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ELŐSZÓ

A 2012. évről szóló számadásunk némileg eltér a szokássá lett éves ripor-
tunktól.
Oka, hogy a beszámoló évében tizenöt év óta működik az eredetileg Tör-
téneti Hivatal néven életre hívott intézmény, és – törvény- illetve név-
változás okán – egy évtizede Történeti Levéltárként. Ennek megfelelően 
tekintünk vissza az eltelt másfél évtizedre, azokból az anyagokból válo-
gatva, amelyek 2012 szeptemberében a Levéltár évfordulós nemzetközi 
rendezvényén elhangzottak. 

Ezek a visszatekintések – műfajukból, terjedelmükből következően – ko-
rántsem ölelik fel az eltelt időszak sokfelé elágazó tevékenységét. A Ma-
gyar Országgyűlésnek készített éves jelentéseink mellett a mostani válo-
gatásnál bővebb tájékoztatást adtunk a Történeti Levéltár működéséről 
– mintegy „nyilvános beszámolóként” – a Levéltár internetes folyóirata, 
a Betekintő 2012. évi 3. számában. Lásd, www.betekinto.hu. 

Ugyancsak terjedelmi okokból most csupán az elmúlt öt évben napvi-
lágot munkák jegyzékét adjuk közre. Munkatársaink 1997-2007 között 
publikált írásainak jegyzéke megtalálható a Tíz	 év	 után.	Beszámoló az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2007. évi működéséről 
c. kiadványunkban. Kivételt tettünk viszont a Levéltár égisze alatt mun-
katársaink által készített kiállítások listájával, mivel e tevékenységünket 
korábban nem vettük számba. 

A felsorolt tárgyú írások közé illesztettük a Történeti Levéltár 2012. évi 
működéséről szóló beszámolónkat az évtizede kialakított szerkezeti rend-
ben.
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GYARMATI GYÖRGY

Tizenöt éves az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára

A magyarországi információs kárpótlás intézményének tágabb 
társadalmi-politikai környezete

Bő két évtizeddel ezelőtt a változást akkoriban elkerülhetetlennek tekin-
tőkön belül sokfélék – sokféle múlttal és sokféle jövőképpel – egyre gya-
rapodó szerveződésekben „nyüzsögve” voltak (voltunk) együtt. Sokfelé 
is szóródott a „Tovarisi Konyec!” rendező csapata, éppen úgy, mint az 
egykori támogatók és ellendrukkerek garnitúrája. Akkoriban úgy tűnt, 
hogy a jövőformáláshoz kapcsolódó naponkénti döntéskényszerek jelen-
tik a komolyabb, érdemi kihívást. A múlt szennyesével való bíbelődéshez 
képest mindenképp: attól elsősorban feledéssel akartunk szabadulni.

A végbement változások közepette valóban soknak tűnhet az 1997-ig tartó 
tétovaság, amíg sokféle feladatkörrel – információs kárpótlás, átvilágítás 
segítése, iratgyűjtés, múltfeltárás – létrejött a Történeti Hivatal. Számosan 
vélik úgy, hogy késedelmeskedtünk. Mintha csak az 1956-ra vonatkozó 
egyik markáns közgondolkodási vonulat – a „mindent késve” – áfium ural-
kodott volna. Késedelmeskedtünk – úgymond – a múlt reprezentánsainak 
félreállításában és fedőnéven szolgáló szekundánsaik leleplezésében. Ez 
az „utólag bölcs” nézőpont viszont feledni látszik, hogy az átmenet kezde-
tén politikai, sőt társadalmi konszenzus formálódott abban a tekintetben, 
hogy ezúttal – nyolc korábbi huszadik századi rendszerváltáshoz képest 
– számonkérő székeket, vészbíróságokat, B-listákat nélkülöző lehet az 
átalakítás. Azoknak, akik az előző századnak akár csak a felét megélték 
(megéltük), volt elég egyéni és kollektív tapasztalatu(n)k a gyakori rend-
szerváltások ún. igazságtevéseinek visszásságairól, felemásságairól is.

Behelyezhető e társadalmi elégtételszerzés kérdése a rendszerváltó or-
szágok nemzetközi mezőnyébe is. Berlinhez képest valóban kimutatható 
késedelem, mert ott a hidegháborús Fal leomlásához társuló tömegmoz-
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galom a Bastille-ra emlékeztetően rohamozta meg a keletnémet Állam-
biztonsági Minisztérium, a hírhedt Stasi épületét már 1989 őszén. (S ezt 
kihasználva csempészte ki onnét a hátsó kapun a CIA a neki fontos doku-
mentumok sokaságát – pontosan tudták, hogy mit és hol keressenek.) Az 
ezzel együtt összeomló NDK átalakulási forgatókönyve – s benne a múlt-
feldolgozás mikéntje – leginkább Bonnban fogalmazódott: egyre inkább 
a német újraegyesítéssel belsővé lett „külső” rásegítés határozta meg a 
kommunista múlttal való szembesülés módját és ütemét. 

A többi rendszerváltó országban – már ahol egyáltalán sort kerítettek rá – 
mindenütt „önerőből” kellett kimunkálni a múlttal való szembesülés „po-
litikailag korrekt” új mechanizmusait, intézményeit. E kihívást illetően a 
„Münchausen báró”-effektus volt az egyedüli közös jellemző. Ugyanarra 
a vezérmotívumra Varsótól Szófiáig minden országban más-más változat 
született a múlttal való szembesülés intézkedési tartalmát és intézményi 
formáit tekintve. A történelmi örökségek különbözősége és az eltérő ak-
tuális társadalmi-politikai sajátosságok együttesen formálták az egyes or-
szágok saját, egymástól eltérő megoldásait. Ez jellemezte a – Berlin után 
elsőként – Budapesten 1997-ben létrehozott levéltárat is, amelynek a kom-
munista korszak titkosszolgálati iratait kellett egybegyűjtenie.

Magyarországon annak idején e kérdés rendezése az ún. átmeneti, rend-
szerváltó törvénycsomag részét alkotta, s bizony, nem gondoltuk, hogy ez 
az „átmenetiség” ilyen hosszan elhúzódik.1 Az erre adható magyarázatok 
ugyancsak sokfélék lehetnek. Magam most csak két szembetűnő okra té-
rek ki. Az egyik: a Történeti Levéltár működése közepette vált nyilván-
valóvá, hogy mennyivel kevesebb a fennmaradt iratok mennyisége ah-
hoz képest, amennyivel számoltunk. Ami végül levéltárba került, csak a 
kisebbik hányada – harmada vagy negyede – annak, amennyi egykoron 
valószínűsíthetően keletkezett.

1 A jogszabályi környezet változásairól lásd Kónyáné dr. Kutrucz Katalin összegzé-
sét ezen írás után, az „átmenetiség” kínkeserveiről pedig Gyarmati György: Kísértő	
közelmúlt	–	avagy	a	rendszerátalakítás	egyik	deficitje. ÁBTL – L’Harmattan Kiadó, 
Budapest, 2011.
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Az elhúzódás másik oka egy újabb keletű, aktuális társadalmi-politikai 
átalakulásra vezethető vissza. Arra, amit a Történeti Levéltár elmúlt évi 
működéséről szóló jelentése már címében is jelez: „nemzedékváltás”.2 
A hívószó a kommunizmus évtizedeit átélő – megszenvedő – derékhad 
fiaira, még inkább az unokák generációjára utal. A közvetlenül érintett 
nemzedék tagjai közül azok, akik tényleg kíváncsiak voltak rá, hogy mit 
is hordtak össze róluk az egykori titkosszolgálatok, többnyire már kér-
ték és meg is kapták a rájuk vonatkozó fennmaradt iratokat. Alighanem 
ugyancsak számosan lehettek – lehetnek – viszont olyanok is, akik nem 
kívánták újra végigszenvedni egykori meghurcoltatásuk, megaláztatásuk 
gyomorforgató titkosrendőrségi görbe tükrét. Esetleg ódzkodtak azzal 
szembesülni, hogy egykori baráti körükből – netalán éppen családi, ro-
koni körből – kik és milyen képtelenségeket firkáltak össze róluk, hogy 
ezzel segítsék elő saját boldogulásukat, karrierjüket. Most meg arról szól 
a beszámoló, hogy a közelmúltban egy újabb iratigénylés-cunami öntötte 
– önti – el a levéltárat, s a megugró számú igénylések között szembetű-
nően megszaporodott az ún. „unokageneráció” tagjaitól érkező megke-
resés.

Töprenghetünk, hogy erre az újabb keletű érdeklődésözönre a többge-
nerációs „családon belüli szolidaritás” ad-e magyarázatot, vagy éppen 
az ellenkezője: az államszocializmus évtizedeiben általánossá lett ato-
mizált, „kiscsaládi” – illetve az egyre szaporodó „csonkacsaládi” – kör-
nyezetben felcseperedett ifjabb nemzedék identitáskeresése. Nem zár-
ható ki e két összetevő tudatos – vagy önkéntelen – keveredése sem. 
Nem utolsósorban a felmenőknek való utánajárás lehet a motiváció. Ez a 
nemzedék már olyan megsokszorozódott – halmozottan mediatizált – in-
formációözönben nőtt fel, s ebben oly mértékben harapózott el a hírver-
seny által visszhangosított ún. „ügynökkérdés”, hogy számosan saját ál-
lampolgári, „civil” kompetenciájukban akarnak a dolog végére járni. Ez 
látszik beszüremkedni a közpolitika területére is. Elsődlegesen a fiata-
labb generáció reprezentánsai szorgalmazzák újult erővel a múlttal való 
szembenézést, köreikben fogalmazódik meg újólag az „öntsünk tiszta 

2	 Nemzedékváltás.	 Beszámoló	 az	 Állambiztonsági	 Szolgálatok	 Történeti	 Levéltára	
2011.	évi	működéséről ÁBTL, Budapest, 2012.
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vizet a pohárba” igénye – el egészen a személyes felelősségkeresésig, 
illetve annak lehetőség szerinti megtalálásáig, a konkrét, számonkérést 
sem kizáró nevesítésig. (Ezekről persze rendre hamar kiderül, hogy nem 
„a régi dicsőségnek” – esetünkben a közelmúlt dicstelenségének – való 
utánajárás a múltfirtatás igazi motiválója, hanem a pőre aktuálpolitikai 
legitimáció.) 

Ez egyben azt is jelenti, hogy noha a Történeti Levéltár annak idején 
a rendszerváltó átmenet egyik intézményeként jött létre, még nem ért 
küldetése végére. A rendszerátalakítás harmadik évtizedében s másfél 
évtizedes működését követően is további igény van arra, hogy részese 
legyen a kommunista múlttal való szembesülésnek és hogy időközben 
felhalmozott tudástőkéjével segítse mind az egyéni információs kárpót-
lást, mind pedig a múlt század második felében Magyarországon történ-
tek részletekbe menő megismerését. Ismét csak két példát hadd említsek 
e további szükséglet alátámasztására. Egy „unokagenerációs” érdeklő-
dő megkeresése nyomán most bukkantunk rá a kérelmező nagyapjának 
hat évtizeddel ezelőtti halálát és titkos eltemetésének körülményeit őrző 
iratokra. Rákosi Mátyás sztálinista terroruralmának éveit már tekinthet-
nénk történelmi múltnak, csakhogy visszatérően előfordul, hogy most 
dőlnek ki „csontvázak a szekrényből” – a koszlott levéltári iratokból. 
Pontosabban, még mindig nem került elő mindenki: alig néhány hete, 
hogy közreadtunk egy összefoglalót a recski rabmunkatábor „pokolbéli 
víg napjairól”.3 Abban – a rendelkezésükre álló források alapján – meg-
próbáltuk összeszámlálni és nevesíteni mindazokat, akik ott őrizetesként 
megfordultak. Még éppen csak hogy elkezdődött a kötet forgalmazása, 
de máris többen jeleztek vissza a szerzőknek: rokoni, illetve ismeretségi 
körükből igenis gyarapítani tudják a névsort olyanokkal, akik Recsken 
raboskodtak, de nem találták őket az elősoroltak között. A forráshiányt 
– ma még –, úgy tűnik, képes valamelyest ellensúlyozni a múltfeltárás 
publikációkon keresztül történő „társadalmasítása”. 

3 Bank Barbara – Gyarmati György – Palasik Mária: „Állami	 titok”.	 Internáló-	 és	
kényszermunkatáborok	 Magyarországon,	 1945–1953. ÁBTL–L’Harmattan, Buda-
pest, 2012.
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Nehéz megjövendölni, hogy mikor érünk a végére e „végtelen történet-
nek”, de azt bizonnyal állíthatjuk, hogy még messze nem tartunk ott. 
S alighanem a többi térségbeli ország sem. A Stasi iratáradatát őrző és 
gondozó BStU intézet esetében néhány éve Berlinben felmerült: a mos-
tani évtized elejére integrálódnia kellett volna a németországi nemzeti 
levéltár, a Bundesarchiv szervezeti rendjébe. Az időpont elmúlt, a Bun-
destag kinevezte a BStU új igazgatóját, s az intézmény megszüntetése 
– legalábbis egyelőre – lekerült a napirendről. Az elmúlt évben, amikor 
a budapesti Történeti Levéltár iratanyagát illetően is felmerült egy meg-
gondolatlan gondolat, nemkülönben megtapasztalhattuk külföldi társin-
tézeteink szolidaritását. Tudunk róla, hogy Romániában – többek között 
a CNSAS által őrzött iratok feltárásának hozadékaként – a közelmúltban 
bukkantak rá Márton Áron gyulafehérvári katolikus püspök egykori meg-
figyelési iratainak egy terjedelmes kontingensére. 236 újabb dossziéról 
van információnk, ami több mint félszáz ezer iratoldal. Milyen mérték-
ben lehetett szponzorált a Securitate, ha egy – igaz, megkülönböztetett 
– személyre képes volt ennyi iratot termő/termelő lehallgatót, operatív 
technikát, hivatásos apparátust és ügynökhálózatot fordítani évtizedeken 
át. S mennyi időbe, energiába kerül majd ennek autentikus történeti fel-
dolgozása? Meghurcoltak százezrei tekinthetők még „temetetlen holtak-
nak”, s a kollektív nemzeti emlékezetet a minél számosabb egyedi sorsok 
megismerése gyarapíthatja. Ennyiben a budapesti Történeti Levéltár is a 
magyar nemzeti emlékezet letéteményese: úgy, ahogy ezt az intézményt 
több szomszédos országban is nevezik: ilyen a lengyel vagy a szlovák 
Nemzeti Emlékezet Intézete. E reinkarnálódott Antigonék feladatai meg-
sokszorozódnak a jelenkorban, midőn a közelmúlt bűneit kísérlik meg – 
legalább virtuálisan – orvosolni.

A Történeti Levéltár 15 évéről − címszavakban

A budapesti Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 15 éve 
jött létre. Jogelődjét – Történeti Hivatal néven – 1997-ben létesítették, 
az intézmény 2003 óta működik jelenlegi nevén. A Történeti Levéltár 
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a magyarországi államszocializmus évtizedeiben tevékenykedő titkos-
szolgálatok fennmaradt iratait őrzi. Szaklevéltári feladatköre egyfelől a 
kommunista titkosszolgálatok tevékenysége révén joghátrányt szenvedett 
– vagy ténylegesen meg is hurcolt – személyeknek (jogutódaiknak) hoz-
záférhetővé tenni a róluk fennmaradt iratokat. 
 
