ellátása a Kinek a szolgálatában? Diplomácia és 
állambiztonság című konferencián. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2017. október 12–13.

MÜLLER GABRIELLA

 — Egy újabb adalék Tóth Ilona és társai tragédiájához. A Déli Hadsereg-
csoport Különleges KGB Ügyosztálya összefoglaló jelentése egy „el-
lenforradalmi” csoport felszámolásáról. Betekintő, 2017/1. http://www.
betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2017_1_muller_
gabriella.pdf, 2018. november 9.

 — „Ne feledd, Horthy vitt ki, Rákosi hozott haza!” A magyar hadifoglyok 
hazatérése a propaganda tükrében. („Nye zabirajtye, Horti otpravil, 
Rakosi vernul vasz domoj!” Vozvrasenyije vengerszkih vojennoplennih 
v zerkale propagandi.) Előadás a moszkvai Gulag-múzeumban rende-
zett nemzetközi konferencián. Moszkva, 2017. április 24.

 — Hand in hand – the Soviet and Hungarian State Security Organs in the 
Hungarian Revolution of 1956. Előadás a 100 Years Since the Creation 
of the Soviet State Security Organization CHEKA (1917–2017) című 
nemzetközi konferencián. Prága, 2017. november 2–3.

 — International Organization of Journalists: an instrument of Soviet influ-
ence. Hungarian aspects in Russian archival documents. Előadás a 
Need to Know VII: A hírszerzés láthatatlan keze című nemzetközi kon-
ferencián. Budapest, Antall József Tudásközpont, 2017. november 9–10.

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.

 — Kónyáné Kutrucz Katalin–Petrikné Vámos Ida: Ügynöksorsok. Ügynök? 
Sorsok? A hálózati lét sokfélesége és a megismerés korlátai. Szerk. Bu-
dapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017.
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SZILÁGYI GÁBOR

 — Nyugati kommunista pártok anya-
gi támogatása – döntési és végrehajtási 
mecha nizmusok. Előadás a Kinek a szolgá-
latában? Diplomácia és állambiztonság című 
konferencián. Budapest, Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 
2017. október 12.

SZOKOLAY DOMOKOS

 — Egy nem romantikus titán: Konrad Adenauer a kereszténydemokrata 
(1876–1967). In Botos Katalin: Az ember hívőnek születik. A Gyűrűk Urá-
tól Európa atyjáig. Budapest, Kairosz, 2017. 192–210.

 — „Hatalmas hittel hisszük mégis…” Szeizmográf a Szabadság téren: 
Mindszenty bíboros levelezése az USA elnökeivel és külügyminisztere-
ivel, 1956–1971. Magyar Napló, 2017. március, 61–62.

 — Identitásunk „freskótöredéke”. Emlékezés Esterházy Jánosra (1901–
1957). Magyar Napló, 2017. március, 42–43.

 — Megszállás 1944–1945. Irodalmi Magazin, 2016 (4) 2. 34–35.
 — Esterházy János: nácik és kommunisták ellen, magyarokért és zsidókért. 

Mandiner, 2017. december 12. http://mandiner.hu/cikk/20171212_szo-
kolay_domokos_esterhazy_janos_nacik_es_kommunistak_ellen_zsi-
dokert_es_magyarokert, 2018. november 9. (Magyar hősök-sorozat.)

 — Gérecz Attila: a szovjetek ellen harcolva érte a halál. Mandiner, 2017. de-
cember 21. http://mandiner.hu/cikk/20171212_szokolay_domokos_ge-
recz_attila_a_szovjetek_ellen_harcolva_erte_a_halal, 2018. november 
9. (Magyar hősök-sorozat.)

