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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
Országgyűlés hozta létre az Alaptörvény U) cikk (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján.
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 szavazással, 2014. február 3-án választotta meg. Bank Barbarát a Magyar Tudományos Akadémia elnöke delegálta a Bizottságba. Az ötödik bizottsági tag,
Máthé Áron az igazságügyért felelős miniszter megbízása alapján tölti be
tisztségét.
A Bizottság jogállását, valamint feladatait a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a továbbiakban: NEBtv.) és a Nemzeti
Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról szóló
2017. évi CCVII. törvény határozza meg. Ez alapján a Bizottság elnöke – többek között – összehangolja a Bizottság tevékenységét, összehívja és vezeti
a Bizottság ülését, meghatározza a Bizottság ülésezési rendjét és az ülések
napirendjét. Ezenkívül a Bizottság tagjai véleményének figyelembevételével
meghatározza az éves kutatási munkatervek alapján létrehozott, a Bizottság
tagjai által vezetett munkacsoportok összetételét, működési rendjét és feladatait, a Bizottság és a Hivatal éves kutatási munkatervét, az egyes kutatási
témacsoportokat, valamint képviseli a Bizottságot az Országgyűlés és más
szervek előtt. Az elnök irányítja a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatalát, kiadja a Bizottság ügyrendjét és a Hivatal alapító okiratát, jóváhagyja a
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Bizottság pénzügyi kötelezettségvállalással járó javaslatait.
Az elnök munkáját az elnökhelyettes segíti, aki eljár helyette annak akadályoztatása esetén.
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A Bizottság tagjai felelősek az éves kutatási munkatervben meghatározott
kutatási feladatok koordinálásáért és elvégzéséért.
A Bizottság tevékenysége során minden más szervezettől független: kizárólag az Alaptörvénynek és a törvényeknek van alárendelve.
A Bizottság törvényben rögzített feladatainak ellátása érdekében tudományos kutatómunkát végez. A kutatómunka egyrészt kiemelt projektek keretében, részben társintézményekkel együttműködve, részben egyetemek,
szakmai, tudományos műhelyek bevonásával zajlik. Ilyen kiemelt projekt például a Kúriával és a Legfőbb Ügyészséggel közösen folyó kutatási program az
1945–1956 közötti, valamint az 1956-os forradalmat követő időszak törvénysértő pereinek feltárására, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjával (MTA BTK) létrehozott Vidéktörténeti
Témacsoport keretében végzett munka, amely a magyar paraszti társadalom
1945 utáni sorsát – az erőszakos kollektivizálást, a vidék szovjetizálását, a
vidéki emberek és az egyházak diktatúrában követett túlélési stratégiáit –
dolgozza fel és mutatja be. Szintén ide sorolandó az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával (ÁBTL) és a Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Kara Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézetével közösen végzett munka, amely során a három intézmény együttműködik a levéltárban őrzött, 1957 és 1989 közötti hálózati statisztikai kérdőívek
feltárásában és bemutatásában.
A Bizottság által létrehozott munkacsoportokban olyan alapkutatások
folynak, amelyek a pártállam működésének, legfontosabb szervezeteinek 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 működtető
apparátusok összetételét, valamint a pártirányítás formális és informális, rejtett technikáit. A munkacsoportok tagjai egyrészt a Bizottság Hivatalának
főállású tudományos kutatói, másrészt külső szakértők. A NEBtv. úgy rendelkezik, hogy tudományos kutatómunkában való részvételre a Bizottság elnöke, illetve a Bizottság elnöke jóváhagyásával a Bizottság külső szakértőt
vehet igénybe.
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 legfontosabb feladata, hogy bemutassa a kommunista diktatúra hatalmi működését, főbb szervezeteit, intézményeit és tisztségviselőit.
Ennek érdekében 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.
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A Bizottság a feltárt adatok felhasználásával adatbázisokat, tudástárat és
digitális archívumot épít. Ezeken túl rögzíti a még élő tanúk emlékeit, ismeretterjesztő tevékenységet folytat, a felnövekvő generációk számára oktatási
anyagokat készít, konferenciákat, megemlékezéseket szervez, jelentéseket,
jogalkotási javaslatokat készít, amelyekkel elősegíti a kommunizmus bűneinek feltárását és a diktatúra áldozatainak megbecsülését.

1.2. A BIZOTTSÁG TAGJAI

Földváryné Kiss Réka,
a Bizottság elnöke

Máthé Áron,
a Bizottság elnökhelyettese

Bank Barbara,
a Bizottság tagja

Ötvös István,
a Bizottság tagja

Soós Viktor Attila,
a Bizottság tagja
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1.3. A BIZOTTSÁG MUNKÁJÁT SEGÍTŐ HIVATAL
A NEBtv. értelmében a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Bizottság munkaszervezete, feladata a Bizottság tevékenységének támogatása. A Bizottság tudományos munkáját a Hivatal főállású történész és jogász munkatársai segítik. A Hivatal biztosítja továbbá a
Bizottság számára a működéshez szükséges technikai és humánfeltételeket.
A Hivatal a Bizottság döntése és iránymutatása alapján tudományos konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket, kiállításokat, rendhagyó történelemórákat, megemlékezéseket, egyéb programokat szervez, koordinálja a
könyvkiadási tevékenységet, továbbá közreműködik a Bizottság nemzetközi
kapcsolatainak kiépítésében és fenntartásában. A Hivatal szervezi a Bizottság sajtókapcsolatait, elvégzi a Bizottsághoz érkezett közérdekű bejelentésekkel, adatigénylésekkel, javaslatokkal és panaszokkal összefüggő feladatokat. A Hivatal előkészíti továbbá a Bizottság jogalkotási javaslatait, valamint
ellátja a Bizottsággal és a bizottsági tagok közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos igazgatási feladatokat, ennek keretében elkészíti a bizottsági ülések
emlékeztetőit, kezeli a Bizottság működése során keletkezett iratokat, őrzi a
Bizottság tagjainak vagyonnyilatkozatait, működteti a Bizottság honlapját és
internetes adatbázisait.
A Hivatal jogállását tekintve fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez. A Hivatalt főigazgató vezeti a Bizottság elnökének irányításával.
A Hivatal működését, szervezeti felépítését, az egyes szervezeti egységek
feladatait a 2018. november 19-én hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) tartalmazza. Az SZMSZ-ben megállapított létszám: 56 fő.
A Hivatal 2018. évben az alábbi szervezeti egységekre és szervezeti elemekre tagolódott:
— Főigazgató
• Főigazgatói asszisztens
• Humánpolitikai Osztály
• Belső ellenőr
• Adatvédelmi tisztviselő
• Informatikai biztonsági vezető
— NEB Kabinet
• Titkársági Osztály
• Kutatási Osztály
— Jogi Főosztály
— Gazdasági Főosztály
— Kommunikációs és Informatikai Főosztály.
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2. Kiemelt kutatási programok

2.1. PEREK ’56. ADATBÁZIS AZ 1956-OS
MEGTORLÁS SORÁN KIVÉGZETTEK PEREIRŐL
A Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a NEB közös kutatási programja
A Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke még 2014 decemberében közös kutatási programot indított az 1956-os
forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás irányító és végrehajtó testületei, 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 eredményeit 2016 folyamán a NEB honlapján tettük közzé a Tudástár menüpont alatt
(https://neb.hu/hu/tudastar).
E két projekt alapozta meg, hogy az 1956-os forradalom utáni megtorló perek működési mechanizmusának feltárására saját internetes adatbázist
(perek56.hu) fejlesszünk.
Célunk, ahogy az egész kutatással is, hogy emléket állítsunk az áldozatoknak, egyúttal megnevezzük a végrehajtókat, felvázoljuk pályafutásukat,
dokumentáljuk szerepüket és tevékenységüket az egyes eljárásokban. Elsőként azoknak a pereknek a strukturált anyagát hoztuk nyilvánosságra, amelyekben a meghozott halálos ítéletet végrehajtották. A perek56.hu honlapon
231 kivégzett ötvenhatos útja követhető nyomon letartóztatásától az elítéléséig és az ítélet végrehajtásáig. Az adatbázisból megismerhetők továbbá az
ezekben a perekben eljárás alá vont további több mint hatszáz vádlott nyomozati és ügyészségi anyagának, bírósági tárgyalásának és ítéletének adatai.
Meghurcoltatásukban, börtönbe, akasztófára, kivégzőosztag elé juttatásuk-
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ban több mint ezer politikai nyomozó, ügyész, hivatásos és gondosan kiválogatott laikus bíró (ülnök, népbíró) játszott – nem azonos súlyú – szerepet.
A 126 per listája a keresőoldalon, a „Perek” fül alatt található első oszlopban
található, ezt követik a vádlottak, a nyomozók, az ügyészek, a tanácsvezető
bírók, valamint a bírói tanácsok (laikus és hivatásos bírók). A keresőben perre
és személyre egyaránt kereshetünk. A per elején olvasható rövid bevezető
az adott ügy lényegét kívánja megragadni, segítséget adva az eljárás megértéséhez. A „Vizsgálati szakasz” a gyanúsítottal szemben „foganatosított”
legjellemzőbb nyomozati cselekményeket tekinti át (őrizetbe vétel, előzetes
letartóztatás, kihallgatások, nyomozás lezárása stb.) időrendben, az azokat
jegyző, a kihallgatásokat lefolytató vizsgálótisztek neveivel, rendfokozatukkal
és beosztásukkal együtt, valamint az adott intézkedéseket szentesítő, a „nyomozást felügyelő” ügyészek feltüntetésével. Az „Ügyészségi szakaszban” az
ügyészi kihallgatásokat vezető, illetve a vádiratot aláíró ügyészek nevei találhatók. A „Bírósági szakaszban” feltüntettük az egyes eljárások legfontosabb
adatait: melyik bíróság hol, mikor tárgyalta az adott ügyet, melyik ügyész
képviselte a vádat, kik voltak a bírói tanács tagjai, mikor hirdettek ítéletet.
Fontos hangsúlyozni – a honlapon egyértelműen jelezzük –, hogy még a halálos ítélettel végződött eljárások esetében is voltak olyan ügyészek és bírók,
akik nem kértek, illetve hoztak halálos ítéletet. A bírói tanács összetételében
bekövetkezett esetleges változások vagy az ügyész személyének ideiglenes
cseréje a tárgyalási napok alapján követhető nyomon. Felsoroljuk a per ös�szes 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 közli.
A kivégzetteknek 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 játszott
szerepükről a lehetőségekhez képest minél teljesebb képet nyújtunk. A honlapunkon szereplő mintegy ezer vizsgálótiszt, ügyész, tanácsvezető bíró és
bírói tanácstag (ülnök, népbíró, bíró) több mint felének a karrierútja is olvasható. A számok a feldolgozás előrehaladtával folyamatosan nőni fognak,
az adatbázis közreadásával ugyanis nem ér véget a munka: a jelenleg vizsgált ügyek mélyebb feldolgozását, illetve a kutatás kiterjesztését tervezzük.
A perek feldolgozása során több mint 110 ezer oldalnyi iratot tekintettünk át,
az elsősorban szintén levéltári források alapján összeállított életrajzok dokumentációs anyaga is több tízezer oldalt tesz ki. A munkát a több mint félezer
nagyidős per (azok az eljárások, amelyek során legalább egy vádlottat tízvagy annál többéves börtönbüntetésre ítéltek) feldolgozásával folytatjuk.
A Perek’56 adatbázis főszerkesztője: Földváryné Kiss Réka. Projektfelelős: Simon István. Szakmai tanácsadók: Horváth Zsolt, Szakolczai Attila, Zinner Tibor. A pertörténeteket készítették: György Sándor, Szakolczai Attila.
A pályaképeket készítették: Andaházi Szeghy Viktor, Benefi Géza, Botyánszky
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Beatrix, György Sándor, Kis-Kapin Róbert, Kiss Dávid, Krahulcsán Zsolt, Pőcz
Erzsébet, Rácz János, Szakolczai Attila, Szilágyi Gábor, Tóth Eszter, Zinner
Tibor.

A perek56.hu honlapot Nagy Imre miniszterelnök és a vele egy ügyben halálra ítélt mártírtársai kivégzésének 60. évfordulójához kapcsolódóan, 2018.
június 15-én mutattuk be a nyilvánosságnak A megtorlás fogaskerekei – perek56.hu címet viselő konferencián, a Kúria dísztermében. Az eseményen
köszöntőt mondott Polt Péter legfőbb ügyész, a megnyitóbeszédet Gulyás
Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tartotta. A Perek ’56 adatbázist Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke mutatta be. A zárszót a házigazda,
Darák Péter, a Kúria elnöke tartotta.
A konferencián öt tudományos előadás hangzott el:
Krahulcsán Zsolt (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti levéltára, tudományos kutató): A Vizsgálati Osztály a megtorló gépezetben.
Földváryné Kiss Réka (NEB, elnök): Ügyészek a megtorlás szolgálatában.
Zinner Tibor (Veritas Történetkutató Intézet, levéltárvezető): Nem kívánt
örökség – amit a népbírákról és a népi ülnökökről tudni illik.
Szakolczai Attila (Budapest Főváros Levéltára, történész-levéltáros): Perek próbája. Az ’56-os megtorlás eljárásainak vizsgálata.
György Sándor (NEB Hivatala, tudományos kutató): Statáriális eljárások
1956 után.
További információk, kapcsolódó tudósítások: Tudnunk kell, hogyan működött a diktatúra. Mandiner, 2018. június 15. (https://mandiner.hu/cikk/
20180615_gulyas_tudnunk_kell_hogyan_mukodott_a_diktatura);
InfoRádió Aréna, 2018. június 18. (https://infostart.hu/arena/2018/06/18/foldvaryne-kiss-reka-a-nemzeti-emlekezet-bizottsag-elnoke); A megtorlás arcai.
Demokrata, 2018. június 20. (https://demokrata.hu/magyarorszag/a-megtorlas-arcai-105753/).
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A MEGTORLÁS
FOGASKEREKEI
www.perek56.hu

MEGHÍVÓ
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A Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és a
Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke
Nagy Imre miniszterelnök és társai kivégzésének
60. évfordulóján tisztelettel meghívja Önt

A MEGTORLÁS
FOGASKEREKEI
PEREK ’56 – WWW.PEREK56.HU
című konferenciájára.

Helyszín

KÚRIA
Budapest V., Markó utca 16.
Időpont

2018. JÚNIUS 15. 11 ÓRA
A helyszín befogadóképessége korlátozott,
ezért kérjük, részvételi szándékát legkésőbb
2018. június 13-án 10 óráig szíveskedjék
jelezni az info@neb.hu címen. A Kúria
épületébe történő beléptetés miatt kérjük,
hogy 10.45-ig érkezzenek meg a helyszínre.

NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK HIVATAL A
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
11.00 Köszöntő
Polt Péter legfőbb ügyész
Megnyitó
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető
miniszter
Perek ’56
Az adatbázist bemutatja Földváryné Kiss
Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának
elnöke
12.00 Ebédszünet
12.50 Krahulcsán Zsolt (Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára)
A Vizsgálati Osztály a megtorló
gépezetben
13.10 Földváryné Kiss Réka (Nemzeti Emlékezet
Bizottsága)
Ügyészek a megtorlás szolgálatában
13.30 Zinner Tibor (VERITAS Történetkutató
Intézet Szaklevéltára)
Nem kívánt örökség – amit a népbírákról
és a népi ülnökökről tudni illik
13.50 Szakolczai Attila (Budapest Főváros
Levéltára)
Perek próbája. Az ’56-os megtorlás
eljárásainak vizsgálata
14.10 György Sándor (Nemzeti Emlékezet
Bizottságának Hivatala)
Statáriális eljárások 1956 után.
Esettanulmányok
14.30 Zárszó
Darák Péter, a Kúria elnöke
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2.2. PÁRT-ÁLLAM-PÁRT. A PÁRTÁLLAM
ÁLLAMPÁRTI FUNKCIONÁRIUSAINAK
ADATBÁZISA, 1948–1989
A Magyar Nemzeti Levéltár és a NEB közös kutatási programja

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága együttműködésének egyik legfontosabb területe a pártállami rendszert működtető
kommunista állampárt funkcionáriusainak számbavétele.
A két intézmény 2018-ban „Párt-Állam-Párt” címmel egy olyan internetes
felületet hozott létre, amelyben összegyűjtötte és közreadta a hatalom helyi
képviselőinek, vagyis az egykori állampárti apparátus minden olyan tisztségviselőjének nevét, továbbá a karriertörténetük fontosabb állomásairól fellelt
adatokat, akik megyei, járási, városi szinten 1948 és 1989 között vezetői posztot töltöttek be, tehát különböző mértékben – a hatalmi struktúrából fakadóan, beosztásuk révén, nem egyforma felelősséget viselve – szerepet vállaltak
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a diktatúra fenntartásában, a döntések meghozatalában és végrehajtásában.
Az adatbázis strukturált módon, sokoldalú kereshetőséget biztosító formában tárja a rendelkezésünkre álló életrajzi adatokat az érdeklődök elé, segítve
a korszakkal foglalkozó kutatók és a felsőoktatásban tanulók munkáját. Az
adatbázis több mint 2500 személy és 800 testület adatait tartalmazza.
Az adatbázist a – Párt-Állam-Párt címre utaló – www.paap.hu honlapon
tettük elérhetővé, és 2018. október 17-én mutattuk be a nyilvánosságnak a
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára konferenciatermében.
A Párt-Állam-Párt adatbázis főszerkesztői: Földváryné Kiss Réka, Szabó
Csaba. Projektfelelős: Tóth Judit. Szakmai tanácsadók: Horváth Zsolt, Káli
Csaba, Simon István.
További információk, kapcsolódó tudósítások: Párt-Állam-Párt: arcot kaptak a kommunista diktatúra helyi funkcionáriusai. Mandiner, 2018. október
17. (https://mandiner.hu/cikk/20181017_part_allam_part_arcot_kaptak_a_
kommunista_diktatura_helyi_funkciai); Elérhető a Párt-Állam-Párt adatbázis. Magyar Nemzet, 2018. október 18. (http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/elerheto_a_part_allam_part_adatbazis); Kommunista vezetők múltját fedi fel a
lista. Magyar Idők, 2018. november 12. (https://www.magyaridok.hu/belfold/
kommunista-vezetok-multjat-fedi-fel-a-lista-3659330/).

2.3. SORSFORDÍTÁS. A PARASZTI TÁRSADALOM
FELSZÁMOLÁSA, 1945–1962. ORSZÁGOS
MEGEMLÉKEZÉSSOROZAT
Az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság
és a NEB közös projektje
A hagyományos paraszti társadalom felszámolásának állított emléket a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása, 1945–1962 elnevezésű országos
programsorozat, amely a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szervezésében, az
Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság közreműködésével valósult meg 2018-ban. A programsorozat fővédnöke Kövér
László, az Országgyűlés elnöke volt. A program szakmai irányítását Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke végezte.
A kollektivizálás a 20. században a magyar társadalmat békeidőben ért
legnagyobb megrázkódtatás. 1958–59-ben a parasztság volt az utolsó olyan
társadalmi nagycsoport, amely még őrizte autonómiájának legtöbb elemét. A paraszti földek elvételének utolsó felvonása hatvan évvel ezelőtt, az
MSZMP KB határozata alapján kezdődött meg. Az 1958 decemberében meg-
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hirdetett, majd 1959 januárjától megvalósított kollektivizálás végérvényesen
felszámolta a történelmi parasztságot. Az erőszakkal teli eseménysorozat
mégis a közelmúltig 20. századi történelmünk kibeszéletlen, tabusított fejezetei közé tartozott.
A hatvanéves évfordulóhoz kapcsolódóan az erőszakos kollektivizálás történetét bemutató országos vándorkiállítás, kiállításkatalógus, honlap (www.
sorsforditas45-62.hu), ismeretterjesztő rövidfilm, konferencia- és kerekasztal-beszélgetés-sorozat, valamint a kapcsolódó rendhagyó történelemórák
egyszerre kívánták a kollektivizálás történéseire és következményeire vonatkozó legújabb történeti kutatások eredményeit a nagyközönséggel megismertetni, valamint lehetőséget adni az egykori áldozatoknak és az érintett
családoknak a méltó megemlékezésre.
Az eseménysorozat 2018. március 23-án a sajtó számára tartott tablókiállítás-bemutatóval vette kezdetét a Néprajzi Múzeumban. A tizenkét tablóból
álló vándorkiállítás Budapesten két helyszínen (a Magyar Mezőgazdasági Múzeum udvarán és a Március 15. téren), valamint Nagykanizsán, Kecskeméten,
Karcagon, Kunmadarason, Gyulán, Balatonalmádiban, Szegeden, Szombathelyen, Nagykőrösön, Orosházán, Kaposváron és Nyírcsaholyban volt megtekinthető 2018-ban.
A kiállítás rendezője a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, közreműködő partnere az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága volt. Készítették: Dévényi Anna, Feitl Írisz, Galambos István, Horváth
Zsolt, Mihályfi-Tóth Alex, Őze Sándor. Szakmai tanácsadók: Földváryné Kiss
Réka, Horváth Gergely Krisztián, Kedves Gyula, Ö. Kovács József. Közreműködtek: Bedők Péter, Bognár Katalin, Cseh József, Danó Orsolya, Farkas
Gyöngyi, Juhász Zoltán, Majtényi Boldizsár, Nagy András, Nagy Nikoletta, Simon István, Tóth Gábor, Varga Júlia.
A megemlékezéssorozat nyitókonferenciájára 2018. március 23-án az Országház Delegációs termében került sor.
A konferencián tizenkét tudományos előadás hangzott el:
Ö. Kovács József (MNL, főigazgató-helyettes; PPKE BTK, egyetemi tanár):
A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában.
Rigó Róbert (Neumann János Egyetem, tanszékvezető főiskolai docens):
Kollektivizálás Kecskemét térségében.
Tóth Judit (MNL Országos Levéltára, főlevéltáros): Karikatúrákkal a kollektivizálás sikeréért!
Horváth Gergely Krisztián (MTA–NEB Vidéktörténeti Témacsoportja, vezető): A kollektivizálás során elkövetett erőszak ábrázolása a hatvanas, hetvenes évek szociográfiáiban.
Őze Sándor (PPKE BTK Történettudományi Intézet, intézetvezető egyetemi tanár): Fehér Gárda a Dél-Alföldön, 1949–1955.
Káli Csaba (MNL Zala Megyei Levéltára, igazgatóhelyettes): Kollektivizálás
és társadalmi ellenállás Zalában.
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SORSFORDÍTÁS

A paraszti társadalom felszámolása, 1945–1962
Időpont: 2018. március 23. 10:00 óra
Helyszín: Országház, Delegációs terem
10:00 Köszöntő és Megnyitó
Köszöntőt mond FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke
Megnyitóbeszédet mond BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere

10:30

Konferencia I. szekció

Levezető elnök – BELLAVICS ISTVÁN
10:30

Ö. KOVÁCS JÓZSEF – A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában

10:45

RIGÓ RÓBERT – Kollektivizálás Kecskemét térségében

11:00

TÓTH JUDIT – Karikatúrákkal a kollektivizálás sikeréért!

11:15

HORVÁTH GERGELY KRISZTIÁN – A kollektivizálás során elkövetett erőszak ábrázolása a
hatvanas, hetvenes évek szociográfiáiban

11:30

Kávészünet

12:00

Konferencia II. szekció

Levezető elnök – FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA
12:00

ŐZE SÁNDOR – Fehér Gárda a Dél-Alföldön, 1949–1955

12:15

KÁLI CSABA – Kollektivizálás és társadalmi ellenállás Zalában

12:30

FARKAS GYÖNGYI – Lázadó falvak. Kollektivizálás elleni tüntetések a hosszú ötvenes

12:45

SOÓS VIKTOR ATTILA – „A mezőgazdaság szocialista átszervezése” és az egyházak. Az

években Magyarországon
egyházak viszonya a kényszerkollektivizáláshoz egy 1962-es felmérés alapján
13:00

Ebédszünet

13:45

Konferencia III. szekció

Levezető elnök – Ö. KOVÁCS JÓZSEF
13:45

GALAMBOS ISTVÁN – Kilépni tilos! Téesztagok kilépési kísérletei, 1953–1956

14:00

CZETZ BALÁZS – „Vannak olyan emberek, akikkel másképp bánni nem lehet.” Kollektivi-

zálás és erőszak Fejér megyében a forradalmat követően
14:15

NAGY NETTA – Alkalmazkodás és megtörés. Paraszti magatartásformák változása a hosz-

15:00

CSIKÓS GÁBOR – „A téeszben a fegyelem teljesen felbomlott.” Kollektivizálás a Jászság-

szú ötvenes években a homokhátsági falvakban
ban, 1959–1965
15:15
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Zárszó

Farkas Gyöngyi (Magyar Mezőgazdasági Múzeum, főmuzeológus): Lázadó falvak. Kollektivizálás elleni tüntetések a hosszú ötvenes években Magyarországon.
Soós Viktor Attila (NEB, bizottsági tag): „A mezőgazdaság szocialista átszervezése” és az egyházak viszonya a kényszerkollektivizáláshoz egy 1962es felmérés alapján.
Galambos István (NEB Hivatala, tudományos kutató): Kilépni tilos! Téesztagok kilépési kísérletei, 1953–1956.
Czetz Balázs (MNL Fejér Megyei Levéltára, igazgató): „Vannak olyan emberek, akikkel másképp bánni nem lehet.” Kollektivizálás és erőszak Fejér megyében a forradalmat követően.
Nagy Netta (MTA BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoport, tudományos kutató): Alkalmazkodás és megtörés. Paraszti magatartásformák változása a
hosszú ötvenes években a homokhátsági falvakban.
Csikós Gábor (PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorjelölt): „A téeszben a fegyelem teljesen felbomlott.” Kollektivizálás a Jászságban, 1959–1965.
A megemlékezéssorozat részeként országszerte levetítettük az Apáink
földje című filmet. Az erőszakos kollektivizálás történetét bemutató rövidfilm
az egykori üldözöttekre, meghurcoltakra, áldozatokra, az érintett családokra emlékezik. A filmben megszólaltatott személyek az említett korszak tanúi.
Történeteik, valamint a bemutatott korabeli híradórészletek, egykori dokumentumok felidézik, hogyan terrorizálták a kommunista diktatúra alatt a parasztságot, belekényszerítve őket a termelőszövetkezetekbe.
A megemlékezéssorozathoz kapcsolódóan a 2018/2019-es tanévben –
együttműködésben az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságával és a Történelemoktatók Szakmai Egyesületével – országos középiskolás verseny meghirdetésére is sor került. (A döntőre 2019
tavaszán az Országházban került sor.)
A megemlékezéssorozat részeként a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és az Agrárminisztérium önálló pedagógiai alprogramot állított össze, melynek keretében 2018. október és 2019.
április között az Agrárminisztérium fenntartásában működő összes szakiskolába (hatvankettő) eljuttattuk a kiállítás anyagát, illetve a korszak történész-muzeológus szakértőivel együttműködésben rendhagyó történelemórák és házi tanulmányi versenyek keretében dolgoztuk fel a kollektivizálás
történetét és helyi emlékezetét.
További információk, kapcsolódó tudósítások a Sorsfordítás, 1945–1962
című honlapon, illetve annak hírek rovatában találhatók (http://www.sorsforditas45-62.hu/hirek.htm).
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2.4. VALLÁSGYAKORLÁS MINT KULTURÁLIS
ELLENÁLLÁS A KOMMUNISTA DIKTATÚRA
IDŐSZAKÁBAN
Együttműködés a Károli Gáspár Református Egyetemmel
A 2018. év során a NEB és a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és
Társadalom Kutatóintézetének együttműködésében egy új, közös kutatási
program előkészítése kezdődött meg „Vallásgyakorlás mint kulturális ellenállási forma a szocializmus idején” munkacímmel. A kutatás célja annak a komplex kérdéskörnek a vizsgálata, hogy milyen eszközei, lehetőségei, mozgástere
volt a keresztyén közösségeknek a vallásgyakorlat egyéni és közösségi formáinak aktív megélésére, értékrendjük, normarendszerük továbbadására a
pártállami időszakban. Miközben a kommunista hatalom a vallást mint a párt
ideológiai monopóliumával szemben veszélyforrást jelentő és legyőzendő
rivális ideológiát, az egyházakat pedig egyedüliként legálisan tevékenykedő rendszeridegen és ellenséges intézményeket határozta meg, aközben az
egyházak társadalmi beágyazottságának reálpolitikai felismerése az egyházpolitika taktikai eszköztárának időről időre való újragondolására késztette a
hatalom birtokosait. Miként reagáltak a hitéleti aktivitás különféle formáira,
– a korabeli pártzsargont használva – a „vallásos világnézet” egyéni és közösségi megnyilvánulásaira, az „illegális” vs. „legális”, „ellenséges” vs. „lojális”
koordinátarendszerben kategorizált vallási aktivitásra a hatalom birtokosai?
A hitélet autonóm megélésére, tágítására irányuló törekvéseket mennyire
tekintették a kortárs résztvevők, egyrészt a pártállam illetékesei, másrészt
maguk a keresztyén közösségek a rendszerrel szembeni kulturális ellenállás
megnyilvánulásainak, s miként interpretálja azokat a mai kutatói elemzés? A
kiterjedt forrásfeltáráson alapuló, időben és térben eltérő, lokális esettanulmányokat vizsgáló kutatás célja mindezek fényében az első ütemben, protestáns egyházi példákon keresztül a pártállami időszak vallásgyakorlatának,
a vallásgyakorlás és a kulturális ellenállás összefüggéseinek feltárása. A 2018.
év során megkezdődött a kutatásban részt vevő intézmények és személyek
körének összeállítása, a kutatási program előkészítése. A program bemutatására és megvitatására a Károli Gáspár Református Egyetem Hagyomány,
identitás, történelem című konferenciájának keretében került sor.
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3. Vidéktörténeti kutatások
AZ MTA BTK ÉS A NEB VIDÉKTÖRTÉNETI TÉMACSOPORTJÁNAK 2018.
ÉVI TEVÉKENYSÉGE

3.1. „FELLAZULT TÉTELBEN”? A PÁRTÁLLAMI
POLITIKA ÉS A HATVANAS ÉVEK VIDÉKI
TÁRSADALMA
Műhelykonferencia, Budapest, NEB Hivatala, 2018. április 12.
Az MTA BTK és NEB Vidéktörténeti Témacsoportja 2018-ban a pártállami
vidékpolitikának és a vidéki társadalom történetének hatvanas évekbeli alakulását állította vizsgálata központjába.
A Vidéktörténeti Témacsoport „Fellazult tételben?” A pártállami politika és
a hatvanas évek vidéki társadalma című módszertani műhelykonferenciáján
két szekcióban nyolc tudományos előadás hangzott el:
Seres Attila (MNL Országos Levéltára, főlevéltáros): A magyar–szovjet
testvérmegyei mozgalom kialakulása az 1960-as években. Források, fogalmak, problémák.
Jobst Ágnes (ÁBTL, könyvtáros): Elhallgatott múlt – gazdasági konszolidáció: Csepreg község településpolitikája a diktatúra megrázkódtatásai után.
Galambos István (NEB Hivatala, tudományos kutató): A szállóhelyektől a
szálláshelyekig. A turizmus előtérbe kerülésének előzményei és okai Keszthelyen a Kádár-korszak elején.
Sántha István (MTA BTK Néprajztudományi Intézete, tudományos főmunkatárs): Antropológusként történészek között. A multidiszciplinaritás keretei
és határai.
Káli Csaba (MNL Zala Megyei Levéltára, igazgatóhelyettes): A kollektivizálás forrásainak metodikai és kritikai értelmezése.
Oláh Sándor (KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja,
tudományos kutató): A kollektivizálás demográfiai következményei egy székelyföldi kisrégióban, 1956–1977.
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„FELLAZULT TÉTELBEN”?
A PÁRTÁLLAMI POLITIKA ÉS
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A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpont tisztelettel
meghívják Önt a Vidéktörténeti Témacsoport

„FELLAZULT TÉTELBEN”?
A PÁRTÁLLAMI POLITIKA
ÉS A HATVANAS ÉVEK
VIDÉKI TÁRSADALMA
című módszertani műhelykonferenciájára.

