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Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) számára a
2010. év – a honi közélet fordulatokban bővelkedő mozgalmassága közepette is – majdhogynem mindvégig a kiegyensúlyozott, funkcionális
munkavégzés időszaka volt. Végeztük az egyéni és a kollektív információs kárpótlásnak a Történeti Levéltárra háruló napi feladatait, új irattári
teret alakítottunk ki és szereltünk fel (az intézmény udvara alatt), és jó
ütemben folytatódott az ún. Norvég Alap pályázat elnyerésével korábban
elkezdett nagy volumenű iratrestaurálási, iratdigitalizálási tevékenység.
Ezt a „munkabékét” az év utolsó hónapjában zavarta meg némileg egy
kormányzati illetékes visszatérő nyilatkozata, mely szerint eredetiben
visszaadandók az egykoron megfigyelteknek azok az iratok, amelyeket
illegitim módszerekkel keletkeztettek a titkosszolgálatok az államszocializmus évtizedeiben.
A beharangozott – és törvényben érvényesíteni kívánt – elhatározás számos ponton új jogelméleti, illetve alkotmányossági alapra helyezi a második világháború utáni magyar kommunista pártegyeduralom kárvallottjainak információs kárpótlását. A kérdésnek ugyanakkor több, a közelmúlt feltárását érintő levéltár- és történettudományi vonatkozása is van.
Ennek megfelelően vesszük számba az alábbiakban egyfelől a tervezett
„iratprivatizálás” kodifikációs és jogalkalmazási problémáit, másfelől –
az ÁBTL-ben őrzött iratok sajátosságait részletesebben megvilágítva – az
egyéni (személyes) információs kárpótláson túlmutató komplikációkat.

I. Jogi akadályok
1./ Az Alkotmány 70/G. §-a szerint a Magyar Köztársaság tiszteletben
tartja a tudományos élet szabadságát. A tudományos kutatás szabadsága kommunikációs alapjog, csak más alapjoggal való ütközés esetén és
a szükséges mértékben korlátozható. Itt az információs önrendelkezési
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joggal való ütközés merül fel. Ezt a jelenleg hatályos szabályozás feloldja azzal, hogy az áldozat (egykoron megfigyelt, meghurcolt személy)
számára lehetővé teszi, hogy az adat keletkezésétől számított legfeljebb
kilencven évre megtiltsa adatainak kutatását. Az áldozat tehát a jelenleg
hatályos törvény szerint is élhet információs önrendelkezési jogával, miközben a múlt megismerése sem válik lehetetlenné.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény azon szabályai, amelyek a levéltárban őrzött iratokra is vonatkoznak, a tervezett
eljárást nem teszik lehetővé. A törvény kimondja: a kulturális örökség védelme közérdek. Megóvása mindenkinek kötelessége. A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értéke. Védett elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása
tilos. A levéltárakban őrzött kulturális javak a törvény alapján védettnek
minősülnek. A kulturális örökség elemeit tudományos módszerekkel kell
felkutatni, számba venni és értékelni, továbbá az utókor számára megőrizni. (A törvény 4., 5. és 46. §-a.)
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény is kimondja, hogy a szóban forgó
iratok a kulturális örökség részét képezik, használható állapotban történő megőrzésüket biztosítani kell. A levéltári törvény a kulturális örökség
védelméről szóló törvényhez hasonlóan szintén kimondja, hogy az iratokat tilos megrongálni, használhatatlanná tenni, vagy megsemmisíteni.
Kimondja továbbá azt is, hogy ezeket az iratokat elidegeníteni is tilos.
(A törvény 3/A. és 5. §-a.)