 — „Hát harcba, elvtárs, bátrak vagyunk!” Kiss Dávid: A Munkásőrség tör-
ténete és előzményei. Budapest, Magyar Napló, 2017. [Recenzió.] Ma-
gyar Napló, 2017. október, 66–67.
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 — Memoirs and the History of the 1944 National Youth Resistance Move-
ment. Előadás az International Students of History Association (ISHA) 
New Year’s Seminar 2017 elnevezésű rendezvényén. Budapest, 2017. 
január 11.

 — A Gulag/Gupvi-táborrendszerek kezdete és története. Előadás az „El-
némított történelem…” című konferencián. Sáránd, 2017. február 10.

 — „Magyarok szovjet fogságban” – A Gulag/Gupvi-táborrendszerek tör-
ténete. Előadás az ELTE Savaria Egyetemi Központ – Bölcsészettudo-
mányi Centrum rendezvényén. Szombathely, 2017. március 9.

 — Helyzetkép Sopron vármegyéről 1945-ben. Előadás a Pécsi Tudomány-
egyetem X. Nemzetközi és XVII. Országos Interdiszciplináris Grastyán 
Endre Szakkollégium Konferenciáján. Pécs, 2017. március 30.

 — Overview of the 1944 Hungarian Youth Resistance Movement. Előadás 
az International Conference of Young Historians. Middle-East Europe in 
historical research of PhD students elnevezésű rendezvényen. Poznan, 
Adam Mickiewicz Egyetem, 2017. május 27.

TÖRÖK ÁDÁM

 — A „pénznyelő” – Asboth Oszkár A. T. 50/2. típusjelzésű hajója. In Bank 
Barbara–Germuska Pál (szerk.): Lépések a gazdasági teljhatalom felé 
1945–1948. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017. 167–207.

 — „Egy község, amely túl szeretné élni a háborút” – Pomáz 1944–1945. 
Előadás a Pécsi Tudományegyetem X. Nemzetközi és XVII. Országos 
Interdiszciplináris Grastyán Endre Szakkollégium Konferenciáján. Pécs, 
2017. március 29.

 — Egy elfeledett találmány. Asboth Oszkár és légcsavarmeghajtású uszá-
lyának viszontagságai. Előadás a Vásárhelyi Történelmi Kör X. Törté-
nettudományi Találkozóján. Hódmezővásárhely, 2017. augusztus 15.

TRIEBER PÉTER

 — A Magyar Néphadsereg újjászervezése 1957-ben. Előadás A dolgozó 
népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirányításuk a szocializ-
musban című nemzetközi konferencián. Budapest, Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem, Zrínyi terem, 2017. március 13.
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 — Részvétel A dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirá-
nyításuk a szocializmusban című nemzetközi konferencia szervezésé-
ben. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrínyi terem. A konfe-
rencia időpontja: 2017. március 13.

 — Részvétel a karhatalmi vezetők életrajzainak publikálásában a Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága honlapján.

TULOK PÉTER

 — A Kiskunhalason 1944. október 11-én munkaszolgálatosok sérelmére el-
követett tömegmészárlás. Bácsmegyei Napló, 2017/1. 59–61.

 — Ara Jeretzian, az örmény–magyar embermentő tevékenysége 1944–
45-ben Budapesten. Előadás a Milkó Izidor Vajdasági Zsidó Kulturális 
Intézet Gulag-konferenciáján. Zenta, 2017. február 18.

 — A Dunába lőtt zseni. Richter Gedeon, a magyar ipari gyógyszergyártás 
úttörőjének élete és halála. Előadás a VII. Újragondolt negyedszázad. Tu-
dományos konferencia a Horthy-korszakról című konferencián. Szege-
di Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott 
Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet, 2017. november 24.

 — Részvétel a karhatalmi vezetők életrajzainak összeállításában, publiká-
lásában a Nemzeti Emlékezet Bizottsága honlapján.
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VÁRI ÁRPÁD

 — A nemzetvédelem fogalma és értelmezései a Horthy-korszakban. Előa-
dás a Vásárhelyi Történelmi Kör X. Történettudományi Találkozóján. 
Hódmezővásárhely, 2017. augusztus 15.