Helyszín
NEB HIVATALA,
1088 BUDAPEST, VAS UTCA 10. FSZT. 9.

Időpont
2018. ÁPRILIS 12.

NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK HIVATAL A
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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10.00 Megnyitó – Földváryné Kiss Réka
és Horváth Gergely Krisztián

ÚJ KUTATÁSI IRÁNYOK ÉS PROBLÉMÁK
10.15 Seres Attila: A magyar–szovjet
testvérmegyei mozgalom
kialakulása az 1960-as években.
Források, fogalmak, problémák
10.35 Jobst Ágnes: Elhallgatott múlt –
gazdasági konszolidáció: Csepreg
község településpolitikája a
diktatúra megrázkódtatásai után
10.55 Galambos István: A szállóhelyektől
a szálláshelyekig. A turizmus
előtérbe kerülésének előzményei
és okai Keszthelyen a Kádárkorszak elején
11.15

Sántha István: Antropológusként
történészek között. A multidiszciplinaritás keretei és határai

11.35 Hozzászólások, vita
12.00 Büféebéd
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A TÉESZESÍTÉS BONYODALMA

13.00 Káli Csaba: A kollektivizálás
forrásainak metodikai és kritikai
értelmezése
13.20 Oláh Sándor: A kollektivizálás
demográfiai következményei egy
székelyföldi kisrégióban, 1956–1977
13.40 Csikós Gábor: „Társaim csúfoltak
és gúnyoltak, hogy sokat
dolgozom.” Kilépési szándékok
indoklása egy jászsági téeszben
(1960–1970)
14.00 Horváth Gergely Krisztián:
„Életünk szorgalmát.” P. L. pápasalamoni gazda memoárja a
kollektivizálásról
14.20 Hozzászólások, vita
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Csikós Gábor (PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorjelölt): „Társaim csúfoltak és gúnyoltak, hogy sokat dolgozom.” Kilépési szándékok indoklása egy jászsági téeszben, 1960–1970.
Horváth Gergely Krisztián (MTA BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoport,
vezető): „Életünk szorgalmát.” P. L. pápa-salamoni gazda memoárja a kollektivizálásról.
További információk: „Fellazult tételben”? A pártállami politika és a hatvanas évek vidéki társadalma. Beszámoló a Vidéktörténeti Témacsoport
módszertani műhelykonferenciájáról. (https://tti.btk.mta.hu/esemenyek/konferencia/3157-fellazult-tetelben-a-partallami-politika-es-a-hatvanas-evek-videki-tarsadalma-beszamolo-a-videktorteneti-temacsoport-modszertani-muhelykonferenciajarol.html).
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3.2. AZ ÁRNYÉKOS OLDALON. A VIDÉKI
MAGYARORSZÁG AZ 1960-AS ÉVEKBEN
Tudományos konferencia, Budapest, NEB Hivatala, 2018. november 8.
Az MTA BTK és NEB Vidéktörténeti Témacsoportjának a 2018-as kutatásokat
elsőként összegző, Az árnyékos oldalon. A vidéki Magyarország az 1960-as
években című konferenciáján kilenc tudományos előadás hangzott el.
Horváth Gergely Krisztián (MTA BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoport,
vezető): A vidékellenes politika elemei Magyarországon az 1960-as években.
Ö. Kovács József (MNL, főigazgató-helyettes; Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, egyetemi tanár): Munka
a „közösben”. A tsz-pszichózis történeti értelmezése.
Völgyesi Orsolya (MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs): A katolikus egyház térvesztése és a hagyományos paraszti világ
felbomlása Mezőfalván az 1960-as évek elején.
Szulovszky János (MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs): Hitüket gyakorló pedagógusok az ateista rendszerben az 1960as években.
Jobst Ágnes (ÁBTL, könyvtáros): „A fogságból sokkal érettebben, reálisabb életszemlélettel került ki.” Egy papi életút a történelem viharában: Fekete Péter (1910–1970).
Galambos István (NEB Hivatala, tudományos kutató): Az állami turizmusirányítás módszerei és eredményei Keszthelyen az 1960-as években.
Cseh Dániel (Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola,
doktorjelölt): Párton belüli konfliktusok Jászberényben 1956 megítélése és a
tsz-szervezés példáján.
Csikós Gábor (PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorjelölt): Játszmák a szervezetben. Egy jászsági termelőszövetkezet példája.
Káli Csaba (MNL Zala Megyei Levéltára, igazgatóhelyettes): Hogyan lehetett a termelőszövetkezet ellen izgatni? A kollektivizálás és a jogszolgáltatás
kapcsolata zalai példák alapján.
További információk: Beszámoló a Vidéktörténeti Kutatócsoport újabb
konferenciájáról. (https://tti.btk.mta.hu/esemenyek/konferencia/3415-beszamolo-a-videktorteneti-kutatocsoport-ujabb-konferenciajarol.html).
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A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a
Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
tisztelettel meghívják Önt
a Vidéktörténeti Témacsoport

AZ ÁRNYÉKOS OLDALON
A VIDÉKI MAGYARORSZÁG
AZ 1960-AS ÉVEKBEN
című konferenciájára.

Helyszín
NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK
HIVATALA
1088 Budapest, Vas utca 10.
Tanácsterem, földszint 9.

Időpont
2018. NOVEMBER 8. 10 ÓRA

NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK HIVATAL A
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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10.00 Földváryné Kiss Réka (elnök, NEB), Fodor Pál
(főigazgató, MTA BTK): Köszöntő, a konferencia
megnyitása

I. SZEKCIÓ
(LEVEZETŐ ELNÖK: KÁLI CSABA)
10.15

Horváth Gergely Krisztián (MTA BTK–NEB Vidék
történeti Témacsoport): A vidékellenes politika
elemei Magyarországon az 1960as években

10.35 Ö. Kovács József (MNL–PPKE): Munka a „közösben”.
A tszpszichózis történeti értelmezése
10.55 Völgyesi Orsolya (MTA BTK TTI): A katolikus
egyház térvesztése és a hagyományos paraszti világ
felbomlása Mezőfalván az 1960as évek elején
11.15

Szulovszky János (MTA BTK TTI): Hitüket gyakorló
pedagógusok az ateista rendszerben az 1960as
években

11.35

Jobst Ágnes (ÁBTL): „A fogságból sokkal éretteb
ben, reálisabb életszemlélettel került ki.” Egy papi
életút a történelem viharában: Fekete Péter (1910–
1970)

11.55

Vita

12.15

Büféebéd

II. SZEKCIÓ
(LEVEZETŐ ELNÖK: HORVÁTH GERGELY KRISZTIÁN)
13.10

Galambos István (NEB Hivatala): Az állami
turizmusirányítás módszerei és eredményei
Keszthelyen az 1960as években

13.30 Cseh Dániel (DE): Párton belüli konfliktusok Jász
berényben 1956 megítélése és a tszszervezés
példáján
13.50 Csikós Gábor (PPKE): Játszmák a szervezetben.
Egy jászsági termelőszövetkezet példája
14.10

Káli Csaba (MNL ZML): Hogyan lehetett a termelő
szövetkezet ellen izgatni? A kollektivizálás és a
jogszolgáltatás kapcsolata zalai példák alapján

14.30 Vita
15.00 Zárszó
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4. Nemzetközi tudományos
együttműködések

4.1. OROSZORSZÁGI IRATFELTÁRÁS
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága kiemelt jelentőséget tulajdonít az orosz levéltárakban található, a kutatás számára mindeddig ismeretlen dokumentumok feltárásának. Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke ezt a szándékot képviselve vesz részt az Orosz–Magyar Levéltári Vegyesbizottság munkájában.
Az Orosz–Magyar Levéltári Vegyesbizottság 2017-ben – hatévnyi szünetet
követően, a magyar fél kezdeményezésére – újrakezdte működését. A vegyesbizottság új felhatalmazással, új feladatokkal látott munkához, és féléves
rendszerességgel ülésezik.
A testület tagjai magyar részről:
Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója,
Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke,
Kovács Vilmos, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka.
A munka az alábbi részterületeken indulhatott meg:
1. A szovjet fogságba került magyarok adatainak feltárása. A vegyesbizottság VII. ülésére Szentpéterváron került sor 2018. szeptember 12. és 14.
között. A delegációk ezen az ülésen megállapodtak a második világháború
idején fogságba esett és elhurcolt közel hatszázezer magyar állampolgárra vonatkozó, Oroszországban őrzött levéltári dokumentumok feltárásáról.
A megállapodás valódi mérföldkő, amelynek révén egy régi, nagy adósság
lesz törleszthető az információs kárpótlás terén. Az orosz fél vállalta, hogy
kedvezményes másolási díj fejében 2019. december 1-jéig öt szakaszban ös�szesen 682 131 nyilvántartó karton másolata kerül a Magyar Nemzeti Levéltár
őrzésébe.
2. A NEB és az Oroszországi Állami Politika- és Társadalomtörténeti Levéltár (RGASZPI) között megállapodás született a Komintern és Magyarország
munkacímű projektsorozatról, amelynek keretében egy közös történeti-dokumentációs kiállítás és egy nemzetközi konferencia megrendezését, vala-

43

mint egy közös, orosz és kisebb részben magyar dokumentumokra épülő
forrásgyűjtemény összeállítását és kiadását vállaltuk.
3. A NEB és az Oroszországi Állami Legújabbkori Történeti Levéltár
(RGANI) megállapodott a Szovjetunió és Magyarország közötti legmagasabb
szintű vezetői megbeszélések és tárgyalások, 1956–1980 munkacímű kétkötetes (I. kötet: Hruscsov–Kádár időszak, 1956–1964; II. kötet: Brezsnyev–Kádár
időszak, 1964–1980) tudományos forráskiadvány megjelentetéséről. A kötethez kapcsolódó orosz és magyar levéltári dokumentumokat egy orosz–magyar, levéltárosokból és történészekből álló munkacsoport tárja fel, válogatja
ki, és egy közös szerkesztőbizottság állítja össze.

4.2. PÁPA A VASFÜGGÖNYÖN TÚLRÓL. II. JÁNOS
PÁL PÁPASÁGÁNAK HATÁSA A SZOVJET BLOKK
ORSZÁGAIRA ÉS EGYHÁZAIRA
Nemzetközi tudományos konferencia, Krakkó, Jagelló Egyetem és Budapest, Országház, 2018. október 9–12.
II. János Pál pápa megválasztásának negyvenedik évfordulója alkalmából
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete
(IPN) 2018. október 9–12. között Pápa a vasfüggönyön túlról. II. János Pál pápaságának hatása a szovjet blokk országaira és egyházaira címmel nemzetközi tudományos konferenciát rendezett. Október 9-én és 10-én a résztvevők
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Krakkóban, a Jagelló Egyetemen tanácskoztak. Október 12-én Budapesten,
az Országház főrendiházi üléstermében került sor a konferencia zárónapjára.
A konferencia védnökei Marek Jędraszewski krakkói érsek, Marek Kuchciński, a Szejm marsallja és Kövér László, az Országgyűlés elnöke voltak.
A konferencia krakkói rendezvénye első napjának A keresztény egyházak
helyzete a szovjet blokk országaiban a kommunista hatalomátvételtől II. János Pál megválasztásáig címmel megrendezésre került tanácskozásán tizenegy tudományos előadás hangzott el:
Arūnas Streikus (Vilniusi Egyetem, egyetemi docens): Az oroszországi keresztény egyházak helyzete a bolsevik hatalomátvételtől II. János Pál megválasztásáig.
Łucja Marek (IPN Krakkói Osztály, tudományos kutató): A keresztény egyházak helyzete Lengyelországban a kommunista hatalomátvételtől II. János
Pál megválasztásáig.
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Földváryné Kiss Réka (NEB, elnök): A keresztény egyházak helyzete Magyarországon a kommunista hatalomátvételtől II. János Pál megválasztásáig.
Robert F. Goeckel (New York-i Állami Egyetem, Geneseo, professzor):
A keresztény egyházak helyzete az NDK-ban a kommunista hatalomátvételtől II. János Pál megválasztásáig.
Jánosi Csongor (Bukaresti Egyetem Kutatóintézet, tudományos kutató):
A keresztény egyházak helyzete Romániában a kommunista hatalomátvételtől II. János Pál megválasztásáig.
Stanislav Balík (Masaryk Egyetem Társadalomtudományi Kara, Brünn, dékán, professzor): A keresztény egyházak helyzete Csehszlovákiában a kommunista hatalomátvételtől II. János Pál megválasztásáig.
Kostadin Kostadinov (Bolgár Tudományos Akadémia, Szófia, tudományos
kutató): A keresztény egyházak helyzete Bulgáriában a kommunista hatalomátvételtől II. János Pál megválasztásáig.
Józef Marecki (II. János Pál Pápai Egyetem, Krakkó, professzor): A Szovjetunió befolyása a szovjet blokk országainak egyházpolitikájára.
Fejérdy András (MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs; PPTE BTK, egyetemi docens): A Vatikán keleti politikája 1978-ig.
Balogh Margit (MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs): Hasonlóságok és különbségek a szovjet blokk országainak egyházpolitikájában.
Cristian Vasile (Román Akadémia Nicolae Iorga Történeti Intézete, Bukarest, tudományos kutató): A Vatikán görögkatolikus egyházakat érintő politikája a szovjet blokkban 1978-ig.
A konferencia krakkói rendezvénye második napjának Reakciók II. János Pál
pápává választására, és működésének hatása az egyházak helyzetére a szovjet blokk országaiban címmel megrendezésre került tanácskozásán tizenkét
tudományos előadás hangzott el:
Alexiej Wasiliew (Kelet-közép-európai Intézet, Lublin, tudományos kutató;
Gazdasági Tudományok Iskolája – Nemzeti Kutatóegyetem, Moszkva, egyetemi docens): Reakciók II. János Pál pápává választására és működésének
hatása az egyházak helyzetére a Szovjetunióban.
Adam Dziurok (IPN Katowicei Osztálya, tudományos kutató; Stefan Wyszyński Bíboros Egyetem, Varsó, professzor): Reakciók II. János Pál pápává
választására Lengyelországban.
Konrad Białecki (IPN Poznańi Osztálya, tudományos kutató; Adam Mickiewicz Egyetem, Poznań, professzor): II. János Pál pápaságának hatása az
egyház helyzetére Lengyelországban.
Wirthné Diera Bernadett (NEB Hivatala, tudományos kutató): Reakciók II.
János Pál pápává választására és működésének hatása az egyházak helyzetére Magyarországon.
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Bernd Schaefer (George Washington Egyetem, Washington, professzor):
Reakciók II. János Pál pápává választására és működésének hatása az egyházak helyzetére az NDK-ban.
Ioan Marius Bucur (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, profes�szor): Reakciók II. János Pál pápává választására és működésének hatása az
egyházak helyzetére Romániában.
Perer Borza (Pavol Jozef Šafárik Egyetem, Kassa, egyetemi oktató): Reakciók II. János Pál pápává választására és működésének hatása az egyházak
helyzetére Csehszlovákiában.
Momchil Metodiev (Christianity and Culture folyóirat, főszerkesztő): Reakciók II. János Pál pápává választására és működésének hatása az egyházak
helyzetére Bulgáriában.
Szabó Csaba (Magyar Nemzeti Levéltár, főigazgató): Visszhangok a világból II. János Pál pápává választása kapcsán.
Andrzej Grajewski (Gość Niedzielny hetilap, főszerkesztő-helyettes): A politika és a keleti misszió között. II. János Pál pápasága és a kommunizmus
Kelet-Európában 1978–1989 között.
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Jan Mikrut (Pápai Gergely Egyetem, Róma, professzor): A kommunizmus
tapasztalatának hatása II. János Pálnak a szovjet blokk országaival szemben
képviselt politikájára.
Jan Żaryn (Stefan Wyszyński Bíboros Egyetem, Varsó, egyetemi docens):
II. János Pál pápaságának jelentősége Lengyelország és a világ számára.
A konferencia budapesti, II. János pápaságának következményei címmel
megrendezésre került tanácskozásán tizenegy tudományos előadás hangzott el:
Veres András (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, elnök; megyéspüspök, Győr): II. János Pál pápa egyházkormányzása.
Tóth Tamás (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, titkár): A katolikus
egyház Magyarországon 1945–1989 között.
Soós Viktor Attila (NEB, bizottsági tag): A magyar állampárt reakciója
II. János Pál pápává választására.
Andrzej Dobrzyński (II. János Pál Pápaságát Kutató és Dokumentáló Központ, Róma, igazgató): A II. Vatikáni Zsinat – II. János Pál és a kommunista
országok közötti viszony megértésének kulcsa.
Igor Hałagida (Gdański Egyetem, professzor; IPN Gdański Osztálya, tudományos kutató): II. János Pál pápa és a keleti egyházak viszonya.
Henryk Skorowski (Stefan Wyszyński Bíboros Egyetem, Varsó, profes�szor): A szabadság és az emberi jogok II. János Pál tanításában.
Andrzej Zwoliński (II. János Pál Pápai Egyetem, Krakkó, professzor): A politika és a közgazdaság filozófiája. II. János Pál enciklikái, a szocializmus cáfolata.
Łukasz Kamiński (Wrocławi Egyetem, egyetemi oktató; Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja, elnök): II. János Pál és a Szolidaritás.
Władysław Bułhak (IPN, Varsó, tudományos kutató): A szovjet blokk országai hírszerző szolgálatainak együttműködése a katolikus egyházzal szemben II. János Pál pápasága alatt.
Michał Skwara (IPN Katowicei Osztálya, ügyész): „A bolgár nyom.” A kommunista államok titkosszolgálatai és a II. János Pál elleni merénylet.
Paweł Skibiński (Varsói Egyetem, adjunktus; II. János Pál Kutatóközpont,
szakértő): II. János Pál és a berlini fal lerombolása, a Szovjetunió összeomlása.
A konferencián elhangzott előadásokat a Nemzeti Emlékezet Bizottsága
és a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete magyar, lengyel és angol nyelvű tanulmánykötetekben tervezik megjelentetni.
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4.3. VISEGRÁD – KÖZÖS EMLÉKEZET? 1956–1968–
1981
Nemzetközi tudományos konferencia, Budapest, Országház, 2018. május 25.
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága, valamint a Kelet- és Közép-Európa Kutatásáért és Képzéséért Alapítvány Visegrád – közös emlékezet? 1956–1968–1981
címmel nemzetközi konferenciát rendezett az Országház Vadásztermében.
A konferencián hét tudományos előadás hangzott el:
Paweł Sasanka (IPN, Varsó, tudományos munkatárs): A poznańi felkelés
és 1956 októbere. Történelem és emlékezet hatvan év távlatából.
Juraj Marusiak (Szlovák Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézete, tudományos főmunkatárs): Az 1956-os magyar forradalom hatása a szlovák kommunista rezsimre.
Oldřich Tůma (Cseh Tudományos Akadémia Jelenkortörténeti Intézet, tudományos főmunkatárs): Az 1968-as esztendő helye a cseh emlékezetben.
Mészáros Andor (ELTE BTK, egyetemi adjunktus): Az emlékezet terei.
A közép-európai nagyvárosok szimbolikus közterei.
Bogusław Bakuła (Adam Miczkiewicz Egyetem, Poznań, professzor): 1956
1968 tükrében: a közép-európai emlékezet arcai. Megjegyzések posztkoloniális nézőpontból.
Kása Péter (Eperjesi Egyetem, professzor): A szlovák irodalmi kánon kialakulása közép-európai összefüggésekben.
Kiss Gy. Csaba (ELTE BTK, címzetes egyetemi tanár): Közép-Európa 1968a folytatása-e 1956-nak?
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VISEGRÁD –
KÖZÖS EMLÉKEZET?
1956 – 1968 – 1981

MEGHÍVÓ
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A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA és a
KELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁÉRT
ÉS KÉPZÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
tisztelettel meghívja Önt

VISEGRÁD –
KÖZÖS EMLÉKEZET?
1956 – 1968 – 1981
című konferenciájára.

Helyszín
ORSZÁGHÁZ, VADÁSZTEREM
1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.

Időpont
2018. MÁJUS 25. 14 ÓRA

A konferencia nyelve cseh, lengyel, magyar
és szlovák, szinkrontolmácsolást biztosítunk.
Kérjük, részvételi szándékát
személyazonosító okmánya számának
megadásával 2018. május 22-én 10 óráig
az info@neb.hu címen jelezze.
NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK HIVATAL A
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
14.00 A konferenciát megnyitja Kövér László, az
Országgyűlés elnöke
Köszöntőt mond Joanna Urbańska, a Lengyel
Intézet igazgatója, Lucie Orbók, a Cseh Centrum
igazgatója és Sipos Ildikó, a Szlovák Intézet
igazgatója
Levezető elnök: Földváryné Kiss Réka, a
Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke
14.30 Paweł Sasanka (Nemzeti Emlékezet Intézete,
Varsó) A poznańi felkelés és 1956 októbere.
Történelem és emlékezet hatvan év távlatából
14.50 Juraj Marusiak (Szlovák Tudományos Akadémia
Politikatudományi Intézet, Pozsony) Az 1956-os
magyar forradalom hatása a szlovák kommunista
rezsimre
15.10

Oldřich Tůma (Cseh Tudományos Akadémia
Jelenkor-történeti Intézet, Prága) Az 1968-as
esztendő helye a cseh emlékezetben

15.30 Kávészünet
16.00 Mészáros Andor (Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar,
Budapest) Az emlékezet terei. A közép-európai
nagyvárosok szimbolikus közterei
16.20 Bogusław Bakuła (Adam Mickiewicz Egyetem,
Poznań) 1956 1968 tükrében: a közép-európai
emlékezet arcai. Megjegyzések posztkoloniális
nézőpontból
16.40 Kása Péter (Eperjesi Egyetem) A szlovák
irodalmi kánon kialakulása közép-európai
összefüggésekben
17.00 Kiss Gy. Csaba (Budapest–Varsó) Közép-Európa
1968-a – folytatása-e 1956-nak?
Zárszó
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4.4. COMMUNIST PARTIES ON THE ROAD TO FULL
POWER (AFTER WORLD WAR II)
Nemzetközi tudományos konferencia, Varsó, 2018. december 6–8.