Az elmúlt másfél évtizedben mintegy 30 000 hozzánk fordulóból közel 
tízezer állampolgárnak több mint félmillió (545 000) iratoldalt juttattunk: 
ez jelenti az egyéni	információs	kárpótlást. Rögtön hozzá kell ehhez ten-
ni, hogy igazából ez a feladat különbözteti meg az ÁBTL-t minden más 
köz- vagy magánlevéltártól. A hozzánk forduló állampolgárt – törvény 
adta jogán – elsődlegesen a munka „kimeneti” (output) oldala érdekli: 
az, hogy egykori megfigyeltségéről, meghurcoltatásáról minél teljesebb 
tájékoztatást kapjon. Ehhez viszont a Történeti Levéltárnak nem csupán 
elvileg, hanem ténylegesen tudnia kell, hogy – a jelenleg rendelkezésre 
álló mintegy hatvanmillió oldalon – egy-egy állampolgárról, mely dosz-
szié (dossziék) mely oldalain lelhető fel releváns adat vagy szöveg(rész). 
E nélkül ugyanis aligha teljesülne az egyéni információs kárpótlás. Eh-
hez képest egyetlen más levéltárnak sincs olyan feladata, hogy bárkiről 
– lehetőség szerint – minden előfordulási „forráshelyet” felderítve szol-
gáltasson az érintettre vonatkozó tudnivalót. A példa fordítottjával talán 
még inkább szemléltethető a mondandó lényege. A leginkább időigényes 
egy-egy hozzánk forduló számára nemleges választ adni: amíg ugyanis 
a feladatát végző referens a „végére jár” annak, hogy az igénylőről tény-
leg nincs fellelhető adat, adott esetben több munkaórát emészt fel, mint 
másik öt állampolgár számára a megtalált iratok (iratmásolatok) előké-
szítése. 

Továbblépve, ugyancsak iratainkon nyugszik az ún. kollektív	 informá-
ciós	 kárpótlás. A Történeti Levéltárat kutatói jogosítvánnyal látogatók 
számára az eltelt tizenöt évben – közel ötezer kutatási tárgykörre – több 
mint háromnegyed millió (787 000) iratot adtunk ki másolatban. Utóbbi 
esetben az is figyelembe veendő, hogy egy-egy kutató a fénymásolásra 
kijelölt iratoknak akár a sokszorosát nézi át eredetiben, ennyi irat előké-
szítésére tart igényt. Ennek hozadéka a kollektív információs kárpótlás 
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egy-egy újabb darabja, dokumentumközlés, tanulmány, könyv, esetleg 
film változatban.4 

Arról sokféle legendát hallhatott a kortársak eziránt érdeklődő hányada, 
hogy a békés, „tárgyalásos” rendszerátalakítás éveiben a titkosszolgála-
ti iratok számottevő része – Magyarországon legalábbis – szép csende-
sen elkallódott, eltűnt-eltüntették: bottal üthetjük a nyomát.5 Az kevésbé 
közismert, hogy az információs kárpótlás intézményének megalakulása 
nyomán a maradék hányad, mondhatni, „szénakazalként” érkezett a Le-
véltárba. Mindmáig a napi munka része, hogy helyreállítsuk a titkosszol-
gálatok munkavégzési lenyomatainak azt az „irattári rendjét”, amely egy-
kori tényleges működésük során talán soha nem is létezett. A Történeti 
Levéltár falai között folyó munka legkevésbé látványos – de elsődleges 
fontosságú – része, hogy a megkapott, gyakorta erősen rongálódott ira-
tok szemétdombját a múltfeltárás előfeltételeként megfelelő logisztikai 
rendbe illesszük. A	 rendezetlen	 összevisszaságban	 érkezett	 holt	 iratok-
ból	 a	 levéltárosi	 gondozás	 révén	 lesz	 érdemileg	 hasznosítható	 történeti	
forrás. Eközben válik rekonstruálhatóvá például az intézménytörténethez 
nélkülözhetetlen szervezeti-működési séma – annak változása –, és ennek 
hozadékaként tárható fel az is, hogy kik, mikor, milyen beosztásban mű-
ködtették a pártkulisszák mögötti titkosszolgálatok gépezetét. (Szakzsar-
gonban ezt hívják archontológiának.) 

E nyomvonalon haladva adja magát a következtetés: a titkosszolgála-
ti iratok hozzáférhetővé válása érdemi adalékokkal gazdagíthatja a hu-
szadik század második felében regnáló államszocialista berendezkedés 
politikatörténeti feldolgozását, megismerését. De itt azonnal fordítok is 
mondandóm irányán. Irataink belső tematikai arányait nézve mintegy 12 

4 Esetünkben a kutató nem a Történeti Levéltár alkalmazásában álló – magyar vagy 
külföldi – személyt jelent. Magyarországon a törvényi szabályozás sokkal szélesebb 
körben bízza a kollektív információs kárpótlást is jelentő történeti múltfeltárást „kül-
ső” professzionistákra, mint némely más posztszocialista ország esetében.

5 Tegyük hozzá rögtön, hogy az államszocializmus regnálása idején, különösen 1956 
októberében voltak jelentős – részben a forradalmárok által végzett, részben „cégen 
belüli” – iratpusztítások, a Kádár-korszakban ehhez visszatérően társultak különböző 
szempontú selejtezések, iratmegsemmisítések. 
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százaléknyi anyaghányad tudósít a politikatörténethez közelebb álló in-
tézménytörténetről (szolgálatok működési iratai),6 ugyanakkor a túlnyo-
mó többség (kb. 81%) informál a megfigyeltekről, a meghurcoltakról, a 
huszadik század második felének passióját végigjárni kényszerített áldo-
zatokról, akiknek döntő többsége – régies szófordulattal élve – „a köznép” 
politikai névtelenjeiből került ki. A vizsgálati, megfigyelési, nyomozati 
iratok – de alkalmasint még a pletykálkodástól sem idegenkedő besúgó-
jelentések számottevő hányada is – a	 társadalmi	 megélés-elszenvedés 
formaváltozatainak lenyűgöző vagy éppen elborzasztó sokféleségét rejti. 
Azaz, a titkosszolgálati iratok Magyarországon fennmaradt hányada sok-
kal inkább a	korszak	sok	nézőpontú	társadalomtörténeti	megismerhetősé-
gének	sajátos	kincsesbányája. Persze, türelmes és sziszifuszi kutatómun-
ka hozadékaként, a szakmai konvenciók betartása közepette érvényesített 
forráskritikával, miközben – esetenként – az intuíció sem nélkülözhető. 

Harmadik törvény szabta feladata a Történeti Levéltárnak, hogy maga is 
részt vegyen az őrzött dokumentumokra támaszkodó történeti múltfeltá-
rásban. A levéltár szervezeti rendje – munkatársainak belső létszámaránya 
– elsődlegesen az előbb említett két feladat teljesülését szolgálja. A túlnyo-
mó többségben lévő, levéltárosként tevékenykedő kollégák közül viszont 
többen kettős elhivatottsággal teszik a dolgukat: archiváriusi feladataik 
mellett vállalnak részt Magyarország közelmúltjának történeti rekonstruk-
ciójából. Hozzájuk képest igencsak szerény létszámú a levéltár főhivatású 
kutatóinak a száma. Ennek megfelelően próbáltunk meg lehetőségeinkhez 
mérten bekapcsolódni annak a korszaknak a történeti feltárásába, amelyet 
a levéltár gyűjtőköre – illetve időkerete – lefed. Nem számítva az Ország-
gyűlés tájékoztatását szolgáló éves beszámolóinkat, eleddig mintegy fél-
száz önálló kötetet adtunk közre – részben kollégáink saját munkáiként, 
részben tanulmánykötetként vagy forráspublikációként. További két tucat 
– többnyire a levéltár forrásait hasznosító, de más intézménynél dolgozó 
kolléga szerzőségét dicsérő – kötet közreadását támogattuk. Emellett épp 
a napokban éri el a százat azoknak a jelenkor-történeti közleményeknek a 

6 A fennmaradó 7 százaléknyi irat szól az ún. ügynökökről, besúgókról – mint szerv-
történeti dokumentum –, hiszen a hálózati személyek által készített (besúgói) jelen-
tések már ismételten a megfigyeltek sokaságáról informálnak.
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száma, amelyek a Levéltár saját elektronikus folyóiratában, a Betekintő-
ben láttak napvilágot. Közel félezer olyan további tanulmány, forrásközlés 
fűződik a Történeti Levéltár munkatársainak nevéhez, amelyet mások által 
gondozott tanulmánykötetekben, folyóiratokban tettek közkinccsé. Nem 
tisztünk megítélni, hogy az éves átlagban háromkötetnyi teljesítmény, il-
letve hogy hetente egy-egy újabb szakmai publikáció került ki a Levéltár 
munkatársainak tolla alól, sok-e vagy kevés. Ennyire tellett.7 Mindeneset-
re a fentebbi „magamutogató” adatok – ismereteink szerint – egyharmadát 
teszik ki azoknak a múltfeltáró szakmai	közleményeknek, amelyek az el-
múlt másfél évtizedben a Történeti Levéltár anyagait hasznosítva szület-
hettek meg. Ez persze bizonyára csak nagyon hozzávetőleges adat. Nem 
azért, mert a mérleg készítésekor mellőztük a történetinek látszó „ügy-
nökvadász” publicisztikát, illetve a főként ennek kapcsán „gittet rágó” 
zsurnalisztika özönét. Sokkal inkább azért, mert annak a több száz úgyne-
vezett „külső” kutatónak a munkásságát is képtelenség nyomon követni, 
akik Clio szolgájaként látogatják hűségesen kutatótermünket, miközben 
közülük is csak kevesen emlékeznek a régi tradícióra: a magára adó kuta-
tó egy-egy példányt eljuttatott valaha annak a levéltárnak a könyvtárába, 
amelyiknek az anyagai között búvárkodott. 

7  A Levéltár önálló kiadványainak jegyzéke minden újabban közreadott kötetünk vé-
gén megtalálható. A munkatársak egyéni publikációs jegyzéke pedig az Országgyű-
lés számára készített – szintén publikus – évenkénti jelentéseinkben olvasható. A Tör-
téneti Levéltár fennállásának 15. évfordulójához kapcsolódóan megjelentetett önálló 
kiadványok: Gyarmati György: Kísértő	közelmúlt	–	avagy	a	rendszerátalakítás	egyik	
deficitje. ÁBTL–L’Harmattan, Budapest, 2011; Az	 Állambiztonsági	 Szolgálatok	
Történeti	Levéltára. (Levéltár-ismertető.) Budapest, 2012; The	Historical	Archives	
of	 the	 Hungarian	 State	 Security.	 (Archives-guide.) Budapest, 2012; Bank Barba-
ra – Gyarmati György: Recsk.	Kényszermunkatábor,	 1950–1953. (Kiállításkalauz.) 
ÁBTL, Budapest, 2012; Barbara Bank – György Gyarmati – Mária Palasik: Recsk.	
The	Hungarian	Gulag,	1950–1953. ÁBTL, Budapest, 2012; Bank Barbara – Gyar-
mati György – Palasik Mária: „Állami	 titok”.	 Internáló-	és	kényszermunkatáborok	
Magyarországon,	 1945–1953. ÁBTL – L’Harmattan, Budapest, 2012; A	nagy	 test-
vér	szatócsboltja.	Tanulmányok	a	magyarországi	titkosszolgálatok	tevékenységéről,	
1945–1989. (Szerk. Gyarmati György és Palasik Mária.) ÁBTL–L’Harmattan, Bu-
dapest, 2012; Big	Brother’s	Miserable	Little	Grocery	Store.	Studies	on	 the	History	
of	 the	Hungarian	 Secret	 Servises	After	World	War	 II. (Ed. by György Gyarmati – 
Mária Palasik.) ÁBTL – L’Harmattan, Budapest, 2012; Prelude	to	Demolishing	the	
Iron	Curtain. (Ed. by György Gyarmati.) ÁBTL – L’Harmattan – City of Sopron, 
Budapest–Sopron, 2012; A	megtorlás	szervezete.	A	politikai	rendőrség	újjászervezé-
se	és	működése,	1956-1962.	(Szerk. Cseh Gerő Bendegúz – Okváth Imre.) ÁBTL–
L’Harmattan, Budapest, 2013.
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Megszakítom az „önfényezést” szakmai teljesítményünk tekintetében, ily 
módon megsértve több kollégámat, akik a Levéltár több mint kéttucatnyi 
kiállításának létrehozásán – és fizikai installálásán – annyit fáradoztak, 
holott erre éppoly részletességgel illene kitérni, mint az évek óta nagy nép-
szerűségnek örvendő rendezvény-sorozatunkra, a Történelmi	KávéháZra. 

Az elmúlt tizenöt év egy másfajta számadást is lehetővé tesz – ha éppen 
nem megkövetel. A levéltár alapításának évében, mindenfajta beosztást 
számba véve, 42-en kezdtük a munkát. Egy szűk évtizede 98−99 fő az 
ún. „normál létszámunk”. E beszámolóra készülve viszont én lepődtem 
meg a leginkább, hogy ennél jóval többen megfordultak nálunk – régi szó-
használattal élve – „munkakönyves” főállású munkatársként. Több mint 
húsz fő a Levéltárból vonult nyugállományba, de voltak olyanok is, akik-
nek szó szerint meghaladta az erejét a minden kollégától megkövetelt na-
ponkénti maximális erőfeszítés, s másutt kereste – keresi – boldogulását. 
Hozzáteszem, utóbbiakat is fenntartás nélkül meg lehet érteni. A Történeti 
Levéltár fennállása óta három és fél épületrekonstrukciót, átépítést élt át, 
folyamatos üzemmód közepette, s bizony, nehéz úgy előkészítendő iratra 
koncentrálni, kárpótlást igénylő állampolgárral vagy éppen külső kutató-
val konzultálni, hogy közben verőfényes égbolt alatt is „zeng a ház”; falat 
és födémet remegtetően dübörög az exkavátor vagy a légkalapács – 8-10 
méternyi közelségben. A három utáni „fél” pedig az a tartós felfordulás 
volt, amelyet több mint egy éven át – az alább még érintendő – iratmentő 
vállalkozásunk technikai eszközeinek elhelyezése és logisztikai megszer-
vezése okozott. 

A létszám és az ellátandó feladatok dinamikája – azt is mondhatnám, ano-
máliája – két másik összevetésben tehető köznapi módon megfoghatóbbá. 
Az egyik metszet: noha a Történeti Levéltár – az őrzött iratok terjedelme 
tekintetében – az ország legkisebb levéltárai közé tartozik, kutatóforgal-
ma alapján mégis a legnagyobbakkal vetekszik. Az utóbbi fél évtizedben 
hozzávetőleg ugyanannyi iratmásolatot adtunk ki évenként „külső” ku-
tatók igénye alapján, mint az archivárius szakma létszámában többszö-
rös, őrzött iratainak mennyiségében pedig több mint huszonkétszeresen 
nagyobb – s egyben a legpatinásabb – intézménye, a Magyar Országos 
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Levéltár, mely éppen napjainkban „bucskázik át a fején”, hogy Magyar 
Nemzeti Levéltárként kezdje működésének új korszakát. Kívánjunk nekik 
sikert és főként kellő muníciót az intézményi metamorfózishoz. 

Nemkülönben az elsők között vagyunk az országban a modern levéltárak-
tól egyre inkább elvárt elektronikus iratkezelés tekintetében. A Történeti 
Levéltárban a belső munkafolyamat minden egyes szakasza – és azok lépé-
senkénti dokumentálása, „belső ellenőrzése” is – elektronikus láncolaton 
keresztül zajlik. Magyarán az állambiztonsági iratokban való eligazodás 
speciális többlettudása közepette sajátították el kollégáink az elektroni-
kus levéltári munkafázisok fortélyait is. Miután a levéltár törvény szabta 
szolgáltatási feladatköre – mint fentebb említettem – output szemléletű, a 
kutyát sem érdekli, hogy mi rejlik az ABTLINFO „fedőnév” mögött. Ez 
a naponta bővülő elektronikus adatbázis funkcionális munkavégzésünk 
szíve, egyben a második világháború utáni magyar titkosszolgálati szer-
vek legkiterjedtebb „komplex” adattára, és a benne való eligazodást nél-
külözhetetlenné tevő know-how. Ha tetszik, virtuálisan „újraépítettük” a 
kommunista pártegyeduralom államvédelmi-állambiztonsági rendszerét, 
úgy, hogy ténykedésük „társadalmi lenyomatát” is hozzárendeltük – értve 
ezen a megfigyeltek, meghurcoltak regiszterét is. Mindezt persze csak 
olyan átláthatósági szintig tudtuk – tudjuk – elvégezni, amilyen mértékig 
a levéltárba került irategyüttes lehetővé teszi, de ez mégiscsak a legszéle-
sebb körű és igény szerint aktiválható, többregiszteres tudástár. 