 — Lillafüred, 1942. Az 1942-es lillafüredi találkozó története. Előadás a Ma-
gyar Házban. Szabadka, 2017. november 10.

WIRTHNÉ DIERA BERNADETT

 — Lelkivezetés a diktatúrában. Szunyogh Xavér az 1961-es „Fekete Hol-
lók” ügyben. In Dénesi Tamás–Boros Zoltán (szerk.): Bencések Magyar-
országon a pártállami diktatúra idején I. Pannonhalma, Pannonhalmi 
Főapátsági Levéltár. 163–179.

 — A „Fekete Hollók” ügy. A Kádár-rendszer vélt vagy valós ellenfelei: a 
katolikus kisközösségek. Rubicon, 2017/ 4. 78–81.

 — „Achilles-sarkak” a Mindszenty-kutatásban. Somorjai Ádám: Törésvo-
nalak Mindszety bíboros emlékirataiban. (Cúthné Gyóni Eszterrel.) Ma-
gyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2015 (27) 1–2. 183–187.

 — Kuklay Antal. Pap az 1956-os forradalomban. Mandiner, 2017. decem-
ber 27. http://mandiner.hu/cikk/20171212_wirthne_diera_bernadett_
kuklay_antal_pap_az_1956_os_forradalomban, 2018. november 9. 
(Magyar hősök-sorozat.)

 — A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szo-
ciológiai Intézetében Tudományos írás, retorika, prezentáció címmel 
szeminárium tartása az őszi és a tavaszi félévben 2x2 órában (össze-
sen négy csoportban).

 — Az 1961-es eljárások az ÁEH iratai tükrében. Előadás Az Állami Egyház-
ügyi Hivatal története, működése és megnyilvánulásai című konferen-
cián. Mátraverebély-Szentkút, 2017. április 5.

 — A „Fekete Hollók”-ügy az állambiztonság különböző irategyütteseiben. 
Előadás Budapest Főváros Levéltára, a Magyarországi Egyházi Levél-
tárosok Egyesülete és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettu-
dományi Kutatóközpont közös, Vallási közösségek, gyűjtemények és 
ellenállás a szocializmus idején című konferenciáján. Budapest, Buda-
pest Főváros Levéltára, 2017. április 7.

 — Egyházi perek az 1960-as években. A „Fekete Hollók” ügy. Előadás a 
Halálra ítélve – papi sorsok ’56 után című konferencián. Budapest, Or-
szágház, Felsőházi terem, 2017. december 15.
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9.4. KOMMUNIKÁCIÓ, SAJTÓVISSZHANG

A Bizottság 2017. január 1. és 2018. március 1. között összesen három közle-
ményt adott ki a Magyar Távirati Iroda Országos Sajtószolgálatán (MTI OS) 
keresztül.

A Bizottságnak 2017. január 1. és 2018. március 1. között összesen 1258 saj-
tómegjelenése volt: a televíziókban összesen 58, a rádiókban összesen 134, a 
nyomtatott sajtóban összesen 236, az online médiafelületeken összesen 830.

 — Földváryné Kiss Réka sajtómegjelenéseinek száma összesen:
 } 215 (51% online, 28% rádió, 14% nyomtatott sajtó, 7% tv)

 — Máthé Áron sajtómegjelenéseinek száma összesen:
 } 189 (64% online, 23% nyomtatott sajtó, 9% rádió, 4% tv)

 — Bank Barbara sajtómegjelenéseinek száma összesen:
 } 134 (52% online, 34% nyomtatott sajtó, 7% rádió, 7% tv)

 — Ötvös István sajtómegjelenéseinek száma összesen:
 } 38 (34% rádió, 26% online, 24% nyomtatott sajtó, 16% tv)

 — Soós Viktor Attila sajtómegjelenéseinek száma összesen:
 } 149 (66% online, 16% nyomtatott sajtó, 12% rádió, 6% tv)
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9.4.1. A BIZOTTSÁG HONLAPJA

A Bizottság honlapja, a www.neb.hu weboldal 2017. január 1. és 2018. már-
cius  1. között összesen 137 707 oldalmegtekintést és 104 308 egyedi láto-
gatót ért el. Ebben az időszakban a legmagasabb nézettséget a Tudástár 
Egyházüldözők című tartalma generálta, amely 1717 egyedi látogatót és 3375 
oldalmegtekintést ért el.