A Revolution Accomplished. Communists in Power elnevezésű nemzetközi
konferenciasorozat a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) kezdeményezésére, a NEB, a szlovák Nemzeti Emlékezet Intézete (UPN) és a cseh Totalitáriánus Rezsimek Kutatóintézete (USTRCR) együttműködésével született
meg. A sorozat első állomására 2018. december 6–8. között Varsóban került
sor, házigazdája az IPN volt. A Communist Parties on the Road to Full Power (After World War II) című konferencia középpontjában a második világháborút követően szovjet hatalmi övezetbe került közép-európai országok
kommunista pártjainak 1945 és 1948 közötti története állt. Az előadások a
helyi kommunista pártoknak a hatalom megragadására irányuló politikáját
mutatták be, és ilyen módon lehetőséget adtak a „testvérpártok” stratégiai
módszereinek összehasonlítására.
A konferenciasorozat 2019-ben Magyarországon, a NEB Hivatalának székházában folytatódik.
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COMMUNIST PARTIES
ON THE ROAD TO FULL POWER
(AFTER WORLD WAR II)
THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN THE SERIES:
“REVOLUTION ACCOMPLISHED. COMMUNISTS IN POWER”

PROGR AM

WARSAW
,6

–8 D E C E M

BER 2018

THURSDAY, 6 DECEMBER 2018
9.45

OPENING OF THE CONFERENCE

10.00

PANEL I

Nikita Petrov (International Memorial, Moscow), Inspiration, supervision,
control. The role of the Kremlin in the Sovietization of the countries of
Central and Eastern Europe
Mirosław Szumiło (Institute of National Remembrance, Warsaw), Governors
of Stalin. Leaders of the communist parties of Central and Eastern
Europe in 1944–1948 – a collective portrait
Jan Stanisław Ciechanowski (Warsaw University), Polish and Spanish
Communists’ mutual inspirations (1945–1950)
DISCUSSION
11.20–11.40

coffee break

11.40

PANEL II

Barbara Bank (Committee of National Remembrance, Budapest),
The beginnings - How did the communists seize power between
1944–1947?
Dániel József Hollósi (Committee of National Remembrance, Budapest),
The economic policy of the Hungarian Communist Party between 1945
and 1946
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Cristina Diac (National Institute for the Study of Totalitarianism, Bucharest),
From zero to hero. The development of the Romanian Communist Party
membership, 1945–1948
DISCUSSION
13.00–14.00 lunch break
14.00

PANEL III

Jan Cholinsky (Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Prague),
Two-Stage Revolution – Communist Strategy for Takeover of Power in
Czechoslovakia and its Implementation in 1945–1948
Martin Garek (Nation’s Memory Institute, Bratislava), Slovakia and getting
power by the communists (autumn 1947–Februar 1948)
Jakub Šlouf (Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Prague),
Transformation of the Regional Elite of the Communist Party of
Czechoslovakia in 1945–1948
Jiří Urban (Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Prague),
The role of district and regional security groups of three and five
in promoting the power monopoly of the Communist Party in the regions
of Czechoslovakia
DISCUSSION
15.40–16.00 coffee break
16.00

PANEL IV

Detelina Dineva (Institute for Historical Studies, Bulgarian Academy of
Sciences, Sofia), The Bulgarian Communist Party’s Rise to Dominance
(1944–1949)
Iskra Baeva, Evgenia Kalinova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”),
The Role of the external factors for the Establishment of the Communist
Regime in Bulgaria – September 1944–1948
DISCUSSION
17.00–17.20

coffee break

17.20

PANEL V

Agata Domachowska (Nicolaus Copernicus University, Toruń),
The Communist Party of Albania and its opponents 1941–1946
Aleksandar Zivotic (Belgrad University), Yugoslav communists: between the
Soviet model and the revolutionary experience (1944–1948)
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Mateusz Sokulski (University of Silesia, Katowice),
Communist Party of Yugoslavia and its Relations with communist
parties in Central-Eastern Europe 1945–1948 as the way of legitimization
of communist regime in the Balkans
DISCUSSION

FRIDAY, 7 DECEMBER 2018
10.00

PANEL VI

Maja Lukanc (Institute of Contemporary History, University of Ljubljana),
The Pursuit of Legitimacy: the Communist rise to Power in post-war
Yugoslavia
Aleš Gabrič (Institute of Contemporary History, University of Ljubljana),
The Communist Party of Yugoslavia Stifling the Opposition in 1945
Stipica Grgić (Centre for Croatian Studies, University of Zagreb),
Rudolf Barišić (Croatian Institute of History, Zagreb), How the power was
seized: Yugoslavian parliamentary elections of 1945
DISCUSSION
11.20–11.40

coffee break

11.40

PANEL VII

Dragomir Bondžić (Institute of Contemporary History, Belgrade), Organization
and activities of Commmunist Propaganda in Yugoslavia 1945–1950
Andrzej Czyżewski (Institute of National Remembrance, Łódź),
The People with the Party – the Party with the People. On the Building
of Communist Mythology in Poland after 1945
DISCUSSION
12.40–13.00 coffee break
13.00

PANEL VIII

Klejd Këlliçi (University of Tirana), Defining the internal enemy: Concentration
Camps in Early Communist Albania, 1945–50
Marta Paszek (Institute of National Remembrance, Katowice),
Military Courts as a Tool in the Polish Workers’ Party’s Fight for Power
DISCUSSION
14.00–15.00 lunch break
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15.00

PANEL IX

Rafał Łatka (Institute of National Remembrance, Warsaw),
Relations between the Communist Party and the Catholic Church
in the first period of communist government in Poland and the countries
under the Soviet Union domination 1944–1948
Balázs Czetz (Hungarian National Archives of Fejér Country Archives,
Székesfehérvár), The Hungarian Communist Party’s way to power.
Struggle between the political power and the churches
Reka Kiss (Committee of National Remembrance, Budapest), In the Squeeze
of Dictatorship: Communist Church Policy and Calvinist Reflection in
Hungary After 1945
DISCUSSION
16.20-16.40 coffee break
16.40

PANEL X

Konrad Rokicki (Institute of National Remembrance, Warsaw),
Cyrankiewicz and Bierut: rivals? collaborators? implementers of
Kremlin’s policy?
Robert Spałek (Institute of National Remembrance, Warsaw),
Hostile takeover. The true nature of the “unification of the workers’
movement“ in Poland
DISCUSSION

SATURDAY, 8 DECEMBER 2018
10.00

DISCUSSION PANEL

Communist parties on the road to full power – dissimilarities and peculiarities
in each country
Janusz Wrona (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin),
Andrzej Paczkowski (Institute of Political Studies Polish Academy of
Sciences), Evgenia Kalinova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”)
(moderator: M. Szumiło)

12.00

CLOSING THE CONFERENCE
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4.5. A LENGYEL KIÁTKOZOTT KATONÁK
Nemzetközi tudományos konferencia, Budapest, Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, 2018. március 5.
Kiátkozott katonák címmel szervezett konferenciát az 1944 és 1956 közötti
lengyel és magyar antikommunista ellenállásról a budapesti Lengyel Intézet
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, a Magyarországi Lengyel Katolikusok
Szent Adalbert Egyesülete, a Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) és a Nemzedék Egyesület közreműködésével a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán. A rendezvény védnökei Jerzy
Snopek, Lengyelország budapesti nagykövete, valamint Kovács Orsolya varsói magyar nagykövet voltak.
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A konferencián négy tudományos előadás hangzott el:
Piotr Szubarczyk (Nemzeti Emlékezet Intézete Nemzeti Oktatási Irodája,
Gdańsk, tudományos munkatárs): Az 1944–1956 közötti lengyel antikommunista felkelés és ennek felidézése napjainkban.
Jacek Pawłowicz (Kiátkozott Katonák és a Lengyel Népköztársaság Politikai Foglyainak Múzeuma, igazgató): Witold Pilecki lovassági kapitány,
Auschwitz önkéntes rabja.
Őze Sándor (PPKE BTK Történettudományi Intézet, intézetvezető): Fehér
Gárda a Dél-Alföldön, 1949–1955.
Bank Barbara (NEB, bizottsági tag): Fehér gárdák a Dunántúlon.
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5. Hazai tudományos konferenciák

5.1. MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATAI,
LEHETŐSÉGEI, DIPLOMATÁI 1945 UTÁN
Tudományos konferencia, Budapest, ELTE BTK, 2018. szeptember 19–20.
A NEB külügyi munkacsoportja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán rendezte meg második tudományos konferenciáját
Magyarország külkapcsolatai, lehetőségei és diplomatái 1945 után címmel.
A tanácskozás ezúttal is fontos állomása volt a tapasztalatcserének, a tudományos kutatók közötti folyamatos párbeszéd erősítésének, a budapesti és
vidéki műhelyek közös gondolkodásának.
Az előadók közül többen általánosságban foglalkoztak a diplomácia és a
hírszerzés, a diplomácia és az állambiztonság kapcsolatával a hidegháborús
években, illetve a külügyi apparátusnak, a külügy intézményrendszerének a
működését vizsgálták döntően újonnan feldolgozott forrásbázisra alapozva.
Az előadások egy másik csoportja a diplomáciatörténet egy-egy nagyobb
részegységét vizsgálták: gondolunk itt az egy-egy országgal kiépült vagy kiépülő, nem egy esetben a diplomáciai és politikai életben kialakult mélypontokat orvosló bilaterális együttműködésre, az egyházi és a gazdasági kapcsolatokra, s nem utolsósorban a kulturális relációkra. Némely előadók konkrét
eseteket, ügyeket dolgoztak fel a hírszerzés és állambiztonság témakörében.
E mikrotörténeti kutatások nagy szerepet játszanak abban, hogy még mélyebben, még pontosabban megismerhessük a magyar külkapcsolatok és
diplomácia 1945 utáni történetét.
A konferencia első napján tizenhat tudományos előadás hangzott el:
Csorba László (ELTE BTK, egyetemi tanár): Sorsok, változások a magyar–
olasz diplomáciai kapcsolatokban (1945–1947).
Kecskés D. Gusztáv (MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos
főmunkatárs): Párizs a Bem rakpartról tekintve. Franciaország a magyar diplomácia perspektívájában (1945–1990).
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Hornyák Árpád (Pécsi Tudományegyetem BTK, egyetemi docens): A magyar–jugoszláv kapcsolatok 1945 után.
Ivánfi Miklós (tudományos kutató): Elitváltások a Külügyminisztériumban
a második világháborút követően (1945–1947).
Slachta Krisztina (történész): Diplomácia – emigráció – hírszerzés. A Bécs–
Frankfurt–(Kelet-)Berlin-háromszög.
Soós Viktor Attila (NEB, bizottsági tag): Az MSZMP emigrációval kapcsolatos politikája a párthatározatok tükrében.
Pál István (ELTE BTK, egyetemi adjunktus): Két brit szakszervezeti funkcionárius a hírszerzés célkeresztjében.
J. Nagy László (Szegedi Tudományegyetem BTK, professor emeritus):
A kereskedelem növekvő jelentősége a magyar–arab kapcsolatokban az
1980-as években.
Nagy András (Pannon Egyetem, egyetemi docens): Egy kudarctörténet
anatómiája. Az ENSZ és Magyarország kapcsolata 1956–1962 között újabban
hozzáférhető dokumentumok alapján
Rácz János (Veritas Történetkutató Intézet, tudományos munkatárs): Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok az 1956-os forradalom után.
Kávássy János (Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, tudományos munkatárs): Gulyáskommunizmus gulyás nélkül. Gondolatok egy
CIA-elemzés margójára.
Glant Tibor (Debreceni Egyetem BTK, egyetemi docens): A kádári Magyarország szalonképessé tétele 1977-ben a State Department és az amerikai
sajtó közös munkájával.
Máthé Áron (NEB, elnökhelyettes): „Vltava – Sumava – Duna.” Magyarország és a Varsói Szerződés 1968-as hadművelete.
Mitrovits Miklós (MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs): A hivatalos és nem hivatalos magyar–lengyel kulturális kapcsolatok
története (1956–1989).
Hevő Péter (ELTE BTK, doktorjelölt): Az 1968/1969-es csehszlovákiai magyar nemzetiségi törekvések a magyar külügyi forrásokban.
Krajcsír Lukács (Szegedi Tudományegyetem BTK, doktorjelölt): Az 1955ös csehszlovák–egyiptomi fegyvervásárlási egyezmény hatása a magyar külpolitikára.
A konferencia második napjának előadói:
Szilágyi Ágnes (ELTE BTK, egyetemi docens): A diplomáciai kapcsolatok
helyreállítása a Magyar Népköztársaság és Brazília között (1961) és a COLESTE létrehozása (1962).
Andreides Gábor (NEB Hivatala, tudományos kutató): Kádár János megítélése Olaszországban.
Szekér Nóra (ÁBTL, tudományos kutató): A Magyar Királyi Követség
Madridban (1948–1957).
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Pál Zsombor Szabolcs (Antall József Tudásközpont, tudományos kutató):
A portugál–magyar diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele a Kádár-korszakban.
Mészáros Andor (ELTE BTK, egyetemi adjunktus): A magyar–csehszlovák
kapcsolatok alakulása 1945 után.
Müller Gabriella (NEB Hivatala, tudományos kutató): Szovjet propagandaszervek a megszállt Magyarországon.
Csatári Bence (NEB Hivatala, tudományos kutató): A könnyűzene mint
exportcikk a Kádár-rendszerben.
Wirthné Diera Bernadett (NEB Hivatala, tudományos kutató): Rés a vasfüggönyön. A Mária Légió útja Magyarországra.
Bank Barbara (NEB, bizottsági tag): 1956 – Franciaország – állambiztonság.
Germuska Pál (Magyar Nemzeti Levéltár, főosztályvezető): Magyarország
kül- és gazdaságpolitikája az EGK irányába az 1970–1980-as években.
Szilágyi Gábor (NEB Hivatala, tudományos kutató): A német szociáldemokrácia és a magyar rendszerváltás.
Sáringer János (Veritas Történetkutató Intézet, tudományos főmunkatárs): Az Antall-kormány diplomáciája.
Balogh Máté Gergely (Debreceni Egyetem, BTK doktorjelölt): Állambiztonsági felkészítő könyvek amerikai külügyi szolgálatra kihelyezetteknek.
Dobrowiecki Péter (Antall József Tudásközpont, tudományos kutató):
Propagandacsörték. Magyar–jugoszláv külpolitikai kapcsolatok a Kádár-korszakban.
Orbán-Schwarzkopf Balázs (ÁBTL, történész-levéltáros): Hadiipari vállalatok kémelhárítási rendszere a nyolcvanas évek elején.
A konferencia első napjának végén az egy évvel ezelőtti – Diplomácia –
hírszerzés – állambiztonság – tudományos ülés előadásainak gyűjteményét
tartalmazó kötetet ajánlotta az érdeklődők figyelmébe Balogh András diplomata, professor emeritus (ELTE BTK) és Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatója.
A 2018-as konferencián elhangzott előadásokat a Nemzeti Emlékezet Bizottsága ismét tanulmánykötetben tervezi megjelentetni.
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BTK

MAGYARORSZÁG
KÜLKAPCSOLATAI,
LEHETŐSÉGEI,
DIPLOMATÁI
1945 UTÁN

MEGHÍVÓ
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Az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA és a
NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA
tisztelettel meghívja Önt

MAGYARORSZÁG
KÜLKAPCSOLATAI,
LEHETŐSÉGEI,
DIPLOMATÁI 1945 UTÁN
című konferenciájára.

Helyszín

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Budapest VIII., Múzeum krt. 4/a
Kari Tanácsterem

Időpont
2018. SZEPTEMBER 19–20.

NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK HIVATAL A
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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SZEPTEMBER 19.

9.00

KÖSZÖNTŐ
Károly Krisztina
dékánhelyettes, ELTE Bölcsészettudományi Kar
Földváryné Kiss Réka
elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága

9.30

MAGYAR DIPLOMÁCIA 1945 UTÁN
Szekcióvezető Soós Viktor Attila (NEB)
Csorba László: Sorsok, változások a magyar–
olasz diplomáciai kapcsolatokban (1945–1947)
Kecskés D. Gusztáv: Párizs a Bem rakpartról
tekintve. Franciaország a magyar diplomácia
perspektívájában (1945–1990)
Hornyák Árpád: A magyar–jugoszláv
kapcsolatok 1945 után
Ivánfi Miklós: Elitváltások a Külügy
minisztériumban a második világháborút
követően (1945–1947)

10.50 KÁVÉSZÜNET

11.10

GAZDASÁGI DIPLOMÁCIA, EMIGRÁCIÓ,
HÍRSZERZÉS
Szekcióvezető Glant Tibor (Debreceni Egyetem
BTK)
Slachta Krisztina: Diplomácia – emigráció
– hírszerzés. A Bécs–Frankfurt–(Kelet)Berlin
háromszög
Soós Viktor Attila: Az MSZMP emigrációval
kapcsolatos politikája a párthatározatok
tükrében
Pál István: Két brit szakszervezeti funkcionárius
a hírszerzés célkeresztjében
J. Nagy László: A kereskedelem növekvő
jelentősége a magyar–arab kapcsolatokban az
1980as években
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12.30 SZENDVICSEBÉD

13.30 MAGYARORSZÁG KAPCSOLATA

AZ ANGOLSZÁSZ VILÁGGAL
Szekcióvezető Máthé Áron (NEB)
Nagy András: Egy kudarctörténet anatómiája.
Az ENSZ és Magyarország kapcsolata 1956–1962
között újabban hozzáférhető dokumentumok
alapján
Rácz János: Magyarország és az Amerikai
Egyesült Államok az 1956os forradalom után
Kávássy János: Gulyáskommunizmus gulyás
nélkül. Gondolatok egy CIAelemzés margójára
Glant Tibor: A kádári Magyarország szalon
képessé tétele 1977ben a State Department és
az amerikai sajtó közös munkájával

14.50 KÁVÉSZÜNET

15.10

MAGYARORSZÁG KÖZÉPEURÓPAI
KAPCSOLATAI
Szekcióvezető Stefano Bottoni (MTA BTK
Történettudományi Intézet)
Máthé Áron: „Vltava – Sumava – Duna.”
Magyarország és a Varsói Szerződés 1968as
hadművelete
Mitrovits Miklós: A hivatalos és nem hivatalos
magyar–lengyel kulturális kapcsolatok története
(1956–1989)
Hevő Péter: Az 1968/1969es csehszlovákiai
magyar nemzetiségi törekvések a magyar
külügyi forrásokban
Krajcsír Lukács: Az 1955ös csehszlovák–
egyiptomi fegyvervásárlási egyezmény hatása a
magyar külpolitikára

17.00 KÖNYVBEMUTATÓ
A Diplomácia – hírszerzés – állambiztonság című
tanulmánykötetet bemutatja:
Balogh András diplomata, professor emeritus
(ELTE BTK) és
Cseh Gergő Bendegúz főigazgató (Állam
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára)
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SZEPTEMBER 20.
9.30

A TENGERENTÚL ÉS A MEDITERRÁN
VILÁG
Szekcióvezető Bank Barbara (NEB)
Szilágyi Ágnes: A diplomáciai kapcsolatok
helyreállítása a Magyar Népköztársaság és
Brazília között (1961) és a COLESTE létrehozása
(1962)
Andreides Gábor: Kádár János megítélése
Olaszországban
Szekér Nóra: A Magyar Királyi Követség
Madridban (1948–1957)
Pál Zsombor Szabolcs: A portugál–magyar
diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele a Kádár
korszakban

10.50 KÁVÉSZÜNET

11.10

KULTÚRA, PROPAGANDA, EGYHÁZ
Szekcióvezető Szilágyi Ágnes (ELTE BTK)
Mészáros Andor: A magyar–csehszlovák
kapcsolatok alakulása 1945 után
Müller Gabriella: Szovjet propagandaszervek a
megszállt Magyarországon
Csatári Bence: A könnyűzene mint exportcikk a
Kádárrendszerben
Wirthné Diera Bernadett: Rés a vasfüggönyön.
A Mária Légió útja Magyarországra

12.30 SZENDVICSEBÉD
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13.30 KÜLKAPCSOLATOK A RENDSZER

VÁLTOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN
Szekcióvezető Vági Attila (ITM)
Bank Barbara: 1956 – Franciaország – állam
biztonság
Germuska Pál: Magyarország kül és gazdaság
politikája az EGK irányába az 1970–1980as
években
Szilágyi Gábor: A német szociáldemokrácia és a
magyar rendszerváltás
Sáringer János: Az Antallkormány diplomáciája

14.50 KÁVÉSZÜNET

15.10

HIDEGHÁBORÚS ESZKÖZÖK ÉS A
DIPLOMÁCIA
Szekcióvezető Ötvös István (NEB)
Balogh Máté Gergely: Állambiztonsági
felkészítő könyvek amerikai külügyi szolgálatra
kihelyezetteknek
Dobrowiecki Péter: Propagandacsörték.
Magyar–jugoszláv külpolitikai kapcsolatok a
Kádárkorszakban
Orbán-Schwarzkopf Balázs: Hadiipari vállalatok
kémelhárítási rendszere a nyolcvanas évek elején

16.10

ZÁRSZÓ
Soós Viktor Attila (NEB)
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5.2. BÖRTÖNÜGYEINK, 1945–1963
Szekcióülés, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, 2018. június 11.

A Magyar Börtönügyi Társaság Történeti Szekciója a Nemzeti Emlékezet Bizottságával közös szervezésben 2018. június 11-én tartotta meg éves szekcióülését, amelynek címe Börtönügyeink 1945–1963 között volt. A rendezvényre a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (NKE RTK) került sor. A résztvevőket Ruzsonyi Péter büntetés-végrehajtási dandártábornok, az NKE RTK Büntetés-végrehajtási Tanszékének vezetője köszöntötte.
A konferencián öt tudományos előadás hangzott el:
Estók József (Magyar Börtönügyi Társaság, történeti szekcióvezető): Börtönügyünk 1945–1956 között.
Bank Barbara (NEB, bizottsági tag): A Gyűjtő, 1945–1950.
Lőrincz József (Magyar Börtönügyi Társaság, elnökségi tag): Börtön
ügyünk 1957–1963 között.
Zinner Tibor (Veritas Történetkutató Intézet, levéltárvezető): A Nagy Imre
és társaival szembeni eljárás helye a kádári megtorlás rendszerében.
Szokolay Domokos (NEB Hivatala, tudományos kutató): Sopronkőhida,
1945.
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BÖRTÖNÜGYEINK
1945–1963 KÖZÖTT
Szekcióülés

MEGHÍVÓ
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A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA és a
MAGYAR BÖRTÖNÜGYI TÁRSASÁG
TÖRTÉNETI SZEKCIÓJA
tisztelettel meghívja Önt

BÖRTÖNÜGYEINK
1945–1963 KÖZÖTT
című szekcióülésére.

Helyszín
BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
1108 Budapest, Kozma u. 13.

Időpont
2018. JÚNIUS 11. 10 ÓRA

Az intézetbe való belépés miatt
részvételi szándékát
2018. június 8-ig az mbt@bv.gov.hu
e-mailcímen jelezni szíveskedjék.

NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK HIVATAL A
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 Megnyitó
BICZÓ LÁSZLÓ bv. dandártábornok,
parancsnok

10.10

ESTÓK JÓZSEF
Börtönügyünk 1945–1956 között

10.30 BANK BARBARA
A Gyűjtő, 1945–1950

10.50 LŐRINCZ JÓZSEF
Börtönügyünk 1957–1963 között

11.10

ZINNER TIBOR
A Nagy Imre és társaival
szembeni eljárás helye a kádári
megtorlás rendszerében

11.30

SZOKOLAY DOMOKOS
Sopronkőhida, 1945
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6. Az állambiztonság iratainak
feltárása

6.1. IRATFELTÁRÁS A KATONAI
NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATNÁL
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(KNBSZ) 2014-ben kötött megállapodást, amelynek alapján a KNBSZ a Bizottság tagjainak rendelkezésére bocsátja az irattárában fellelhető dokumentumokat.
Az iratfeltáró munka első ütemében 297 dokumentum minősítését oldották fel, majd a dokumentumok átkerültek az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárába (ÁBTL).
A második ütem során 224 darab dokumentumot tekintettek át a Bizottság tagjai (megjegyzés: a darabszám az egylapos anyagok és a dossziék
együttes száma; a dossziék több száz oldalasak). Ezek a dokumentumok is
átkerültek az ÁBTL-be.
A harmadik, jelenleg is zajló ütem keretében előkészítettük további 2631
darab dokumentum minősítésének felülvizsgálatát azok ÁBTL-nek történő
átadása végett.
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6.2. UGYNOKSORSOK.HU
A rendszerváltás óta ismétlődően felmerül, hogy az 1945 és 1990 között beszervezett hálózati személyek listáját nyilvánosságra kell hozni. Jogos-e ez
az elvárás? Erre a kérdésre nem lehet egyszerűen „igennel” vagy „nemmel”
válaszolni. Jogos kívánalom, hogy a politikai rendőrség korabeli tudatos kollaboránsait megismerje a közvélemény, de azonnal felvetődik a kérdés, hogy
milyen történeti források alapján ültethető valaki a nyilvánosság „szégyenpadjára”, és – egy vélelmezett társadalmi közmegegyezésre apellálva – melyik
fórum teheti ezt meg. Az Ügynöksorsok című, a NEB által 2017-ben kiadott
könyv, valamint a kötet teljes anyagát tartalmazó ugynoksorsok.hu honlap
alapvető célja, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában
(ÁBTL) őrzött – elsősorban hálózati – iratokban ügynökként feltüntetett, véletlenszerűen kiválasztott közel száz ember példáján keresztül bemutassa,
hogy annak eldöntése, ki minősül hálózati személynek, nem egyszerű, és a
kérdésre sokszor nem is lehet egyértelmű választ adni. A honlapon a könyv
teljes szövegén túl újabb esetekbe nyerhetünk bepillantást. Az ismertetett
ügynöktörténetek nagy részénél közzétesszük a forrásul szolgáló dokumentumokat, ezáltal is elősegítve az állambiztonsági szervek működésének, tagjai gondolkodásmódjának, valamint az egyes eseteknek a jobb megértését.
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7. Ismeretterjesztő tevékenység

7.1. TUDÁSTÁR
A NEB honlapján található Tudástárunkban körképet kívánunk nyújtani a Rákosi- és a Kádár-korszak vezető tisztségviselőiről, a kommunista diktatúra
működtetőiről és fenntartóiról, meghatározó szervezeteiről. Folyamatosan
bővülő adattárunk több mint ezerkétszáz pályaképet tartalmaz. Összeállítottuk az MKP, az MDP és az MSZMP legfelsőbb vezető testületei (Politikai
Bizottság, a KV/KB Titkársága) tagjainak részletes életrajzait. Az 1956–1962
közötti, vagyis a forradalom utáni megtorlás időszakát bemutató menüpont
alatt szerepelnek az MSZMP KB akkori tagjai, az állambiztonság vezetői és a
vizsgálótisztek, a belügyi vezetők, a katonai felső vezetés, az Igazságügyminisztérium felső vezetése és a munkásőrség vezetői. Ugyancsak elérhetők a
Tudástárban azoknak a személyeknek a pályaképei, akik az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársaiként vagy államvédelmi elhárító tisztként különböző funkcióban végrehajtották a pártállam egyházpolitikáját. Nyilvánosságra
hoztuk a Nagy Imre és társai per előkészítésében szerepet kapott állambiztonsági beosztottak és vezetők, valamint a kommunista pártot támogató
fegyveres szervezet, az 1956–1957-es karhatalom vezetőinek karrierútjait, továbbá a megtorlás szolgálatában állt bírák és ügyészek életpályáit.

7.2. EGYÜTTMŰKÖDÉS A RUBICON FOLYÓIRATTAL
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Rubicon történelmi magazin több évre
visszanyúló sikeres szakmai együttműködése 2018-ban is folytatódott. A folyóirat 2018. évi 9. száma Kényszerkollektivizálás Magyarországon címmel
jelent meg. A benne szereplő tanulmányok szerzői: Varga Zsuzsanna, Galambos István, Rigó Róbert, Káli Csaba, Czetz Balázs, Cseh Géza, Farkas Gyöngyi, Tóth Judit, Soós Viktor Attila, Horváth Gergely Krisztián, Ö. Kovács József; döntő többségük az MTA BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoport tagja.
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7.3. EGYÜTTMŰKÖDÉS A MATHIAS CORVINUS
COLLEGIUMMAL
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Mathias Corvinus Collegium 2018-ban
kezdődött együttműködése keretében 2018. február 6-án történelmi témákra
épülő középiskolás oktatási program valósult meg. A Kontraszt Műhely drámapedagógiai foglalkozása az 1956-os magyar eseményeket idézte fel, a történelmi témájú előadások pedig a 20. századi magyar történelem legfontosabb eseményeivel (Magyarország szovjetizálása, egyházüldözés, Budapest
ostroma és így tovább) foglalkoztak a NEB tagjai (Bank Barbara, Soós Viktor
Attila, Ötvös István), valamint a NEB Hivatalának tudományos kutatói (Andreides Gábor, Csatári Bence, Szokolay Domokos, Vági Attila) részvételével.

7.4. RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRÁK
A NEB rendhagyó történelemóra-sorozatának keretében a középiskolás diákok – többek között – a szovjet kényszermunkatáborokat megjárt túlélőket, a
Rákosi-rendszer alatt otthonukból kitelepítetteket és internáltakat, valamint
az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevőit hallgatva maguk is át
tudják érezni nagyszüleik, dédszüleik nemzedékének megpróbáltatásait. Ezáltal a fiatalok közelebb kerülhetnek a kommunista diktatúra működésének
megértéséhez. 2018-ban a NEB tagjai, valamint a NEB Hivatalának tudományos kutatói húsz rendhagyó történelemórát tartottak szerte az országban.
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7.5. ORAL HISTORY INTERJÚK
Ismeretterjesztő tevékenységünk részeként célunk a kommunista diktatúra
alatt meghurcoltak és leszármazottaik családi emlékeinek megőrzése. Oral
history programunk keretében az elmúlt években már több mint száznyolcvan történeti interjút készítettünk, és tettünk elérhetővé YouTube videómegosztó csatornánkon. A 2018. évben kilenc új oral history interjú készült a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága megbízásából.

7.6. „LÉGY HŰ MINDHALÁLIG…” A HITVALLÓ
EGYHÁZ MAGYAR MÁRTÍRJAI
A magyar és angol nyelvű ismeretterjesztő füzet harmadik, bővített kiadása
2018-ban készült el. A kiadványból húsz olyan egyházi személy életének legfőbb állomásait ismerhetik meg az érdeklődők, akik „háborúságot szenvedtek az igazságért”. Összeállításunkban olyan itthoni és határon túli magyarok
sorsát idéztük fel, akiknek életük árán is volt hitük és bátorságuk szembeszállni a kommunizmus erőszakos hazugságaival.
A kiadványt szerkesztette: Máthé Áron és Soós Viktor Attila. A szócikkeket
írta: Bank Barbara, Erdős Kristóf, Mirák Katalin, Simon István és Soós Viktor
Attila.

7.7. MEGTORLÁS A VIHARSAROKBAN
Havasi Dániel és Madácsy Tamás filmje, a Megtorlás a Viharsarokban a Nemzeti Emlékezet Bizottsága megbízásából készült, s Békés megye és a környező települések 1956-os eseményeit, majd az ezt követő embertelen megtorlás időszakát állítja középpontjába archív anyagokon és történeti interjúkon
keresztül.
Az alkotók felidézik a kommunisták korlátlan terrorjának az időszakát,
amikor fegyveres különítmények – pufajkásegységek – járták a Békés megyei
településeket, és bármiféle törvényességet nélkülöző módon, ok nélkül bántalmaztak súlyosan, és több esetben halálra is vertek embereket a Viharsarokban.
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A túlélők és az áldozatok hozzátartozóinak szavain keresztül elénk tárulnak a megélt szörnyűségek. Az egyik legmegdöbbentőbb része a megtorlásnak, hogy a karhatalmista osztagok olyan embereket vertek félholtra, akik
gyakorlatilag semmit nem követtek el: azokat, akik a rend és törvényesség
megőrzéséért a forradalmi bizottságok élére álltak, és sikeresen csitították le
a tettlegességre buzdító hangokat. A helyzet ellentmondásosságát jól mutatja, hogy akadtak, akiknek a szabadságharc leverését követően a hatalomba visszakerült kommunisták helyi elöljárói először még meg is köszönték a
kiállásukat, majd következett a fordulat: a letartóztatásokat követő kőkemény
kihallgatásokkal, ütlegelésekkel. Az alkotók filmjükkel az áldozatok előtt hajtanak fejet.
A filmben történész szakértőként közreműködött Dányi László újságíró-történész, Erdész Ádám, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának igazgatója, valamint Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese.
Az alkotást 2018. május 11-én mutattuk be a nagyközönségnek Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban.

7.8. RÉSZVÉTEL AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN
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A Nemzeti Emlékezet Bizottsága kiállítóként debütálta 89. Ünnepi Könyvhéten: kiadványainkat a Vörösmarty téren, a 34. számú pavilonnál mutattuk be
az érdeklődőknek. A pozitív fogadtatás alapján úgy döntöttünk, hogy a jövőben is jelen leszünk az ilyen típusú rendezvényeken legújabb köteteinkkel.