Az egykori titkosszolgálatok hivatásosaira, hálózati személyeire és a 
rendszer megfigyeltjeire-meghurcoltjaira vonatkozóan ez a – keresztle-
kérdezésekre is alkalmas – tudásbank és az ebben való „bankolás” egyedi, 
semmilyen mesterképzésen vagy akár posztgraduális kurzuson el nem sa-
játítható, önálló fejlesztésű szellemi termék: ennyiben is unikális az ÁBTL 
a magyar levéltári rendszerben. És ennyiben is egyedi a mindezt létrehozó 
levéltáros-informatikus csapat, illetve az ennek használatát elsajátító kol-
lektíva. Mindennek ráadásul elkészítettük azt a kutatók számára hozzá-
férhető, „felhasználóbarát” verzióját is, amely változat – az adatvédelmi 
kötelezettségekre tekintettel – némileg redukált információitemet jelenít 
ugyan meg, de ebből a kellően bőséges információ-étlapból a kutató akár 
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saját maga számára állíthatja össze a kutatási témájához kikérni gondolt 
forrás-menüt. Az előkészületi fázisban megkerülhetetlen tömeges iratdi-
gitalizálás miatt kapcsolhatom ehhez a részhez azt az elmúlt évben lezá-
rult, a Norvég Alap támogatásával végrehajtott iratmentési, savtalanítási 
és konzerválási projektünket, melynek keretében a leginkább rongálódott 
mintegy 1 300 000 iratunk élettartamát, használhatóságát sikerült több 
évtizeddel meghosszabbítanunk. Többet erről se szólok, mert a vonatkozó 
szakmai beszámoló – honlapunkon túl is – több helyen olvasható.8 

A másik összevetés nemzetközi vonatkozású. A posztszocialista orszá-
gokban hozzánk hasonlóan életre hívott társintézményekhez viszonyítva 
a budapesti Történeti Levéltár (majdnem) a legkisebb létszámú. Ez persze 
a kezelt iratmennyiség volumene mellett abból is ered, hogy országon-
ként különböző szerkezetben, illetve eltérő feladatkörökkel ruházták fel a 
közelmúlt feltárását „gondozó” intézményeket. E differenciákból adódik, 
hogy a budapesti Történeti Levéltárban esetenként még szakreferens sincs 
olyan feladatokra, amit – vagy amelyeket – másutt önálló szervezeti egy-
ség (osztály) intéz. Ugyanígy nem tudunk olyan gyakorisággal és olyan 
széles tematikák mentén szervezett konferenciákra előadót küldeni, mint 
amilyen kondíciók némelyik társintézményünk számára rendelkezésre 
állnak, mindenesetre – velünk ellentétben – van rá témaspecialista, szer-
vező apparátus és nem utolsósorban megfelelő anyagi háttér. Éppen „kis-
inas” voltunk miatt hatványozottan fontos számunkra a posztszocialista 
országok társintézeteinek időközben létrejött nemzetközi szervezete. Hi-
vatalos nevén European	Network	of	Official	Authorities	in	Charge	of	the	
Secret	Police	Files, de mi magunkat egymás között csak „hét nővérnek” 
hívjuk. Fontos volt ez az egymásra figyelés, midőn szófiai társintézetünk 
veszélyeztetése idején Brüsszelig és Strasbourgig menő szolidaritás szer-
veződött. Különösen fontos volt ez számunkra az elmúlt évben, midőn 
felmerült, hogy a budapesti Történeti Levéltár iratanyagát „eredetiben” 
kellene visszaszolgáltatni az egykoron megfigyelteknek, meghurcoltak-

8 Cseh Gergő Bendegúz: Államvédelem és állományvédelem. Tömeges iratsavtalaní-
tási program a Történeti Levéltárban. In Nemzedékváltás.	Beszámoló	az	Állambizton-
sági	Szolgálatok	Történeti	Levéltára	2011.	évi	működéséről.	ÁBTL, Budapest, 2012. 
39–55. Lásd még Levéltári	Szemle, 2012. 2. sz. 42–51.
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nak. A „hét nővér” társintézetei élénk figyelemmel kísérték a magyaror-
szági fejleményeket, és szolidaritásukat nyilvánították a budapesti Tör-
téneti Levéltárnak, amelyik a parlamentet és az illetékes minisztériumot 
petíciózta e kellően végig nem gondolt „ötlet” visszavonása érdekében. 
Az erőfeszítés eredményre vezetett: többek között emiatt is lehetünk most 
itt együtt e jubileumi rendezvényen. Az intézetek közötti rendszeres – és 
nem csupán vezetői szintű – szakmai konzultációk legalább olyan fonto-
sak a retrospektív iratmegismerésben, mint a múltfeltárás újabb hozadé-
kának prezentálása közös konferenciáinkon.

Ugyancsak a „munka-barátság” indukálta kölcsönös odafigyelés hoz elő 
szomorú epizódokat is. Emlékezzünk meg Ján Langosról, a szlovákiai 
Ustav Památi Národa (Nation’s Memory Institute) első elnökéről, a len-
gyel Instytut Pamięci Narodowej (Institute of National Remembrance) 
nála is fiatalabban elhunyt elnökéről, Janusz Kurtyka úrról, valamint Ticu 
Dumitrescu úrról, akit mint a romániai CNSAS-t létesítő törvény atyját 
ismerhettünk. Talán nem veszik tolakodásnak, ha ehhez hozzáteszem, 
hogy a budapesti Történeti Levéltár az elmúlt évtizedben két aktív kollé-
gáját és két nyugdíjas munkatársát temette el. 

Végül engedjenek meg néhány szót a jelen helyzetről és a kilátásainkról. 
Legújabb fejleményként annyit mondhatunk az információs kárpótlás te-
kintetében, hogy ez év első felében egy állampolgári iratigénylés-cunami 
öntött el bennünket. Négyszer annyian fordultak hozzánk 2012 első fe-
lében, mint az évtizednyi „átlagos” érdeklődés, és ez közel annyi, mint 
a megelőző négy évben érkezett megkeresések együttes száma. Ha azt 
veszem figyelembe, hogy a feladathoz rendelhető létszám tekintetében 
eddig is „csúcsra járatva” üzemeltünk, ez az újabb kihívás ténylegesen 
haladja meg teljesítőképességünket abban az értelemben, hogy a hozzánk 
fordulóknak belátható időn belül reményük legyen hozzájutni az őket 
megillető iratokhoz. De fogalmazhatnék úgy is, hogy a Történeti Levéltár 
iratainak alig van olyan szegmense, amely évekig – netalán évtizedekig 
– érintetlenül porosodna, mert senki nem kíváncsi rá. Ellenkezőleg, szó 
szerint élő, illetve újraélesztett, kis túlzással szinte naponta átforgatott, 
intenzív hasznosulású a nálunk őrzött irategyüttes. 
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Ehhez várható az év hátralevő részében a magyarországi Nemzeti Em-
lékezet Bizottságának életre hívása. Az még nem tudható, hogy milyen 
múltfirtatási körökre terjed majd ki ezen új szervezet „profilja”, akció-
rádiusza, de nem igényel különösebb jóstehetséget annak valószínűsíté-
se, hogy tevékenységük döntő mértékben alighanem a Történeti Levél-
tár iratainak információira fog igényt tartani. Ezt illetően csak Cromwell 
bonmot-jának parafrázisával tekinthetünk a jövőbe: „bízunk Istenben és 
szárazon tartjuk a puskaport”. Reménykedünk abban, hogy a jogalkotók 
– a helyszűkével is kínlódó Történeti Levéltár csúcsra járatott üzemmód-
ja ismeretében – az újabb ránk váró feladatokkal arányos munícióról is 
gondoskodnak.
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LAKOS JÁNOS

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára és a magyar levéltárügy

I.

Amikor 1995-ben a Magyar Országgyűlés elfogadta a módosításokkal ma 
is hatályos, A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. tv.-t (a továbbiakban: levéltári tör-
vény), az elmúlt rendszer állambiztonsági szerveinek iratait még a Bel-
ügyminisztériumban és más szerveknél őrizték, azokhoz a levéltáraknak 
semmi közük nem volt, és a levéltári törvény sem foglalkozott a témával.

A levéltári törvény közlevéltárakat és nyilvános magánlevéltárakat külön-
böztet meg, és az ezekre vonatkozó legfontosabb előírásokat tartalmazza.
A közlevéltárak sorába tartoznak:
 1. az általános	 levéltárak, úgymint központi	általános levéltárként a 
központi szervek levéltári anyagát őrző Magyar Országos Levéltár az ál-
lam fenntartásában, és a területi állami szervek és az önkormányzatok 
iratait őrző területi	általános	levéltárak, konkrétan Budapest Főváros Le-
véltára a fővárosi önkormányzat, és a megyei levéltárak 2011 végéig a 
megyei önkormányzatok, azóta az állam fenntartásában;
 2. az állami	szaklevéltárak, amelyek egy-egy szakterület vagy intéz-
mény levéltári anyagát őrzik; ilyen levéltár a Hadtörténelmi Levéltár, a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár, a KSH Levéltára és az egyetemi 
levéltárak, a két ágazati minisztérium, a KSH és az érintett egyetemek 
fenntartásában (a KSH Levéltára 2007 végén megszűnt);
 3. a települési	önkormányzatok	levéltárai, ilyen városi fenntartású in-
tézmény eredetileg három volt (Székesfehérvár, Győr és Tatabánya me-
gyei jogú városok levéltárai), később Vác is városi levéltárat hozott létre;
 4. a köztestületek,	közalapítványok	és	egyéb	közfeladatot	ellátó	szer-
vek	levéltárai, eredetileg csak egy köztestületi levéltár, az MTA Levéltára 
létezett, néhány éve létesült a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Köz-
jegyzői Levéltára.
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A levéltári törvény hatálybalépésekor 22 általános levéltár (Győr-Moson-
Sopron megyében kettő), 17 állami szaklevéltár, 3 települési önkormány-
zati levéltár és 1 köztestületi levéltár, összesen 43 közlevéltár működött 
Magyarországon.

A nyilvános	magánlevéltárak közé az egyházi levéltárak, a pártok és ma-
gánszervezetek levéltárai tartoznak, összesen 39 ilyen levéltárunk volt és 
van ma is. A levéltári törvény értelmében az összes hazai közlevéltár és 
nyilvános magánlevéltár a kultúráért	 felelős	miniszter ágazati	 irányítása 
alá tartozik.

II.

Az 1944. december 21. és 1990. február 14. közötti időszak állambizton-
sági szervei működése során keletkezett meghatározott iratanyag őrzésére 
és kezelésére az 1996. évi LXVII. tv. az Országgyűlés alá rendelten létre-
hozta a Történeti	Hivatalt, amely kívül állt a levéltári rendszeren, a levél-
tári törvény egyetlen rendelkezése sem vonatkozott rá, és nem tartozott a 
kultúráért felelős miniszter ágazati irányítása és felügyelete alá.

2001-ben változott a helyzet. Az előbb említett jogszabályt módosító, 
2001 júliusától hatályos 2001. évi XLVII. tv. ugyanis kimondta, hogy a 
„Történeti Hivatal állami szaklevéltár, önálló költségvetési szerv, amely 
a központi költségvetés szerkezeti rendjében önálló fejezet.” Ekkor lett a 
Történeti Hivatal a magyarországi levéltári rendszer szerves része, és ke-
rült a kultúráért felelős miniszter ágazati irányítása alá. A levéltári törvény 
legtöbb rendelkezése a Hivatalra is hatályossá vált, de speciális levéltári 
anyaga és feladatai miatt bizonyos általános szabályokat (pl. az illeté-
kességi körébe tartozó iratok átvételében, a kutatási lehetőségekben, az 
ügyfélszolgálatban) nem lehetett alkalmazni. Ezt fejezte ki az új törvény 
2.§ (3) bekezdése: A Történeti Hivatal működésére a levéltári törvény 
szabályait az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Két év múlva jött az újabb változás, amikor az elmúlt rendszer titkosszol-
gálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok 
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Történeti Levéltárának (rövidítve: ÁBTL) létrehozásáról szóló 2003. évi 
III. tv. hatályba lépett. E törvény a Történeti Hivatal jogutódjaként állítot-
ta fel a nevében is levéltár új intézményt, amelynek élén már nem elnök, 
hanem főigazgató áll, már nem önálló költségvetési fejezet, hanem csak 
önálló cím az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül.

Az említett változások következtében az ÁBTL ugyanúgy országos ha-
táskörű állami szaklevéltár, mint a Hadtörténelmi Levéltár és a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Levéltár, bár ezekétől eltérő feladatai is vannak és 
speciális szabályok is vonatkoznak rá. Néhány különbséget emelek ki:
 – Az ÁBTL – egyetlen magyarországi levéltárként – lezárt, úgynevezett 
történeti levéltár, amely csak egy meghatározott időszak iratait őrzi (1944–
1990), 1990 utáni iratokkal nem gyarapszik (kivéve: az egyes fontos, vala-
mint közbizalmi és közvéleményt formáló tisztségeket betöltő személyek 
ellenőrzését 1994-től végző, azóta már megszűnt bizottság iratait).
 – Az ÁBTL egyik fő feladata az információs kárpótlás, vagyis hogy a 
diktatúra áldozatai megismerhessék a velük összefüggésben keletkezett 
titkosszolgálati iratokat.
 – A többi közlevéltárban nem kell engedély a kutatáshoz (kérelemre 
bárki szabadon kutathat a korlátozás alá nem eső iratokban), ÁBTL-ben 
viszont engedélyköteles a levéltári kutatás, amit az itt őrzött iratok jelle-
ge indokol. 2012. május végéig egy több tagból álló kuratórium, azóta a 
főigazgató engedélyezi a kutatást.
 – Ellentétben a többi közlevéltárral, az ÁBTL-nek nincs iratkezelés-
ellenőrzési feladata.
 – Az ÁBTL – eltérően a többi levéltártól – nem kölcsönözhet iratokat 
más intézménynek pl. kutatási célból.
 – A többi közlevéltár munkatársai közalkalmazottak, az ÁBTL munka-
társai köztisztviselők.

III.

Mondhatnánk, hogy jelenleg, a mai napon 47 közlevéltár és 39 nyilvános 
magánlevéltár, tehát összesen 86 levéltár van Magyarországon. Jogilag 
azonban pontosabban kell fogalmaznunk. A levéltári törvény legújabb 
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módosítása 2012. október 1-jével létrehozta a Magyar Nemzeti Levéltá-
rat, amelybe az addigi Magyar Országos Levéltár és 20 megyei levéltár 
tagolódik be. A Magyar Nemzeti Levéltárat egy Országos Levéltár és 20 
megyei szervezeti egység (tagintézmény) alkotja, de egy alapító okirata 
és egy szervezeti és működési szabályzata van, így jogi szempontból egy 
levéltárnak számít. Következésképpen ma 27 közlevéltár és 39 nyilvános 
magánlevéltár, összesen 66 levéltár van hazánkban.

A magyar levéltárak összesen mintegy 400 000 folyóméter levéltári anya-
got őriznek. Ezen belül a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárá-
nak közel 90 000, megyei tagintézményeinek összesen kb. 250 000 fo-
lyóméternyi anyaga van. Ezekkel a mennyiségekkel összevetve az ÁBTL 
iratanyaga igen kevés, mindössze kb. 4340 folyóméter.

Milyen körülmények között működik az ÁBTL? Személyi	 létszáma 99 
fő, amely az őrzött levéltári anyag mennyiségére vetítve imponáló adatot 
eredményez: egy munkatársra mindössze 43 folyóméter levéltári anyag 
esik (a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában 430 folyómé-
ter). Természetesen árnyalja a képet az, hogy az ÁBTL-ben pl. a kutatás 
előkészítése és az ügyfelek kiszolgálása sokkal munkaigényesebb (igaz 
viszont, hogy iratkezelés-felügyeleti munkát az ÁBTL nem végez, mikro-
filmező és nagyobb restauráló műhelye sincs). A költségvetési ellátottság 
tekintetében is az ÁBTL áll az élen a közlevéltárak sorában. Raktárai is 
– köszönhetően a klímatizálásnak, a klímaellenőrző rendszernek – lénye-
gében optimálisak, kutatóit és ügyfeleit megfelelő körülmények között 
szolgálhatja ki. Levéltáraink közül egyedül rendelkezik papírsavtalanító 
berendezéssel, és az infokommunikációs berendezés terén is az egyik leg-
jobban ellátott a levéltári területen.