2./ Az eddig mondottakat erősíti nemzetközi kötelemként a magyar törvénytárba a 2007. évi CLXVIII. törvénnyel beiktatott, az Európai Közösséget létrehozó (liszaboni) szerződés 13. cikkelye, a művészet és a tudományos kutatás szabadságáról. Nem hatályos hazai jogszabály ugyan, de
nemzetközi konvenció az ún. Quintana jelentés, mely azt az evidenciát
rögzíti, hogy egy népnek alanyi joga saját múltjának megismerése. Ezt
az ajánlást az UNESCO megbízásából készítette a Levéltárak Nemzetközi Tanácsa, amely a korábbi elnyomó rendszerek archívumaiban található
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iratok sorsával foglalkozik. Ez a kollektív jogok egyikének tartja a népek jogát írott emlékezetük megőrzéséhez. Kollektív jognak és egyben
kötelezettségnek mondja ki az iratok levéltárakban történő megőrzését.1
Ugyanezt legutóbb „az európai lelkiismeretről és a totalitarizmusról” szólva megerősítette az Európai Parlament 2010/C 137 E/05. számú állásfoglalása. (Az iratvédelmet az Európai Unió is kiemelt fontosságúnak tartja,
ezt tanúsítja az Európai Gazdasági Térség keretei között meghirdetett ún.
Norvég Alap pályázat, melynek keretében levéltárunk is komoly támogatást kapott iratvédelemre.)
3./ Az már inkább jogalkalmazási, praktikus technikai kérdés, hogy miként
lehetne a tervezett intézkedést végrehajtani. A jelenlegi szabályok szerint
az áldozat másolatban, ingyen és bérmentve megkaphatja a róla szóló iratokat. Természetesen mindenki a saját anyagát kaphatja meg, mert az információs önrendelkezési jog nem jelenti mások adatainak megismerését.
Egy irat azonban nem feltétlenül egy emberről szól, sőt nagyon gyakran
több emberről. Ha másolatot adunk ki, akkor senkinek a joga nem csorbul,
hiszen egy iratról számtalan másolat készíthető. Eredeti irat azonban általában egy van, következésképpen azt csak egy ember kaphatja meg. Azaz,
az eredeti irat kiadását előíró törvény ezen szabályát nem lehet majd teljesíteni. Kivételesen több példányban is létezhet egy irat, tipikusan előfordul ez az ügynökjelentéseknél. Az ügynök ugyanis az esetek jó részében
kézzel írta saját jelentését, amit azután a szolgálatoknál szükség szerinti
példányban legépeltek. A kézzel írt példány és egy gépelt példány maradt
az „M” (Munka) dossziéban. Ha több személy szerepel a jelentésben – ez
a tipikus – akkor ki kapja a kézzel írtat és ki a gépeltet? A kettő értéke nem
azonos, gyakran a szövege sem.
A jelenleg hatályos jogszabály szerint a hozzátartozók meghatározott köre
megkaphatja az elhunyt áldozatról szóló iratokat. Ha ez másolat átadásával történik, akkor minden – arra jogosult – hozzátartozó hozzájuthat az
1 Az ajánlás a Levéltárak Nemzetközi Tanácsa Janus elnevezésű periodikájának 1998.
évi 2. számában jelent meg. Lásd még, Jobst Ágnes: Irattári forradalom és demokratikus átalakulás. A Nemzetközi Levéltári Tanács által az UNESCO megbízásából
készített jelentés. Levéltári Szemle, 2001. 4. sz. 50-53. old.
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irathoz. Ha eredetit kell átadnunk, a tervbe vett törvény megint csak végrehajthatatlan.
További problémát jelent, hogy nemcsak az ÁBTL őriz az egyéni információs kárpótlás tekintetében releváns – titkosszolgálati információkon
alapuló – iratokat. Kisebb-nagyobb számban – többnyire a bírósági szak
irataihoz kapcsolódóan – csaknem minden levéltárban vannak ilyen típusú iratok. Ezeket is ki kell adni a megfigyelteknek, áldozatoknak? Erre
a közlevéltárak sem technikailag, sem logisztikailag – az iratok személyekig menően szelektált feltártsága tekintetében –, sem a létszámot illetően nincsenek felkészülve. Az új szabályozás bejelentett ötlete alapján
mindennek előzetesen alig felmérhető, de valószínűsíthetően igencsak
tetemes anyagi kihatásai lennének.