7.9. EGYÜTTMŰKÖDÉS A KSH KÖNYVTÁRRAL
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A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár 2018. november 20-án együttműködési megállapodást kötöttek. A dokumentum rögzíti, hogy a felek hosszú távon stratégiai partnernek tekintik
egymást. Közös céljuk, hogy elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, valamint
kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik érdekében együttesen mozgósítsák.
Az együttműködés első konkrét eredményeként könyvismertető-sorozat
indult a KSH Könyvtárban, amelynek első állomását 2019. február 7-én rendezték meg a KSH Könyvtár Bibó István termében. Horváth Gergely Krisztián, az MTA BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoportjának vezetője az általa
szerkesztett Vakvágány. A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hos�szú ötvenes években című kötetet mutatta be. Beszélgetőtársai a tanulmánykötet szerzői, Ispán Ágota (MTA BTK Néprajztudományi Intézet) és Galambos István (NEB Hivatala) voltak. Az est házigazdája Kovács Csaba, a KSH
Könyvtár tudományos kutatója volt.
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7.10. LENGYELORSZÁG–MAGYARORSZÁG 1956
– SZABADTÉRI KIÁLLÍTÁS A VAJDAHUNYAD
VÁRBAN
Az 1956. Lengyelország–Magyarország. Történelem és emlékezet című szabadtéri kiállítás fotókkal, térképekkel, valamint ezekhez kapcsolódó rövid
magyar és angol nyelvű ismertetőkkel mutatja be az 1956-os poznańi és magyarországi megmozdulások kiváltó okait, az eseményeket és 1956 hatását a
két nép történelmére. A tárlat a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN), a
NEB és a varsói Magyar Kulturális Intézet együttműködésében készült 2016ban. Abban az évben bemutattuk Budapesten, a Városháza parkban, majd a
felvidéki Dunaszerdahelyen.
2018. október 18-án a Magyar Mezőgazdasági Múzeummal és a budapesti
Lengyel Intézettel együttműködésben a Vajdahunyadvárban nyitottuk meg a
szabadtéri kiállítást, amelyet Bagdán Boglárka, az Agrárminisztérium agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkára és Joanna Urbańska, a budapesti
Lengyel Intézet igazgatója méltattak. A megnyitón köszöntőt mondott Estók
János, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója és Máthé Áron, a NEB
elnökhelyettese.

7.11. FARKASVEREM – MŰSOR A KARC FM-EN
A Farkasverem című rádióműsort a Karc FM adón immár harmadik éve sugározzák. A 2016 őszén indult műsorfolyam a Nemzeti Emlékezet Bizottsága
szakmai támogatásával kerül adásba. A műsor adásai elsősorban a Bizottság
tevékenységéhez kapcsolódóan mutatják be a hazai kommunista diktatúra
történetének egyes fejezeteit, illetve párhuzamosságokat a többi kommunista rendszerrel.
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8. A munkacsoportok keretében
folytatott kutatások

8.1. BELÜGYI MUNKACSOPORT
Összeállította: Földváryné Kiss Réka, a munkacsoport vezetője
8.1.1. PEREK ’56 – AZ 1956-OS FORRADALOM UTÁNI MEGTORLÓ PEREK
ADATBÁZISA

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága megalakulása óta kutatja az 1956-os forradalom utáni megtorló perek működési mechanizmusát. 2014. decemberben
a Kúriával és a Legfőbb Ügyészséggel közös kutatási program indult az 1956
utáni megtorlás irányító és végrehajtó testületei, illetve az eljáró személyek
körének feltárására, s ugyancsak abban az évben vette kezdetét az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával az az együttműködés, amely
az 1956 novembere után újjászervezett, a megtorlás végrehajtásában kulcs
szerepet kapott politikai rendőrség felépítésének és személyi állományának
feltérképezésére irányult. A két kutatás során feltárt adatok 2016-tól a NEB
honlapján lévő Tudástárban tekinthetők meg.
E két projekt alapozta meg azt a munkát, amely az 1956-os forradalom utáni megtorló perek adatbázisának elkészítésére irányult. A perek feldolgozása
során a kutatók több mint 110 ezer oldalnyi iratot tekintettek át, az elsősorban szintén levéltári források alapján összeállított életrajzok dokumentációs
anyaga is több tízezer oldalt tesz ki. Eredményeinket egy erre a célra kialakított adatbázisban rögzítettük, s a perek56.hu honlapon tettük közzé 2018
júniusában. Az alapkutatáson nyugvó adatbázissal a NEB emléket állít az
áldozatoknak, ugyanakkor megnevezi a végrehajtókat, felvázolja pályafutásukat, dokumentálja szerepüket és tevékenységüket az egyes eljárásokban.
Elsőként annak a 126 pernek a strukturált anyagát hoztuk nyilvánosságra,
amelyekben a meghozott halálos ítéletet végrehajtották. A honlapon 231 kivégzett, valamint az ezekben a perekben eljárás alá vont további több mint
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hatszáz ötvenhatos útja követhető nyomon letartóztatásától az elítéléséig
és a büntetés végrehajtásáig. Meghurcoltatásukban, börtönbe, akasztófára,
kivégzőosztag elé juttatásukban több mint ezer politikai nyomozó, ügyész,
hivatásos és – gondosan kiválogatott – laikus bíró (ülnök, népbíró) játszott
szerepet. Az adatbázisban a kivégzettek életrajzai mellett az ő pályaképeik,
illetve, ha a teljes életútjukat nem ismerjük, karrierjük egyes állomásai is helyet kapnak.
A munkát a több mint félezer nagyidős per (azok az eljárások, ahol legalább egy vádlottat tíz- vagy annál többéves börtönbüntetésre ítéltek) feldolgozásával folytatjuk. A Perek ’56 adatbázis főszerkesztője: Földváryné Kiss
Réka.
(A témáról bővebben a kiemelt kutatási programokat ismertető 2. fejezetben olvashatnak.)

8.1.2. SORSFORDÍTÁS. A PARASZTI TÁRSADALOM FELSZÁMOLÁSA,
1945–1962. ORSZÁGOS MEGEMLÉKEZÉSSOROZAT

A magyarországi kommunista diktatúra utolsó tömeges állami erőszakhulláma – 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 Zalától Szatmárig gazdák és családtagjaik tömegeit terrorizálták. Az eszközök és
módszerek skálája a verbális, adminisztratív nyomásgyakorlástól a bebörtönzésig, fizikai kínzásig terjedt. Ez az egyéni és kollektív trauma máig kibeszéletlen története a magyar társadalomnak.
A tabusítás oldása, az egykori állami erőszak-alkalmazás áldozatai előtti tiszteletadás és a fiatal generációk ismereteinek gyarapítása céljából a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága – szoros szakmai együttműködésben az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságával –
2018-ban Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása, 1945–1962 címmel
országos megemlékezéssorozatot indított.
A 2018. évi megemlékezéssorozat elemei:
— vándorkiállítás, hozzá kapcsolódó kiállításkatalógussal (15 vidéki és 2
fővárosi helyszínen bemutatva),
— konferencia és kerekasztal-beszélgetések,
— tematikus honlap (http://sorsforditas45-62.hu),
— Apáink földje című rövidfilm (http://sorsforditas45-62.hu/apaink-foldje.htm),
— középiskolásoknak szóló tanulmányi verseny,
— szakiskolai programsorozat a vándorkiállítás tablóira alapozva.
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A program előkészítését és megvalósítását a NEB részéről Földváryné
Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke irányította. A program
szakmai koordinátora Galambos István, a NEB Hivatalának tudományos kutatója, a munkába szakértőként kapcsolódott be Ö. Kovács József, a Magyar
Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese, valamint Horváth Gergely Krisztián,
az MTA–NEB Vidéktörténeti Témacsoportjának vezetője. A Rubicon történelmi magazin a történeti konferencia előadásainak anyagaiból egy teljes számot állított össze, a Magyar Rádió pedig Horváth Gergely Krisztiánt szólaltatta meg. A vándorkiállítás 2019-ben új helyszíneken kerül bemutatásra.
(A témáról bővebben a kiemelt kutatási programokat ismertető 2. fejezetben olvashatnak.)

8.1.3. „MEGBÍZHATÓ FORRÁSBÓL”

Andreides Gábor, a NEB Hivatalának tudományos kutatója az olasz külügyminisztérium levéltárában végzett kutatása során rátalált egy, az olasz hatóságok által összeállított listára, amely megnevezi a magyar állambiztonsági
szervek kapcsolatait (pincérek, bárnők, üzletemberek, újságírók) és a magyar
belügyi szervek által kiemelten megfigyelt vendéglőket, bárokat; ezektől
(vagy akiktől) az olasz diplomatáknak különösen óvakodniuk kellett. Földváryné Kiss Réka szakmai irányításával, a belügyi munkacsoport más tagjaival
is egyeztetve Andreides Gábor elvégzi a forrás szövege szerint „megbízható
forrásból” származó lista adatainak szisztematikus ellenőrzését az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában és a vonatkozó szakirodalomban
fellelhető adatok alapján. Kutatásainak első eredményeit 2019-ben, a NEB
külügyi konferenciáján mutatja be.
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8.2. GAZDASÁGI MUNKACSOPORT
Összeállította: Bank Barbara, a munkacsoport vezetője
8.2.1. AZ ORSZÁGOS TERVHIVATAL MŰKÖDÉSE ÉS
SZERVEZETTÖRTÉNETE

A NEB gazdasági munkacsoportja 2017-ben megkezdte a már korábban
felkutatott forrásanyagból egy dokumentumkötet összeállítását. A munka
2018-ban is folytatódott.

8.2.2. GAZDASÁGI FŐTANÁCS

2018-ban folytattuk a Gazdasági Főtanács működéséről, a szervezet felsőbb
vezetéséről elkészült tanulmány, archontológia és dokumentumkötet szerkesztési munkálatait.

8.2.3. A NEHÉZIPARI MINISZTÉRIUM SZERVEZETTÖRTÉNETE

2017-ben a korábbi években összegyűjtött levéltári dokumentumokból megkezdődött a Nehézipari Minisztérium korabeli szervezetének és működésének rekonstruálása. A munkát 2018-ban is folytattuk.

8.2.4. KIADÁSRA ELŐKÉSZÍTETT KÖTETEK

A Gazdasági Főtanács története. Dokumentumkötet.
Az Iparügyi Minisztérium története, 1945–1949.
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8.3. IGAZSÁGÜGYI MUNKACSOPORT
Összeállította: Bank Barbara, a munkacsoport vezetője
8.3.1. IRATFELTÁRÁS

A NEB igazságügyi munkacsoportja 2018-ban is tovább folytatta az igazságügy és büntetés-végrehajtás témakörében az iratanyagok feltérképezését és
összegyűjtését.

8.3.2. SZERVEZETTÖRTÉNET

8.3.2.1. Az Igazságügyminisztérium szervezete, 1949–1951
A kutatás és dokumentumok gyűjtése tovább folytatódott 2018-ban is. Az
eddig feltárt és a folyamatosan bővülő forrásokból készülőben van egy szervezettörténeti tanulmánygyűjtemény.

8.3.2.2. Büntetés-végrehajtás (börtönügy)
A büntetés-végrehajtás szervezetének, 1945 utáni történetének, a parancsnokok életútjának iratszintű feltárása, feldolgozása 2018-ban tovább folytatódott levéltári és irattári szinten is. Folytatódott a büntetés-végrehajtási intézetek történeti dokumentációjának az összegyűjtése, korabeli fotók
megkeresése, beszerzése az intézményekről. Ugyancsak folytattuk a büntetés-végrehajtás irányításával és működésével foglalkozó, korábban megkezdett alapszintű kutatást is.

8.3.3. A BÍRÓI ÉS ÁLLAMÜGYÉSZI AKADÉMIA TÖRTÉNETE ÉS
MŰKÖDÉSE

A 2017-ben megkezdett kutatást folytatva a rendelkezésre álló korabeli levéltári dokumentumokat feltártuk, s a Bírói és Államügyészi Akadémia hallgatóinak részleges felkutatása is megtörtént.
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8.3.4. ARCHONTOLÓGIA

8.3.4.1. Az Igazságügyminisztérium archontológiája
Az Igazságügyi Közlönyben közzétett személyi kinevezések, felmentések feldolgozásának a korábbi években megkezdett munkáját tovább folytattuk.

8.3.4.2. Büntetés-végrehajtási archontológia
A korábban megkezdett büntetés-végrehajtási archontológiai kutatás 2018ban is tovább folytatódott.

8.3.5. KONFERENCIA

2018. június 11-én került megrendezésre a Börtönügyeink, 1945–1956 című
konferencia a NEB igazságügyi munkacsoportja és a Börtönügyi Társaság
szervezésében.
(Részletesen lásd az 5. fejezetben.)

8.3.6. KIADÁSRA ELŐKÉSZÍTETT KÖTETEK

Bank Barbara–Estók József–Zinner Tibor: Válogatott dokumentumok az 1956os 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 megyében, 1945–1956.
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8.4. KATONAI MUNKACSOPORT
Összeállította: Ötvös István, a munkacsoport vezetője
8.4.1. SZERVEZETTÖRTÉNETI, ARCHONTOLÓGIAI KUTATÁSOK

A NEB katonai munkacsoportjának kutatási területe a Magyar Népköztársaság fegyveres testületei vezető szerveinek feltárása és bemutatása. A fegyveres testület fogalmába a korszak gyakorlatának megfelelően a néphadsereg
és a határőrség mellett a honvéd forradalmi ezredeket és a munkásőrséget is
beleértjük. Fentiek vezető szerve a Honvédelmi Minisztérium, illetve – a hadsereg tekintetében – a Honvéd Vezérkar volt.
Ennek megfelelően a kutatás a Magyar Néphadsereg és a Honvédelmi Minisztérium szervezeti felépítésére és szervezeti változásaira fókuszál. További
feladatok a parancsnoki, vezető személyi állomány feltárása, valamint a munkásőrség és az 1956. november 4-e után szervezett karhatalmi alakulatok,
így a Budapesten felállított három honvéd karhatalmi ezred szervezetének,
működésének és vezető személyi állományának bemutatása.
A munkacsoport az első időszakban a Honvédelmi Minisztérium és a vezérkar vezető állományára koncentrált. Ugyanakkor a kutatás elején nyilvánvalóvá vált, hogy az 1956-ot követő időszak összefüggéseinek feltárásához
a karhatalmi ezredek vezető állományának megismerése különösen fontos.
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 2018-ban a
kutatómunka befejeződött, a karhatalmi vezetői adatbázist lezártuk, bár az
adatok tisztítása és újabb személyek beemelése a vizsgálódás körébe folyamatos „karbantartást” tesz szükségessé.
Munkánk során a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárában a VIII–XIII. fondfőcsoport alatt található, a Magyar Néphadseregre
vonatkozó iratanyagokat és az 1956-os gyűjtemény dokumentumait tanulmányoztuk. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárában a néphadsereg parancsnoki állományának és a karhatalmi ezredek vezető állományának fellelhető személyi okmánygyűjtőit tekintettük át. Ezen túlmenően
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a katonai elhárítás
beosztottainak személyügyi anyagában előforduló hivatkozásokat, a Magyar
Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában a Munkásőrség Országos Parancsnokságának iratanyagát, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár megyei levéltárainak vonatkozó iratanyagát kutattuk.
Következő lépésként 2018-ban megkezdtük a munkásőrség vezető állományára vonatkozó levéltári iratanyag feltérképezését. Ez a kutatási szakasz
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összesen 1340 főt érintő dokumentáció feltárását és feldolgozását jelenti.
A kutatás első üteme véget ért, a teljes anyag feldolgozásának várható befejezése 2019 vége.
2018 folyamán a NEB honlapjára 31 katonai felső vezető, 121 munkásőr,
továbbá 94 karhatalmista adatai kerültek fel, ugyanakkor 800 feldolgozott
munkásőréletrajz már elkészült, amelyek publikálása folyamatosan történik.

8.4.2. A NEMZETKÖZI KONFERENCIA TANULMÁNYKÖTETÉNEK
MEGJELENÉSE

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 címmel. A konferenciával azonos című tanulmánykötet Ötvös István és Trieber Péter szerkesztésében 2018-ban megjelent. A kötet hiánypótló, mivel nemzetközi vonatkozású összefoglaló munkák korábban nehezen voltak elérhetőek a hazai
kutatók számára.

8.4.3. A KARHATALMI ERŐK DOKUMENTUMKÖTETÉNEK SZERKESZTÉSE
ÉS KIADÁSA

A NEB katonai munkacsoportja 2018 második felében megkezdte a karhatalmi erők tevékenységét bemutató dokumentumkötetének előkészítését,
amely egy sorozat első részeként kerül publikálásra. A sorozat a tervezett
ütemezés szerint a munkásőrség, a Honvéd Vezérkar és Honvédelmi Minisztérium válogatott dokumentumait a közönség elé táró kötetekkel folytatódik.
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8.5. KULTURÁLIS MUNKACSOPORT
Összeállította: Máthé Áron, a munkacsoport vezetője
A NEB kulturális munkacsoportja 2014-es megalakulása óta azon dolgozik,
hogy feltárja és a nagyközönség számára elérhetővé tegye a hozzáférhető
információkat mindazon nyílt és rejtett befolyásolási technikákról, módszerekről, amelyek révén a kommunista diktatúra állampártja alakította, irányította a kulturális életet 1945 és 1990 között Magyarországon. A tudományos
kutatások mellett legalább ilyen fontosnak tartjuk a fiatalok ismereteinek bővítését, a téma iránti érdeklődésük felkeltését. Ezért arra törekszünk, hogy
újszerű, kreatív megoldásokkal szólítsuk meg őket.

8.5.1. A KOMMUNISTA DIKTATÚRA EMLÉKEZETE A MAGYAR
TÁRSADALOMBAN – KUTATÁS

A kommunista diktatúra emlékezete a magyar társadalomban címet viselő
kutatás a magyar társadalom emlékezetét térképezte fel az 1945-től (a szovjet katonai jelenlét kezdetétől) 1989-ig (a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásáig), illetve a rendszerváltó választásig (1990. március) tartó időszakra
vonatkozóan.
A NEB a Századvég Alapítvánnyal közösen 2017 áprilisa és 2018 decembere között végezte a kutatást, amelynek legfontosabb célja a kulturális és
történelmi emlékezet különféle színtereinek megismerése, valamint a nemzeti emlékezetpolitika új irányvonalainak megalapozásához való hozzájárulás
volt.
A kommunista diktatúra emlékezete különös jelentőséggel bír Magyarországon. Nemcsak azért, mert a baloldali diktatúra negyven évével a modern
kori magyar történelem meghatározó időszaka, de azért is, mert a közelmúlt
történései velünk élnek, ma is hatással vannak társadalmi viszonyainkra, gondolkodásunkra, szokásainkra. Mindemellett a kommunista diktatúra – gondoljunk csak a Rákosi-rendszer terrorjára vagy az 1956-os forradalmat követő véres megtorlásra – a magyar történelem egyik legsúlyosabb traumája,
amelynek feldolgozása (és annak minősége) rendkívül fontos az egészséges nemzeti identitás és nemzettudat kialakítása szempontjából. Ugyanakkor a kommunista rendszerekkel kapcsolatos nemzeti emlékezet rendkívül
érzékeny terület, hiszen a közelmúlt történelméről van szó, vagyis a magyar
társadalom jelentős hányada még megélte ezt az időszakot. A generációk
közti különbség meghatározó erővel bír a kommunista diktatúra emlékeze-
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tében. A fiatalabb nemzedékektől mára már olyannyira távol esik – időben
és gondolkodásban – a kommunizmus időszaka, hogy el sem tudják képzelni
a diktatórikus államberendezkedés működését és mindennapjait, a szabadság hiányát, az áruhiányt vagy azt, hogy egy ember pusztán politikai nézetei
miatt elveszítse teljes egzisztenciáját, sőt akár az életét. A fiatalok – és nem
csupán a fiatalok – tudása a korszakról hiányos és töredezett, a közömbös
érdeklődés jellemzi őket.
A kutatás során több, eltérő jellegű – írott és „beszélő” – forrást vizsgáltak
a kutatók. A kutatás szemléletmódja nem történettudományi, hanem elsősorban szociológiai és kommunikációelméleti megközelítésen alapul, hiszen
arra összpontosít, hogy a korszak emlékezete hogyan írható le, hogyan beszélik el emlékezetüket a vizsgált sokaságot alkotó emberek, és abból milyen közös kép, illetve képek formálódnak. A kutatók kvalitatív és kvantitatív
módszereket egyaránt alkalmaztak. A kutatás során felhasznált adatgyűjtési
módszerek a következők voltak: szakértői interjúk, online diskurzuselemzés,
dokumentumelemzés, fókuszcsoportos mintavételek, kérdőíves kutatás, egy
– szintén survey módszerre alapozott – fesztiválkutatás, illetve a szakirodalom alapján történő kitekintés a közép-európai régió néhány országára.
A kutatási eredményeket feldolgozzuk, majd azt követően közzétesszük.

8.5.2. 1917–2017 – MEMORY AND LEGACY

Az 1917-es oroszországi bolsevik hatalomátvétel századik évfordulóján a
Nemzeti 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
filozófiatörténész, 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,
filozófus, a nijmegeni Radboud Egyetem előadója voltak. A vitát Máthé Áron
vezette. A résztvevők a bolsevik puccs és a létrejött kommunista diktatúrák
örökségét vették górcső alá annak a gondolatnak mentén, miszerint a „progresszió” gondolata egy tőről fakad a szocializmussal. Az előadások szerkesztett, angol nyelvű változatát 2018-ban kötet formájában jelentettük meg.
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8.5.3. TISZTA SZÍVVEL 1956-BAN. A KOLHOZ KÖR

A kulturális munkacsoport három külsős kutatója, Zsebők Csaba, Nagy Ervin
és Bence Lajos az 1956-os forradalom egyik szellemi előkészítőjének számító
Kolhoz Kör történetét dolgozták fel. A Kolhoz Kör egy spontán módon, alulról szerveződött egyetemi csoportosulás volt, amely a többi, hasonló jellegű
1956-os főiskolai és egyetemi szervezetet megelőzve alakult meg. Tagjai között számos vidéki családból érkezett kollégista volt, akik magukkal hozták
a kommunizmus, a kulákperek és a padlássöprés, illetve a kényszerkollektivizálás által sújtott magyar falu sérelmeit is. A kör 1956 október 6-án tartott
demonstrációját a forradalmat felvezető események egyik legfontosabb momentumának tarthatjuk, akárcsak a csoporthoz kötődő Tiszta szívvel című
folyóirat bemutatkozását is. A Tiszta szívvel 1956-ban. A „Kolhoz Kör”, a forradalom (egyik) szellemi előkészítője című kötet a NEB szakmai együttműködésével 2019 elején jelent meg.

8.5.4. VIGYÁZZ MAGADRA, FIAM! A BOJTORJÁN EGYÜTTES KRÓNIKÁJA

Csatári Bence, a NEB Hivatalának tudományos kutatója legújabb könyvében a Bojtorján együttes történetével foglalkozott. A csapat a pártállam által
eléjük görgetett akadályokat legyőzve Magyarország egyik legnépszerűbb
zenekarává vált. Az együttes 1972-ben alakult, 1974-ben vette fel a Bojtorján nevet. A nyolcvanas évektől Európába és Amerikába egyaránt többször
meghívták játszani, fesztiválokra és turnékra. Felléptek Nashville-ben a világ
legnagyobb countryzenei fesztiválján, ahonnan BMI-nagydíjjal tértek haza.
Az Egyesült Államokban éveken keresztül ismert volt a Bojtorján, zenéltek a
legnépszerűbb televíziós showműsorban, a David Letterman Show-ban, de
játszottak együtt Jerry Lee Lewis-zal, Carl Perkinsszel, és Johnny Cash-sel is.
A Bojtorján az egyedüli magyar együttes, amely koncertet adott a londoni
Wembley Arenában.
A kötetet 2018 végén jelentettük meg.
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8.5.5. A TENISZBAJNOK. PÉTERY JENŐ ÉS EGY POLGÁRI CSALÁD
ÉLETE ÉS VISZONTAGSÁGAI A XX. SZÁZADBAN

A kutatás főszereplője, Pétery Jenő első világháborús tüzértiszt, takarékpénztári igazgató volt, aki háromszoros magyar teniszbajnokként, később a
Magyar Tenisz Szövetség elnökeként beírta nevét a magyar sporttörténetbe.
Fogadott testvére, Pétery János szintén tartalékos tisztként harcolt a Nagy
Háborúban, majd a Magyar Nemzeti Bank tőzsdebizományosa lett. 1944ben százak életét mentette meg, menedéket nyújtva nekik Tulipán utcai villájában. Rajtuk kívül megismerkedhetünk Pétery Jenő első felesége, Kállay
Angéla színésznő kalandos bűnügyi históriájával csakúgy, mint második házastársa, Juhász Katalin és annak következő férje, Jeszenszky József történetével, továbbá Pétery Jánosné Várady Ili életútjával, aki az 1910–1920-as évek
ünnepelt operett primadonnájából lett kétszeres magyar teniszbajnok. Ezt a
polgári családot is súlyosan érintették az 1945-öt követő politikai változások.
A kutatás több, egymástól független szálon indult el, amelyek aztán találkoztak. A kötet egyik szerzője, Sz. Kovács Éva az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársaként napi munkája során a Magyar
Nemzeti Bank iratanyagában kutatott, ahol rábukkant egy Pétery Jánossal
kapcsolatos vizsgálati anyagra. Kapcsolatba került a Pétery családdal, akiktől
számos tippet kapott, majd megtalálta a kitelepítési iratokat is.
A másik szerző, Sándor Ákos családi indíttatásból kezdett a Jeszenszky
család történetével foglalkozni. Egy internetes hirdetés nyomán több fényképalbum került hozzá, amelyben számos képaláírással ellátott fotót talált,
többek között Pétery Jenőről is. Ezután vette fel a kapcsolatot Sz. Kovács
Évával, majd döntöttek közösen arról, hogy megkísérlik az anyag feldolgozását és megjelentetését.
A kézirat harmadik szerzőjét, Markó Györgyöt ezután vonták be a munkába. Ő kereste meg a NEB-et a társadalomtörténeti kutatás tervével.. A hiánypótló kézirat egybefüggő történeteket mesél el, a levéltári anyag feldolgozása mellett beemeli a sajtót, a fényképalbumokat és a családtagokkal készített
interjúkat is.
A kutatás nyomán készült kéziratot 2018-ban kiadásra készítettük elő, és
2019-ben jelentetjük meg.
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8.5.6. A TÁJÉKOZTATÁSI HIVATAL TÖRTÉNETE, II. RÉSZ
(ELŐKÉSZÜLETBEN)

A NEB főállású tudományos kutatója, Csatári Bence tovább folytatja a sajtó felügyeletét ellátó Tájékoztatási Hivatal történetének 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
az 1963-as amnesztiáig tartó repressziós időszakot elemzi.

8.5.7. A KULTURÁLIS MUNKACSOPORT MÁSODIK TANULMÁNYKÖTETE
(ELŐKÉSZÜLETBEN)

A kulturális munkacsoport második tanulmánykötetében az alábbi témákat
dolgoztuk fel.
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 különböző szintű pártiskolák közül a címben említett két intézménnyel foglalkozik.
Az állampárt a legtöbb vezető állás betöltéséhez elvárta, hogy a pályázónak valamely pártiskolai végzettsége legyen. Mindehhez hozzájárult, 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.
Zsebők Csaba „A Nép” és a proletárdiktatúra. Motívumok a népi mozgalom és a kommunista diktatúra viszonyában az 1970-es, 1980-as években
című kutatását 2018-ban fejezte be. A kutató a tanulmányban a Kádár-rendszer idején működő, leginkább a „tűrt” kategóriába sorolt egyes alkotók, formációk, művészeti csoportok, folyóiratok vizsgálatát végezte el.
Zászkaliczkyné Mirák Katalin „A meggyőzés eszközével kell a dolgozó tömegeket megnyerni.” Agitációs és propagandamunka a Kádár-korszak első
éveiben (1957–1962) című munkája egy sorozat második része. A szerző ezúttal a kádári megtorlás éveinek agitprop munkáját és szervezeti kereteit veszi
górcső alá, különös tekintettel a személyi változásokra.
Spisák Monika Káderpolitika az 1956-os forradalom leverése után címmel, az Általános Épülettervezési Vállalat anyagaira támaszkodva egy esettanulmányon keresztül mutatja be a személyzeti osztályok működését. Ez
az úgynevezett ügynökkérdéshez képest jóval elhanyagoltabb téma, pedig a
személyzeti osztályok magyarok millióinak az életére voltak közvetlen, napi
szintű befolyással.
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Rigó Balázs tovább folytatja a sportirányítási rendszer vizsgálatát. Második tanulmánya az 1949–1951 közötti időszakra fókuszál. Ezek voltak a kommunista diktatúra legsötétebb évei, amikor a jelentős sportélet és a kiemelkedő sportsikerek mellett propaganda- és ellenőrzőszervvé fokozták le a sport
központi irányítását és a felügyeletét ellátó intézményrendszert.
Basa Balázs Csillagosok, kamerák című kutatása nyomán konkrét filmalkotásokon keresztül ismerkedhetünk meg a filmkészítés dikatúrabeli nehézségeivel és a már-már kilátástalannak tűnő „elvtársi harcokkal”. A küzdelmes alkotói folyamat nem egy esetben mégis olyan lenyomatot hozott létre, amely
időtállónak bizonyult; a művek nemzetközi elismertsége sem koptatta le a
tanulságos múltat a filmtekercsekről, tanúskodva a diktatúra rafinált működéséről.
A kötetet kiadásra készítjük elő.