Mindent egybevetve összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az ÁBTL alapítá-
sa óta az egyik	legjobb működési feltételekkel rendelkező magyarországi le-
véltár volt, a legutóbbi években pedig egyértelműen a legjobban	ellátott le-
véltárrá vált annak következtében, hogy az Országos Levéltárban, Budapest 
Főváros Levéltárában és a megyei levéltárakban jelentős létszámcsökkentés 
és az ÁBTL-éhez képest sokkal nagyobb költségvetési elvonás történt.



23

IV.

Az ÁBTL 15 éves fennállása alatt hatalmas utat tett meg. Iratállománya 
jelentősen gyarapodott, szépen előrehaladt a levéltári feldolgozó mun-
kában, az adatbázis-építésben, a digitalizálásban és az állományvédelmi 
munkában. Kimagasló tudományos tevékenység folyik az intézményben. 
Számos könyvet, periodikát jelentetett meg, újabban az interneten is. 
A nyitott levéltár koncepció jegyében sikeres rendezvényeket tart (konfe-
renciák, könyvbemutatók, beszélgetések a levéltárban), jól karbantartott 
és adatgazdag, digitalizált állományokat is közzétevő honlapja van.

Bátran kijelenthetjük azt is, hogy az ÁBTL a magyarországi levéltári 
rendszer szerves része lett, a többi levéltárral eredményes kapcsolatokat 
épített ki.

V.

Végül, de nem utolsósorban szólnék arról, hogy annak idején nem fogad-
ta osztatlan egyetértés az intézmény létrejöttét. Történész és levéltáros 
szakmai körökben is hangzottak el olyan vélemények, hogy az állambiz-
tonsági iratok őrzésére és kezelésére felesleges új intézményt alapítani, 
azoknak a Magyar Országos Levéltárban van a helye. Napjainkban újra 
felerősödtek ezek a vélemények. Valóban, nem kerülhető meg a téma. 
Szerintem ma sem szakmai, hanem politikai kérdés az ÁBTL léte. Amíg 
az állambiztonsági iratokra különleges kutatási szabályok vonatkoznak, 
addig – úgy vélem – nem lehet általános levéltárba integrálni az ÁBTL 
levéltári anyagát. Amint ezek a különleges szabályok megszűnnek, joggal 
merül majd fel az integráció igénye. Hogy ez az állapot néhány éven vagy 
hosszabb időn belül jön majd el, – én nem tudhatom.
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PÓK ATTILA 

A Történeti Levéltár jelentkezése a hazai 
jelenkortörténetírásban

A megtisztelő felkérésnek, tehát, hogy a jelenkortörténet írás szempontjá-
ból mondjak néhány gondolatot az ÁBTL nagykamasz korba lépése alkal-
mából, legkevesebb három módon lehetne eleget tenni. A jelent nagyon 
tudatosan megélő, a történelmet jelen idejű tudományként értelmező, a 
politika és a történettudomány közötti dialógust segíteni próbáló törté-
nészként méltathatnám az ÁBTL szerepét kollektív nemzeti emlékeze-
tünk és a társadalom által igényelt információs kárpótlás intézményes 
letéteményeseként. Kiemelhetném a gyakran változó törvényes környe-
zetben végzett változatlan következetességű és rendszerességű szívós 
munkát a különlegesen fontos és szenzitív források hozzáférhetővé tétele 
érdekében. Beszélhetnék azokról a sikeres erőfeszítésekről, amelyekkel 
a jogállami törvényesség és a politikai, erkölcsi, történeti igazságosság 
között nemegyszer felszínre törő feszültségeket kezelik. 

Másik szempont lehetne az ÁBTL méltatása olyan levéltárként, amely 
munkatársai segítségével több tucat, legalább négy generációhoz tartozó 
történész kolléga sok száz publikációjának megszületését tette lehetővé. 
Nem íródhattak volna meg az ÁBTL forrásai, munkatársainak segítsége 
nélkül alapvető művek a koalíciós időszak, a Rákosi- és a Kádár- rendszer 
politika-, társadalom-, művelődés- és mentalitástörténetéről, 1956-ról, 
így különösen nagy visszhangot kiváltó művek neves politikusok mun-
kásságáról, egyháztörténetről, a magyar emigrációkról, a politika látható 
és rejtett vonulatai közötti kapcsolatrendszerekről, döntéshozatali me-
chanizmusokról, az ún. másképp gondolkodók különböző csoportjairól, 
a rendszerváltást előkészítő társadalmi és politikai folyamatokról. S ne 
feledkezzünk el arról sem, hogy az ÁBTL anyagai késztették egyik legne-
vesebb írónkat Javított	kiadás írására. 
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A harmadik megközelítés az ÁBTL mint jelenkor történeti tudományos 
műhely bemutatása lehetne. Beszélhetnék sok tucat saját kiadványukról, a 
munkatársak számos publikációjáról, az ÁBTL szaktudományos beágya-
zottságát tanúsító, partnerintézményekkel együtt közzétett és támogatott 
könyvekről, szűkebb körű, intenzív műhely- és a nagyobb nyilvánosság-
hoz szóló konferenciákról. Mindhárom megközelítési mód bizonyos fo-
kig leltárhoz vezetne, erre pedig ilyen alkalmakkor nincs idő, s bármilyen 
konkrét teljesítmény kiemelése elégedetlenséggel tölti el mindazokat, 
akikről nem esik szó.

Ezért más megoldást választottam. Azt feltételezvén, hogy ez az ünnepi 
alkalom szélesebb visszhangot kap, néhány a jelenkor történetét vizsgáló 
kutatók, a politikai döntéshozók és a társadalmi közgondolkodás számára 
megítélésem szerint egyaránt fontos dilemmára szeretném felhívni a fi-
gyelmet. Olyan nagyszerű lehetőségekre, amelyek ugyanakkor nem egy 
buktatóval terheltek, hogy enyhe képzavarral tartsam ébren figyelmüket. 

Az első egy talán meghökkentőnek tűnő kérdés: minek a történetére for-
rások az itt őrzött iratok? AZ ÁBTL útmutatója szerint itt őrzik az 1944. 
december 21. és 1990. február 14. közötti államvédelmi, állambiztonsági 
tevékenységet végzett magyar hatóságok működésével összefüggésben 
keletkezett iratokat. Mintegy egy millió személy életéről, tevékenységé-
ről találhatunk adatokat (2011 végéig 750.000 megfigyelt személy adatait 
rögzítették elektronikusan). Enyhe túlzással azt mondhatjuk, hogy ha na-
gyon keresünk, előbb-utóbb bármely magyar család történetére találunk 
itt adatot. Természetesen igen különböző terjedelmű, mélységű adatokról 
van szó, de így is hatalmas lehetőséget nyújt ez az anyag a társadalom-
történet kutatására. Mit is árulnak el ezek az államvédelmi dokumentu-
mok? Az állam leginkább saját társadalmától védte magát, de persze az 
állam sem egy lélek nélküli gépezet, hanem azt is a társadalomhoz tarto-
zó emberek működtetik, akik így örkényi vagy mrożeki nyelven szólva 
saját maguktól is védik magukat. Vagy valóban van az államnak önálló 
érdekű személyisége, ahogyan azt például Szekfű Gyula ábrázolja A	ma-
gyar	állam	életrajzában, ami nem pusztán polgárainak összessége? Vagy 
az államapparátus a gyakori rendszerváltások és a rendszerváltásokon 
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belüli hatalmi viszonymódosulások eszközeként váltogatja represszív 
intézkedéseinek célcsoportjait? Más oldalról közelítve: a diktatúrákban 
oly meghatározó félelemből szinte egyforma arányban jutott elnyomónak 
és elnyomottnak, Gyarmati György megfogalmazásában a kommunista 
diktatúra Sztálin-Rákosi féle típusában a hatalom kedvezményezettjeinek 
valamint a hatalom kiszolgáltatottjainak biztonságérzete (pontosabban 
annak hiánya) alig különbözött. Az iratok nagy része leginkább erre a 
mindent átható félelem- és rettegéstörténetre forrás, arra a légkörre, amit 
Orwell híres 1984-e vagy Illyés Gyula Egy	mondat	a	zsarnokságról című 
verse oly híven tükröz. 

Források az iratok természetesen a hatalomgyakorlás, a döntéshozatali 
módszerek mechanizmusaira s ez vezet át egy következő alapkérdéshez: 
mennyiben segít ez a 4000 folyóméter abban, hogy jelenkortörténészként 
minél hitelesebb képet adjunk Magyarország 1944 és 1990 közötti tör-
ténetének alperiódusairól. Csak 1948, a kommunista hatalomátvétel tel-
jes körű kiterjesztése jelentős korszakhatár vagy még az sem, hiszen a 
diktatúra megágyazói a II. világháborús összeomlás első percétől kezd-
ve kulcspozíciókban tevékenykednek? Mik a Rákosi- és Kádár-rendszer 
azonosságai és különbségei? A különbségek lényegiek vagy felületiek? 
A puhának tűnő diktatúra mindig magában hordozza a megkeményedés 
lehetőségét vagy inkább fokozatosan és visszafordíthatatlanul épül le? 
Az ÁBTL kiadványai, szakmai mérlegkészítései gyakran utalnak az ira-
tok társadalmi-politikai „hasznosításának” sürgető és igencsak jogos igé-
nyére. Súlyos ellentmondás feszül azonban a napi egyéni betekintések és 
tudományos kutatói igények kielégítése valamint az alapkérdés megvála-
szolásához szükséges szisztematikus iratfeltárás továbbá a számos egyéb 
forrás őrzőhely anyagait és a hatalmas nemzetközi szakirodalom ismeretét 
feltételező, árnyalt választ lehetővé tévő tudományos feldolgozás között. 
Az egyik beszámoló gondolatával és szavaival élve: A rendszer átalakítás 
politikai fordulatával múlttá nyilvánított közel fél évszázad során igen 
különböző okokból és formában válhatott egy-egy személy (és tegyük 
hozzá kisebb vagy nagyobb csoport) a sokfajta szempontból keletkeztetett 
dossziékban érintetté. Érthető, magyarázható, hogy oly régóta húzódik a 
múlt hagyatékának érdemi szabályozása, de ez súlyos veszélyeket rejt 
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magában: napi érdekeltség szerint újrahasznosított ballasztként hurcoljuk 
a múlt e rendezetlenül hagyott szegmensét. Nagy hiba, ha a vadászaton 
a nyúl kezébe kerül a puska és identitászavarba kerül a vadász, a társa-
dalmi munkamegosztásban igencsak különböznek a történész, a társada-
lomtudós és a politikus feladatai és módszerei. Az ÁBTL mindkét szakma 
számára meghatározó intézmény és folyamatos párbeszédük, kölcsönös 
empátiájuk a nyugodt társadalmi légkör egyik előfeltétele. Célszerű, ha a 
politikus tisztában van a forráskritika fogalmával és a történésznek is be 
kell látnia: nemcsak hosszú távú kutatási projektekben lehet tudományos 
igényű válaszokat adni aktuális kérdésekre, hanem vállalni kell aktuális 
vonatkozású szakvélemények megformálását is. 

A 4000 folyóméter tengerén hajózva (hogy újabb képzavarral frissítsem 
hallgatóimat) egy-egy zátonyra futva nagyigényű kérdések merülnek fel a 
kutatóban. Mennyiben segítenek ezek a források a nemzeti érdek, bűn és 
a bűnbakok értelmezésében? Mennyiben támogathatják a jogi, politikai, 
erkölcsi értelemben vett bűn definícióját, a bűnösök megbüntetését? Mi 
erősíti jobban az annyira kívánatos társadalmi kohéziót: a régi tapaszta-
latok szerint nemegyszer igen hatékony bűnbakkijelölés vagy a kritikus 
önvizsgálat? Mennyiben épültek a diktatúra keményebb és puhább idő-
szakai kizárólagos külső kényszerre s Czesłav Miłosz híres könyvének 
címét kölcsön véve, milyen mértékben hárítható a felelősség a helyi rabul 
ejtett elmékre a sztálinizmus és általában a kommunizmus térnyeréséért? 
Sok kiemelkedő elme (akikről itt vastag dossziék találhatók) kereste a vá-
laszt: hogyan egyeztethető össze az évezredes nemzeti értékek megőrzése 
a kommunizmus mindent átértékelni és átalakítani akaró, racionálisnak 
mondott, irracionális szenvedélyével? Milyen mélyen hatotta át a félelem 
generálta agresszió a társadalmat? Az éles fogalmazásért elnézést kér-
ve: a társadalom nem kis csoportjai a levéltár gyűjteményei által lefedett 
teljes időszakban örök vesztesek voltak, s információs kárpótlás helyett 
inkább emberi életkörülményekre vágytak és vágynak. Minden ideológiá-
ból vagy kiábrándultak, vagy ezek nem is szólították meg őket, talán máig 
hatnak sérelmeik. 1990 óta újabb megpróbáltatásokkal is sújtották őket 
és szembe kell néznünk radikalizálódásuk politikai következményeivel. 
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Az ÁBTL dokumentumaiban részben vagy egészben dokumentált sok 
százezer sors arra inthet kutatót, politikust egyaránt, hogy ne pusztán 
társadalmi devianciának, rendőri ügynek (de annak is) kezelje e jelen-
ségeket, hanem figyeljen mélyre nyúló gyökereikre is. A sokszázezer do-
kumentált sors ugyanakkor nagy esélyt is ad arra, hogy a megszokottnál 
jóval szélesebb kitekintésű szintézisek készüljenek nemzeti történelmünk 
II. világháború utáni fél évszázadáról. Az érdeklődés irányultságát tekint-
ve figyelemre méltó a Levéltár igazgatójának egyik észrevétele, hogy az 
iratanyagban folytatott kutatások jó része – főként eleinte – értelmiségi 
körökre, zömmel a társadalom fehérgalléros kisebbségére koncentrált. 
Holott az a benyomásom – már a megfigyeltek, a vegzáltak fentebb em-
lített nagyságrendje, illetve a társadalmi rétegződés belső arányai miatt 
is –, hogy az államszocialista korszak pellengérre állítottjainak többsége 
a „köznépből”, az agrár- és az ipari szféra kétkezi dolgozóiból került ki. 
A múltfeltárás kutatási igénye a források jellegéből adódóan pedig gyak-
ran akarva-akaratlan ügynökvadászattá transzformálódik. Az ügynökök 
megismerése érthető társadalmi igény, de a szakmának unos-untalan fi-
gyelmeztetnie kell: nem az ügynökök voltak a diktatúra vezetői, helyi 
értékük kijelölése, jelentőségük, felelősségük meghatározása sok egyéb 
forrás tanulmányozását és háttérismeretet igényel. Szerencsére az ÁBTL 
munkatársa közül jó néhányan kutatókként is jól ismertek és biztos kézzel 
tudják segíteni máshol dolgozó kollégáikat a forráskritika alkalmazásá-
ban e sajátos forrásterepen. 

1990-ben úgy láttuk: az élet legtöbb területén korlátlannak tűnő esélyeket 
kapott a magyar társadalom. Így rendkívüli lehetőségek nyíltak a legkö-
zelebbi közelmúlt feltárására és polemikus értelmezésére is. A korlátlan 
lehetőségek a mindennapok során csak józan intézményes, átlátható kor-
látok beépítésével használhatók ki. Az ÁBTL az egyik legfontosabb, ha 
nem a legfontosabb ilyen intézmény: őszintén reméljük, hogy könnyen 
vészeli át a kamaszkor viharait és magabiztos, de önvizsgálatra mindig 
kész felnőttként segíti tovább jelenkortörténet kutatásunkat, s ennek ré-
vén is nemzeti önismeretünk csiszolódását. Isten és egy nagyvonalú költ-
ségvetés éltesse!
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BESZÁMOLÓ, 2012

I. A Történeti Levéltár historia domusa, 2012

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára szakmai feladatellá-
tásának fontosabb jogszabályi kereteit továbbra is a 2003. évi III. törvény 
határozta meg. Emellett a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánle-
véltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkező 2011. évi 
CXII. törvény, valamint a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak 
tevékenységével összefüggő szakmai követelményeket előíró 10/2002. 
(IV. 13.) NKÖM rendelet előírásai szabályozzák.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2012.	március	 1-jén a Történeti Le-
véltárban mutatta be a fennállásának 15. évfordulója alkalmából kiadott 
kötetét. A	szakszolgálat	Magyarországon,	avagy	tanulmányok	a	hírszer-
zés	és	a	titkos	adatgyűjtés	világából	(1785-2011) című kötetet Gyarmati 
György főigazgató mutatta be az érdeklődőknek. A kötet a Levéltár több 
munkatársának tanulmányát is tartalmazza. 