9.4.2. A BIZOTTSÁG FACEBOOK KÖZÖSSÉGI OLDALA

A Bizottság Facebook közösségi oldala 2017. január 1. és 2018. március 1. között 
összesen 1 353 485 oldalelérést generált és 933 345 egyedi látogatót ért el.

A közösségi oldal követőinek száma 2018. március elsején 4571 fő volt. Az 
egy évvel korábbi adatokhoz képest (2604 fő) az oldal követőinek száma 
majdnem megduplázódott.

9.4.3. A BIZOTTSÁG YOUTUBE VIDEÓMEGOSZTÓ CSATORNÁJA

A Bizottság YouTube videómegosztó csatornája 2017. január 1. és 2018. már-
cius 1. között összesen 17 417 megtekintést ért el.

A videók megtekintésének összesített ideje: 162 758 perc (112 nap, 23 óra). 
Ez a 2016-os időszakhoz viszonyítva 11,92%-os emelkedést jelent. A megte-
kintések átlagos időtartama: 8:41 perc

A három legnagyobb nézettséget elért videós tartalom:
 — Történelmi interjú Huber Jánosné, szül. Locher Juliannával 3660 meg-

tekintés (https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=mPyF2ZrH-
f0U);

 — Történelmi interjú vitéz békei Koós Ottó nyugalmazott alezredes-
sel 3653 megtekintés (https://www.youtube.com/edit?o=U&video_
id=eP7_00nl4Lc);

 — A ceglédi hadifogoly- és gyűjtőtábort bemutató 3D-s alkalmazás vi-
deója 2400 megtekintés (https://www.youtube.com/edit?o=U&video_
id=sVuBrGcmGZY).
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9.4.4. A BIZOTTSÁG ELEKTRONIKUS HÍRLEVELE

A Bizottság elektronikus hírlevelét 2017. január 1. és 2018. március 1. között 
összesen öt alkalommal juttatta el több mint ezer feliratkozott érdeklődőhöz. 
A hírlevelek részben a Bizottság aktuális kutatási eredményeiről, részben a le-
zajlott eseményekről tartalmaznak összefoglalókat. A hírlevelek olvasói az el-
sők között értesülhetnek továbbá a NEB közelgő rendezvényeiről is: előzetes 
programajánlóval tájékoztatjuk őket soron következő könyvbemutatóinkról, 
tudományos konferenciáinkról, egyéb eseményeinkről.

9.5. ÁLLAMPOLGÁRI MEGKERESÉSEK

Az 2017-es évben a Nemzeti Emlékezet Bizottságához vagy annak Hivatalá-
hoz közel negyven állampolgári megkeresés érkezett. A megkeresések mint-
egy 50 százaléka kommunista diktatúrában szabadságelvonást szenvedett 
személyek nyugdíjkompenzációs kérdését, valamint egyéb személyi és va-
gyoni alapú kárpótlását érintette.