8.5.8. GULAG-VISSZAEMLÉKEZÉSEK

A Szovjetunióba hurcolt kényszermunkások és politikai foglyok emlékévéhez kapcsolódóan a NEB Gulág könyvek címmel sorozatot indított, amelynek
keretében a szovjet kényszermunkatáborokat megjárt honfitársaink visszaemlékezéseit jelenteti meg. A sorozat szerkesztője Máthé Áron. A sorozat
keretében eddig öt visszaemlékezés jelent meg.
2017-ban a sorozat részeként „Veszélyes viszonyok” címmel jelent meg a
Székely Andrással felvett interjú-sorozat. A könyv bemutatóját 2018. április
11-én, az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár épületében rendeztük meg. A sorozat soron következő darabjaként Gúth Zoltán Szibériai napló (1948–1954)
című, napló formában megírt visszaemlékezését készítjük elő kiadásra.

8.5.9. 1956-OS RUHATERVEZÉSI PÁLYÁZAT

A fiatalok eredményes megszólítása, ismereteik gyarapítása érdekében született döntés egy ruhatervezési pályázatról. 2017 őszén kerestük meg a BKSZC Modell Divatiskoláját projektötletünkkel, amelynek lényege az 1956-os
forradalom és szabadságharc megjelenítése volt a divat terén (pólókon, pulóvereken, cipőkön stb.). Az év novemberében sikerült beiktatni a tanmenetbe olyan órákat, ahol a diákok végrehajthatták a tervezést és kivitelezést.
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Hat művészeti osztály munkáiból több mint száz pályamunka érkezett,
amelyből a zsűri végül tizenkettőt választott ki. Egy iparművész segítségével megszülettek a nyomdakész változatok, majd valamennyi pályamunkát
legyárttattuk két-két példányban. 2018. május 24-én rendeztünk a Művész
moziban egy ünnepélyes díjátadót, ahol kiértékeltük az elkészült munkákat,
és az alkotók megkapták az elkészült, általuk tervezett ruhákat.

8.5.10. MAGYAR ZSIDÓSÁG A KOMMUNISTA DIKTATÚRA IDEJÉN

A vészkorszak után a hazatérő vagy idehaza túlélő magyar zsidó közösségek
a kiépülő kommunista diktatúra körülményei között találták magukat. A NEB
egy kiadványsorozat előkészítésébe kezdett, amely a magyar zsidó közösségek diktatúrabeli történetével foglalkozik.
Novák Attila Ideológia és önazonosság. Az 1953-as budapesti cionista per
című munkájában az egész szocialista blokkra kiterjedő anticionista (valójában antiszemita) persorozat egyik budapesti leágazását vizsgálta meg.
A 2017-es év során kezdődött kutatás 2018-ban zárult.
Dombi Gábor az Osztályellenségek. Az 1951-es budapesti kitelepítés zsidó
áldozatai című kéziratában a Rákosi-korszakban a fővárosból a kelet-magyarországi falvakba száműzött zsidó származású személyek sorsának alakulását követi nyomon. A kommunista diktatúra embertelenségére mutat rá az
a tény, hogy az osztályellenségnek minősítettek egy része holokauszttúlélő
volt. A szerző a kutatást 2017-ben kezdte el, és 2018-ban fejezte be.
A két munkát kiadásra készítjük elő.

8.5.11. TÖRTÉNETI INTERJÚK

Hajagos Csaba 2018 elején további hat oral history interjút rögzített a „málenkij robot” túlélőivel. Szári Norbert további három interjút készített kortanúkkal a beszervezési kísérletek kérdésköréről.
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8.5.12. EGYÉB KUTATÁSOK

Tóth Eszter Zsófia A „másként gondolkodó” körhöz tartozó női áldozatok
munkacímmel anyaggyűjtést és részleges feldolgozást végzett 2018 folyamán.
Mező Gábor „Elvenni a lelket, megtörni a testet” – a politikai pszichiátria
markában munkacímmel kezdett kutatást a NEB részére 2018-ban.

8.5.13. „IGEN/NEM” UTAZÓ KIÁLLÍTÁS

Az Igen/Nem című utazó kiállítás tizenkét kortanú történetét mutatja be hat
európai országból, Bulgáriából, Csehországból, Lengyelországból, Magyarországról, Németországból és Szlovákiából. Bárhogyan is nevezték azt, Státní
Bezpečnostnak, Stasinak, Służba Bezpieczeństwanak vagy másnak, a politikai rendőrség mindenhol az önkényuralmi rendszerek fennmaradását segítette. Az általunk megszólított visszaemlékezők közvetlen ajánlatot kaptak,
hogy legyenek titkos munkatársak, előnyös ígéretekkel kecsegtették, vagy
különféle fenyegetésekkel kényszerítették őket az együttműködésre.
A projekt a cseh Post Bellum szervezésében, a NEB partnerségével valósult meg. A részt vevő országokon kívül a kiállítás Koppenhágába is eljutott.
Idehaza az utazó kiállítás 2018. május 29-től három héten át volt megtekinthető a Budapest VIII. kerületi Horváth Mihály téren. A kiállítást Sára Botond alpolgármester, Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese és Martin Petrtyl,
a Post Bellum elnöke, a pályázat főkoordinátora nyitották meg. A kiállítást a
projekt keretében rendhagyó történelemórák egészítették ki.

8.5.14. A NÉMA FORRADALOM (DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER)

Lars Kraume rendező Das schweigende Klassenzimmer című filmje 2018-ban
került a mozikba, Magyarországon A néma forradalom címmel októberben
kezdték vetíteni. A megtörtént eseményeken alapuló film cselekménye szerint egy kelet-németországi kisváros iskolájának egyik végzős osztálya kétperces néma csenddel emlékezett meg az 1956-os magyar forradalom áldozatairól, amiért „ellenforradalmi” kísérlettel vádolták meg a diákokat, és végül
büntetésképpen az NDK valamennyi középiskolájából kitiltották őket. Az
osztály tagjainak többsége Nyugat-Berlinen keresztül az NSZK-ba menekült.
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A NEB a Konrad Adenauer Stiftung Magyarországi Irodájával összefogva
2018. október 25-én a Puskin moziban budapesti német tagozatos középiskolás diákok részére szervezett vetítést, amelyen Karsten Köhler, az egykori
NDK-s osztály szóvivője is részt vett, majd a diákokkal beszélgetett. A vetítést és a találkozót – szintén németül tanuló középiskolások részére – ezt
követően még Kecskeméten, Debrecenben, Győrben és Pécsett ismételtük
meg.
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8.6. KÜLÜGYI MUNKACSOPORT
Összeállította: Soós Viktor Attila, a munkacsoport vezetője
A NEB külügyi munkacsoportja keretén belül 2018-ban is folytattuk a Külügyminisztérium szervezettörténetére, személyi állományára, a pártirányításra,
a Magyarok Világszövetsége működésére vonatkozó kutatásokat, valamint
összegyűjtöttük az MDP és az MSZMP vezető testületi üléseinek külügyi tartalmú napirendi pontjait, előterjesztéseit, személyi döntéseit. 2018. szeptember 19–20-án kétnapos konferenciát rendeztünk Magyarország külkapcsolatai, lehetőségei, diplomatái 1945 után címmel. A konferencia előadásaiból
készült tanulmányokat szerkesztésre készítjük elő. A tanácskozás első napján
mutattuk be a nagyközönségnek a Diplomácia – hírszerzés – állambiztonság
című kötetet, amely a 2017-es konferenciánk szerkesztett anyagát tartalmazza. Emellett a munkacsoport tagjai számos NEB-es projektben vettek részt.
(Erről lásd a NEB Hivatala munkatársainak publikációit és tudományos tevékenységét bemutató fejezetet.)

8.7. JOGTÖRTÉNETI KUTATÁSOK
Összeállította: Máthé Áron
Az Alapjogokért Központ – Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. két jogtörténeti kutatást végzett a NEB részére 2018-ban.
Az Alapjogokért Központ munkatársai Válogatott „ügynökperek” munkacímmel kilenc olyan eljárást elemeztek, ahol a bíróságok azt vizsgálták, vajon
a felperes együttműködött-e az állambiztonsággal.
A másik projekt keretében az igazságtétel kérdéseiről rögzítettek hét történeti interjút az Alapjogokért Központ munkatársai. Olyan korábbi és mai
szereplőket kérdeztek, akik részt vettek az igazságtétellel kapcsolatos jogi,
politikai és történeti vitákban.
Mindkét kutatással kapcsolatban vizsgáljuk a továbblépés lehetőségét
(tudományos konferencia, kiadvány stb.).
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9. Függelék

9.1. A NEB 2018. ÉVBEN MEGJELENT KIADVÁNYAI
HALÁLRA ÍTÉLVE. PAPI SORSOK ’56 UTÁN
Szerkesztette: Bellavics István és Földváryné Kiss Réka
Konferenciakötet, terjedelem: 128 oldal
1957. december 15-én brutálisan meggyilkolták Brenner János katolikus papot, majd még
abban az évben koncepciós perben kivégezték Gulyás Lajos levéli református lelkipásztort. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az
Országgyűlés Hivatalának Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési
Igazgatósága a fenti események hatvanadik
évfordulóján Budapesten megrendezett konferenciával és az annak szerkesztett előadásait tartalmazó kötettel arra kívánt rámutatni,
hogy a két papi személy sorsában nemcsak
mártírhaláluk közös, hanem az is, hogy az őket
ért fenyegetések ellenére mindketten helyükön maradva szolgáltak, vállalva
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 úgynevezett „konszolidációra”. A megtorlás a társadalom egészére kiterjedt, különös figyelmet fordítva
az egyházak tagjaira, a hitükhöz hű állampolgárokra.
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AZ 1956-OS FORRADALOM VISSZHANGJA CSEHSZLOVÁKIÁBAN
Szerkesztette: Simon Attila
Tanulmánykötet, terjedelem: 213 oldal
1956 nem csupán Magyarország számára
volt sorsfordító év. A forradalom továbbterjedésének az eshetősége a környező szovjet
rendszerű államok párt- és állami vezetését
is rémülettel töltötte el, hiszen az, ami Budapesten és más városok utcáin zajlott, ezen országok lakosait is a saját sorsukkal való szembenézésre késztette. A jelen kötet is egyfajta
szembenézés Csehszlovákia, Szlovákia, a szlovákiai magyarok 1956-os sorsával, az akkori
eseményekkel. Miképp reagált a csehszlovák
pártvezetés a budapesti változásokra, milyen
óvintézkedéseket tett a csehszlovák állambiztonság, mit írtak a lapok a forradalomról,
mit érzékeltek a kettéosztott Komárom lakosai az eseményekből, mi számított ’56-ban Dél-Szlovákiában ellenforradalmi
tevékenységnek, hogyan élték meg a budapesti csehszlovák diplomaták a
forradalmi napokat? A kötetben található tanulmányok ezekre a kérdésekre
keresik a választ. A magyar, szlovák és cseh történészek írásait felvonultató
könyv, amely a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet együttműködésének az eredménye, azt igazolja, hogy 1956
továbbra is kimeríthetetlen tárháza a kutatásra érdemes kérdéseknek.

NEB YEARBOOK 2016–2017
Szerkesztette: Horváth Zsolt és Kiss Réka
Tanulmánykötet, terjedelem: 380 oldal
A Nemzeti Emlékezet Bizottságának második angol nyelvű évkönyve a 2016os és 2017-es év tudományos eredményeibe, a bizottság tagjainak és állandó,
illetve külsős kutatóinak szakmai érdeklődésébe nyújt betekintést. A tanulmányok első csoportja a kommunista diktatúra működésének egy-egy elemét veszi górcső alá: az erőszakos téeszesítés folyamatát Magyarországon,
a konstruált pereket, az internálást, a kényszermunka-táborokat és a kitelepítéseket, illetve a kommunista párt vezető kádergarnitúráját, a pártapparátus működésének sajátosságait az 1960-as évek elejéig. A diktatúra működésének másik oldalára világítanak rá az ország helyzetét a hidegháborús
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viszonyrendszer közepette, a Szovjetunió hatalmi játszmáinak szorításában bemutató írások: a brit–magyar kulturális kapcsolatokról, a
nyugati kommunista pártok támogatásáról és
az 1968-as csehszlovákiai invázióban való magyar részvételről. Az évkönyvben két esettanulmány tárgyalja a kommunista egyházpolitika, vagyis a nyílt vagy burkolt egyházüldözés
egy-egy vetületét és összefüggéseit. Az egyik
a legnagyobb protestáns ifjúsági szervezet, a
KIE vezetői ellen indított politikai eljárásokat
elemzi, a másik az 1957-ben politikai indítékok miatt meggyilkolt katolikus pap, Brenner
János ellen elkövetett merénylet körülményeit rekonstruálja. Az évkönyvben közölt tanulmányok harmadik csoportjának szerzői a 20. századi magyar történelemnek
nemzetközi színtéren is legismertebb, világtörténeti összefüggésekben is
számottevő fejezetének, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcnak a történetét vizsgálják.

DIPLOMÁCIA – HÍRSZERZÉS – ÁLLAMBIZTONSÁG
Szerkesztette: Andreides Gábor, M. Madarász Anita és Soós Viktor Attila
Konferenciakötet, terjedelem: 573 oldal
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 2017. október 12–13-án Kinek a
szolgálatában? Diplomácia es állambiztonság
címmel tudományos konferenciát rendezett
Budapesten. Az esemény előkészítésében a
NEB külügyi munkacsoportja játszott főszerepet, amely évről évre egy-egy speciális témát igyekszik fókuszpontba állítani és különböző szemszögből vizsgálat tárgyává tenni.
A tanácskozáson arra a kérdésre kerestük a
választ, hogy 1945–1990 között mit jelentett
a diplomácia és az állambiztonság összefonódása Magyarországon – hogyan működtek
együtt, kik ellen léptek fel, kiket akartak elhárítani, és kiket akartak együttműködésre bírni. A kötet a konferencia szerkesztett előadásait tartalmazza.
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VAKVÁGÁNY. A „SZOCIALIZMUS ALAPJAINAK LERAKÁSA” VIDÉKEN A
HOSSZÚ ÖTVENES ÉVEKBEN 1.
Szerkesztette: Horváth Gergely Krisztián
Tanulmánykötet, terjedelem: 678 oldal
Az MTA Bölcsészettudományi Központ és a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága közötti együttműködés keretében létrejött Vidéktörténeti
Témacsoport a 2015 es 2017 közötti két évben
kutatásait a „hosszú ötvenes évekre”, a kor hivatalos nyelvén a „szocializmus alapjainak lerakása” időszakára fókuszálta. A kötet szerzői
eredményeiket 2016 őszen két konferencián
mutattak be. A „szocializmus alapjainak lerakása” Magyarországon (I.) című konferencia szeptember 27-én Budapesten, az 1956
előzményei és utóélete – vidéki miliőkben
című pedig november 21–22-én Pécsett került
megrendezésre. A kötet az e két konferencián elhangzott előadások szerkesztett és tanulmánnyá bővített anyagait tartalmazza. A „Vakvágány” kifejezés főcímbe
emelésével kapcsolódunk a Magyar vidék a 20. században című sorozat első,
Váltóállítás címmel 2017-ben megjelent kötetéhez. Ily módon is szeretnénk jelezni, hogy az 1945. évi váltóállítás 1948-at követően egyértelműen zsákutcát
– vagy, maradva a vasúti metaforánál: vakvágányt – jelentett a hazai vidéki
társadalom számára.

A DOLGOZÓ NÉPET SZOLGÁLTÁK?
FEGYVERES TESTÜLETEK ÉS
PÁRTIRÁNYÍTÁSUK A SZOCIALIZMUSBAN
Szerkesztette: Ötvös István, Trieber Péter
Konferenciakötet, terjedelem: 272 oldal
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2017. március 13-án A dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirányításuk a szocializmusban címmel nemzetközi tudományos
konferenciát rendezett Budapesten. Az esemény előkészítésében a NEB katonai munkacsoportja játszott főszerepet. Az eseményre
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a hazai előadók mellett Erdélyből és Lengyelországból is érkeztek kutató
történészek. A tanácskozás résztvevői a szakma képviselői és az érdeklődők
előtt ismertették a munkacsoport addigi kutatási eredményeit, emellett magyar, lengyel és román példákat bemutatva hasonlították össze a kommunista állampártok közvetlen irányítása alatt működött karhatalmi, fegyveres testületek szerepét és e szervezetek felhasználását a rendszer fenntartásában.
A konferenciával azonos című kötet a tanácskozás szerkesztett előadásait
tartalmazza.

A CÉG MEGNYERTJEI – A MEGNYERTEK CÉGEI. TITKOSSZOLGÁLATI
VÁLLALATALAPÍTÁSOK ÉS VALUTAKITERMELÉS A KÁDÁR-RENDSZER
IDEJÉN
Szerző: Borvendég Zsuzsanna
Terjedelem: 181 oldal
A hidegháborús kémjátszmákban titkos pénzmozgások, szürke gazdaságba tartozó műveletek egész sora biztosította a szovjet térnyerést a nyugati világban mind gazdasági,
mind politikai téren. Ezeknek a gyakorlatát
átvéve és továbbfejlesztve, a hetvenes évekre
a külkereskedelem hasznát egy maffiaszerűen
működő hálózat igyekezett lefölözni Magyarországon, amelynek koordinátora a katonai
hírszerzés volt. Tevékenységüket ugyanakkor
féltékenyen figyelte egy rivális szerv, az állambiztonság kémelhárító csoportfőnöksége, s a
hetvenes évek közepén titkos nyomozást indított a Metalimpex Külkereskedelmi Vállalat
vezetői ellen… Kik voltak azok a megnyertek?
Hogyan épült rá a titkosszolgálat a külkereskedelemre? Mit jelentett a valutakitermelés és az alkotmányos költség? Miképpen lehetett cégeket alapítani
a szocializmus idején, amikor magántulajdon igencsak szűk korlátok között
létezhetett? Ezekre a kérdésekre is választ keres a könyv, miközben bemutatja, hogy a vadkapitalista üzletvitel a szocialista elit kiváltságaként már a
hatvanas évektől kezdve a rendszer sajátja volt.
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1917–2017: MEMORY AND LEGACY. PERCEPCION OF COMMUNISM IN
EUROPE
Szerkesztette: Máthé Áron
Terjedelem: 96 oldal
Az 1917-es oroszországi bolsevik hatalomátvétel századik évfordulóján a Nemzeti Emlékezet Bizottsága
és a Budapesti Corvinus Egyetem 1917–2017. Emlékezet és örökség. A kommunizmus és a mai Európa címmel konferenciát és kerekasztal-beszélgetést
rendezett Budapesten. Az eseményen Lánczi András filozófus, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora
mellett Csejtei Dezső filozófiatörténész, a Szegedi
Tudományegyetem oktatója, Sid Lukkassen holland
történész, filozófus, a nijmegeni Radboud Egyetem
előadója, valamint David Engels belga történész, a
Brüsszeli Egyetem tanára tartottak előadást. Kiadványunk a résztvevők előadásai, valamint a közöttük zajlott kerekasztal-beszélgetés szerkesztett változata mellett a vitaestet vezető Máthé Áron témát
összegző utószavát tartalmazza angol nyelven.

VIGYÁZZ MAGADRA, FIAM! A BOJTORJÁN EGYÜTTES KRÓNIKÁJA
Szerző: Csatári Bence
Terjedelem: 248 oldal
1973. november 22-én a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei pártbizottság napilapja, az Észak-Magyarország éles hangú cikkben kelt ki a Miskolcon azokban a napokban fellépő együttes,
az Anakonda Rt. ellen, kifogásolva, hogy nevük
egyetlen betű eltéréssel megegyezik a Chilében néhány hete államcsínnyel hatalomra került Pinochet-rezsim egyik fő támogatójaként
számontartott rézbányavállalatéval. Miután a
helyi sajtóban további lejárató cikkek is megjelentek, a banda tagjai úgy döntöttek, nevet változtatnak. Így született meg
a Bojtorján együttes, amely a pártállam által eléjük görgetett akadályokat
legyőzve Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarává vált. Kötetünkben
arra keressük a választ, milyen buktatókon – többek között a könyv elején és
hátulján látható lemezborító-fotók betiltásán – keresztül.
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9.2. A BIZOTTSÁG TAGJAINAK PUBLIKÁCIÓI ÉS
TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE

FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA

Publikációk:
— Emlékezés és felejtés. Egyházi sorsok a diktatúrák árnyékában. Szerk.
Erdős Kristóffal. Budapest, Református Közéleti és Kulturális Központ
Alapítvány, 2018. (RKK Füzetek. Református közelmúltunk 1. Sorozatszerk. Gér András Lászlóval.)
— Halálra ítélve. Papi sorsok ’56 után. Szerk. Bellavics Istvánnal. Budapest,
Nemzeti Emlékezet Bizottsága–Országház Könyvkiadó, 2018.
— NEB Yearbook 2016–2017. Co-ed. with Zsolt Horváth. Budapest, Committee of National Remembrance, 2018.
— A Kádár-kormány első éve. A megtorlás és a korai egyházpolitika. In
Bellavics István–Földváryné Kiss Réka (szerk.): Halálra ítélve. Papi sorsok ’56 után. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága–Országház
Könyvkiadó, 2018. 40–50.
— A Protestant Youth Association in the Early Cold War: The Persecution
of the Hungarian YMCA by Communist State Security. In Réka Kiss–
Zsolt Horváth (eds.): NEB Yearbook 2016–2017. Budapest, Committee
of National Remembrance, 2018. 63–85.
— Ügyészek a megtorló gépezetben. In Fodor Veronika et al. (szerk.):
Zinner 70. Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában. Budapest, Írott Szó Alapítvány–Magyar Napló, 2019. 454–468.
— Magyar vidék a 20. században. Sorozatszerk. Fodor Pállal, Horváth
Gergely Krisztiánnal és Ö. Kovács Józseffel. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont–Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017–
— RKK Füzetek. Református közelmúltunk. Sorozatszerk. Gér András
Lászlóval. Budapest, Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, 2018–

Oktatás:
A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti
Tanszékének megbízott vezetőjeként a Magyar egyháztörténet tantárgy oktatása a 2017–18. évi őszi, valamint a 2018–2019. évi tavaszi félévben.

123

Előadások:
— Előadás a Budapesti Ügyvédi Kamara által szervezett Koncepciós perek
és az ügyvédek szerepe című konferencián. Budapest, 2018. január 24.
— Pógyor István és a KIE működése a Horánszky utcában. Előadás A protestáns szakkollégiumok tehetséggondozása és a keresztyén ifjúsági
szervezetek című szimpóziumon. Budapest, Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium, 2018. március 8.
— Egyházi szabadság ’56 után és felelősségünk ma. Előadás a Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközség altemplomában. Budapest, 2018. március 25.
— Lehetőségek és korlátok a református egyház kommunista diktatúra
alatti történetek kutatásában. Előadás A „recepta religiók” évszázadai
Erdélyben címmel megrendezésre került III. egyháztörténeti műhelykonferencián. Kolozsvár, Erdélyi Református Múzeum, 2018. május 30–31.
— Megújulási törekvések a református egyház 20. századi történetében.
Előadás az Egyház és társadalom az elmúlt száz évben (1918–2018)
című konferencián. Kolozsvár, Babes–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kar, 2018. június 8.
— Ügyészek a megtorlás szolgálatában. Előadás A megtorlás fogaskerekei. Perek ’56 – www.perek56.hu címmel megrendezésre került konferencián. Budapest, Kúria, 2018. június 15.
— Ravasz László munkássága 1920–1945. Előadás Az Egyetemes Konvent
felekezet- és nemzetmegtartó szolgálata 100 év távlatából címmel
megrendezésre került nyugat-európai magyar református tanácskozáson. Felsőőr, 2018. július 6.
— A keresztény egyházak helyzete Magyarországon a kommunista hatalomátvételtől II. János Pál megválasztásáig. Előadás a NEB és a lengyel
Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) közös, Pápa a vasfüggönyön túlról.
II. János Pál pápaságának hatása a szovjet blokk országaira és egyházaira című nemzetközi konferenciáján. Krakkó, Jagelló Egyetem, 2018.
október 9.
— Közép és Kelet-Európa geopolitikai helyezte a rendszerváltások tükrében. Előadás a Lakitelek Népfőiskolán. Lakitelek, 2018. október 24.
— Vallásgyakorlás mint kulturális ellenállás a kommunizmus idején: kutatási lehetőségek és dilemmák. Előadás a Hagyomány, Identitás, Történelem című konferencián. Budapest, Károli Gáspár Hittudományi
Egyetem Hittudományi Kar, 2018. október 26.
— Református egyházunk helyzete az 56-os megtorlások után. Előadás
az egyházmegyei nőszövetségi és körzeti presbiteri Szembenézés és
épülés. Aktualitások és üzenetek az 501 éves évfordulón című konferencián. Kiskunhalas, 2018. november 10.
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— In the Squeeze of Dictatorship: Communist Church Policy and Calvinist
Reflection in Hungary After 1945. Előadás a lengyel Nemzeti Emlékezet
Intézete (IPN) Communist Parties on the Road to Full Power (after World War II) című nemzetközi konferenciáján. Varsó, 2018. december 7.

Egyéb szakmai tevékenység:
— Részvétel az Orosz–Magyar Levéltári Vegyesbizottság ülésén Szentpéterváron. Szentpétervár, 2018. szeptember 12–14.

Internetes adatbázisok:
— Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről.
Főszerkesztő. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. (https://perek56.
hu)
— Párt-Állam-Párt. A pártállam állampárti funkcionáriusainak adatbázisa,
1948–1989. Főszerkesztő (Szabó Csabával). Magyar Nemzeti Levéltár–
Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. (www.paap.hu)
— Bírák, ügyészek a megtorlás szolgálatában. Kutatásvezető Zinner Tiborral. (https://www.neb.hu/hu/birak-ugyeszek-a-megtorlas-szolgalataban)
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Kiállítás:
— Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása, 1945–1962. Országos
vándorkiállítás a Nemzeti Emlékezet Bizottsága rendezésében, 2018.
Szakmai tanácsadó.

Katalógusok:
— Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása, 1945–1962. A 2018ban megrendezett vándorkiállítás katalógusa. Szakmai tanácsadó. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala, 2018.