A Történeti Levéltár és a L’Harmattan kiadó közös könyvbemutatót tartott 
a Levéltárban március 12-én. Bánkuti	Gábor: Jezsuiták a diktatúrában, 
1945-1965 című kötetét Mártonffy	Marcell egyetemi docens; Gyarmati 
György: Kísértő közelmúlt című könyvét Kukorelli	István egyetemi tanár; 
Müller	Rolf: Titkok –Képek – Nyolcvanas évek című kötetét Tímár	Péter, 
a Fotóművészet főszerkesztője ismertette.

2012.	március	 22-én	Szegeden Az államtudós és államférfi Bibó István 
címmel közös rendezvényt tartott a Történeti Levéltár, az ELTE ÁJK Ál-
lam- és jogelméleti Tanszéke, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságá-
nak Jogi Szakbizottsága és az SZTE ÁJK Politológiai Tanszéke. A prog-
ramot köszöntötte Szabó	 Imre, a szegedi egyetem jogi karának dékánja 
és Paczolay	Péter tanszékvezető egyetemi tanár. A kapcsolódó kiállítást 
Gyarmati	György	nyitotta meg.
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A Betekintő, a Levéltár internetes folyóirata május	 17-én kerekasztal 
beszélgetést rendezett az Ügynökkérdés	 a	 tudományos	 történetírásban 
címmel. A meghívott beszélgetőpartnerek és a hallgatóság tagjai saját 
tapasztalataik alapján számoltak be az egykori állambiztonság iratainak 
kutathatóságáról, a jogi szabályozás kérdéseiről.

2012. május 31. és június 3. között Gdanski Egyetem nemzetközi kon-
ferenciát rendezett a kelet-közép európai térség szocialista korszakbeli 
migrációs és emigrációs történéseiről a Történeti Levéltár közreműködé-
sével.

Szabó	Máté, az alapvető jogok biztosa hivatalból indított eljárása kere-
tében vizsgálta a Történeti Levéltár működését. A 2012 júniusában el-
készült AJB-2859/2012. számú jelentés összegző megállapítása szerint 
„létrehozása óta sem magánszemélyektől, sem kutatóktól nem érkeztek 
hivatalomba a Történeti Levéltárra háruló egyéni és kollektív információs 
kárpótlási igények teljesítésének gyakorlatát sérelmező panaszok.” 

Az Országgyűlés	 Nemzetbiztonsági	 Bizottsága október 2-ai ülésén tár-
gyalta és vette egyhangúlag tudomásul 2011. évi beszámolónkat.

A	 Történeti	 Levéltár	 2012.	 október	 14-én	 és	 15-én	 ünnepelte	 fennállá-
sának	15.	évfordulóját. Ennek keretében közép-európai társintézménye-
ink képviselőinek részvételével október	14-én	nemzetközi	konferenciának	
adtunk	otthont,	amelyet Lezsák	Sándor, az Országgyűlés alelnöke nyitott 
meg. Lezsák Sándor személyes emlékei és a Levéltártól kapott iratanyaga 
felidézésével is alátámasztotta azon véleményét, amely szerint a Levél-
tár tevékenysége nagymértékben hozzájárul a hazai közösségi emlékezet 
alakításához. Ezután a Történeti Levéltár főigazgatója, Gyarmati	György 
röviden áttekintette az intézmény elmúlt másfél évtizedes tevékenysé-
gét, az egyéni és a kollektív információs kárpótlásban betöltött szerepét. 
Lakos	János, a Magyar Országos Levéltár címzetes főigazgatója, levél-
tári vezető szakfelügyelő és Pók	Attila, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének 
igazgatóhelyettese a Történeti Levéltárnak a magyar levéltárügyben, illet-
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ve a hazai jelenkortörténet írásban betöltött szerepét értékelte. A közép-
európai állambiztonsági levéltárak képviseletében Ekaterina	 Boncheva 
(Bulgária), Keszely	Tamás és Svetlana	Ptacnikova (Csehország), Andre-
as	 Petter (Németország), Andrzej	 Pieczunko (Lengyelország), Csendes	
László (Románia) és Ivan	Petransky (Szlovákia) köszöntötték a magyar 
társintézményt, illetve számoltak be saját intézményük működéséről. 

A rendezvény délutáni programjában két könyvbemutatóra, valamint a 
Levéltár tevékenységét bemutató két előadásra került sor. „Állami	titok”	
–	Internáló-	és	kényszermunkatáborok	Magyarországon	1945-1953 című 
kötetet, amelynek szerzői Bank Barbara, Gyarmati György és Palasik Má-
ria voltak, Gálszécsy	András nyugalmazott miniszter mutatta be. A	Nagy	
Testvér	 szatócsboltja	 –	 Tanulmányok	 a	 magyar	 titkosszolgálatok	 1945	
utáni	történetéből című, Gyarmati György és Palasik Mária szerkesztette 
kötetet Szász	Zoltán, az MTA Történettudományi Intézetének nyugalma-
zott igazgatója méltatta.
A könyvbemutatók után Bank	 Barbara, a Levéltár munkatársa számolt 
be az egykori recski munkatábor virtuális rekonstrukciójáról. E nap záró 
előadását Cseh	Gergő	Bendegúz főosztályvezető-helyettes tartotta: az ún. 
Norvég Alap által támogatott, 2009. és 2011. között lezajlott, tömeges 
iratmentési, digitalizálási és iratsavtalanítási program eredményeiről szá-
molt be. 
Este az Országgyűlés épületében, a felsőházi pihenőben, Lezsák	Sándor 
alelnök nyitotta meg a Recsk - kényszermunkatáborok (1950-1953) című 
kiállításunkat. A rendezvénysorozatot 15-én szakmai kirándulás zárta.

A	németek,	mint	megfigyeltek	a	hidegháborúban – a német kisebbség és 
a kitelepítettek szervezeteinek megfigyelése és állambiztonsági ellenőr-
zése Kelet-Európában és a két Németországban a szocialista országok 
állambiztonsági szervei által címmel nemzetközi konferenciát tartottak 
2012.	november	15.	és	17.	között	Pécsett. A PTE BTK Német Történelem 
és Kultúra Délkelet-Európában Alapítványi Tanszék mellett a Történeti 
Levéltár a konferencia társszervezője volt és a Levéltár főigazgatója elő-
adást is tartott a rendezvényen. 
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2012-ben kilenc alkalommal került megrendezésre a Levéltárban a Törté-
nelmi KávéháZ című rendezvényünk, amelynek háziasszonya továbbra is 
Palasik	Mária osztályvezető volt. 

Tovább növekedett internetes folyóiratunk, a Betekintő népszerűsége. 
Amíg 2011-ben 10.830 látogató 17.407-szer látogatta meg a lapot és 
59.112 oldalt töltött le, addig ezek az adatok 2012-re ismét jelentősen 
nőttek, hiszen 23.539 látogató 32.811 alkalommal 87.984 oldalt töltött le.

A házelnöki jóváhagyást követően december 1-jén lépett hatályba a Le-
véltár új Szervezeti és Működési Szabályzata.

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara, a Kodolányi János Főiskola hall-
gatói, valamint a Magyar Történelmi Társulat képviselői összesen három 
alkalommal, mintegy 70 fő részvételével tettek látogatást a Levéltárban, 
ahol a titkárságvezető adott tájékoztatást az Intézmény működéséről, főbb 
feladatairól.

A Levéltár munkatársai közül továbbra is többen aktív résztvevői a levél-
táros és történész szakma különböző hazai és külföldi rendezvényeinek. A 
Levéltár	főigazgatója a Pécsi Egyetem Történettudományi Intézetének ta-
nára, s tagja az MTA Történettudományi Szakbizottságának, illetve a Ma-
gyar Történelmi Társulat Igazgatóválasztmányának. Petrikné	Vámos	Ida 
az EMMI Levéltári Akkreditációs Bizottságának tagja, Cseh	Gergő	Ben-
degúz főosztályvezető-helyettes a Magyar Levéltárosok Egyesületének 
alelnöke, ezen egyesület Informatikai Szekciójának helyettes vezetője és 
levéltári szakfelügyelő. Baráth	Magdolna osztályvezető a Magyar Tör-
ténelmi Társulat Igazgatóválasztmányának tagja. Palasik	Mária osztály-
vezető a 2011-2016 EU FP 7 Science and Society promramja keretében 
meghirdetett Female Empowerment in Science and Technology Academia 
c. projekt tudományos tanácsadó testületének tagja. Argejó	Éva,	Baráth	
Magdolna	és	Köbel	Szilvia az ELTE, Okváth	Imre főosztályvezető pedig 
a Károli Gáspár Református Egyetem meghívott előadója, illetve szemi-
náriumvezetője.



33

A XXVII. Magyar rendvédelem-történeti konferencián október 27-én 
Müller	Rolf és Takács	Tibor tartott előadást. Bikki	István titkárságvezető 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által szervezett tovább-
képzés keretében november 12-én, november 19-én és december 17-én, 
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat átképzőseinek december 6-án tartott 
előadást. 

Munkatársaink közül Baráth	Magdolna Bulgáriában, Borvendég	Zsuzsan-
na Csehországban, Cseh	Gergő	Bendegúz Németországban és Szlovákiá-
ban, Palasik	Mária Csehországban és Lengyelországban, Petrás Éva Len-
gyelországban, Szőnyei	Tamás Szlovákiában, Bandi	István és Vörös	Géza 
Romániában képviselték a Történeti Levéltárat külföldi társintézménye-
ink különböző rendezvényein (munkaértekezletein, konferenciáin).
A középiskolák számára meghirdetett előadói program keretében	
Krahulcsán	Zsolt,	Palasik	Mária,	Papp	István	és	Takács	Tibor hét alka-
lommal tartott előadást. 

A Történeti Levéltár 2012. évre jóváhagyott létszáma továbbra is 99 fő 
volt. A munkatársak közül ebben az évben két fő tett sikeres közigazgatá-
si szakvizsgát, tíz fő pedig sikeres alapvizsgát. Két kollégánk vesz részt 
PhD képzésben.
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II. Iratátadások, iratátvételek

A Történeti Levéltár fennállása óta a 2012. év volt az első olyan év, hogy 
az utódszervezetek nem adtak át egyetlen lapnyi iratot sem. Feltétele-
zésünk szerint ezen jelenség mögött a minősített adat védelméről szóló 
2009.	évi	CLV.	törvénynek a minősített iratok felülvizsgálatával kapcso-
latos előírásainak „utóhatása” állhat. E törvény ugyanis az előző titok-
törvény 3 évenkénti felülvizsgálati határideje helyett 5 évenkénti köte-
lező felülvizsgálatot ír elő a minősítőnek az általa vagy a jogelődje által 
készített és a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adatok 
vonatkozásában.

A Történeti Levéltárba 2007-2012-ben érkezett iratok mennyisége
(iratfolyóméterben: ifm)

Iratátadásra kötelezett szervek 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Átvilágító Bizottságok 1,74

A (volt) Belügyminisztérium és 
szervei 0,03 11,16 0,96 0,96 0,25

Információs Hivatal 0,66 1,46 1,80

Katonai Felderítő Hivatal 0,02

Katonai Biztonsági Hivatal 0,02

Központi Kárrendezési Iroda 
(BM-től elvitt internálási iratok) 0,60

Nemzetbiztonsági Hivatal 0,84 0,01 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 0,49 1,56 0,12 0,12

Országgyűlés Hivatala

Váci Fegyház és Börtön 8,27

Miniszterelnöki Hivatal 0,01

Önkormányzati Minisztérium 1,26

magánszemély 0,12 0,02

Összesen 2,02 22,46 2,40 2,88 0,99 0
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III. Az állampolgári ügyek intézése

A 2012-es évben összesen 3268	db ügyiratot, 2864 új és 394 db ismételt 
kérelmet regisztráltunk. Az Levéltár megalakulásától kezdve eddig össze-
sen 30	015	személy kérelmét rögzítettük. Az ismételt és az ún. szakaszolt 
ügyeket figyelembe véve ennek mintegy három-négyszeresét teszi ki a 
Levéltár ügyiratforgalma.

A Történeti Levéltár létrejötte óta 2012-ben a negyedik legerősebb évet 
zártuk. Az előző évihez képest összességében harmadával, de első negyed-
év végére négyszeresére nőtt a benyújtott kérelmek száma az előző év azo-
nos időszakához viszonyítva. A megnövekedett forgalom alapvetően két 
okra vezethető vissza. Egyrészt a Levéltárunkról a médiában megjelenő 
hírek, valamint a Levéltár működését szabályozó törvény átdolgozásának 
újabb javaslatai ismét felkeltették az állampolgárok érdeklődését. Másrészt 
a Levéltár internetes honlapján új szolgáltatásként megjelent online kitölt-
hető kérelem-sablon is gyorsan népszerűvé vált az állampolgárok között, 
ami tovább növelte az ügyforgalmat. Az elmúlt évben 690 fő saját magára 
és 328 állampolgár elhunyt hozzátartozójára juttatta el online beadványát 
az ügyfélszolgálatra, ezek a benyújtott kérelmek mintegy 36%-át tették ki. 

2012-ben 2528	lezárt ügyiratokból 1570	(2011-ben 885) volt nemleges, a 958	
„találatos” ügyirat esetében pedig 52	193	oldal másolatot adtunk át az ügyfe-
leknek. Többségében személyesen vették át az iratmásolatokat (632 ügyfél), 
326 esetben pedig postai úton küldtük meg. A nemleges és érdemi válaszok 
aránya a 2011-es adatokhoz képest romlott (2011-ben 53:47%; 2012-ben 
61:39%), viszont 10%-kal több iratmásolatot tudtunk az állampolgároknak át-
adni. Ezen belül az ismételt kérelmek esetében több mint 9	300 lap újabb irat-
másolatot vehettek át az érdeklődők. Az elmúlt 15 évben a második legtöbb 
iratmásolatot adtuk ki, ennél többet csak 2002-ben vehettek át az ügyfelek.

Az újrafuttatási kérelmek közül 156 esetben tudtunk új iratanyagot átadni 
(9334 lap), illetve 55 esetben a szakaszolt kutatómunka eredményeként 
nagy mennyiségű iratanyagokat prezentáltunk a kérelmezőknek. 
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Az év folyamán egy személy élt zároltatási jogával, és három ügyfél he-
lyesbítési kérelmét regisztráltunk. 

Az ügyfelek egy-két kivételtől eltekintve, kérték a róluk jelentő ügynökök 
azonosítását. 872	fedőnév azonosításával 662 lapnyi iratmásolatot adtunk át a 
kérelmezőknek. Ezek az adatok szintén magasabbak, mint az előző években.

2012-ben 3	268	 (2011-ben: 2226) kérelem, az előző évi 741 (2011-ben: 
508 db) ügyirathátralékkal együtt, összesen 4	009	ügyirat került elintézés-
re. A befejezett kutatásoknál 2	011 esetben (2011-ben: 1164) volt a keresés 
eredménytelen, 1044 kérelemre (2011-ben: 829) – mintegy 15 %-kal több 
– 53	294	oldalnyi másolatot készítettünk elő.
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IV. A tudományos kutatók fogadása

A 2003. novemberi nyitástól kezdve 2012. év végéig a Levéltár kutató-
szolgálatánál 1611 kutató regisztráltatta magát. Ők összesen 1945 kutatá-
si témában jelezték kutatási szándékukat. 

2012-ben új feladatként jelentkezett, hogy az év közepétől megszűnt Le-
véltári Kutatási Kuratóriumtól a kutatási engedélyek kiadása átkerült a 
Történeti Levéltárhoz. Ennek figyelembe vételével módosítottuk a Kuta-
tási Szabályzatot, illetve meghatároztuk az ügymenetet.

2012-ben 169 volt az új kérelmek száma, és 242 kutatás húzódott át az 
előző évből, így ebben az évben összesen 411	kutatási	témára adtunk ki 
iratokat. A fentiekkel együtt a kuratórium még az év első felében 25 ki-
terjesztést is elbírált. Az elektronikus kutatónapló szerint ténylegesen 329 
külső és 13 belső kutató látogatta meg a kutatótermet, tehát összesen 342	
kutatót szolgáltunk ki. Ők együttesen 3	577	alkalommal kutattak, és 2	832 
nyilvántartásba vett kérőlapon adminisztráltuk a kiadott iratanyagot.