A további állampolgári megkeresések tekintetében az alábbi kategóriákat 
lehet felállítani:

 — hadifogsággal, annak tényével, illetve hadigondozással járó információ-
kérés;

 — személyek rehabilitálására irányuló jogorvoslati lehetőségről informá-
ciókérés és javaslat;

 — kitüntetési lehetőségekkel kapcsolatos információkérés és javaslat;
 — eltűnt hozzátartozó keresésével kapcsolatos kérések;
 — ügynökökkel kapcsolatos információ iránti igény (ügynöknek vélt sze-

mélyek kilétének és tevékenységének a feltárása);
 — egyéb egyedi igények (pl. személyes segítség igénylése, kutatásokra 

történő felkérés, illetve javaslat, emlékezetápolási javaslatok);
A Hivatalunknál az állampolgársági megkeresések elintézésének módja-

ként kialakult általános gyakorlat szerint amennyiben a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságához vagy annak Hivatalához olyan megkeresés érkezik, amelyben 
a Hivatal nem illetékes, az állampolgári megkeresés kezdeményezője részére 
felvilágosítást adunk az illetékes szerv konkrét címével és elérhetőségével, 
legtöbbször a konkrét ügyintéző elérhetőségével is.
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Az állampolgárok – főként a kárpótlási jellegű ügyekben – nagyon gyakran 
konkrét jogi helyzettel vagy állapottal kapcsolatban kérik ki a Hivatal állás-
pontját. Minden ilyen esetben törekszünk a jogi helyzetről megadni a teljes 
körű jogi tájékoztatást és felvilágosítást, ugyanakkor hangsúlyozzuk azt is, 
hogy tekintettel arra, hogy az ügy elbírálása nem tartozik a Hivatal feladat-
körébe, a megkeresést kezdeményező állampolgárnak érdemes az illetékes 
szervhez fordulni.
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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 Hivatala 
részére a törvényben foglaltakon túlmenően további feladatot törvény csak 
úgy állapíthat meg, hogy a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet 
egyidejűleg biztosítja.

A 2017. évi költségvetés eredeti előirányzata 808 000 eFt volt. Ebből
 — személyi juttatások:  438 400 eFt
 — munkaadót terhelő adók és járulékok:  117 600 eFt
 — dologi kiadások:  231 000 eFt
 — beruházási kiadások:  21 000 eFt
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Megnevezés
Jóvá-

hagyott 
előirányzat

Előirányzat 
módosítás

Módosított 
előirányzat Teljesítés

adatok: 
eFt-ban

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

Személyi juttatások 438 400 -74 896 363 504 342 957 20 547

Ebből:  
külső személyi juttatások

118 000 -70 372 47 628 30 624 17 004

Munkaadókat terh. jár. és 
SZOCHO

117 600 -24 079 93 521 88 328 5 193

Dologi kiadások 231 000 95 718 326 718 194 681 132 037

Egyéb működési célú 
kiadások

25 810 25 810 25 810

Beruházások 21 000 19 861 40 861 28 067 12 794

Ebből:
vagyoni értékű jogok

20 265 20 265 18 783 1 482

Felújítások 52 483 52 483 21 686 30 797

Kiadások összesen 808 000 94 897 902 897 701 529 201 368

BEVÉTELEK        
bevételi         
többlet (+)/ 
lemarad.(-)

Maradvány igénybevétele 55 187 55 187 55 187

Központi támogatás 808 000 12 808 012 863 199

Működési bevétel 5 476 5 476 5 475

Felhalmozási bevétel 296 296 296

Műk. célú átvett pénzeszk. 31 333 31 333  

Műk. célú támogatások 

áht-n belül
2 593 2 593 2 593

Bevételek összesen 808 000 94 897 902 897 926 750

Maradvány 201 368

Az előirányzatok felhasználása



165

10.1.1. AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉVKÖZBENI MÓDOSULÁSÁNAK JOGCÍMEI

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

 — 2016. évi költségvetési maradvány 55 187 eFt
 — Saját bevétel 5 772 eFt
 — Illetménykompenzáció és járuléka 12 000 eFt
 — Működési célú átvett pénzeszköz 31 333 eFt
 — Működési célú támogatások 2 593 eFt

Fentiek eredményeképpen a költségvetés főösszege 902 897 eFt-ra vál-
tozott.