Megemlékezések, ismeretterjesztő előadások:
— A református egyház közelmúltja. Előadás a Református Konferenciaházban. Mátraháza, 2018. február 16.
— Rendhagyó történelemóra a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban. Budakeszi, 2018. február 26.
— Beszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása, 1945–1962
című konferencián. Budapest, Országház, 2018. március 23.
— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon. Nagykanizsa, Thúry György Múzeum, 2018. március 27.
— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon. Kecskemét, 2018. március 28.
— Köszöntőbeszéd a Gulag–Gupvi. The Soviet Captivity in Europe, valamint a Spies, Lives, Eras. The story of Erica Glaser Wallach and Noel
H. Field című könyvek bemutóján. Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltára. Budapest, 2018. április 4.
— Részvétel a Sorsfordító évtizedek Kecskeméten. Kecskeméti élettörténeti elbeszélések az 1940-es évektől az 1960-as évekig című kötet
bemutatóján. Kecskemét, Katona József Könyvtár, 2018. április 10.
— Megnyitóbeszéd a „Fellazult tételben”? A pártállami politika és a hatvanas évek vidéki társadalma című módszertani műhelykonferencián.
Budapest, NEB Hivatala, 2018. április 12.
— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon. Karcag, 2018. május 2.
— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon. Gyula, 2018. május 9.
— Részvétel az After The Great War. Challenges For Europe címmel megrendezésre került 7. Európa emlékezete szimpóziumon. Bukarest, 2018.
május 15.
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— Levezető elnöki feladatok ellátása a Visegrád – Közös Emlékezet?
1956–1968–1981 című konferencián. Budapest, Országház, Vadászterem, 2018. május 25.
— A Magyar Nemzeti Levéltár Forrásaink a reformációról című kötetsorozatának bemutatása. Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltára, 2018. május 31.
— Részvétel a Veritas-estek történelmi vitasorozat keretében Kegyelmezési „politika” 1945-2016 címmel megrendezésre került rendezvényén.
Budapest, Budapesti Gazdasági Egyetem, 2018. június 5.
— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon, ezt követően részvétel a kényszerkollektivizálásról szóló kerekasztal-beszélgetésen. Szeged, Csongrád
Megyei Kormányhivatal, 2018. június 14.
— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon. Budapest, Magyar Mezőgazdasági
Múzeum, 2018. június 26.
— Részvétel a „…nem lehetett megmenteni…” Gulyás Lajos kivégzett református lelkipásztor kegyelmi ügye (1956–1957) című könyv Református Egyházi Napok Dunántúl fesztiválon rendezett bemutatóján. Kaposvár, Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola, 2018. június 30.
— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon. Nagykőrös, 2018. szeptember 7.
— Köszöntő az ELTE BTK és a NEB közös, Magyarország külkapcsolatai,
lehetőségei, diplomatái 1945 után című konferenciáján. Budapest, ELTE
Bölcsészettudományi Kar, Kari Tanácsterem, 2018. szeptember 19.
— A Kádár-kormány első éve. A megtorlás és a korai egyházpolitika. Előadás a Budaörsi Polgári Kaszinó XV. évfolyamának ötödik rendezvényén.
Budaörs, 2018. szeptember 21.
— A Lónyay indulása a történész szemével. Előadás a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium újraindulásának 25. évfordulója alkalmából. Budapest, Lónyay Utcai Református Gimnáziumban. 2018.
szeptember 29.
— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon. Budapest, Március 15. tér, 2018. október 1.
— Köszöntő a NEB és a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) közös,
Pápa a vasfüggönyön túlról. II. János Pál pápaságának hatása a szovjet
blokk országaira és egyházaira című nemzetközi konferenciájának lengyelországi tanácskozásán. Krakkó, Jagelló Egyetem, 2018. október 9.
— Köszöntő a NEB és a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) közös,
Pápa a vasfüggönyön túlról. II. János Pál pápaságának hatása a szovjet blokk országaira és egyházaira című nemzetközi konferenciájának
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magyarországi tanácskozásán. Budapest, Országház, Felsőházi ülésterem, 2018. október 12.
Részvétel a Helytállás vagy kompromisszum? Az evangélikus és a református egyház stratégiái a szocializmusban című kerekasztal-beszélgetésen. Budapest, Evangélikus Hittudományi Egyetem, 2018. október
15.
Részvétel a Perek ’56 adatbázis bemutatójával kapcsolatos kerekasztal-beszélgetésen. Pécs, Csorba Győző Könyvtár, 2018. október 16.
Köszöntő a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása, 1945–
1962 című szakiskolai programsorozat megnyitóján. Budapest, Soós
István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
tangazdasága, 2018. október 17.
Előadás a nemzeti ünnep alkalmából szervezett megemlékezésen. Párizs, Párizsi Magyar Intézet, 2018. október 23.
A Forrásaink a reformációról című könyvsorozat bemutatása Balázs
Mihály egyetemi tanárral a Magyar Nemzeti Levéltár Reformáció MNL
című projektjének sajtónyilvános bemutatóján és ünnepélyes záróünnepségén. Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára,
2018. október 30.
Köszöntő és a konferencia megnyitása Az árnyékos oldalon. A vidéki
Magyarország az 1960-as években című konferencián. Budapest, NEB
Hivatala, 2018. november 8.
A kommunizmus dunántúli üldözöttei. A Gulyás Lajos-könyv bemutatása. Előadás a Dunántúli Református Akadémia rendezvényén. Pápa,
Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala, 2018. november 17.
Az 1956-os megtorlás ismeretlen arcai. Előadás a Sukorói Keresztyén
Kör rendezvényén. Sukoró, 2018. november 17.
Részvétel a Vakvágány. A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken
a hosszú ötvenes években 1. című kötet bemutatóján. Budapest, MTA
BTK Történettudományi Intézet, 2018. november 20.
A Nemzeti Gyászpark Látogatóközpont adatbázis-fejlesztése. Előadás a XVII. Országos Kegyelet és Emlékezet konferencián a Nemzeti
Örökség Intézete meghívására. Budapest, Országház, Felsőházi terem,
2018. november 21.
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Publikációk:
— 1917–2017. Memory and Legacy. Perception of Communism in Europe.
Szerk. Budapest, Committee of National Remembrance, 2018.
— Csatári Bence: Vigyázz magadra fiam! A Bojtorján együttes krónikája.
Szerk. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018.
— „Légy hű mindhalálig…” A hitvalló egyház mártírjai. Szerk. Soós Viktor
Attilával. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. 3., bővített
kiadás.
— Határokon túl ’68-ban. Kommentár, 2018/5–6. 64–74.
— Maďarská účasť na invazii do československa v roku 1968. Historická
Revue, 2018/2. 70–75.
— Prazská Jar a maďarsko v roku 1968. Literárny Tŷždennik, 2018. augusztus 22. 27–28.
— Holló a hollónak? Magyarország és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Mandiner.hu, 2018. augusztus 21.
— „Hát nem ismeritek a partnereiteket?” Magyaroszág és a prágai tavasz.
Magyar7, 2018/20. 20–22.
— Gulag könyvek. Sorozatszerk. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017–
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Előadások:
— A magyar Tragédia? Magyarország esélyei a II. világháború végének
időszakából. Előadás a Sulyok Dezső emlékére rendezett konferencián.
Budapest, Országház, 2018. február 26.
— Az 1968-asok nemzetközi szinten. Előadás a Konrad Adenauer Stiftung,
a Kommunizmus Bűnei Alapítvány és NEB közös, 1968-as mozgalmak
mai szemmel című tudományos konferenciáján. Budapest, 2018. május
22.
— A mi ’68-unk; 1968 tanulságai magyar szemszögből. Bevezető előadás
a Pozsonyi Magyar Intézet kerekasztal-beszélgetésén. Pozsony, 2018.
szeptember 13.
— „Vlatava – Sumava – Duna.” Magyarország és a Varsó Szerződés 1968as hadművelete. Előadás az ELTE BTK és a NEB közös, Magyarország
külkapcsolatai, lehetőségei, diplomatái 1945 után című konferenciáján.
Budapest, 2018. szeptember 19.
— Ördögi színjáték: a kommunizmus, mint a kereszténység sötét ellenpárja. Előadás a Konrad Adenauer Stiftung, a Kommunizmus Bűnei
Alapítvány és NEB közös, Vallás és politika a kommunizmusban című
tudományos konferenciáján. Budapest, 2018. november 5.
— A Quarter of a Century – Hungary’s Case with the Legacy of Communism. Előadás a Dark Side of the Moon: Dealing with the Totalitarian
Past – Confrontations and Reflections című konferencián. Ljubljana,
2018. november 13–15.
— Háborús erőszak és kulturális különbségek. Előadás a Szabadság helyett erőszak. Magyar női sorsok 1944–1945-ben című konferencián.
Budapest, 2018. november 20.

Egyéb szakmai tevékenység:
— A Karc FM Farkasverem című műsorának társszerkesztője
— 1956 – A magyar forradalom a legújabb történeti kutatások tükrében.
Pedagógus-továbbképzés a Prekog Alfa Kft. szervezésében. Előadó.
2018.
— Új világ született – Az első világháború és a Párizs környéki békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei. Pedagógus-továbbképzés a Prekog Alfa Kft. szervezésében. Előadó, 2018.
— Mire jó a történelem? Emlékezetpolitika és emlékezetkultúra című kurzus tartása. Mathias Corvinus Collegium Közép-Európa szakirány. 2018.
szeptember 10. – december 21.
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Megemlékezések, ismeretterjesztő előadások:
— Megemlékező beszéd és koszorúzás a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából tartott megemlékezéseken. Budapest-Ferencváros és Budafok-Tétény, 2018. február 23.
— Megemlékező beszéd a Felvonulás a keresztény értékekért elnevezésű
rendezvényen. Budapest, 2018. március 21.
— Bevezető beszéd Székely András Veszélyes viszonyok című visszaemlékezéseinek bemutatóján. Budapest, 2018. április 11.
— Köszöntő a Hogyan, milyen mértékben voltak hatással a kommunista
rendszerek elnyomó hatóságai az egyének sorsára című kiállításon. Budapest, 2018. május 29.
— Részvétel A rendszerváltás mérlege és az elmaradt igazságtétel című
kerekasztal-beszélgetésen. Budapest, 2018. június 3.
— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon. Balatonalmádi, 2018. június 8.
— Rendhagyó történelemóra, workshop a Memory of Nations; YES/NO
című nemzetközi projekt keretében. Budapest, Budai Ciszterci Gimnázium, 2018. szeptember 26.
— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon. Budapest, 2018. október 18.
— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon. Orosháza, 2018. október 19.
— A néma forradalom c. film vetítése kapcsán közönségtalálkozó és beszélgetés Karsten W. Köhler úrral. Budapest, 2018. október 25.
— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon. Mosonmagyaróvár, 2018. október 25.
— Levezető elnöki feladatok ellátása a Hagyomány, Identitás, Történelem című konferencia B szekciójának 1. szekcióülésén. Budapest, Károli
Gáspár Hittudományi Egyetem Hittudományi Kar, 2018. október 26.
— Rabok legyünk vagy szabadok? Megemlékező beszéd a tömegsírnál.
Temerin, 2018. november 1.
— Részvétel az Antall József Tudásközpont Turning points of Hungary
– Revolution of 1956 – Evolution to 2018 című rendezvénye keretében
szervezett kerekasztal-beszélgetésen. Budapest, 2018. november 9.
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— Adalékok a komáromi Csillagerőd internálótábor történetéhez (1945–
1946). In Fodor Veronika–Gecsényi Patrícia–Hollósi Gábor–Kiss Dávid–Ráczné Baán Krisztina–Rácz János (szerk.): Zinner 70. Egy élet az
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Alapítvány–Magyar Napló, 2018. 235–246.
— Egykori recski internált emigránsok az állambiztonság célkeresztjében.
In Andreides Gábor–M. Madarász Anita–Soós Viktor Attila (szerk.):
Diplomácia – hírszerzés – állambiztonság. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. 43–76.
— Internálótábor Csepelen. In Szekér Nóra–Kávássy János–Nagymihály
Zoltán (szerk.): Utak a Teleki térről. Esszék és tanulmányok a 75 éves M.
Kiss Sándor tiszteletére. Lakitelek, Antológia Kiadó, 2018. 47–52.
— Takáts Endre és az 1956-os forradalom. In Dominkovits Péter (szerk.):
Takáts Endre emlékezete. A politika, a szakma és a magánélet metszésvonalai egy levéltáros életében a 20. század közepén. Sopron, Magyar
Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2018.
115–141.
— The Hungarian „Gulag”, 1945–1953. In Réka Kiss–Zsolt Horváth (eds.):
NEB Yearbook 2016–2017. Budapest, Committee of National Remembrance, 2018. 87–119.

Oktatás:
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Kar Törtéttudományi Intézetében oktatott tárgyak:
— Bevezetés a történettudományba
— A rendszerváltoztatás története Közép-Európában
— Diktatórikus rendszerek Európában
— Egyetemes történelem, 1914–1990
— Jelenkori magyar forrásolvasás
— Jelenkori egyetemes forrásolvasás
— Azok a 40-es, 50-es évek (doktori iskola)
— Jogszolgáltatás és büntetés-végrehajtás, 1945–1956 (doktori iskola)

Előadások:
— Fehér Gárdák a Dunántúlon. Előadás a budapesti Lengyel Intézetnek
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
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Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, a Magyarországi Lengyel Katolikusok
Szent Adalbert Egyesülete, a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) és a
Nemzedék Egyesület közreműködésével rendezett,
Kiátkozott katonák című
konferenciáján. Budapest,
2018. március 5.
Hungarians in the Gupvi in
Armenia. Előadás a Formation of the Gulag, Formation of the Empires című
nemzetközi konferencián.
Jereván, 2018. március 28.
Délvidéki Magyar Golgota, 1944–1945. Előadás a
Szabadka város Kegyeleti
Bizottságának felkérésére
a Vajdasági/Délvidéki Pax
Romana és a Magyar Nemzeti Tanács által történelemtanárok számára
szervezett továbbképzésen. Szabadka, 2018. április 21.
A Gyűjtő, 1945–1950. Előadás a NEB és a Magyar Börtönügyi Társaság
Börtönügyeink 1945–1963 között című konferenciáján. Budapest, 2018.
június 11.
A magyarországi és kelet-európai táborrendszerek áttekintése 1945–
1953 (1956) között. Előadás a Hortobágyi „telepesek”. Kísérlet a vidéki
társadalom proletarizálására című konferencián. Budapest, 2018. szeptember 12.
1956 – Franciaország – állambiztonság. Előadás az ELTE BTK és a NEB
közös, Magyarország külkapcsolatai, lehetőségei, diplomatái 1945 után
című konferenciáján. Budapest, 2018. szeptember 20.
The Path to Power. The Advancement of the Communist Party, December 1944 – August 1947. Előadás a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete
(IPN) Communist Parties on the Road to Full Power (after World War
II) című nemzetközi konferenciáján. Varsó, 2018. december 7.
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Lektorálás:
— Takáts Endre emlékezete. A politika, a szakma és a magánélet metszésvonalai egy levéltáros életében a 20. század közepén. Sopron, Magyar
Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2018.

Megemlékezések, ismeretterjesztő előadások:
— Stark Tamás „…Akkor aszt mondták kicsi robot.” A magyar polgári lakosság elhurcolása a Szovjetunióba korabeli dokumentumok tükrében
című kötetének bemutatása. Budapest, 2018. február 13.
— Magyarország szovjetizálása és a büntetőrendszerek a Rákosi-diktatúra éveiben. Előadás a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjának keretében. Budapest, 2018. február 17.
— Sopron a szovjet megszállást követő években. Előadás a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. Sopron, 2018. február 25.
— Nők a Rákosi diktatúra börtöneiben. Előadás a Kalocsai Fegyház és
Börtönben szervezett emléknapon. Kalocsa, 2018. május 18.
— Emlékezés a Rákosi-diktatúra kecskeméti és Kecskemét környéki áldozataira. Előadás a dr. Szobonya Zoltán-emléknapon. Kecskemét, 2018.
szeptember 28.
— Délvidéki magyarirtás. Előadás a sajóörösi művelődési házban. Sajóörös 2018. október 25.
— A Takáts Endre emlékezete. A politika, a szakma és a magánélet metszésvonalai egy levéltáros életében a 20. század közepén című kötet
bemutatása. Sopron, 2018. november 5.
— Magyarok szovjet fogságban. Előadás a Szegedi Fegyház és Börtönben. Szeged, 2018. november 5.

ÖTVÖS ISTVÁN

Publikációk:
— A dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirányításuk a
szocializmusban. Szerk. Trieber Péterrel. Budapest, Nemzeti Emlékezet
Bizottsága, 2018.
— Szervezés – újjászervezés. Hadsereg és fegyveres erők a kommunista
Magyarországon, 1945–1958. In Ötvös István–Trieber Péter (szerk.): A
dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirányításuk a
szocializmusban. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. 7–22.
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— „A mi emberünk.” Államvédelem vagy pártvédelem? In Andreides Gábor–M. Madarász Anita–Soós Viktor Attila (szerk.): Diplomácia – hírszerzés – állambiztonság. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága,
2018. 405–419.

Oktatás:
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem három tanszékén (történettudományi,
politológia és nemzetközi tudományok) oktatott tárgyak:
— 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
— Emlékezet és politika előadás, BA
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Jelenkor Története és Nemzetközi Tanulmányok Tanszéken vezetett kurzusok:
— Közép-európai rendszerváltozás
— Koncepciós perek a kommunista diktatúrában
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Előadások:
— Ideológia az identitás ellen. A kommunizmus a hit ellen. Előadás a KAS,
a Kommunizmus Bűnei Alapítvány és NEB közös, Vallás és politika a
kommunizmusban című tudományos konferenciáján. Budapest, 2018.
november 5.

Megemlékezések, ismeretterjesztő előadások:
— Magyarország útja ’56-hoz, avagy miért nem működhet a szocializmus?
Előadás a Zalaegerszeg Barátai Egyesület és a Női Szalon rendezvényén. Zalaegerszeg, 2018. október 17.
— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon. Kaposvár, 2018. november 5.
— Megnyitó- és záróbeszéd A dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirányításuk a szocializmusban című kötet bemutatóján.
Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2018. november 9.

SOÓS VIKTOR ATTILA

Publikációk:
— Diplomácia – hírszerzés – állambiztonság. Szerk. Andreides Gáborral és
M. Madarász Anitával. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018.
— „Légy hű mindhalálig…” A hitvalló egyház mártírjai. Szerk. Máthé Áronnal. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. 3., bővített kiadás.
— Diplomáciai Lexikon. A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve. A Magyarország külügyminiszterei, valamint a Magyar diplomaták című fejezetek szerkesztése, szócikkek írása. Budapest, Éghajlat Könyvkiadó, 2018.
639–677., 679–707.
— Nem félek. Boldog Brenner János 1931–1957. Összeállította Császár Istvánnal. Szombathely, Martinus Könyv- és Folyóiratkiadó, 2018.
— A Katolikus Egyház és vezetője, Mindszenty József 1956-ban. In Botos
Katalin (szerk.): A Katolikus Egyház és az 1956-os forradalom. Budapest, Pázmány Press, 2018. 143–163.
— A Külügyminisztérium „csatornái” a Vatikánnal való kapcsolattartás terén az 1960–70-es években. In Andreides Gábor–M. Madarász Anita–
Soós Viktor Attila (szerk.): Diplomácia – hírszerzés – állambiztonság.
Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. 461–485.
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— „Az ellenséges arculatú vezetést politikailag loyális, együttműködésre kész vezetés váltotta fel.” A bencés rendre vonatkozó megyei rendőr-főkapitánysági jelentések az 1970–1980-as évekből. In Dénesi Tamás–Boros Zoltán (szerk.): Bencések Magyarországon a pártállami
diktatúra idején II. Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátsági Levéltár,
2018. 223–247.
— Hetényi Varga Károly kutatói munkássága és gyűjteménye. In Apor
Péter–Bódi Lóránt–Horváth Sándor–Huhák Heléna–Scheibner Tamás
(szerk.): Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története. Budapest, MTA BTK TTI, 2018. 195–207.
— „I Am Not Afraid!” The Life of Blessed János Brenner, the First Beatified
Martyr of the Kádár Dictatorship. In Kiss Réka–Horváth Zsolt (szerk.):
NEB Yearbook 2016–2017. Budapest, Commitee of National Remembrance, 2018. 291–309.
— „Politikai tevékenységet nem végzett, egyéniségével vonzotta az embereket.” Brenner János életútja. In Bellavics István–Földváryné Kiss
Réka (szerk.): Halálra ítélve. Papi sorsok ’56 után. Budapest, Nemzeti
Emlékezet Bizottsága–Országház Könyvkiadó, 2018. 62–71.
— Rajk László külügyminisztersége. In Fodor Veronika–Gecsényi Patrícia–
Hollósi Gábor–Kiss Dávid–Ráczné Baán Krisztina–Rácz János (szerk.):
Zinner 70. Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában. Budapest, Írott Szó Alapítvány–Magyar Napló, 2018. 263–727.
— Új ember egy új lap élén. Pénzes Balduin életútja és főszerkesztői tevékenysége. In Dénesi Tamás–Boros Zoltán (szerk.): Bencések Magyar-

137

—

—
—
—

országon a pártállami diktatúra idején II. Pannonhalma, Pannonhalmi
Főapátsági Levéltár, 2018. 121–143.
Az Állami Egyházügyi Hivatal ellenőrzése a protestáns egyházak felett
– vázlatos kitekintéssel Győr-Sopron megyére. Soproni Szemle, 2018/3.
279–285.
Az egyházak és a kényszerkollektivizálás. Rubicon, 2018/9. 66–69.
Mindszenty – és „alternatívái” Kritikai ismertetés egy vitairatról. Ivánfi
Miklóssal. Vasi Szemle, 2018/5. 619–626.
Párhuzamos vonások két hitvalló pap életében, vértanúságában. Boldog Brenner János és Kováts Ferenc életáldozata a kommunista diktatúra éveiben. Vasi Szemle, 2018/6. 701–722.

Előadások:
— „A Mindszenty-vonal.” Shvoy Lajos és elvbarátainak megnyilvánulásai
a püspöki kar tagjaként. Előadás a Shvoy Lajos püspök halálának 50.
évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferencián. Székesfehérvár,
2018. január 19.
— „A mezőgazdaság szocialista átszervezése” és az egyházak. Az egyházak viszonya a kényszerkollektivizáláshoz egy 1962-es felmérés alapján.
Előadás a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása, 1945–1962
című konferencián. Budapest, Országház, Delegációs terem, 2018.
március 23.
— Új ember egy új lap élén. Pénzes Balduin OSB életútja és főszerkesztői
tevékenysége. Előadás a Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején III. című konferencián. Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltára, 2018. április 13.
— A Katolikus Szociális Népmozgalom egyházi tanácsadója. Apor Vilmos
szerepe a II. világháború alatti katolikus mozgalmak életében. Előadás
a Katolikus Szociális Népmozgalom megalakulásának 75. évfordulója
alkalmából rendezett Útkeresés két korszak határán című konferencián. Győr, Győri Hittudományi Főiskola, 2018. augusztus 25.
— Az MSZMP emigrációval kapcsolatos politikája a párthatározatok tükrében. Előadás az ELTE BTK és a NEB közös, Magyarország külkapcsolatai, lehetőségei, diplomatái 1945 után című konferenciáján. Budapest,
2018. szeptember 19.
— A magyar állampárt reakciója II. János Pál pápává választására. Előadás
a NEB és a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) közös, Pápa a
vasfüggönyön túlról. II. János Pál pápaságának hatása a szovjet blokk
országaira és egyházaira című nemzetközi konferenciáján. Budapest,
Országház, Felsőházi ülésterem, 2018. október 12.
— A pártállam kapcsolatrendszere a prágai Keresztény Békekonferenciával – különös tekintettel az Állami Egyházügyi Hivatal és a Külügy-
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minisztérium szerepére. Előadás a Hagyomány, Identitás, Történelem
című konferencián. Budapest, Károli Gáspár Hittudományi Egyetem
Hittudományi Kar, 2018. október 26.
— Az egyházi iskolák államosítása. Előadás A fordulat évei Komárom-Esztergom vármegyében 1944–49 között című konferencián. Komárom,
2018. november 8.
— Mindszenty József egyedülálló életút-kiállítása. Előadás az Egy nap
Mindszenty bíborossal című konferencián. Budapest, 2018. november 13.
— Az egyházak ellenőrzésére felállított intézmény, az Állami Egyházügyi
Hivatal működése – különös tekintettel a megyei egyházügyi tanácsosok munkájára. Előadás a Keresztények ellenszélben. Keresztényüldözés és védekezési stratégiák a múltban és a jelenben című konferencián. Pécs, 2018. november 25.

Megemlékezések, ismeretterjesztő előadások:
— Brenner János élete és vértanúsága. Előadás a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) konferenciáján. Veszprém, 2018. január 18.
— Sopron a kommunista diktatúra időszakában. Előadás a kommunista
diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen. Sopron, 2018. február 25.
— Sopron a szovjet megszállást követő években. Előadás a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. Sopron, 2018. február 25.
— A kommunista diktatúra fellépése az egyház ellen Brenner János életén és vértanúságán keresztül. Előadás a kommunizmus áldozatainak
emléknapja alkalmából. Kőszeg, 2018. február 25.
— Elkötelezetten – félelem nélkül. Brenner János életpályája. Előadás a
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában. Budapest, 2018. március 14.
— Egyházüldözés a kommunista diktatúrában Brenner János életén keresztül. Előadás a „Hitünk és életünk” szabadegyetemen. Győr, 2018.
március 28.
— Brenner János élete és vértanúsága. Előadás Kispesten. Budapest,
2018. április 7.
— Brenner János élete és vértanúsága. Előadás a Budai Ciszterci Szent
Imre Gimnáziumban. Budapest, 2018. április 12.
— A Vecsey József szerkesztésében megjelent Mindszenty bíboros című
könyv bemutatása a KÉSZ rendezvényén. Jászberény, 2018. április 16.
— Egyházüldözés Magyarországon Brenner János életén, vértanúságán
keresztül. Előadás a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.
Székesfehérvár, 2018. április 18.
— A kommunista diktatúra fellépése az egyház ellen Brenner János életén és vértanúságán keresztül. Előadás a Budapesti Egyetemi Katolikus
Gimnázium és Kollégiumban. Budapest, 2018. április 26.
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— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon. Kunmadaras, 2018. május 3.
— Részvétel a Vallásüldözés 70 év távlatából. Kereszténynek lenni egykor
és ma című kerekasztal-beszélgetésen. Budapest, 2018. május 15.
— Részvétel két Apor Vilmosról szóló könyv, A kereszt erősíti a gyengét
– Boldog Apor Vilmos tevékenysége, valamint az Apor Vilmos gyulai
beszédei című kötet bemutatásán. Gyula, 2018. szeptember 27.
— 1956 és az egyház. Előadás a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium,
Általános Iskola és Óvodában. Győr, 2018. október 19.
— Részvétel a Petőfi Irodalmi Múzeum Asztali beszélgetések című rendezvénysorozatának Befejezetlen múlt – Közelmúltunk kérdései című
rendezvényén. Budapest, 2018. október 25.
— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon. Mátészalka, 2018. november 12.
— Megnyitóbeszéd a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása,
1945–1962 című vándorkiállításon. Nyírcsaholy, 2018. november 20.
— Brenner János vértanúsága. Előadás a Szent Orsolya Római Katolikus
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban. Sopron, 2018.
december 7.
— A római katolikus egyházmegyék 1945–1990 között – kutatási kérdések
és lehetőségek néhány esettanulmány alapján. Előadás az Országos
Katolikus Gyűjteményi Központ által Az 1945 utáni egyházmegye-történet címmel megszervezett szakmai napon. Budapest, 2018. december 11.
— Bőle Kornél Utaim. Egy domonkos szerzetes visszaemlékezései (1887–
1944) könyvének bemutatása. Budapest, 2018. december 17.

9.3. A NEB HIVATALA MUNKATÁRSAINAK
PUBLIKÁCIÓI ÉS TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE
ANDREIDES GÁBOR

— Weisz és a többiek. Magyarok az olasz fociban, 1920–1960. Dénes Tamással. Budapest, Jaffa, 2018.
— Fordulópontok Száll József életútjában. In Andreides Gábor–M. Madarász Anita–Soós Viktor Attila (szerk.): Diplomácia – hírszerzés – állambiztonság. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. 23–41.
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— L’Italia nella Grande Guerra vista dall’Ungheria. In Andrea Ciampani–
Romano Ugolini (a cura di): La Grande Guerra. Un impegno europeo di
ricerca e riflessione. Atti del convegno internazionale di studi. (Roma,
Vittoriano 9-11 novembre 2015). Soveria Mannelli, Rubbettino–Istituto
per la Storia del Risorgimento Italiano, 2018. 393–402.
— Praktikus tanács Olaszországba készülőknek – operatív tisztektől operatív tiszteknek. Öt Kontinens, 2015/2. (2018) 7–28.
— A modernkori Olaszország történelmének problémái. Szeminárium
tartása PhD-hallgatóknak az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes
Történeti Tanszékén (Új és Jelenkori Egyetemes Történeti Doktori Iskola), 2018–2019. tanév I. félév.
— A titkok őrzője: Andreotti. Az elmúlt hetven esztendő olasz történelmének főbb kérdései Giulio Andreotti életének tükrében. (Jelenkori
egyetemes történelem 3.) címmel szeminárium tartása az ELTE BTK
Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékén (osztatlan tanárképzés), 2018–19. tanév I. félév.
— Földrengéstől földrengésig. 1968 és Olaszország. Előadás az ELTE BTK
Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékén. Budapest, 2018. március 13.
— Rasszizmus és antiszemitizmus. Előadás a Fasizmus és megjelenési
formái című szakszeminárium alkalmával az ELTE BTK Új- és Jelenkori
Egyetemes Történeti Tanszékén. Budapest, 2018. április 11.
— A fasizmus és a sport. Előadás a Fasizmus és megjelenési formái című
szakszeminárium alkalmával az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes
Történeti Tanszékén. Budapest, 2018. május 16.
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— Kádár János megítélése Olaszországban. Előadás az ELTE BTK és a
NEB közös, Magyarország külkapcsolatai, lehetőségei, diplomatái 1945
után című konferenciáján. Budapest, 2018. szeptember 19–20.
— Ólomévek. 1968–1978 időszaka Olaszországban. Előadás az ELTE BTK
Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékén. Budapest, 2018. november 13.
— A fasizmus és a vallás. Előadás a Pécsi Tudományegyetem és a Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület Keresztények ellenszélben
című tudományos konferenciáján. Pécs, 2018. november 24.
— Giulio Andreotti és Kelet-Európa. Előadás az ELTE BTK Új- és Jelenkori
Egyetemes Történeti Tanszékén. Budapest, 2018. december 4.
— A Külügyminisztérium szolgálatától a szabadkőműves páholyig, avagy
a „sztárdiplomata” disszidálása. Előadás a Mathias Corvinus Collegium
workshopján. Budapest, 2018. február 17.
— Amikor Giancarlo Pajetta képviselőt megkísértette az öngyilkosság
gondolata – 1956 és az olasz kommunisták. Rendhagyó történelemóra
a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumban. Budapest, 2018. február 21.
— „Egy pohár borral többet ittam” – egy forradalom és értelmezései. 1956
és az olasz baloldal. Rendhagyó történelemóra a Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum Modell Divatiskolája, Iparművészeti, Ruha- és
Bőripari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. Budapest, 2018.
február 23.
— Megemlékező beszéd Tóth „Potya” Istvánról a Fradi Múzeumban, a Ferencváros–Maccabi Tel-Aviv Európa-liga selejtezőmérkőzés előtt. Budapest, 2018. július 12.