A 2012. évben 13	 külföldi	 kutatónk volt, közülük tíz az Európai Unió 
valamelyik országából érkezett, hárman pedig az Unión kívülről. Magán-
kutató négy volt.

Kutatási kérelmet nem utasított el sem a Levéltári Kutatási Kuratórium, 
sem a Történeti Levéltár főigazgatója. Ebben az évben kettő kivételével 
minden kutatási témára találtunk anyagot.
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2012-ben 98 111 lap fénymásolatot és 2 233 digitalizált fotót adtunk ki 
a kutatóknak (A 2011. évihez képest 28%-kal többet). Az összes kiadott 
fénymásolat 4%-a, 3 730 lap volt anonimizált. 

A levéltár munkatársai 6 095 dossziét, 8 697 lap szálas iratot és 165 doboz 
működési iratot adtak ki a kutatóknak.
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V. A levéltári feldolgozó munka

2012-ben lassabb ütemben, de folytatódott a Levéltár komplex állomány-
védelmi programja, ezen belül pedig az iratok savtalanítása. A munkafo-
lyamatban 2012-ben 52.374	fólió (183 dosszié, 13 db térkép, 16 db terv-
rajz, 232 újságlap, 3 db plakát) különösen veszélyeztetett levéltári anyag 
savtalanítása, restaurálása történt meg. Az iratok biztonsági digitalizálá-
sát jórészt belső munkaszervezéssel oldottuk meg. 

A savtalanítással összefüggő feladatok mellett a restaurátorok elvégezték 
mintegy 1500	fénykép restaurálását (tisztítás, cellux eltávolítása mecha-
nikus úton és vegyszerrel, egyéb ragasztók eltávolítása nedves kezeléssel, 
préselés, szárítás, savmentes boríték készítése), 25 db könyv kötését, 2 db 
fotóalbum megtisztítását, fűzését, kötését. 

2012-ben két külső megbízásra (egy egyéni vállalkozó restaurátor, illetve 
a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltárának megrendelésére) 
összesen 3	619	fólió iratanyag savtalanítása és szükség szerinti restaurá-
lása is megtörtént.

Az állományvédelmi célú digitalizálási feladatok közül 2012-ben a sav-
talanításra váró dossziék, nyilvántartások kaptak prioritást. Emellett fo-
lyamatosan végeztük a különösen sokat keresett vagy a használat miatt 
rossz fizikai állapotba került operatív és vizsgálati dossziék igény szerinti 
digitalizálását is. 2012-ben összesen 201	 185 oldalt digitalizáltunk, il-
letve töltöttünk be az ABTLINFO központi adatbázisba. Az ABTLINFO 
központi adatbázisban 2012. december 31-én összesen	 1	 627	 698 oldal 
volt már digitálisan elérhető. A dossziékban, albumokban őrzött fényké-
pek állományvédelme, valamint felhasználási körük szélesítése érdeké-
ben 2012-ben összesen 4	201 fénykép digitalizálása, betöltése és leírása 
történt meg, melyben így már összesen 11	 532	 fotó	 érhető el digitális 
formában. Ebből összesen 1116 fényképet már internetes adatbázisunk-
ban is közzétettünk. Állományvédelmi okok miatt 135 doboz (16,20 ifm) 
iratanyagot dobozoltunk át savmentes dobozokba.
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2012-ben az alábbi rendezési munkákat végeztük el. Az alapszintű rende-
zés keretében első lépésként a 2.5.1 és 2.5.2 állagokat pontosítottuk, így 
mostantól a 2.5.1. (BM internálási) iratok alatt valóban a BM szervezeti 
egységeihez köthető ügyiratok találhatóak (eddig ORFK 2.5.2. alatt volt). 
A BM irattárosai által „összerendezett”, különböző szervezeti egységek-
hez köthető iratokat ideiglenesen áthelyeztük a 2.5.2. állagba. Ugyan-
csak 3 kötetet áthelyeztünk a 2.5.3. BRFK internálási iratokhoz. Második 
lépésként a segédlettel nem rendelkező állagokból (2.5.4 egy részéből, 
2.5.5. és 2.5.8. állagokból), összesen 904 doboz, 108,48 ifm iratanyagból 
szálankénti és/vagy ügyiratonkénti szétválogatással kiemeltük a 2.5.1. ál-
lagba tartozó aktákat, összesen: 192 dobozt 23,04 ifm terjedelemben. A 
2.5.8. állag II. sorozatából (265 doboz) elkezdtük kiemelni a Budapesti 
Főkapitányság PRO, az ÁVO, a BM ÁVH és az ÁVH ügyiratait. A múlt 
év végéig 155 dobozt sikerült átnézni és 67 doboznyi (8,04 ifm) iratot 
válogattunk le (a kerületi kapitányságok 1945-1946, a Központi interná-
lótábor 1946-1950, a Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitánysá-
gának Politikai Rendészeti Osztálya, a Magyar Államrendőrség Államvé-
delmi Osztálya 1946.1948. évi iktatott iratok, a BM ÁVH 1949, az ÁVH 
1950. iratait). Folytattuk az 1.11.5. BM III/II. Csoportfőnökség iratainak 
szétválogatását. A Nemzetbiztonsági Hivatal által 2003-ban beszállított 
iratanyagból kiemeltük és átsoroltuk az 1.12.2. állagba tartozó iratokat (2 
dobozt, 0,24 ifm). A rendezés miatt az 1.11.5. BM III/II. Csoportfőnökség 
iratainak terjedelme 34,78 iratfolyóméterre csökkent. Alapszinten tehát 
2012-ben összesen 1451 dobozt, 5 nagy dobozt, 27 ládát, 4 csomót, 63 
kötetet; 186,24 ifm iratot rendeztünk.

A középszintű (ügyiratszintű) rendezés keretében 2012-ben a 3.1.3. Lakás 
dossziék, 1957-1990 (1993) állag terjedelme a rendezés, átdobozolás után 
37 dobozra (4,44 ifm.-re) nőtt. A 2.5.1. állagba tartozó más állagokból 
kiemelt 192 doboznyi (23,04 ifm) BM IV/15., IV/4., IV/5-a osztályok 
iratait évkör szerint elkülönítettük. Segédletek hiánya miatt az eredeti 
rend (alapszámos iktatás) nem állítható vissza, ezért iktatószámuk alapján 
kezdtük el sorba rakni. Jelenleg 44 doboznyi (5,28 ifm) iratot rendeztük. 
Középszinten (ügyiratszinten) tehát 2012-ben összesen 81 dobozt 9,72 
ifm. rendeztünk.
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A darabszintű rendezés keretében 2012-ben elsősorban a 3.2.5. (O-8 
dossziék) középszintű rendezésének előkészítésére került sor. A levéltári 
gyakorlatban nem szokványos módon, a középszintű rendezést meg kel-
lett előznie a darabszintű rendezésnek, ugyanis az Információs Hivatal 
nemcsak a dossziékat, hanem a dossziékon belül az iratokat is több rész-
letben adta át. Ezért az év első felében ezeknek a dossziéknak az eredeti 
rendjét állítottuk vissza a tartalomjegyzék (névmutató) alapján. Össze-
sen 41 doboznyi (4,92 ifm) dossziét, összesen 23 400 lapot kellett ösz-
szerendezni. Az 1.12.2. Budapesti Rendőr-főkapitányság állambiztonsági 
szerveinek iratait rendeztük összesen 39 doboz, 4,68 ifm terjedelemben. 
Darabszinten tehát összesen 80 dobozt (9,60 ifm) rendeztünk. A rendezett 
iratok közül összesen 542 dobozhoz és 1	 kötethez készült (68,05 ifm) 
kutatási segédlet.

A levéltári anyag használatához – az elkészült hagyományos segédleteken 
túl – nagy segítséget nyújt az ABTLINFO-adatbázis, amelyben az iratok 
több mint 72%-a már valamilyen szinten kereshető. Az adatbázis-építés-
nél 2012-ben is folytattuk a dossziék alapadatainak pontosítását. 

2012-ben tovább folytattuk a legkutatottabb, illetve az állampolgárok 
szélesebb körét érintő dossziék adatainak számítógépes rögzítését. Az év 
során összesen 9	600 esetben pontosítottuk az adatbázisban lévő dossziék 
adatait. Az adatbázisban mintegy 21.000 új nevet rögzítettünk, továbbá 
46	000-et módosítottunk, pontosítottunk. Összességében tehát 2012-ben 
pontosan 67	214 név-adat bevitel/módosítás történt. Az adatbázisban ko-
rábban már szereplő neveket összesen 111	471 esetben rendeltük új dosz-
sziékhoz. Összesen tehát 2012. december 31-én 193	 700 dosszié, vala-
mint 776	500 személy adatai szerepelnek az adatbázisban. 

A központi adatbázis fejlesztésében 2012-ben elsősorban a digitális irat-
előkészítésre koncentráltunk. Ennek a fejlesztésnek a keretében lehetőség 
nyílik a már digitalizált iratanyagok gépi anonimizálására, az elkészült 
munkaanyagok vízjeles példányainak elektronikus hozzáférhetővé tételé-
re vagy nyomtatására. A központi adatbázis fejlesztésének másik területe 
a Regisztrum c. modul, melynek feladata lenne, hogy a rendszer lefedje a 
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teljes levéltári anyagot, tehát a dosszié típusú iratok mellett minden egyéb 
irategység nyilvántartható és feldolgozható legyen itt. Az alapvető fej-
lesztések többsége elkészült a Regisztrum modulban, de más fejlesztések 
miatt ezt a programmodult egyelőre nem sikerült felhasználóbarát módon 
véglegesíteni.

Az NKA pályázati forrásainak felhasználásával kifejlesztettük az állambiz-
tonsági parancsok és normák nyilvántartására szolgáló adatbázist, amely 
a honlapunkon mindenki számára hozzáférhető a www.abparancsok.hu 
cím alatt.

2012 folyamán megkezdtük és javarészt be is fejeztük az ’50-es évek 
munkatáborait – különös tekintettel a recski kényszermunkatáborra – be-
mutató új, kétnyelvű honlap, a www.munkataborok.hu fejlesztését. Az 
adatokkal való végleges feltöltés után az oldal 2013 elején bevezethető 
lesz.

Elkészíttettük és a Levéltár honlapján is megjelentettük az Intézmény 
munkájának hat különböző területét bemutató videó-filmeket.
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VI. A tudományos feldolgozó munka

A Levéltár 2012. évi tudományos tevékenysége – a Történeti Levéltár mű-
ködését szabályozó törvényi előírásoknak megfelelően – továbbra is az 
államvédelem-állambiztonság témaköreit érintő történettudományi kuta-
tásokra, az eredmények közzétételére, valamint a Levéltár alaptevékeny-
ségét segítő könyvtári- és hagyatéki anyagok feldolgozására koncentrált.

A kutatási tevékenység, amely a megelőző években elsődlegesen a po-
litikai rendőrség szervezettörténetének és archontológiai jellemzőinek 
a feltárására és publikálására fókuszált, az elmúlt évben befejeződött. 
Eredményeit a közeljövőben megjelenő (Az ávéhásított Belügyminiszté-
rium kézikönyve, a Kibányászott „lignitbűnök”. A Rákosi-korszak egyik 
bányamérnök-perének anatómiája és Az Államvédelmi Osztály (ÁVO) 
1946–1948. Dokumentumok a politikai rendőrség történetéből 2. című 
kötetekben tervezzük közreadni.

Elkezdődött és egyre hangsúlyosabbá vált a társadalom és az állambiz-
tonság viszonyrendszerének a kutatása, különösen annak az egyházak 
irányában folytatott tevékenysége, valamint az ügynökhálózatok kiépíté-
se és működtetésének kérdései. Folytatódott a Budapestről kitelepítettek 
adatbázisának az ÁBTL-ben őrzött forrásokkal való kiegészítése, rende-
zése és a témakörben megszülettek az első, egy-egy híresebb személy, 
vagy család kálváriáját bemutató tanulmányok. Ugyancsak az elmúlt 
évben vette kezdetét a politika rendőrség képdokumentumainak tudomá-
nyos feldolgozása és a magyar katonadiplomácia újjászervezésének és 
működésének kutatása. 

A Levéltár munkatársai kutatási eredményeiket önálló kiadványokban 
(Müller Rolf: Politikai	rendőrség	a	Rákosi-korszakban. Jaffa Kiadó, Bu-
dapest, 2012.; Papp István: A	magyar	 népi	 mozgalom	 története	 1920–
1990. Jaffa Kiadó, Budapest, 2012.) és a levéltár 15. éves évforduló-
jára megjelentetett magyar-angol nyelvű tanulmánykötetben (A	 Nagy	
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Testvér	 szatócsboltja.	 Tanulmányok	 a	 magyarországi	 titkosszolgálatok	
1945	utáni	történetéből. Szerkesztette Gyarmati György–Palasik Mária. 
ÁBTL–L’Harmattan Kiadó, 2012.; illetve Big	Brother’s	Miserable	Little	
Grocery	Store.	Studies	on	the	History	of	the	Hungarian	Secret	Sercices	
after	 World	War	 II.) tették közzé. Ezen túlmenően – különböző szak-
mai folyóiratokban – 51 állambiztonsági-politikatörténeti tematikájú ta-
nulmány jelent meg. A Levéltár elmúlt évi kiadványai közül szakmán 
túli érdeklődést is eredményezett Bank	 Barbara	 –	Gyarmati	György	 –	
Palasik	Mária:	„Állami	titok”.	Internáló-	és	kényszermunkatáborok	Ma-
gyarországon,	1945–1953.	ÁBTL–L’Harmattan	Kiadó,	Budapest,	2012. 
c. munkája. 

A tudományos kutatások és az eredmények publikálása mellett a Levéltár 
az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordított a források oktatási és köz-
művelődési célú bemutatására. Ennek keretében tovább folytatódott – a 
2011. februárjától elindított – Történelmi KávéháZ előadássorozat. A kö-
zépiskolák számára meghirdetett előadói-program keretében négy mun-
katárs hét alkalommal tartott előadást vidéki gimnáziumokban. 

Márciusban nyitott a március 15-i évfordulókat bemutató „Március	idu-
sán.	Március	15-ék	a	Kádár-korszakban” című kiállítás az ügyfélváró te-
remben. A Levéltár fennállásának 15. évfordulója alkalmával rendezett 
konferenciára készült el – a Levéltár munkatársairól készült fotókból ösz-
szeállított – „múltidéző” fotótárlat, amely október végéig az Aulában volt 
megtekinthető.

Továbbra is fontos feladat volt a Történeti Levéltár alaptevékenységét 
segítő könyvtári- és gyűjteményi anyagok feldolgozása, a már működő 
adatbázisok, bibliográfiák folyamatos bővítése és kiegészítése. A könyv-
tár naprakészen regisztrálta és vezette a levéltár munkatársainak megje-
lent kiadványait, publikációit tartalmazó Publikációs-adattárat és folya-
matosan bővítette az Állambiztonsági-bibliográfiát.	

A hagyatékok, gyűjtemények területén tovább folytatódott a fotóhagya-
ték rendezése és tartalmi feltárása, ennek során befejeződött Vass Dániel 
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2700 tételből álló gyűjteményének feldolgozása és az ÁBTL fotó-adatbá-
zisába történő beillesztése. Befejezéséhez közeledik a Makra Zoltán által 
átadott hagyatéki anyag (24 doboz) feldolgozása, a magyar és az idegen 
nyelvű iratanyag 84%-a került iratjegyzékbe.

A Történeti Levéltár internetes folyóiratának a Betekintő számainak szer-
kesztésében a Tudományos Főosztály képviseletében Krahulcsán Zsolt 
főszerkesztőként, Müller Rolf pedig szerkesztőként vett részt. A megje-
lentetett tanulmányokat a Múlt-kor történelmi portál több alkalommal is 
szemlézte.
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VII. Gazdálkodás

A Történeti Levéltár 2012. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási elő-
irányzata 704,1 millió, ebből a támogatás mértéke 699,1 millió, a terve-
zett bevétel 5,0 millió forint volt. A feladat ellátására a 2012. évi engedé-
lyezett létszámkeret 99 fő volt.