10.1.2. AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

A költségvetési források felhasználása során a személyi juttatások és járulékai 
biztosították a Bizottság és a főállású tudományos kutatói létszám, továbbá 
a Hivatal működési-üzemeltetési feladatainak ellátását végző munkatársak 
illetményét, juttatásait, valamint a kutatási tevékenységhez kapcsolódóan a 
külsős kutatókkal megkötött kutatási (megbízási) szerződések – jellemzően 
munkadíjra és az elkészült tanulmányok szerzői jogának átengedésére – ke-
retében kifizetésre kerülő vagyoni értékű jogok ellenértékét.

A dologi kiadások fedezetet nyújtottak a kutatási tevékenységhez kap-
csolódó szellemi (kutatási) tevékenységre kötött szerződések kifizetésére, a 
nemzetközi társintézményekkel való közös kutatási projektek során felmerült 
kiadásokra, rendezvények szervezésére, a kutatások eredményeként elké-
szült tanulmányok, illetve a szakmai rendezvényeken elhangzott előadások 
könyv formában történő megjelentetésére, valamint a kutatási eredmények 
internetes honlapon történő megjelentetésére, illetve működési, üzemeltetési 
költségekre.

A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel 2016. április 4-én aláírt vagyonkezelési 
szerződés alapján a Budapest VIII. kerület Vas utca 10. szám alatti ingatlan a 
Hivatal vagyonkezelésébe került. A székházat ténylegesen 2016. október 19-
én vette birtokba a Bizottság, illetve a munkaszervezetéül szolgáló Hivatal. 
Ezt megelőzően, a 2016. év során az épület teljes belső felújítása megtörtént, 
beleértve a szükséges informatikai és biztonsági hálózatok kiépítését. A Hi-
vatal beszerezte a szükséges irodabútorokat és informatikai eszközök, meg-
kötötte továbbá az épület őrzésére, takarítására stb. vonatkozó üzemeltetési 
szerződéseket. Mindezen munkálatok és feladatok elvégzésére 200 000 eFt 
került felhasználásra.
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2017. évben a Hivatal költségvetéséből további 50 830 eFt került elkülö-
nítésre a további szükséges beruházások és felújítási munkák elvégzésére. 
Ennek keretében további 3 iroda (6 munkaállomás) került kialakításra, kiépí-
tették az épület tűzjelző rendszerét, valamint elkészült a TÜK-iroda.
A működési célú átvett pénzeszközök 31 333 eFt összegéből 17 762 eFt a 
2015. évben indult Vasfüggönyök mögött című pályázat1 végelszámolása 
alapján 2017. évben kerül átutalásra a Hivatal részére.
További 13 571 eFt a 2016-ban, az 1956-os emlékév keretében az 1956-os Em-
lékbizottság által meghirdetett pályázaton az Emlékezet és Szolidaritás Eu-
rópai Hálózata (European Network Remembrance and Solidarity – ENRS) és 
a NEB közös nemzetközi tudományos szimpóziumának megtartására bizto-
sított támogatás elszámolását követően 2017. évben kiutalt összeg.

Működési célú támogatásként 2  593 eFt-ot kapott a Hivatal az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által a Gulag-emlékév alkalmával kiírt pályázaton 
négy visszaemlékezés-kötet kiadására (Gyenes Sándor: Ha vége lesz a szen-
vedésnek; Vonház József: Modernkori rabszolgaság; Mórocza Károly: 1249 
nap fogságban; Oblitz Ferenc: A fogság évei), valamint oral history interjúk 
oktatási célú készítésére a szovjet fogságot megjárt személyekkel és család-
tagjaikkal, történetük minél szélesebb körben történő megismertetésére.