ARATÓ GYÖRGY

— Bakos István köszöntése 75. születésnapja alkalmából. Rendszerváltó
Archívum, 2018/4. 10–11.
— Szárszó üzenete. Hitel, 2018/9. 33–35.
— Latin érudíció és nemzeti azonosság. (Szörényi László: Hunok és jezsuiták.) Hitel, 2018/12. 125–128.
— Szervezői és moderátori feladatok ellátása A közös szabadságért
1848–1989 című magyar–lengyel emlékest kapcsán. Budapest, 2018.
október 18.
— Szervezői közreműködés a Hitel 30 emlékesten. Budapest, MOM Kulturális Központ, 2018. november 14.
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— Nagycsaládosok Országos Egyesülete iratainak felmérése, jegyzékelése és alapszintű rendezése.
— Tanácsadói, munkaközösség-szervezői, szerkesztői és szerzői (szakmai
fejlesztői) közreműködés az Oktatási Hivatal Helyi TudásTár című, határon inneni és túli helytörténeti oktatásfejlesztő projektjében.
— A Hitel folyóirat szerkesztése.
— Szervezői és moderátori feladatok ellátása a Hitel-est rendezvénysorozat keretében megrendezett Athleta Patriae – Szent László király
emlékezete című kerekasztal-beszélgetés kapcsán. Budapest, Barabás-villa, 2018. május 15.
— Történészi közreműködés a Hitel 30 emlékesten. Székesfehérvár, Vörösmarty Irodalmi Társaság, 2018. szeptember 18.
— Szervezői és moderátori feladatok ellátása a Hitel-est rendezvénysorozat keretében megrendezett Szárszó 75 című kerekasztal-beszélgetés
kapcsán. Budapest, MOM Kulturális Központ, 2018. szeptember 19.
— A megmaradás iskolája – magyar csoda a kereszténység és az iszlám
frontvonalán a XVI–XVII. században. Előadás az 1943. évi szárszói konferencia 75. évfordulójára rendezett emlékülésen. Budapest, Pesti vármegyeház, 2018. szeptember 29.
— Szabadon szolgál a szellem – a bölcsészpálya értelme. Tudományos
ismeretterjesztő előadás a Deák Téri Evangélikus Gimnázium pályaválasztási napján. Budapest, 2018. október 15.
— Az Igen elkezdtétek kergetésünket. Az 1674-es gályarabper veszprémi jegyzőkönyve című forráskiadvány bemutatása. Veszprém, MNL
Veszprém Megyei Levéltára, 2018. november 6.
— A kereszténység védőbástyája. Tudományos ismeretterjesztő előadás
a Deák-nap alkalmából. Budapest, Deák Ferenc Gimnázium, 2018. november 10.
— „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók.” Zrínyi Miklóstól László Gyuláig. Tudományos ismeretterjesztő előadás a Klebelsberg Kuno Hét alkalmából rendezett Művészet és társadalom című konferencián. Budapest, Klebelsberg Kultúrkúria, 2018. november 17.

CZÓKOS GERGELY

— A Kennedyk szégyene. Magyar Nemzet, 2018. február 24. 26.
— A szeretet virtuóza. Mandiner.hu, 2018. október 1. https://mandiner.hu/
cikk/20181001_a_szeretet_virtuoza_kriszten_rafael_emlekezete, 2019.
március 12. (Magyar hősök-sorozat.)
— Sztálin legkitartóbb híve. Múlt-kor, 2018/1. 32–35.
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—
—
—
—

Király a sötétség mélyén. Múlt-kor, 2018/3. 28–31.
Videla tábornok piszkos háborúja. Múlt-kor, 2018/4. 24–27.
Vágy és vezeklés. Múlt-kor, 2018. különszám, 114–121.
Közreműködés a Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről című adatbázis létrehozásában (olvasószerkesztés,
tartalmak feltöltése). Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. (https://perek56.hu)

CSATÁRI BENCE

— Vigyázz magadra, fiam! A Bojtorján együttes krónikája. Budapest,
Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018.
— Hangok és ütemek 2. Tizenkét Életút zenével. Frank Ivánnal, Ignácz
Ádámmal, Jávorszky Béla Szilárddal és Rozsonits Tamással. (Életútinterjúk Szántó Erzsivel, Poór Péterrel és Koós Jánossal.) Hangfoglaló
Program. Budapest, 2018.
— Mindhalálig rock and roll. Bevezető. Budapest, Nextland Press Limited,
2018.
— Szigorúan ellenőrzött dalok. Az állambiztonság és a könnyűzene kapcsolata. In Apor Péter–Bódi Lóránt–Horváth Sándor–Huhák Heléna–
Scheibner Tamás (szerk.): Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban.
Gyűjtemények története. Budapest, MTA BTK TTI, 2018. 395–405.
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— 1968 jelentősége az MSZMP könnyűzenei politikájában. Betekintő,
2018/2.
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2018_2_csatari.pdf, 2019. november 14.
— A Luther-kabátba bújtatott mentőangyal – Sztehlo Gábor. Mandiner.
hu, 2018. március 19. http://mandiner.hu/cikk/20180319_csatari_bence_a_luther_kabatba_bujtatott_mentoangyal_sztehlo_gabor,
2019.
november 14. (Magyar hősök-sorozat.)
— Az Ezek a fiataloktól a Kopaszkutyáig. Volt egyszer egy beatkorszak,
2019. március 7. https://beatkorszak.blog.hu/2019/03/07/az_ezek_a_
fiataloktol_a_kopaszkutyaig, 2019. november 14.
— Köpeczi Béla 1986-os jelentése a hazai könnyűzenei élet helyzetéről.
Archivnet, 2018/3. http://www.archivnet.hu/kopeczi-bela-1986-os-jelentese-a-hazai-konnyuzenei-elet-helyzeterol, 2019. november 14.
— 1968 az ifjúsági mozgalmak tükrében. Előadás a Konrad Adenauer Stiftung, a Kommunizmus Bűnei Alapítvány és NEB közös, 1968-as mozgalmak mai szemmel című konferenciáján. Budapest, 2018. május 22.
— A könnyűzene mint exportcikk a Kádár-rendszerben. Előadás az ELTE
BTK és a NEB közös, Magyarország külkapcsolatai, lehetőségei, diplomatái 1945 után című konferenciáján. Budapest, 2018. szeptember 19.
— A Nemzetközi Koncert Igazgatóság exporttevékenysége a Kádár-érában. Előadás a Hangfoglaló Program konferenciáján. Budapest, 2018.
november 28.
— A populáris kultúra megítélése a Kádár-rendszerben. Előadás a Mathias
Corvinus Collegiumban. 2018. február 17.
— A zene szerepe a kommunista kultúrpolitikában. Előadás a Budapest
Táncművészeti Stúdió Szakközépiskolában. Budapest, 2018. február 21.
— A kádári könnyűzenei politika a hatalom szemszögéből. Előadás a
Szekszárdi Wosinszky Mór Megyei Múzeum és a Vármegyeháza rendezvényén. Szekszárd, Vármegyeháza, 2018. február 22.
— A diszkó szerepe a szórakoztatásban a Kádár-rendszerben. Szereplés a
Duna Televízió Hogy volt?! című műsorában. Budapest, 2018. március 18.
— Moderátori feladatok ellátása az 1968 Magyarországon. Miért hagytuk,
hogy így legyen? című kötet könyvfesztiváli bemutatóján. Budapest,
2018. április 22.
— Pódiumbeszélgetés Szőnyei Tamással az alternatív rockról Budapest
Főváros Levéltára és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára levéltári napján. Budapest, 2018. június 8.
— Nyilatkozat a Nekem írod a dalt című könyvről a Katolikus Rádióban.
Budapest, 2018. június 27.
— Előadás a Budapest Music Expón a Bojtorján együttes történetéről.
Budapest, 2018. október 5.
— Pódiumbeszélgetés Nagy Feróval a Madách Színház Rock Színház
című rendezvénysorozatán. Budapest, 2018. október 8.
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— Pódiumbeszélgetés Kóbor Jánossal a Madách Színház Rock Színház
című rendezvénysorozatán. Budapest, 2018. október 15.
— Pódiumbeszélgetés Bródy Jánossal a Madách Színház Rock Színház
című rendezvénysorozatán. Budapest, 2018. október 16.
— Beszélgetés a Szabad Európa Rádió működéséről a Karc FM-en. Budapest, 2018. október 17.
— Pódiumbeszélgetés 1968 és a művészetek kapcsolatáról a Fiatal Írók
Szövetségének konferenciáján. Budapest, 2018. október 19.
— Pódiumbeszélgetés 1956 és a keleti blokk országainak kapcsolatáról.
Debrecen, Apolló mozi, 2018. október 26.
— Beszélgetés Kóbor Jánossal az Omega történetéről a Kossuth Rádióban. Budapest, 2018. november 8.
— Beszélgetés Poór Péterrel a táncdalfesztiválokról a Kossuth Rádióban.
Budapest, 2018. november 19.
— Beszélgetés Ungár István szaxofonművésszel a szórakoztatózene kádári megítéléséről a Kossuth Rádióban. Budapest, 2018. november 30.
— A Kádár-rendszer könnyűzenei politikája. Előadás a Jókai Mór Művelődési Házban. Budaörs, 2018. december 10.

ERDŐS KRISTÓF

— „…nem lehetett megmenteni…” Gulyás Lajos kivégzett református lelkipásztor kegyelmi ügye (1956–1957). Szerk. és a bevezető tanulmány.
Pápa, Dunántúli Református Egyházkerület, 2018.
— Emlékezés és felejtés. Egyházi sorsok a diktatúrák árnyékában. Szerk.
Kiss Rékával. Budapest, Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, 2018. (RKK Füzetek. Református közelmúltunk 1.) Szerzőség
az alábbi életrajzoknál: Balogh Mátyás (10–11.), Dobos Károly (12–13.),
Forgon Pál (14–15.), Gachal János (16–17.), Gulácsy Lajos (20–21.), Gulyás Lajos (22–23.), Pap Béla (24–25.), Pap László (26–27.), Pógyor István (28–29.), Rásky András (30–31.), Sass Kálmán (32–33.), Szabó Imre
(34–35.).
— A pasaréti református ifjúság életének (1945–1970) forrásai. In Apor
Péter–Bódi Lóránt–Horváth Sándor–Huhák Heléna–Scheibner Tamás
(szerk.): Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története. Budapest, MTA BTK TTI, 2018. 163–177.
— Egy ötvenhatos portré kutatásmódszertani tapasztalatai. In Szekér
Nóra–Kávássy János–Nagymihály Zoltán (szerk.): Utak a Teleki térről.
Esszék és tanulmányok a 75 éves M. Kiss Sándor tiszteletére. Lakitelek,
Antológia Kiadó, 2018. 77–84.
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— Gulyás Lajos: 1956 mártír lelkipásztora. In Faggyas Sándor (szerk.):
Protestáns hősök 3. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből. Budapest, Press-Pannonica-Media, 2018. 364–370. (Protestáns hősök 3.)
— Magyar állampolgárok Ausztriából való repatriálásának kérdései
(1945–1947). In Andreides Gábor–M. Madarász Anita–Soós Viktor Attila
(szerk.): Diplomácia – hírszerzés – állambiztonság. Budapest, Nemzeti
Emlékezet Bizottsága, 2018. 131–160.
— „Még a bitófa alá is vasalt nadrággal megyek!” Gulyás Lajos élete és
halála. In Bellavics István–Földváryné Kiss Réka (szerk.): Halálra ítélve.
Papi sorsok ‚56 után. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága–Országház Könyvkiadó, 2018. 74–82.
— The „Clerical Reaction” in Court: the Only Convicted Clerical Victim of
Kádár Reprisals. In Kiss Réka–Horváth Zsolt (szerk.): NEB Yearbook
2016–2017. Budapest, Commitee of National Remembrance, 2018. 253–
273.

— Ügyében másodfokon ítélet született, pedig már azelőtt meghalt a
váci börtönben – Balogh Mátyás református lelkipásztor portréjának
vázlata. Archivnet, 2018/5. http://archivnet.hu/ugyeben-masodfokon-itelet-szuletett-pedig-mar-azelott-meghalt-a-vaci-bortonben-balogh-matyas, 2019. november 14.
— Rendhagyó történelemóra a kommunizmus áldozatainak emléknapja
alkalmából. Budapest, Baár–Madas Református Gimnázium, 2018. február 21.
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— Rendhagyó történelemóra a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. Budapest, Arany János Általános Iskola és Gimnázium,
2018. február 26.
— „Istenem, adj lehetőséget a népemért való szolgálatra!” Gulyás Lajos
református lelkipásztor élete és halála (1918–1957). Előadás Gulyás Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából szülőfalujában. Kisújfalu,
Kultúrcentrum, 2018. október 21.
— Előadás Gulyás Lajos református lelkész életéről. Budapest, Protestáns
Felsőoktatási Szakkollégium, 2018. október 24.
— „... A keresztyénség nem haladásellenes dolog, nem a kapitalizmus ötödik hadoszlopa…” A pasaréti református gyülekezet mindennapjai és
ünnepei a diktatúrában (1948–1970). Előadás a Hagyomány, Identitás,
Történelem református egyház- és művelődéstörténeti konferencián.
Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, 2018.
október 25–26.
— Előadás Gulyás Lajos református lelkész életéről. Budapest, Budapest–
Pozsonyi Úti Református Egyházközség, 2018. október 29.
— Előadás Gulyás Lajos református lelkész életéről a Soproni Református Egyházközségben a Soproni Kálvin Kör meghívására. Sopron, 2018.
november 5.
— Előadás Gulyás Lajos református lelkész életéről. Sárospatak, Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 2018. december 5.
— Előadás Gulyás Lajos református lelkész életéről az Abaúji Református
Egyházmegye lelkészértekezletén. Miskolc, 2018. december 19.
— Közreműködés a Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről című adatbázis létrehozásában (az iratanyag feldolgozása). Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. (https://perek56.hu)

GALAMBOS ISTVÁN

— Hangsúlyok és hangsúlyváltások a Belügyminisztérium működésében.
Az 1953. évi átszervezés az Országos és Főkapitányi Értekezletek jegyzőkönyveinek tükrében. In Szekér Nóra–Kávássy János–Nagymihály
Zoltán (szerk.): Utak a Teleki térről. Esszék és tanulmányok a 75 éves M.
Kiss Sándor tiszteletére. Lakitelek, Antológia Kiadó, 2018. 101–112.
— Self-Government During the Hungarian Revolution of 1956: the Establishment, Operation, and Scope of Competencies of the Várpalota Revolutionary Council. In Kiss Réka–Horváth Zsolt (szerk.): NEB Yearbook 2016–
2017. Budapest, Committee of National Remembrance, 2018. 167–194.
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— A Balaton vendégforgalmának fejlődése a két világháború között.
Gonda Tiborral, Csapó Jánossal és Törzsök Andrással. In Területi Statisztika, 2017 (57) 6. 665–685.
— Kilépni tilos. A „félreértett” kormányprogram. Rubicon, 2018/9. 16–19.
— Kilépni tilos! Téesztagok kilépési kísérletei, 1953–1956. Előadás a Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása, 1945–1962 című konferencián. Budapest, Országház, Delegációs terem, 2018. március 23.
— Az állami turizmusirányítás módszerei és eredményei Keszthelyen az
1960-as években. Előadás az MTA BTK és a NEB közös Vidéktörténeti
Témacsoportja Az árnyékos oldalon. A vidéki Magyarország az 1960as években című konferenciáján. Budapest, 2018. november 8.
— Egyházüldözés egy szocialista iparvárosban. Előadás a Keresztények
ellenszélben. Keresztényüldözés és védekezési stratégiák a múltban és
a jelenben című konferencián. Pécs, 2018. november 24.
— A keszthelyi Festetics-kastély turisztikai hasznosításának lehetőségei
a fenntarthatóság tükrében. Előadás a Huncastle 2018 – Várak és Kastélyok Nemzetközi Konferencia című rendezvényen. Sümeg, 2018. november 30.
— Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása, 1945–1962. Kiállítás
és katalógus. Készítette többekkel. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, [2018].
— Közreműködés a Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről című adatbázis létrehozásában (az iratanyag feldolgozása). Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. (https://perek56.hu)
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GYÖRGY SÁNDOR

— Történelmi útvesztők. Válogatás a Napi Történelmi Forrás szerzőinek
írásaiból II. Szerk. Hajnáczky Tamással és Kanyó Ferenccel. Budapest,
Gondolat, 2018.
— A Napi Történelmi Forrás online folyóirat repertóriuma 2016–2017. In
György Sándor–Hajnáczky Tamás–Kanyó Ferenc: Történelmi útvesztők. Válogatás a Napi Történelmi Forrás szerzőinek írásaiból II. Budapest, Gondolat, 2018. 353–374.
— Pipadohány, pezsgő, pergőtűz; szesz- és dohánykörkép a Don-kanyarból. In György Sándor–Hajnáczky Tamás–Kanyó Ferenc: Történelmi
útvesztők. Válogatás a Napi Történelmi Forrás szerzőinek írásaiból II.
Budapest, Gondolat, 2018. 225–244.
— „...mi a fenét csináljak vele? Menjek át vele Pestre?” Horthy utolsó hajója. Napi Történelmi Forrás, 2018. január 5. http://ntf.hu/index.
php/2018/01/05/mi-a-fenet-csinaljak-vele-menjek-at-vele-pestre-horthy-utolso-hajoja/, 2019. november 14.
— Stromfeld Aurél, a jós. Napi Történelmi Forrás, 2018. február 4. http://ntf.
hu/index.php/2018/02/04/stromfeld-aurel-a-jos/, 2019. november 14.
— „Távoli, s mégis oly közeli barát” Kim Ir-Szen Budapesten. Napi Történelmi Forrás, 2018. február 17. http://ntf.hu/index.php/2018/02/17/tavoli-s-megis-oly-kozeli-barat-kim-ir-szen-budapesten/, 2019. november 14.
— Az utolsó ostrom. Napi Történelmi Forrás, 2018. március 6. http://ntf.
hu/index.php/2018/03/06/az-utolso-ostrom/, 2019. november 14.
— A honvéd hét szerencséje. Napi Történelmi Forrás, 2018. március 20.
http://ntf.hu/index.php/2018/03/20/a-honved-het-szerencseje/, 2019.
november 14.
— Civil a pályán! – a Vilmos császár utolsó csatája. Napi Történelmi Forrás, 2018. március 25. http://ntf.hu/index.php/2018/03/25/civil-a-palyan-a-vilmos-csaszar-utolso-csataja/, 2019. november 14.
— Villamoskatasztrófa Zugligetben. Napi Történelmi Forrás, 2018. április
12. http://ntf.hu/index.php/2018/04/12/villamoskatasztrofa-zugligetben/, 2019. november 14.
— CSI: Budapest – a zugligeti hasfelmetsző. Napi Történelmi Forrás, 2018.
május 11. http://ntf.hu/index.php/2018/05/11/csi-budapest-a-zugligeti-hasfelmetszo/, 2019. november 14.
— A megtorlás arcai. Napi Történelmi Forrás, 2018. július 15. http://ntf.hu/
index.php/2018/07/15/a-megtorlas-arcai/, 2019. november 14.
— CSI: Szekszárd – rendőrgyilkosság a nyílt utcán. Napi Történelmi Forrás, 2018. szeptember 6. http://ntf.hu/index.php/2018/09/06/csi-szekszard-rendorgyilkossag-a-nyilt-utcan/, 2019. november 14.
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— CSI: Makó – vérengzés „Bécsben”. Napi Történelmi Forrás, 2018.
szeptember 11. http://ntf.hu/index.php/2018/09/11/csi-mako-verengzes-kis-becsben/, 2019. november 14.
— Könyvismertető – Borvendég Zsuzsanna: A Cég megnyertjei – a
megnyertek cégei. Napi Történelmi Forrás, 2018. október 2. http://
ntf.hu/index.php/2018/10/02/konyvismerteto-borvendeg-zsuzsanna-a-ceg-megnyertjei-a-megnyertek-cegei/, 2019. november 14.
— CSI: Budapest – gyerekgyilkosság a Czuczor utcában. Napi Történelmi
Forrás, 2018. november 9. http://ntf.hu/index.php/2018/11/09/csi-budapest-gyerekgyilkossag-a-czuczor-utcaban/, 2019. november 14.
— Szemelvények az 1956 utáni statáriális bíráskodás történetéből. Előadás
a NEB és a Kúria A megtorlás fogaskerekei. Perek ’56 – www.perek56.
hu címmel megrendezett tudományos konferenciáján. Budapest, 2018.
június 15.
— A magyar királyi 2. honvéd hadsereg megszervezése, 1942. Előadás a
Rubicon és a Veritas Történetkutató Intézet Mesterkurzus konferenciasorozatának Magyar katonák a II. világháború keleti hadszínterén
címmel megrendezett tudományos konferenciáján. Budapest, 2018.
február 24.
— Információs kárpótlás a magyar társadalom számára. Szereplés az
Echo TV Napi Aktuális című műsorában. Budapest, 2018. október 22.
https://www.echotv.hu/videok/2018/10/22/gyorgy-sandor/5182, 2019.
november 14.
— Közreműködés a Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről című adatbázis létrehozásában (peranyagok befényképezése, feldolgozása; perleírások, életrajzok készítése). Nemzeti
Emlékezet Bizottsága, 2018. (https://perek56.hu)
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HOLLÓSI DÁNIEL JÓZSEF

— A Magyar Kommunista Párt és az 1946-os gazdasági stabilizáció. Előadás a PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskola Életmódtörténeti
pillanatképek II. című konferenciáján. Budapest, 2018. január 12.
— Tanácsok Moszkvából – Rákosi Mátyás és Varga Jenő kapcsolata. Előadás a Pécsi Tudományegyetem XI. Nemzetközi és XVIII. Országos Interdiszciplináris Grastyán Endre Szakkollégium Konferenciáján. Pécs,
2018. április 9.
— Tanácsok Sztálin közgazdászától – Rákosi Mátyás és Varga Jenő kapcsolata. Előadás a Vásárhelyi Történelmi Kör által szervezett XI. Történettudományi Találkozón. Hódmezővásárhely, 2018. július 31.

— The Economic Policy of the Hungarian Communist Party between 1945
and 1946. Angol nyelvű előadás a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete
(IPN) által szervezett Communist Parties on the Road to Full Power
(after World War II) című konferencián. Varsó, 2018. december 6.

HORVÁTH ZSOLT

— NEB Yearbook 2016–2017. Co-ed. with Réka Kiss. Budapest, Committee
of National Remembrance, 2018.
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— Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc. In Szekér Nóra–Kávássy János–Nagymihály Zoltán (szerk.): Utak a Teleki térről. Esszék és
tanulmányok a 75 éves M. Kiss Sándor tiszteletére. Lakitelek, Antológia
Kiadó, 2018. 311–327.
— Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről.
Szakmai tanácsadó. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. (https://perek56.hu)
— Párt-Állam-Párt. A pártállam állampárti funkcionáriusainak adatbázisa, 1948–1989. Szakmai tanácsadó. Magyar Nemzeti Levéltár–Nemzeti
Emlékezet Bizottsága, 2018. (www.paap.hu)
— Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása, 1945–1962. Kiállítás
és katalógus. Készítette többekkel. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, [2018].
— Apáink földje. A paraszti társadalom felszámolása, 1945–1962. Ismeretterjesztő dokumentumfilm. Készítette többekkel. Budapest, [2018].

MELKOVICSNÉ MADARÁSZ ANITA

— Diplomácia – hírszerzés – állambiztonság. Szerk. Andreides
Gáborral Soós Viktor Attilával.
Budapest, Nemzeti Emlékezet
Bizottsága, 2018.
— A British Council helyzete Magyarországon, 1955–1956. In
Andreides Gábor–M. Madarász
Anita–Soós Viktor Attila (szerk.):
Diplomácia – hírszerzés – állambiztonság. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018.
375–393.
— British–Hungarian Cultural Diplomacy, 1953–1956. In Kiss Réka–
Horváth Zsolt (szerk.): NEB
Yearbook 2016–2017. Budapest,
Committee of National Remembrance, 2018. 149–165.
— George Frederick Cushing és Magyarország a hidegháború korában. In
Lukács István–Majoros István (szerk.): Közép-európai arcképcsarnok.
20. század. Budapest, ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti
Tanszék, 2018. 257–274.
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— Brit–magyar kultúrdiplomácia, 1953–1956. Modern Magyarország,
2017/2018 (5) 1. 91–112.
— Gendered War Heroism and Heroisation During the 20th Century. Balázs Eszterrel és Sipos Balázzsal. ME.DOK., 2018/3. 27–50.
— Magyarország brit szemszögből, 1945–1955. In Öt Kontinens, 2015/2.
(2018) 83–102.
— Szervezői feladatok ellátása az ELTE BTK és a NEB közös, Magyarország külkapcsolatai, lehetőségei, diplomatái 1945 után című konferenciáján. Budapest, 2018. szeptember 19–20.
— A Felismered? (ZnajZnak) ismeretterjesztő társasjáték magyar projekt
felelőse.

MÜLLER GABRIELLA

— Life Histories on Either Side of a „Counterrevolutionary” Political Trial.
In Kiss Réka–Horváth Zsolt (szerk.): NEB Yearbook 2016–2017. Budapest, Committee of National Remembrance, 2018. 275–290.
— Péch Géza: ’56 fegyvertelen ellenállója és mártírja. Mandiner.hu, 2018.
augusztus 9. https://mandiner.hu/cikk/20180809_pech_geza_56_
fegyvertelen_ellenalloja_es_martirja, 2019. november 14. (Magyar hősök-sorozat.)
— „Applied Totalitarianism” in Hungary, 1944–1956. Előadás az Európai
Emlékezet és Lelkiismeret Platformjának Roads to 20th Century To-
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talitarianism – the Turning Points. International című konferenciáján.
Prága, 2018. június 28.
— Szovjet propagandaszervek a megszállt Magyarországon. Előadás az
ELTE BTK és a NEB közös, Magyarország külkapcsolatai, lehetőségei,
diplomatái 1945 után című konferenciáján. Budapest, 2018. szeptember 20.
— Közreműködés a Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről című adatbázis létrehozásában (az iratanyag feldolgozása). Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. (https://perek56.hu)

SIMON ISTVÁN

— Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről.
Projektvezető. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. (https://perek56.
hu)
— Dupla titok. A börtönelhárítás és a fogdafelderítés a politikai rendőrség
vizsgálati osztályának szervezetében 1962 és 1989 között. In Szekér
Nóra–Kávássy János–Nagymihály Zoltán (szerk.): Utak a Teleki térről.
Esszék és tanulmányok a 75 éves M. Kiss Sándor tiszteletére. Lakitelek,
Antológia Kiadó, 2018. 209–220.
— Prison Counterintelligence and Detention Intelligence at the Department of Investigation of the Hungarian Political Police in the Kádár Era.
Organizational History and the Regulation of Agent Network Activities. In Réka Kiss–Zsolt Horváth (eds.): NEB Yearbook 2016–2017. Budapest, Committee of National Remembrance, 2018. 311–327.
— Párt-Állam-Párt. A pártállam állampárti funkcionáriusainak adatbázisa, 1948–1989. Szakmai tanácsadó. Magyar Nemzeti Levéltár–Nemzeti
Emlékezet Bizottsága, 2018. (www.paap.hu)

SZILÁGYI GÁBOR

— Financing Western Communist Parties After 1945. Decision-Making
and Implementation Mechanisms. In Réka Kiss–Zsolt Horváth (eds.):
NEB Yearbook 2016-2017. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága,
2018. 329–350.
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— Nyugati kommunista pártok anyagi támogatása 1945 után: döntési és
végrehajtási mechanizmusok. In Andreides Gábor–M. Madarász Anita–
Soós Viktor Attila (szerk.): Diplomácia – hírszerzés – állambiztonság.
Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. 501–521.
— A német szociáldemokrácia és a magyarországi rendszerváltás. Előadás az ELTE BTK és a NEB közös, Magyarország külkapcsolatai, lehetőségei, diplomatái 1945 után című konferenciáján. Budapest, 2018.
szeptember 20.

— A 100 év – a kommunizmus áldozatai címet viselő projekt szakmai koordinációja, több – online publikált – életrajzi szócikk megírása. (https://neb.hu/hu/100-ev-a-kommunista-eroszak-aldozatai)
— Közreműködés a Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről című adatbázis szerkesztési munkáiban. Nemzeti
Emlékezet Bizottsága, 2018. (https://perek56.hu)
— Közreműködés a Légy hű mindhalálig című brosúra angol nyelvű változatának elkészítésében, a szöveg szakmai és nyelvi ellenőrzésében.
— Közreműködés a Pápa a vasfüggönyön túlról. II. János Pál pápaságának hatása a szovjet blokk országaira és egyházaira című kiállítás szövegének összeállításában, az angol nyelvű változat ellenőrzésében.
— Közreműködés a Párt-Állam-Párt. A pártállam állampárti funkcionáriusainak adatbázisa, 1948–1989 című adatbázis szerkesztésében. Magyar
Nemzeti Levéltár–Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. (www.paap.hu)
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SZOKOLAY DOMOKOS

— Parasztból értelmiségi vagy „parasztértelmiségi”? Egy paraszti származású fiatal útja az egyetemi végzettség megszerzéséig a két világháború közötti Magyarországon. Boros Lajos életútja. In J. Újváry
Zsuzsanna–Mezei Emese (szerk.): Életmódtörténeti pillanatképek I. Piliscsaba, PPKE BTK, 2018. 131–143.
— Bank Barbara: Sopron 1956. Sopron város eseményei a forradalom és
szabadságharc alatt. [Recenzió.] Soproni Szemle, 2018/2. 216–220.
— Gidófalvy Lajos – főhadnagy a sötétségben. Mandiner.hu, 2018. április
24. http://mandiner.hu/cikk/20180413_gidofalvy_lajos_fohadnagy_a_
sotetsegben, 2019. november 14. (Magyar hősök-sorozat.)
— Kása Csaba (szerk.): Küzdelem a magyar nemzetpolitikáért. Válogatott
dokumentumok (1896–1910). Darányi Ignác, a magyar mezőgazdaság
megújítója. II. kötet. Budapest, Herman Ottó Intézet, 2018. Lábjegyzetek írása Kása Csabával, valamint településnév-mutató összeállítása.