Az előirányzatok alakulása (millió	forintban,	egy	tizedessel)

Megnevezés

2011. 
évi 

tény

2012. évi 
eredeti elő-

irányzat

2012. évi 
módosított 
előirányzat

2012. 
évi tény 4/1 4/3

1. 2. 3. 4. 5. 6.
%-ban

Kiadás 706,5 699,1 731,2 722,6 102,28 98,82
ebből: személyi juttatás 411,9 402,0 408,2 407,8 99 99,9
központi beruházás 0 0 0 0 0 0

Folyó bevétel 17,4 5,0 10,2 10,3 59,2 100,98
Támogatás 688,6 694,1 710,6 710,6 103,19 100
Előirányzat-maradvány 8,9 0 8,9 8,6 96,63 96,63
Létszám (fő) 99 99 99 99 100 100

Előirányzat módosítások (millió	forintban,	egy	tizedessel)

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból sze-
mélyi juttatás

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti 
előirányzat 699,1 5,0 694,1 402,0

Módosítások jogcímenként  
- céltartalékból kompenzáció+járulék 5,1 5,1 4,0
- NEFMI-OGY 1,5 1,5
- EGT/Norvég Alaptól pályázat 7,6 7,6
- NKA pályázat 2,3 2,3 1,1
- előirányzat maradvány igénybevétele 8,9 0,3
- nonprofit mük.c.átv.pe. 0,9 0,9
- többletbevételből 4,3 4,3 0,8
- lakáskölcsön törlesztésből befolyt ösz-
szeg újbóli kifizetése 1,5

2012. év módosított előirányzat 731,2 10,2 710,6 408,2



47

A személyi	 juttatás eredeti előirányzata 402 millió forint, a módosított 
előirányzat 408,2 millió forint, a teljesítés 407,8 millió forint volt. 

A növekedésre a fedezetet nyújtotta:
– céltartalékból kompenzációra a 1133/2012. (IV. 26.) Korm. hat. 

alapján +3,9 millió forint, a 1594/2012. (XII. 17) Korm. hat. alapján 
+0,1 millió forint, összesen: +4,0 millió forint,

– NKA-tól elnyert pályázatból + 1,1 millió forint,
–  előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból 

+0.3 millió forint,
– a többletbevételből +0,8 millió forint.

Az	 előirányzat	maradványa	 0,3	millió	 forint, mely a kompenzáció ma-
radványaként kötelezettség-vállalással terhelt és a 2012. december havi 
illetménnyel kifizetésre kerülő kompenzáció összege. 

A munkaadókat	 terhelő	 járulékok eredeti előirányzata 102,6 millió forint, a 
módosított előirányzat 109,3 millió forint, a teljesítés 109,2 millió forint volt. 

A növekedésre fedezetet biztosított a kompenzáció kiegészítés járulék ré-
sze +1,1 millió forint, pályázatból (NKA) +0,2 millió forint, kötelezett-
ség-vállalással terhelt előző évi előirányzat maradvány +0,1 millió forint, 
többletbevételből +3,1 millió forint, dologi kiadásokról +2,2 millió forint.

A	járulékok	maradványa	0,1	millió	forint, a december havi	kompenzáció 
utáni járulék és kötelezettségvállalással terhelt.

A dologi	kiadások eredeti előirányzata 191,8 millió forint, módosított elő-
irányzata 183,3 millió forint volt. A teljesítés 183,1 millió forint lett. 

A növekedésre fedezetet nyújtott az előirányzat maradványból kötelezett-
ség-vállalással terhelt +8,6 millió forint, az NKA pályázatból +0,8 millió 
forint, a NEFMI-OGY támogatás (iratsavtalanítási anyagokra) +1,5 mil-
lió forint, valamint a többletbevételből adódó +0,3 millió forint, szemé-
lyi juttatásból a számlázott szellemi tevékenység fedezetére +0,2 millió 
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forint. A recski tábor kiállítás anyagának kibővítésére, bemutatására a 
Politikai Elítéltek Szövetségétől +0,1 millió forint, Szabadságharcosok 
Közalapítványától +0,8 millió forint. Intézményi beruházásra -18,6 millió 
forint, Munkaadókat terhelő járulékokra 2,2 millió forint. 

A	dologi	kiadás	2012.	évi	maradványa	+0,2 millió forint, mely kötelezett-
ségvállalással terhelt. 

A dologi	kiadások	teljesítésekor a működéshez szükséges szolgáltatások 
áremelkedését kompenzálni tudtuk, jelentős kiadáscsökkentést értünk el 
azzal, hogy augusztusban három, decemberben két hétre az intézmény 
bezárt. Ez komoly mértékű megtakarítást jelentett a közüzemi szolgálta-
tások terén. Az engedélyezett előirányzat szinten tartását a beszerzések 
teljes visszafogásával oldottuk meg. Nagymértékben csökkentettük az 
irodaszer-beszerzés kiadásait. Az üzemanyag árának állandó emelkedé-
se mellett nagy figyelmet fordítottunk a gépkocsik üzemanyag haszná-
latának normán belül tartására is. A folyóirat-rendelés csökkentésével, a 
szakmai és egyéb anyagok, készletek takarékos beszerzésével is figyel-
tünk a költségcsökkentés betartására. Folyamatban van a hagyományos 
izzók takarékos izzókra történő cseréje is. 

Egyéb	 működési	 célú	 kiadások eredeti előirányzata 0, módosított 0,02 
millió forint volt, ez az előző évi kötelezettség vállalással nem terhelt 
előirányzat maradvány, mely befizetésre került. 

Az intézményi	beruházási	kiadások eredeti előirányzata 2,7 millió forint, módo-
sított előirányzata 28,9 millió forint, melyből a teljesítés 21,0 millió forint lett. 

A beruházási	 többletek	fedezetére 2011-ben befejezett Norvég pályázat-
ból NFÜ által visszatartott +7,6 millió forint, dologi kiadásokról +18,6 
millió forint. Az intézményi beruházás előirányzaton 7,9 millió forint kö-
telezettség vállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett.

A levéltár 2012. évben felújítási	kiadási	előirányzattal nem rendelkezett, 
ilyen irányú kiadásai nem voltak. 
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Felhalmozási	 célú	 támogatási kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre 
(lakáskölcsön) eredeti előirányzata 0 millió forint volt, módosított elő-
irányzat 1,5 millió forint, a teljesülés 1,5 millió forint volt, melyet a be-
folyt törlesztő részletekből finanszíroztunk. 

Intézményi	működési	bevételek,	működési	célú	átvett	pénzeszközök eredeti 
előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat 10,2 millió forint, 
a teljesítés 10,3 millió forint volt. Működési többletbevételből 4,3 millió 
forint, non-profit szervezettől működési célú pénzeszköz átvételből 0,9 
millió forint. Bevételi többletként jelentkezik 0,1 millió forint, mely a 
központi költségvetésbe befizetésre kerül.

Támogatások,	támogatásértékű	bevételek eredeti előirányzata 694,1 millió forint, 
módosított előirányzata 710,6 millió forint, a teljesítés 710,6 millió forint volt. 

A támogatás	előirányzat	növekedés összetevői: a 1133/2012. (IV. 26) és a 
1594/2012. (XII. 7) Korm. határozat alapján kompenzáció címén és járu-
lékaira +5.1 millió forint, a NEFMI pályázatból elnyert +1,5 millió forint, 
NFÜ Norvég pályázatból +7,6 millió forint, NKA pályázatból elnyert ösz-
szeg előirányzata +2,3 millió forint. 

A 2012. évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei: 

Kötelezettség-vállalással	terhelt	előirányzat-maradvány:	8,5	millió	forint	
az	alábbi	bontásban
 – személyi juttatások: 0,4 millió forint
 – munkaadókat terhelő járulék 0,1 millió forint
 – dologi kiadások 0,3 millió forint
 – intézményi beruházás 7,7 millió forint

Kötelezettség-vállalással	nem	 terhelt	 előirányzat	maradvány:	0,1	millió	
forint	volt.
 
A Levéltárnak kincstári vagyonhasznosításból származó bevétele nem 
volt. Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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A Történeti Levéltár munkatársainak 
válogatott publikációs jegyzéke, 

2008–2012.

Az alábbiakban – terjedelmi okokból – csupán az elmúlt öt évben napvi-
lágot munkák jegyzékét adjuk közre. A munkatársak 1997–2007 között 
publikált munkáinak jegyzéke megtalálható a Tíz	 év	 után.	Beszámoló 
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2007. évi működé-
séről c. kiadványunkban. Összegzésképpen annyit mondhatunk, hogy 
az elmúlt öt évben hozzávetőlegesen annyi állambiztonsági tárgykörű 
írást jelentettek meg a Levéltár munkatársai, mint a megelőző egy év-
tizedben. A Levéltártól időközben megvált egykori munkatársak nevét 
(zárójelbe) tettük.

Az egyes szerzők munkái – időrendben visszafelé – az alábbi csoportosí-
tásban követik egymást: 1. Önálló tudományos könyv; 2. Társszerzős tu-
dományos könyv; 3. Könyv, monográfia szerkesztése; 4. On-line adattár; 
5. Könyvrészlet, fejezet; 6. Tanulmányok, közlemények folyóiratokban; 
7. Tanulmányok, közlemények önálló kiadványokban; 8. Népszerűsítő 
könyvben fejezetek; 9. Népszerűsítő cikkek; 10. Intézeti jelentés; 11. Ma-
gyarországon megjelent idegen nyelvű munkák; 12. Külföldön megjelent 
idegen nyelvű munkák; 13. Recenziók. (Nem minden szerzőnél jelenik 
meg minden kategória.)

ÁBRAHÁM BALÁZS
Repülőgép eltérítési kísérlet a forradalom előestéjén. Betekintő, 2009/4. 
http://www.betekinto.hu/2009_4_abraham

ARGEJÓ ÉVA
„Itt London”. Szabó Zoltán az állambiztonsági szervek célkeresztjében. 

Holmi, 2012/6. 709–721.
Az 1956-os forradalom és megtorlás az ELTE Állam- és Jogtudományi 

karán. Múltunk, 2010/2. 122–152.
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Atomzselés cukorka. Betekintő, 2010/2. 
 http://www.betekinto.hu/2010_2_argejo
Női visszaemlékezések az 1950-es évek kényszertáborairól. Transindex, 

2010. október. vilag.transindex.ro?cikk=12683
Budapesttől Bernig. Betekintő,	2009/3. 
 http://www.betekinto.hu/2009_3_argejo
„…töltse jól megérdemelt büntetését Magyarország egyetlen szubalpin 

börtönében, Márianosztrán”. Betekintő, 2009/2. 
 http://www.betekinto.hu/2009_2_argejo
Nők sziklás hasadékban. A politizált női szubjektum a visszaemlékezések 

tükrében (1945–1960). Múltunk, 2008/2. 132–152. 
Az állambiztonsági tekintet legendája. Korall, 37. 2009. 115–131. 
A város titkos bugyrai. Állambiztonsági terek és helyek. Kis állambizton-

sági topográfia 1945–1953. In URBS.	Magyar	Várostörténeti	Évkönyv,	
V. Főszerkesztő: Á. Varga László. Budapest: Budapest Főváros Levél-
tára, 2010. 351–375. 

The Legend of the State Security Glance. In Orientation	in	the	Occurence	
Cluj	Napoca. Ed. István Berszán. Kolozsvár: Komp Press, 2009. 129–
141. 

BANDI ISTVÁN
Domiciliu Obligatoriu (D. O.), vagyis kitelepítések, kényszerlakhelyre 

telepítések Romániában 1949–1951. (Társszerző: Bank Barbara). In 
Hantó Zsuzsa: Kitiltott	 családok. Budapest: Magyar Ház, 2009. 
224–245.

A titkos figyelés. Adalékok az állambiztonsági módszertan tárgyköréhez. 
Vigilia, 2008/3. 224–229.

Hétköznapok a foncsorüveg mögött – állambiztonsági eszközök hatása a 
bencés közösség mindennapjaira. In Örökség	 és	 küldetés.	 Bencések	
Magyarországon, 2. Szerkesztette: Illés Pál Attila, Juhász-Laczik Al-
bin. Budapest: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössé-
ge, 2012. 575–586. (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konfe-
renciák, 7/2.)

Adalékok a Pápai Magyar Intézet történetéhez, állambiztonsági módszer-
tani megközelítésben. In	Csapdában:	Tanulmányok	a	katolikus	egyház	
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történetéből,	1945-89. Szerkesztette: Gyarmati György, Bánkuti Gá-
bor. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2010. 189–205.

Modus resistendi. A katolikus egyházi társadalom helyzetstratégiái a fele-
kezeti iskolák államosításának hatására.	In	A	Lénárd	Ödön	Közhasznú	
Alapítvány	Évkönyve	2008,	Az	egyházi	iskolák	államosítása	Magyar-
országon	1948. Budapest: Új Ember Kiadó, 171–184.

Alkalmazási lehetőségek az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-
véltárának digitális kiadványával kapcsolatban. Levéltári	 Szemle, 
2008/2. 79–83.

Dimiciliu Obligatoriu (D.O.), or Relocations, Moving to Compulsory 
Residence in Romania 1949–1951. (Co-author: Bank, Barbara). In 
Hantó, Zsuzsa: Banished	Families. Budapest: Magyar Menedék Köny-
vesház Kiadó, 2011. 255–290.

BANK BARBARA
Recsk.	 Kényszermunkatábor,	 1950−1953. Kiállításkalauz. (Társszerző: 

Gyarmati György). Budapest: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára, 2012. 24 o.

Recsk.	The	Hungarian	Gulag,	1950−1953. (Co-authors: György Gyarma-
ti, Mária Palasik). Budapest: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára, 2012. 24 o.

„Állami	 titok”.	 Internáló-	 és	 kényszermunkatáborok	 Magyarországon,	
1945−1953.	 (Társszerzők: Gyarmati György, Palasik Mária). Buda-
pest: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – L’Harmattan 
Kiadó, 2012. 118 o.

Őze Sándor–Őze Sándorné:	„Sárréti	Sasok”	ellenállási	mozgalom	törté-
nete,	1948–1953. Budapest: Kárpátia Stúdió, 2012. 383.

Előszó. In Őze Sándor–Őze Sándorné: „Sárréti Sasok” ellenállási mozga-
lom története, 1948–1953. Budapest: Kárpátia Stúdió, 2012. 9–10.

Utószó. In Sujánszky Jenő: Küzdelem	a	kommunizmus	ellen. Budapest: 
1945–56 Közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége, 2012. 201–
209.

Domiciliu Obligatoriu (D. O.), vagyis kitelepítések, kényszerlakhelyre 
telepítések Romániában 1949–1951. (Társszerző: Bandi István). In 
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Kitiltott	 családok. Szerkesztette: Hantó Zsuzsa. Budapest: Magyar 
Ház, 2009. 224–245. 

A svábság megpróbáltatásai Magyarországon, avagy mi a neved és a nem-
zetiséged 1944–1953. In Tolerancia?! Szerkesztette: Bertók Rózsa, 
Barcsi Tamás, Bécsi Zsófia. Pécs: Ethosz Kiadó, 2008. 111–123. 

A Buda-Dél-i internálótábor 1945–1949. Mementó, 2011/2. 5–15.
A recski internálótábor története 1950–1953. Nagy	Magyarország, 2010/5. 

4–13. 
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Szövegek, tények, stratégiák. A történelem és forrásai. BUKSZ	Budapesti	
Könyvszemle, 2008/4. 353–362. 

Az államvédelem a maga (szöveg)valóságában. Betekintő, 2008/3. 
 http://www.betekinto.hu/2008_3_takacs
Gyökerek. Avagy elbeszélhető-e a Fidesz megalakulásának története III/

III-as jelentések alapján? ArchivNet, 2008/4. 
 http://www.archivnet.hu/politika/gyokerek.html
Operatív magyar foci ’69. Amikor még a futball-válogatottat is a III/III. 

állította össze. Élet	és	Irodalom, 2008/22. 10–11. 
„Nem kell folyton zabálni” Mindennapi osztályharc az ötvenes években. 