10.1.3. A MARADVÁNY ALAKULÁSA

A Hivatal 2017. évi fel nem használt kiadási előirányzatából (kiadási megta-
karítás) adódóan a Hivatal tényleges előirányzat maradványa 201  368 eFt 
amelyből

 — Külső személyi juttatás (kutatási megbízási szerződés) 17 004 eFt
 — Egyéb személyi juttatás 3 209 eFt
 — Reprezentáció 333 eFt
 — Munkaadót terhelő járulék és szocho. 5 193 eFt
 — Dologi kiadás 132 038 eFt
 — Beruházás 12 793 eFt
 — Felújítás 30 798 eFt

1 A Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 2015. évben pályázatot nyújtott be a brüsszeli székhelyű 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency által kiírt Europe for Citizens (Európa a polgáro-
kért) programra mint projektvezető, partnerei az Institutul de Sociologie (Bukarest, Románia), a Spolecz-
na Akademia Nauk (Lodz, Lengyelország) és a Post Bellum Association (Prága, Csehország). A projekt 
témája a kommunista totalitariánus diktatúra és az európai demokrácia szembeállítása volt oktatási 
programok segítségével. Az elsődleges célcsoportok a partner országok középiskolás diákjai, történé-
szek, kutatók, szakértők és érdeklődők voltak.
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A maradvány tételei a 2017. évet terhelő, de 2018. január hónapban beér-
kezett számlákkal, illetve a 2018. évre áthúzódó szerződések alapján kötele-
zettségvállalással terheltek.

10.2. LÉTSZÁM- ÉS BÉRADATOK

2017. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATOK SZERVEZETI EGYSÉGEN-
KÉNTI BONTÁSBAN
Az ötfős Bizottság és a munkaszervezeteként működő Hivatal tervezett lét-
száma 51 fő, amely – a Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatá-
val összhangban – alábbi szervezeti egységből áll:

Főigazgató
 1 fő főigazgató
Humánpolitika
 1 fő humánpolitikai osztályvezető
NEB Kabinet
 1 fő kabinetfőnök (főosztályvezető)
 1 fő főosztályvezető-helyettes
 1 fő osztályvezető
 Kutatási Osztály
  16 fő tudományos kutató
  3 fő referens
  1 fő kutatói asszisztens
 Titkársági Osztály
  6 fő titkársági asszisztens
Kommunikációs és Informatikai Főosztály
 1 fő főosztályvezető
 1 fő sajtóreferens
 1 fő rendszergazda
 1 fő informatikus
 1 fő webmester
Jogi Főosztály
 1 fő főosztályvezető
 1 fő főosztályvezető-helyettes
 2 fő jogi referens
 2 fő ügykezelő
 1 fő asszisztens
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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 ellenőrzés
 1 fő belső ellenőr

A fenti álláshelyekből év végén két álláshely maradt üresen (1 fő tudomá-
nyos kutató és 1 fő webmester), a belső ellenőrzést pedig megbízási szerző-
dés keretében 1 fő magánszemély látta el.

2017. évi tényleges létszám és személyi juttatás adatok adatok: eFt-ban
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államtitkár 1 12 615 150 200 138

helyettes államtitkár 4 38 405 600 800 1 776

főosztályvezető,  
főov.h., oszt.vez.

9 64 309 1 799 1 351 1 600 116 1300

köztisztviselő  
I. besorolási osztály

23 92 143 2 228 3 452 6 300 9 808

köztisztviselő  
II. besorolási osztály

2 5 297 825 300 600 150 612

felsőfokú végzettségű 
munkavállaló

4 10 436 600 400 116 1196

középfokú végzettségű 
munkavállaló

8 36 923 150 363 1 201 3 076 266 2642

összesen 51 260 128 5 002 363 7 654 12 976 648 17 472
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Simon István tudományos szerkesztő, NEB Hivatala.

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
Székhely: 1088 Budapest, Vas u. 10.
Postacím: 1380 Budapest 62., Pf.: 1149
Telefon: + 36 1 800 1450
Fax: + 36 1 391 1130
Elektronikus levélcím: info@neb.hu
Honlapcím: www.neb.hu