— Mi mindent jelenthet az „ellenállás”? Az 1944-es nemzeti ellenállással
kapcsolatos fogalmakról. Előadás a PPKE BTK Történettudományi
Doktori Iskola Életmódtörténeti pillanatképek II. című konferenciáján.
Budapest, 2018. január 12.
— ’Only the Tyrant and the Servant. These two are against me.’ The ’Görgey’ Battalion and the national youth resistance movement in Hungary
in 1944–1945. Előadás a 26th Historian Students Congress in Łódź című
kongresszuson. Łódź, Łódź-i Egyetem, 2018. április 19.
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— Sopronkőhida, 1945. Előadás a NEB és a Magyar Börtönügyi Társaság
Börtönügyeink 1945–1963 között című konferenciáján. Budapest, 2018.
június 11.
— „Magyarok szovjet fogságban” – Gulag/Gupvi táborrendszerek története. Rendhagyó történelemóra. Budapest, Városmajori Gimnázium,
2018. február 16.
— „Magyarok szovjet fogságban” – Gulag/Gupvi táborrendszerek története. Rendhagyó történelemóra. Budapest, Mathias Corvinus Collegium, 2018. február 17.
— „Magyarok szovjet fogságban” – Gulag/Gupvi táborrendszerek története. Rendhagyó történelemóra. Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimnázium, 2018. február 19.
— „Magyarok szovjet fogságban” – Gulag/Gupvi táborrendszerek története. Rendhagyó történelemóra. Gyöngyös, Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, 2018.február 20.
— „Magyarok szovjet fogságban” – Gulag/Gupvi táborrendszerek története. Rendhagyó történelemóra. Budapest, Babits Mihály Gimnázium,
2018. február 21.
— Sopronkőhida a szovjet megszállás előtt és után (1944–1948). Előadás
a Vásárhelyi Történelmi Kör XI. Történettudományi Találkozóján. Hódmezővásárhely, 2018. július 31.
— „Rabszolgasors” – ítélettel és ítélet nélkül. Magyarok a Gulag és Gupvi táborrendszerekben. Előadás a Pozsonyi Casinóban. Pozsony, 2018.
november 6.
— Közreműködés a Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről című adatbázis létrehozásában (iratanyag feldolgozása és adatok bevitele az adatbázisba). Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. (https://perek56.hu)

TÖRÖK ÁDÁM

— Zákó András vörgy. és Korponay Miklós vk. szds. szerepe a Magyar Királyi Honvédség és az Ukrán Nemzeti Partizánmozgalom (UPA) kapcsolatfelvételében. Előadás a PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskola Életmódtörténeti pillanatképek II. című konferenciáján, Budapest,
2018. január 12.
— Magyarok szovjet fogságban. A Gulag és a Gupvi táborrendszer. Rendhagyó történelemóra. Szentendre, Móricz Zsigmond Gimnázium, 2018.
február 16.
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— „Az életet jelentő tudás.” Sigetter Viktor Győző ezredes fogságban.
Előadás a Pécsi Tudományegyetem XI. Nemzetközi és XVIII. Országos
Interdiszciplináris Grastyán Endre Szakkollégium Konferenciáján. Pécs,
2018. április 9.
— Egy herceg a vádlottak padján. Montenuovo Nándor a bíróság előtt.
Előadás a Vásárhelyi Történelmi Kör által szervezett XI. Történettudományi Találkozón. Hódmezővásárhely, 2018. július 31.
— Közreműködés a Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről című adatbázis létrehozásában (adatgyűjtés- és feldolgozás). Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. (https://perek56.hu)

TRIEBER PÉTER

— A dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirányításuk a
szocializmusban. Szerk. Ötvös Istvánnal. Budapest, Nemzeti Emlékezet
Bizottsága, 2018.
— A Magyar Néphadsereg újjászervezése 1957-ben. In Ötvös István–Trieber Péter (szerk.): A dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek
és pártirányításuk a szocializmusban. Budapest, Nemzeti Emlékezet
Bizottsága, 2018. 41–67.
— Közreműködés a Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről című adatbázis létrehozásában (az iratanyag feldolgozása). Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. (https://perek56.hu)
— Részvétel az MTA BTK és az Országgyűlés Hivatala megbízásából
készülő parlamenti képviselői adatbázis 1944–1989–es időszakot fel-
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dolgozó munkacsoportjának munkájában (levéltári kutatás, adatgyűjtés- és feldolgozás, adatbázis-készítés, adatfeltöltés, országgyűlési
képviselői életrajzok megírása).
— Munkásőréletrajzok elkészítése a neb.hu honlapra (105 munkásőréletrajz). (https://neb.hu/hu/munkasorok)
— Részvétel A dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirányításuk a szocializmusban című kötet 2018. november 9-én a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen tartott könyvbemutatója szervezésében.
— A honvéd karhatalom szervezése és tevékenysége. Rendhagyó történelemóra. Budapest, Nagy Imre Általános Iskola, 2018. február 22.

TULOK PÉTER

— A Várnegyed ostroma. Buda 1944–45. Szerk. Mihályi Balázzsal és Tóth
Gáborral. Budapest, Litea Könyvesbolt–Budavári Önkormányzat, 2018.
— A visegrádi együttműködés eredete, a hármas királytalálkozó jelentősége a középkorban. In Balaskó Angéla (szerk.): A visegrádi négyek
jelentősége, struktúrája és értékei. Budapest, Külügyi és Külgazdasági
Intézet, 2018. 5–20.
— Követségek a vérzivatarban. Diplomaták az ostromlott Budapesten
1944–45-ben. In Mihályi Balázs–Tóth Gábor–Tulok Péter (szerk.): A Vár-
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negyed ostroma. Buda 1944–45. Budapest, Litea Könyvesbolt–Budavári Önkormányzat, 2018. 179–221.
— Közreműködés a Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről című adatbázis létrehozásában (az iratanyag feldolgozása). Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. (https://perek56.hu)
— Részvétel az MTA BTK és az Országgyűlés Hivatala megbízásából
készülő parlamenti képviselői adatbázis 1944–1989–es időszakot feldolgozó munkacsoportjának munkájában (levéltári kutatás, adatgyűjtés- és feldolgozás, adatbázis-készítés, adatfeltöltés, országgyűlési
képviselői életrajzok megírása).

VÁRI ÁRPÁD

— Az 1942-es lillafüredi konferencia társadalompolitikai összefüggései.
Előadás a PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskola Életmódtörténeti pillanatképek II. című konferenciáján. Budapest, 2018. január 12.
— Az 1939. évi, Szegeden tartott ellenforradalmi ünnepség megszervezése. Előadás a XI. Történettudomány Találkozó alkalmával, a Vásárhelyi
Történelmi Kör szervezésében. Hódmezővásárhely, 2018. július 31.
— Közreműködés a Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről című adatbázis létrehozásában (az iratanyag összegyűjtése és feldolgozása). Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. (https://perek56.hu)

WIRTHNÉ DIERA BERNADETT

— Egyházi perek az 1960-as években. A „Fekete Hollók”-ügy. In Bellavics
István–Földváryné Kiss Réka (szerk.): Halálra ítélve. Papi sorsok ’56
után. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága–Országház Könyvkiadó, 2018. 112–119.
— „Ezeknek az istenkereső lelkeknek hivatásunk lehetőséget adni és segítséget nyújtani, hogy ezt az igényüket betölthessék.” Az oblátusi intézmény vezetői a diktatúra éveiben. In Dénesi Tamás–Boros Zoltán
(szerk.): Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején III.
Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, 2018.
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— Szemben az árral. A Mária Légió útja Magyarországra. In Somorjai
Ádám (szerk.): Laborator Assiduus. A hetvenéves Zombori István köszöntése. Budapest, METEM, 2018. 367–372.
— „Az istenhit és az istentagadás között nincs kompromisszum” – a
keletnémet püspöki kar 1960-as nagyböjti pásztorlevele. Archivnet, 2018/6. http://archivnet.hu/az-istenhit-es-az-istentagadas-kozott-nincs-kompromisszum-a-keletnemet-puspoki-kar-1960-nagybojti, 2019. november 15.
— Ciszterci helytállás. Cúthné Gyóni Eszter: „Nem harcolunk, de nem is
búcsúzunk…” A ciszterci rend zirci apátságának története a második
világháború végétől Endrédy Vendel apát haláláig. Budapest–Zirc, Zirci
Ciszterci Apátság, 2017. [Recenzió.] Modern Magyarország, 2017–18/1.
http://moma.elte.hu/wp-content/uploads/2012/09/Modern-Magyarorsz%C3%A1g-5.-%C3%A9vf.-2017-2018-1.-sz%C3%A1m.pdf, 2019. november 15.
— „Itt vagyok, engem küldj!” – Salkaházi Sára emlékezte. Mandiner.hu,
2018. április 13. https://mandiner.hu/cikk/20180413_salkahazi_sara_itt_
vagyok_engem_kuldj, 2019. november 15. (Magyar hősök-sorozat.)
— Mócsy Imre: a szerzetes, aki melósként is Krisztust hirdette. Mandiner.
hu, 2018. június 18. https://mandiner.hu/cikk/20180618_mocsy_imre_a_szerzetes_aki_meloskent_is_krisztust_hirdette, 2019. november
15. (Magyar hősök-sorozat.)
— A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézetében oktatott tárgyak:
• Tudományos írás, retorika, prezentáció című szeminárium az őszi félévben 2x2 órában (összesen négy csoportban)
• Szakszeminárium című szeminárium a tavaszi félévben 1x2 órában
(összesen egy csoportban)
— „Ezeknek az istenkereső lelkeknek hivatásunk lehetőséget adni és segítséget nyújtani, hogy ezt az igényüket betölthessék.” Az oblátus-intézmény vezetői a diktatúra éveiben. Előadás a Pannonhalmi Főapátság, a
Magyar Nemzeti Levéltár és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárának közös, Bencések Magyarországon a pártállami diktatúrák
idején III. című konferenciáján. Budapest, 2018. április 13.
— Rés a vasfüggönyön. A Mária Légió útja Magyarországra. Előadás az
ELTE BTK és a NEB közös, Magyarország külkapcsolatai, lehetőségei,
diplomatái 1945 után című konferenciáján. Budapest, 2018. szeptember 20.
— Reakciók II. János Pál pápává választására és működésének hatása
az egyházak helyzetére Magyarországon. Előadás a NEB és a lengyel
Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) közös, Pápa a vasfüggönyön túlról.
II. János Pál pápaságának hatása a szovjet blokk országaira és egyhá-
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zaira című nemzetközi konferenciáján. Krakkó, Jagelló Egyetem, 2018.
október 10.
— „Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe…” vagy az életből a
halálba? Katolikusok elleni perek a Kádár-korszak hajnalán. Előadás
a Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, a Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszék, a Késő Antik–Kora Középkori Krisztianizáció Kutatócsoport, az Egyháztörténeti Kutatóközpont, a MTA Pécsi Területi Bizottság Régészeti Munkabizottsága, a Miniszterelnökség
Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkárság, a Pécsi
Egyházmegye Keresztény Örökség Kutatóintézete és a Janus Pannonius Múzeum közös, Keresztények ellenszélben. Keresztényüldözés és
védekezési stratégiák a múltban és a jelenben című konferenciáján.
Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2018. november 25.
— Záróvizsga és diplomavédés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara teológia szakán (levelező). A szakdolgozat címe: A
tanúságtétel mint az egyház lényegi megnyilvánulási formája. Témavezető: dr. Kránitz Mihály. 2018. június 15.
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— Részvétel és felkért hozzászólás Feitl Írisz Múzeumpolitika, múzeumirányítás Magyarországon 1945–1963 között című disszertációjának műhelyvitáján. 2018. február 14.
— Részvétel és felkért hozzászólás Cseh József A néphadsereg újjászervezése 1956–1968 között című disszertációjának műhelyvitáján. 2018.
október 5.
— Interjú a Kossuth Rádió XX. századi történelem című műsorában. Beszélgetés a Regnum Marianum mozgalomról. Budapest, 2018. május 7.
(Adásban: 2018. december 25.)
— Interjú a Kossuth Rádió XX. századi történelem című műsorában. Beszélgetés Mócsy Imréről. Budapest, 2018. május 14. (Adásban: 2019.
február 19.)
— Interjú a Magyar Katolikus Rádió Arcok és sorsok című műsorában.
Kuklay Antal életútja I. Budapest, 2018. január15. (Adásban: január 25.)
— Interjú a Magyar Katolikus Rádió Arcok és sorsok című műsorában.
Kuklay Antal életútja II. Budapest, 2018. január 22. (Adásban: február 1.)
— Interjú a Magyar Katolikus Rádió Arcok és sorsok című műsorában.
Mócsy Imre életútja I-II. Budapest, 2018. április 6. (Adásban: május 17.
és május 24.)
— Interjú a Magyar Katolikus Rádió Arcok és sorsok című műsorában. II.
János Pál pápa megválasztásának 40. évfordulója. Budapest, 2018. október 11. (Adásban: november 1.)
— Interjú a Karc FM-en. Mindszenty József életútja I. Soós Viktor Attilával
közösen. Budapest, 2018. szeptember 28. (Adásban: szeptember 30.)
— Interjú a Karc FM-en. Mindszenty József életútja II. Soós Viktor Attilával
közösen. Budapest, 2018. november 7. (Adásban: november 11.)
— Közreműködés a Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről című adatbázis létrehozásában. Nemzeti Emlékezet
Bizottsága, 2018. (https://perek56.hu)
— Közreműködés Katona Zsuzsa A Hóvirág őrs naplója című filmjének
felvételében. 2018. április 25. (A film bemutatója: 2019. január 18.)
— Közreműködés a Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről című adatbázis létrehozásában (az iratanyag feldolgozása). Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. (https://perek56.hu)
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9.4. KOMMUNIKÁCIÓ, SAJTÓVISSZHANG

A Bizottságnak 2018. január 1. és 2019. március 1. között összesen 1286 sajtómegjelenése volt: a televíziókban összesen 72, a rádiókban összesen 170, a
nyomtatott sajtóban összesen 187, az online médiafelületeken összesen 857.
— Földváryné Kiss Réka sajtómegjelenéseinek száma összesen:
• 400 (59% online, 16% rádió, 17% nyomtatott sajtó, 8% tv)
— Máthé Áron sajtómegjelenéseinek száma összesen:
• 187 (74% online, 5% rádió, 12% nyomtatott sajtó, 9% tv)
— Bank Barbara sajtómegjelenéseinek száma összesen:
• 30 (50% online, 10% rádió, 37% nyomtatott sajtó, 3% tv)
— Ötvös István sajtómegjelenéseinek száma összesen:
• 28 (43% online, 25% rádió, 14% nyomtatott sajtó, 18% tv)
— Soós Viktor Attila sajtómegjelenéseinek száma összesen:
• 167 (49% online, 25% rádió, 20% nyomtatott sajtó, 6% tv).
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9.4.1. A BIZOTTSÁG HONLAPJA

A Bizottság honlapja, a www.neb.hu honlap 2018. január 1. és 2019. március 1.
között összesen 154 528 oldalmegtekintést ért el. (Az előző évi adat 137 707
oldalmegtekintés.) A vizsgált időszakban a legtöbben a honlap Tudástárának
alábbi tartalmai iránt érdeklődtek:
— Kommunista hatalombirtokosok – 1956
• 6108 megtekintés
— Munkásőrök
• 5476 megtekintés
— Pártvezetők, 1956–1962
• 4781 megtekintés.

9.4.2. A BIZOTTSÁG FACEBOOK KÖZÖSSÉGI OLDALA

A Bizottság Facebook közösségi oldalát a korábbi évekhez hasonlóan 2018ban is sokan keresték fel. 2018. január 1. és 2019. március 1. között közel egymillió (992 200) oldalelérésünk volt: ez azoknak az embereknek a száma, akik
legalább egyszer látták bármelyik Facebook-bejegyzésünket.
Legnézettebb bejegyzésünk:
Megjelent az Adatbázis az 1956-os megtorlás során kivégzettek pereiről,
2018. június 15.
— 30 475 organikus elérés
— 39 hozzászólás
— 281 megosztás
— 1858 bejegyzésre kattintás.
A NEB kiadványairól szóló bejegyzések közül a Vakvágány. A „szocializmus
alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években 1. című kötetről szóló
ismertető megosztása volt a legnépszerűbb és kiemelkedő, 611 megosztást
produkált:
— 14 780 elérés (a hónap legnépszerűbb bejegyzése)
— 1301 bejegyzésre kattintás
— 611 megosztás.
A Bizottság Facebook oldala követőinek száma 2019. március 1-jén közel
ötezer (4984) fő volt. (Az előző évi adat 4571 fő.)
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9.4.3. A BIZOTTSÁG YOUTUBE VIDEÓMEGOSZTÓ CSATORNÁJA

Az oral history programunk keretében készített interjúink, filmjeink, valamint
az eseményeinkről készült tudósítások egyaránt elérhetőek, megtekinthetőek a Bizottság YouTube videómegosztó csatornáján.
Az ide feltöltött videókat az érdeklődők 2018. január 1. és 2019. március
1. között közel hat és félezer (6 499) alkalommal tekintették meg. A videók
megtekintésének átlagos időtartama 16 perc 41 másodperc volt. A videók
megtekintésének összesített ideje 75 napot, 8 órát és 5 percet tett ki.
A vizsgált időszakban a legnagyobb nézettséget az alábbi videók érték el:
— Interjú vitéz Békei Koós Ottó nyugalmazott alezredessel – 1 596 megtekintés (https://www.youtube.com/watch?v=eP7_00nl4Lc)
— Megtorlás a viharsarokban – 500 megtekintés (https://www.youtube.
com/watch?v=7spo73U9iwU)
— Apáink földje – 341 megtekintés (https://www.youtube.com/watch?v=KXQ8MHSg3OY).

9.4.4. A BIZOTTSÁG ELEKTRONIKUS HÍRLEVELE

2018. január 1. és 2019. március 1. között a Bizottság két elektronikus hírlevelet küldött ki. A hírlevelek a Bizottság és a Hivatal munkatársainak aktuális kutatási eredményeiről, valamint a lezajlott eseményekről tartalmaznak
összefoglalókat. A hírlevelek olvasói az elsők között értesülhetnek továbbá
a NEB közelgő rendezvényeiről is: előzetes programajánlóval tájékoztatjuk
őket soron következő könyvbemutatóinkról, tudományos konferenciáinkról,
egyéb eseményeinkről.

9.5. ÁLLAMPOLGÁRI MEGKERESÉSEK
A 2018-as évben a Nemzeti Emlékezet Bizottságához és annak Hivatalához
mind postai, mind elektronikus, mind telefonos úton érkeztek állampolgári
megkeresések. A beérkezett állampolgári megkeresések zöme továbbra is a
kommunista diktatúrában szabadságelvonást szenvedett személyeknek az
ún. nyugdíjkompenzációs, valamint egyéb személyi és vagyoni alapú igényét
érinti.
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Az állampolgári megkeresések másik fele azonban nem kárpótlási jellegű.
A nem kárpótlási jellegű ügyek tekintetében az eddigi kategóriákat (hadifogság, illetve hadigondozás, személyek rehabilitálására irányuló jogorvoslati lehetőségek, kitüntetések, eltűnt hozzátartozó felkutatása, ügynökök [ügynöknek vélt személyek kilétének és tevékenységének a feltárása], egyéb egyedi
igények [pl.: személyes segítség igénylése, kutatásokra történő felkérés, illetve javaslat]) a levéltári anyagokba történő betekintéshez kért támogatói
nyilatkozat iránti kérelemmel lehet még kiegészíteni.
A Hivatal az állampolgári megkeresések során minden esetben arra törekszik, hogy közvetlen segítséget tudjon nyújtani a kezdeményezőknek.
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
megnevezésével, legtöbbször a konkrét ügyintéző elérhetőségével is.
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10. Melléklet.
Pénzügyi és gazdasági beszámoló

10.1. A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS
ALAKULÁSA
A Hivatal a NEBtv. értelmében fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Országgyűlés fejezeten
belül önálló címet képez. A jogszabály kimondja, hogy a Hivatal költségvetését úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet kevesebb az előző évi központi költségvetésben megállapított összegnél. A Bizottság, illetve a Hivatal
részére a törvényben foglaltakon túlmenően további feladatot törvény csak
úgy állapíthat meg, hogy a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet
egyidejűleg biztosítja.
A 2018. évi költségvetés eredeti előirányzata 808 000 eFt volt, amelyből
— személyi juttatások
468 400 eFt
— munkaadót terhelő adók és járulékok
87 600 eFt
— dologi kiadások
231 000 eFt
— beruházási kiadások
21 000 eFt.

10.1.1. AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉVKÖZBENI MÓDOSULÁSÁNAK JOGCÍMEI
A Hivatal eredeti költségvetésének főösszege évközben az alábbi jogcímeken emelkedett:
— 2017. évi költségvetési maradvány
201 368 eFt
— saját bevétel
6 048 eFt
— illetménykompenzáció és járuléka
554 eFt
— központi támogatás
48 900 eFt
— működési célú átvett pénzeszköz
2 764 eFt
— működési célú támogatás
750 eFt
— felhalmozási célú támogatás
1 000 eFt,
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amelynek eredményeképpen a költségvetés főösszege 1 069 384 eFt-ra változott.
AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA
jóváhaelőirányzat módosított
gyott
teljesítés
módosítás előirányzat
előirányzat

megnevezés
1

2

3

4

adatok:
eFt-ban

5

6
kiadási
megtak. (+)/
túllépés (-)

Kiadások

Személyi juttatások
ebből:

külső személyi juttatások

Munkaadót terh. jár. és SZOCHO
Dologi kiadások

468 400

-64 347

404 053

397 079

6 974

129 300

-76 489

52 811

52 165

646

87 600

2 859

90 459

90 459

0

231 000

246 884

477 884

267 583

210 301

21 000

43 705

64 705

63 834

871

36 417

36 417

36 417

0

32 283

32 283

29 108

3 175

261 384

1 069 384

848 063

221 321

Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
ebből:

vagyoni értékű jogok

Felújítások
Kiadások összesen

808 000

bevételi
többlet
(+)/ lemarad.(-)

Bevételek

Maradvány igénybevétele
Központi támogatás

808 000

Működési bevétel
Felhalmozási bevétel
Műk. célú átvett pénzeszk.
Műk. célú támogatások áht-n belül
Felhalm. célú támogatások áht-n belül
Bevételek összesen

808 000

201 368

201 368

201 368

49 454

857 454

857 454

6 018

6 018

6 018

30

30

30

2 764

2 764

2 764

750

750

750

1 000

1 000

1 000

261 384

1 069 384

1 069 384

Maradvány

221 321

10.1.2. AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

A költségvetés felhasználása során a személyi juttatások és járulékai biztosították a Bizottság tagjai és a kutatók, a Hivatal működési-üzemeltetési fel-
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adatainak ellátását végző munkatársak illetményét, juttatásait, valamint kutatási tevékenységhez kapcsolódóan a külsős kutatókkal megkötött kutatási
(megbízási) szerződések – jellemzően munkadíjra és az elkészült tanulmányok szerzői jogának átengedése – kapcsán kifizetésre kerülő vagyoni értékű
jogok ellenértékét.
A dologi kiadások fedezetet nyújtottak a kutatási tevékenységhez kapcsolódó szellemi (kutatási) tevékenységre kötött szerződések kifizetésére, a
nemzetközi kapcsolattartás érdekében felmerült kiadásokra, rendezvények
szervezésére, a kutatások eredményeként készült tanulmányok, a szakmai
rendezvények előadásainak könyv formában történő megjelentetésére, a kutatási eredmények internetes honlapon, oldalakon történő megjelentetésére,
valamint a működési, üzemeltetési költségekre.
A működési célú átvett pénzeszközök 2 764 eFt-ja a 2015. évben indult
Vasfüggönyök mögött című pályázat1 végelszámolása alapján 2018. évben
kerül átutalásra a Hivatal részére.
A Hivatal Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 750 eFt
támogatást kapott Csatári Bence, a Hivatal kutatója a Bojtorján együttes történetéről szóló kötet megírására, szerkesztésére, kiadására és terjesztésére.
A könyv Vigyázz magadra, fiam! címmel jelent meg.
Felhalmozási célú támogatásként a Hivatal 1 000 eFt összegű támogatást kapott pályázat alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.-től az
Élő múlt – emlékezetkultúra és magyar identitás Kárpátalján című dokumentumfilm készítésére.

A maradvány alakulása
A Hivatal 2018. évi fel nem használt kiadási előirányzatából (kiadási megtakarítás) adódóan a Hivatal tényleges előirányzat maradványa 221 321 eFt,
amelyből
— személyi juttatás
6 973 eFt
— kutatáshoz kapcsolódó szellemi tevékenység kiadása
42 302 eFt
— egyéb dologi kiadás
167 999 eFt
— egyéb beruházási kiadás
872 eFt
— felújítás
3 175 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 polgárokért)
programra mint projektvezető, partnerei az Institutul de Sociologie (Bukarest, Románia), a Spoleczna
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 partnerországok középiskolás diákjai, történészek, kutatók,
szakértők és érdeklődők voltak.
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A dologi kiadásokon keletkezett maradvány biztosít fedezetet a Bizottság,
illetve a Hivatal Budapest VIII. kerület, Vas utca 10. alatti székháza felújítása
2019. évre tervezett ütemének megvalósítására, amellyel kapcsolatban közbeszerzési eljárás kiírásra került 2018 decemberében. Ebben a fázisban az épület
földszintjén hat új munkaállomás kiépítésére, az épület alagsorában ötven-hetven fő befogadóképességű konferenciaterem, amelyhez kapcsolódóan ruhatár, cateringhelyiség, vizesblokk kialakítására, valamint új akusztikai szerkezetekkel, klímaberendezéssel ellátott szerverhelyiség kiépítésére kerül sor.
A maradvány további tételei 2018. évet terhelő, de 2019. január hónapban
beérkezett számlákkal, illetve 2018. évre áthúzódó szerződések alapján kötelezettségvállalással terheltek.

10.2. LÉTSZÁM- ÉS BÉRADATOK
2018. évi engedélyezett létszámadatok szervezeti egységenkénti bontásban:
az ötfős Bizottság és a munkaszervezeteként működő Hivatal tervezett létszáma 56 fő, amely – a Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban – az alábbi szervezeti egységekből áll:
Főigazgató
1 fő
főigazgató
Főigazgató közvetlen irányítása alatt
1 fő
főigazgatói asszisztens
1 fő
belső ellenőr
1 fő
adatvédelmi tisztviselő
1 fő
informatikai biztonsági vezető
Humánpolitikai osztály
1 fő
humánpolitikai osztályvezető
NEB Kabinet
1 fő
kabinetfőnök (főosztályvezető)
1 fő
főosztályvezető-helyettes
1 fő
osztályvezető
		
Kutatási Osztály
		
16 fő
tudományos kutató
		
2 fő
tudományos szerkesztő
		
1 fő
műszaki szerkesztő
		
2 fő
referens
		
1 fő
kutatói asszisztens
		
Titkársági Osztály
		
3 fő
titkársági asszisztens
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Kommunikációs és Informatikai Főosztály
1 fő
főosztályvezető
1 fő
főosztályvezető-helyettes
1 fő
sajtóreferens
1 fő
rendszergazda
1 fő
informatikus
Jogi Főosztály
1 fő
főosztályvezető
1 fő
főosztályvezető-helyettes
4 fő
jogi referens
3 fő
ügykezelő
1 fő
asszisztens
Gazdasági Főosztály
1 fő
főosztályvezető
1 fő
számviteli referens
2 fő
pénzügyi referens
1 fő
bérszámfejtő
1 fő
gépjármű ügyintéző
1 fő
pénzügyi asszisztens.
A fenti álláshelyekből év végén három álláshely maradt üresen (1 fő kabinettitkár – osztályvezető –, 1 fő programszervezési és könyvkiadási referens és
1 fő jogi referens), a belső ellenőri, az adatvédelmi tisztviselői és az informatikai biztonsági vezetői feladatokat vállalkozó látta el.

államtitkár

egyéb személyi juttatások

támogatások

költségtérítések

béren kívüli juttatások

készenlét, ügyelet,
túlóra

jutalom, céljuttatás,
projektprémium

átlag létszám fő

besorolás

törvény szerinti illetmények, munkabérek

2018. ÉVI TÉNYLEGES LÉTSZÁM ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁS ADATOK (EFT)
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