Betekintő, 2008/1. http://www.betekinto.hu/2008_1_takacs
Csahos kutyák és más mesék. Nyíregyházi punkok az állambiztonság lá-

tókörében. ArchivNet, 2008/1. 
 http://www.archivnet.hu/kuriozumok/csahos_kutyak_es_mas_mesek.html
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Az ávós mint szöveg: Harangozó Szilveszter. In A	Nagy	Testvér	szatócs-
boltja.	Tanulmányok	a	magyar	titkosszolgálatok	1945	utáni	történeté-
ből.	Szerkesztő: Gyarmati György, Palasik Mária. Budapest: Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára–L’Harmattan Kiadó, 2012. 
195–210.

Az Operatív Technikai Csoportfőnökség utolsó munkabeszámolói. In 
Szakszolgálat	Magyarországon,	 avagy	 tanulmányok	 a	 hírszerzés	 és	
titkos	 adatgyűjtés	 világából	 (1785–2011). Főszerkesztő: Csóka Fe-
renc. Budapest: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, 2012. 291–328.

1989 mint szöveg. In Állambiztonság	és	rendszerváltás. Szerkesztette: 
Okváth Imre. Budapest: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-
véltára – L’Harmattan Kiadó, 2010. 153–168. (Közelmúltunk ha-
gyatéka)

1989 az állambiztonsági munkabeszámolókban. In Szigorúan	 titkos	
’89.	 A	 magyar	 állambiztonsági	 szervek	 munkabeszámolói.	 Szer-
kesztette: Müller Rolf, Takács Tibor. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 
2010. 25–40. 

Az ávós mint szöveg: Harangozó Szilveszter. In Megtalálható-e	a	múlt?	
Tanulmányok	Gyáni	Gábor	60.	 születésnapjára.	Szerkesztette: Bódy 
Zsombor, Horváth Sándor, Valuch Tibor. Budapest: Argumentum Ki-
adó, 2010. 76–87. 

A fővárosi egyetemistákat ért megtorlás 1956 után. In	A	budapesti	egye-
temisták	 és	 főiskolások	 1956-ban. Szerkesztette: Némethné Dikán 
Nóra, Szabó Róbert, Vida István. Budapest: Nagy Imre Alapítvány – 
Gondolat Kiadó, 2009. 291–331. (Nagy Imre és kora, V.)

Identity as text. The CV of an Officer of the Stalinist Hungarian 
Secret Police. In Big	 Brother’s	 miserable	 little	 grocery	 store.	
Studies	on	the	history	of	the	Hungarian	secret	services	after	World	
War	II.	Ed. György Gyarmati, Mária Palasik. Budapest: Historical 
Archives of the Hungarian State Security – L’Harmattan Kiadó, 
2012. 197–214.

Contemporary History and the Research of the State Security Documents 
in Hungary. In Interpretácia	dokumentov	štatnej	bezpečnosti.	Zborník	
z	vedeckej	konferencie	Bratislava,	16.	novembra	2010.	Ed. Peter Jašek. 
Pozsony: Ústav Pamäti Národa, 2011. 62–72.
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Súčasné dejiny a výskum dokumntov štatnej bezpečnosti v Maďarsku. In 
Interpretácia	 dokumentov	 štatnej	 bezpečnosti.	 Zborník	 z	 vedeckej	
konferencie	Bratislava,	16.	novembra	2010.	Ed. Peter Jašek. Pozsony: 
Ústav Pamäti Národa, 2011. 73–83.
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pest: Nyitott Könyvműhely, 2009. BUKSZ	 Budapesti	 Könyvszemle, 
2010/2. 168–171. 

Gerő András: Térerő. A Kossuth tér története. Budapest: Új Mandátum 
Könyvkiadó, 2008. /Habsburg történeti monográfiák, 3./ Korall, 36. 
2009. 185–190. 

Szilánkok által homályosan. Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a szemé-
lyes emlékezetben. Szerkesztette: Kovács Éva. Budapest: MTA Szoci-
ológiai Kutatóintézet–1956-os Intézet, 2008. Betekintő, 2009/2. 

 http://www.betekinto.hu/2009_2_takacs
Családok történetei. Családok, családfák, generációk. Szerkesztette: Bana 

József, Katona Csaba. Budapest – Győr, Győr Megyei Jogú Város Le-
véltára – MOL – Mediawave Alapítvány, 2007. 307. ill. A	Vörös	Pos-
takocsi, 2008/Tél. 110–113. 

Behálózva – az állambiztonság és Antall József. Rainer M. János: Je-
lentések hálójában. Antall József és az állambiztonság emberei 
1957–1989. Budapest: 1956-os Intézet, 2008. Kommentár, 2008/5. 
96–101. 

Vác ’56. Vác 1956-ban és a megtorlás időszakában. Forrásgyűjtemény. 
1–2. Közreadja: Böőr László, Gyarmati György, Horváth M. Ferenc. 
Vác, Vác Város Levéltára, 2006. 1177. Századok, 2008/1. 260–264. /
Váci Történelmi Tár, IV./
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hogy túljártunk az eszén.” Betekintő, 2012/2. 
 http://www. betekinto.hu/2012_2_toth
Iratbeszállítás, rendezés, segédletkészítés a levéltárban. Betekintő, 2012/3. 

http://www.betekinto.hu/2012_3_toth
A politikai és gazdasági hírszerzés szervezettörténete, 1945–1990.	Bete-

kintő, 2011/2. http://www.betekinto.hu/2011_2_toth_e
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se 1945–1948. Betekintő, 2011/3. http://www.betekinto.hu/2011_3_voros
Klebelsberg Kuno és az Országos Magyar Gyűjteményegyetem. Levéltári	

Szemle, 2010/3. 21–46. 
Az egyházakban foglalkoztatott ügynökhálózat újjáépítése 1956-tól a 

hatvanas évek közepéig. Betekintő, 2010/2. 
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Egyházak az állambiztonsági dokumentumokban. In Csapdában.	Tanul-
mányok	 a	 katolikus	 egyház	 történetéből,	 1945–1989. Szerkesztette: 
Bánkuti Gábor, Gyarmati György. Budapest: Állambiztonsági Szolgá-
latok Történeti Levéltára – L’Harmattan Kiadó, 2010. 281–333. 

Hálózat, hálózatépítés az egyházakon belül. In Egyházüldözés,	egyházül-
dözők	a	Kádár-korszakban.	Szerkesztette: Soós Viktor Attila, Szabó 
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A Levéltár által rendezett kiállítások

A Történeti Hivatal, illetve az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-
véltára munkatársai által készített kiállítások listáját azért tesszük itt köz-
zé, mert e tevékenységünket eddig nem vettük számba. 

1998
A	Történeti	Hivatal	az	iratok	tükrében
 Történeti Hivatal időszaki kiállítása – Rendezte: Argejó Éva
 Budapest, Belügyminisztérium, Nyitott Napok

1999
„A	munkásosztály	ökle”	az	Államvédelmi	Hatóság	
 Történeti Hivatal időszaki kiállítása – Rendezte: Argejó Éva
 Budapest, Történeti Hivatal

2000
Katonai	perek	a	kommunista	diktatúra	időszakában,	1945-1948
 Történeti Hivatal időszaki kiállítása – Rendezte: Argejó Éva
 Budapest, Történeti Hivatal

SZEMBESÍTŐ	 –	 az	 1956-os	 forradalom	 a	 Történeti	 Hivatalban	 őrzött	
iratok	tükrében – Rendezte: Baczoni Gábor – Argejó Éva

 Történeti Hivatal időszaki kiállítása
 Budapest, Történeti Hivatal

2001
Internálás	és	kitelepítés
 Történeti Hivatal időszaki kiállítása – Rendezte: Argejó Éva
 Budapest, Történeti Hivatal

56	KÉPEI
 Történeti Hivatal időszaki kiállítása – Kurátor: Sümegi György
 Budapest, Történeti Hivatal
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2002
HÁLÓZAT	–	a	magyar	állambiztonsági	szervek	működése
 Történeti Hivatal időszaki kiállítása – Rendezte: Argejó Éva
 Budapest, Történeti Hivatal

2003
Politikai	karikatúrák	1945–1990
 Történeti Hivatal időszaki kiállítása – Rendezte: Argejó Éva
 Budapest, Történeti Hivatal 

2006
Élünk!	Okt.	23.	Ifjúság	–	Forradalom	–	Megtorlás
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára időszaki kiállítása
 Rendezte: Sümegi György, Müller Rolf, Krahulcsán Zsolt, 
 Takács Tibor
 Debrecen, Debreceni Egyetem
 Leányfalu, Faluház és Könyvtár 

Kossuth-címeres	forradalom
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára időszaki kiállítása
 Kurátor: Gyarmati György Rendezte: Sümegi György 
 Budapest, Kiscelli Múzeum
 Pécs, Várostörténeti Múzeum

Fényképek	1956
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára időszaki kiállítása
 Rendezte: Sümegi György, Müller Rolf, Krahulcsán Zsolt
 Kolozsvár, Kolozsvár Galéria
 Kaposvár, Vaszary Képtár
 Debrecen, Debreceni Egyetem 

Olthatatlan	tűz
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára időszaki kiállítása
 Rendezte: Sümegi György, Müller Rolf, Krahulcsán Zsolt
 Pápa, Jókai Mór Városi Művelődési Központ 
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Ifjúság	és	Forradalom	1956
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára időszaki kiállítása
 Rendezte: Sümegi György, Müller Rolf, Krahulcsán Zsolt
 Százhalombatta, Barátság Művelődési Központ 

2009
A	rendszerváltás	az	állambiztonsági	iratok	tükrében
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára időszaki kiállítása  
 – Rendezte: Argejó Éva
 Budapest, ELTE ÁJK

„Ne	csak	őrizd,	gyűlöld	is!”
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által biztosított irat-

anyaggal időszaki kiállítás 
 – Az iratanyagot válogatta: Argejó Éva
 Vác, Váci Fegyház

2010
RECSK
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára állandó kiállítása   
 Rendezte: Bank Barbara
 Recsk

1956	az	állambiztonsági	iratok	tükrében
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által biztosított irat-

anyaggal időszaki kiállítás 
 – Az iratanyagot válogatta: Argejó Éva 
 Vác, Apor Vilmos Főiskola

2011
RECSK	
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára állandó kiállítása   
 – Rendezte: Bank Barbara
 Hódmezővásárhely, Emlékpont
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Bibó	István	élete	állambiztonsági	szemszögből
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára időszaki kiállítása  
 – Rendezte: Argejó Éva
 Budapest, ELTE ÁJK

BÁSTYA
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára időszaki kiállítása  
 – Rendezte: Argejó Éva
 Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Magyar	emigráció	1956–1989
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára időszaki kiállítása   
 – Rendezte: Argejó Éva
 Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

2012
MÁRCIUS	 IDUSÁN	 –	 Március	 tizenötödikék	 az	 állambiztonság	 célke-

resztjében
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára időszaki kiállítása   
 – Rendezte: Argejó Éva
 Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Bibó	István	élete	állambiztonsági	szemszögből
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára időszaki kiállítása   
 – Rendezte: Argejó Éva
 Szeged, Szegedi Tudományegyetem
 Hódmezővásárhely, Emlékpont
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Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának 
kiadványai

A	Történeti	Hivatal	1997–1998.	évi	tevékenységéről.	Beszámoló.	[Felelős 
kiadó: Markó György].	[Történeti Hivatal], Budapest, 1999.

A	Történeti	Hivatal	évkönyve,	1999.	Szerkesztette Gyarmati György.	Tör-
téneti Hivatal, Budapest, 1999. (Trezor 1.)

Beszámoló	a	Történeti	Hivatal	1999. évi	tevékenységéről.	[Felelős kiadó: 
Markó György.] Történeti Hivatal, Budapest, 2000.

Államvédelem	 a	 Rákosi-korszakban.	 Tanulmányok	 és	 dokumentumok	 a	
politikai	rendőrség	második	világháború	utáni	tevékenységéről.	Szer-
kesztette Gyarmati György. Történeti Hivatal, Budapest, 2000. (Kö-
zel múltunk hagyatéka)

Beszámoló	a	Történeti	Hivatal	2000.	évi	tevékenységéről.	Felelős kiadó: 
Markó György. Történeti Hivatal, Budapest, 2001.

A	Belügyminisztérium	Kollégiumának	ülései,	1953–1956. I. kötet. Az 1953. 
július 28. és az 1954. június 22. közötti ülések. Összeállította, a jegyzete-
ket készítette és a bevezető tanulmányt írta Kajári Erzsébet. Szerkesztette 
Gyarmati György–S. Varga Katalin. Történeti Hivatal, Budapest, 2001.

Katonai	perek	a	kommunista	diktatúra	 időszakában,	1945–1958.	Tanul-
mányok	a	fegyveres	testületek	tagjai	elleni	megtorlásokról	a	hideghá-
ború	kezdeti	időszakában. Szerkesztette Okváth Imre. Történeti Hiva-
tal, Budapest, 2001.

Beszámoló	a	Történeti	Hivatal	2001.	évi	tevékenységéről.	Felelős kiadó: 
Markó György. Történeti Hivatal, Budapest, 2002.

A	Történeti	Hivatal	évkönyve,	2001–2002. Szerkesztette Gyarmati György. 
Történeti Hivatal, Budapest, 2002. (Trezor 2.)

Gyarmati György: A	politika	rendőrsége	Magyarországon	a	Rákosi-kor-
szakban. = Die	Polizei	der	Politik	in	der	Rákosi-Ära	in	Ungarn.	PTE 
Történelem Doktori Iskola–Történeti Hivatal, Pécs, 2002. (Habilitáci-
ós Füzetek 1.)

Zord idők. A politikai rendőrség történetéből. ÁVO – ÁVH – III/III. Rubi-
con, 2002/6–7. Rubicon–Történeti Hivatal. (Változatlan utánnyomás: 
Rubicon, 2007/1. különszám)
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Beszámoló	a	Történeti	Hivatal	2002–2003.	évi	 tevékenységéről.	Felelős 
kiadó: Markó György. Történeti Hivatal, Budapest, 2003.

Az	 átmenet	 évkönyve,	 2003. Szerkesztette Gyarmati György. Állambiz-
tonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 2004. (Trezor 3.)

Beszámoló	az	Állambiztonsági	Szolgálatok	Történeti	Levéltára	első	(cson-
ka)	évének	tevékenységéről	(2003).	Felelős kiadó: Gyarmati György. 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 2004.

Eörsi László: A	 Széna	 tériek,	 1956.	 1956-os Intézet–Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 2004.

Az	átépítés	éve.	Beszámoló	az	Állambiztonsági	Szolgálatok	Történeti	Le-
véltára	2004.	évi	működéséről. Felelős kiadó: Gyarmati György. Ál-
lambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 2005.

A	 Belügyminisztérium	 Kollégiumának	 ülései,	 1953–1956. II. kötet. Az 
1954. július 13. és 1955. december 9. közötti ülések. Összeállította 
és a jegyzeteket készítette Kajári Erzsébet. Szerkesztette Gyarmati 
György–S. Varga Katalin. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-
véltára, Budapest, 2005.

Európai	Kulturális	Fórum	és	ellenfórum:	Budapest,	1985. A dokumentu-
mokat válogatta, a bevezetőt, a jegyzeteket írta Müller Rolf. Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 2005. (Közel-
múltunk hagyatéka)

Standeisky Éva: Gúzsba	 kötve.	 A	 kulturális	 elit	 és	 a	 hatalom. 1956-os 
Intézet–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 
2005.

Ügynöklisták	 évadja.	 Beszámoló	 az	 Állambiztonsági	 Szolgálatok	 Tör-
téneti	 Levéltára	 2005.	 évi	 működéséről. Felelős kiadó: Gyarmati 
György. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 
2006.

A	 Belügyminisztérium	Kollégiumának	 ülései,	 1953–1956. III. kötet. Az 
1956. január 18. és 1956. október 15. közötti ülések. Összeállította 
és a jegyzeteket készítette Kajári Erzsébet. Szerkesztette Gyarmati 
György–S. Varga Katalin. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-
véltára, Budapest, 2006.

Fényképek,	1956. Írta és összeállította Müller Rolf–Sümegi György. Ál-
lambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 2006.
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A	statikus,	nyugvó	többség.	Beszámoló	az	Állambiztonsági	Szolgálatok	Tör-
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