Az ún. ügynökiratok és a titkosszolgálati szervek által keletkeztetett –
adott esetben ugyanazon személy(ek)re vonatkozó – iratok a szolgálatok
működésének lényegéből eredően csak egymással összevetve, integrált
analízis révén adnak módot a bennük foglalt információ igaz/hamis értelmezésére a – legalább közelítően – hiteles, hitelességre törekvő történeti
rekonstrukcióra. A fentebb mondottak okán nehezen rögzíthető egyértelműen a visszajuttatandó és a továbbra is közgyűjteményben maradó
iratok szétválasztásának kritériuma. Világosan nem értelmezhető, csak
ellentmondásokat gerjesztve végrehajtható szabályozás pedig az információs kárpótlást és a múltfeltárást egyaránt veszélyeztetné.
Az más kérdés – erre alább még visszatérünk –, hogy a titkosszolgálati
iratok nagyobbik része valóban az áldozatokról szól, akiknek joguk van
a megismeréshez, és ezen a területen lehetne is javítani a jelenleg hatályos törvényt. A javításban készséggel állunk a jogalkotó rendelkezésére.2
2 Kónyáné Dr. Kutrucz Katalin: Feljegyzés az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága részére, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III.
törvény javasolt módosításáról. In: Az átépítés éve. Beszámoló az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2004. évi működéséről. ÁBTL. Budapest. 2005.
24-31. old., illetve Dilemmák a múlt perlése körül. Kiegészítés az ÁBTL 2006. évi
beszámolójához. ÁBTL. Budapest. 2007. 33-42. old.
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Ennek a jognak az érvényesítése azonban nem akadályozhatja a nemzeti
örökség részeként is védett iratok, általánosabban történelmünk írott forrásainak a megismerhetőségét.
Az elmúlt évszázadban alkotmányos monarchiák és diktatórikus rendszerek egyaránt gyakorolták – az akkor még más néven nevezett – maradandó értékű iratok megsemmisítését. Esetenként tömeges mértékben
tették ezt, függetlenül attól, hogy ez már akkoriban sem volt „ildomos”.
De a monarchiák vagy diktatúrák leáldozása után nehéz lenne ennek törvénnyel szentesített gyakorlatát bármivel is hitelesen indokolni, meggyőzően elfogadtatni.

II. Az államszocialista titkosszolgálatok iratainak
sajátosságai
1. Köztudott, hogy a titkosszolgálati iratok – ezen belül az ún. ügynökjelentésekben fennmaradt információk – hitelessége több okból is kétséges lehet. Legfőbb jellemzőjük az, hogy egyszerre tartalmaznak valós,
életszerű információkat és hamis, valótlan közléseket. Az ügynökjelentés
több tényező által befolyásolt, azaz elsődleges információtartalma is szituációfüggő, összetett kortermék. Egy ugyanazon iratnak számos – különböző kontextust rejtő – vonatkoztatási pontja van: az ügynök viszonya
a megfigyelt személy(ek)hez, a szituációhoz, illetve viszonya tartótisztjéhez. Mindezek mellett saját ambíciója, motivációja révén is esetről esetre
különbözőképpen formálódhat egy-egy jelentés. Fogantatási körülményei
révén lehet a szóban forgó iratnak több rétege, s ezek az utókor tanulmányozója számára többfajta olvasatot kínálnak. Csak a fontosabb befolyásoló mozzanatokat számba véve:
a./ Az ügynökjelentés gyakorta eredeti első (fennmaradt) változatában
is „kollektív termék”, ha azt – a soros találkozót követően – az informátor tartótisztje rögzítette: így a nulladik verziónak tekinthető (szóbeli) közléshez képest már az első fennmaradt változat is szekunder
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– az intézmény hivatalos állományú alkalmazottja által megkonstruált,
s nem tudni, milyen mértékben korrigált – szöveg.3
b./ Az a./ változatban született jelentést a tartótiszt beépíti elöljárójának készített tájékoztatójába, jelentésébe, miközben az újabb módosuláson esik át,
c./ majd felettese (alosztály, osztály szinten) azt alkalmasint újabb jelentésben hasznosítja, további módosulást eredményezően összegzi,
más információkba illesztve aggregálja-zanzásítja, miáltal további deformáción esik át.
d./ Az adott Csoportfőnökség ezt (ezeket) szelektálja, illetve további
ügyekkel-információkkal kombinálva végez a jelentésen újabb átalakítást, mígnem
e./ az irat a Főcsoportfőnökség jelentéseként kerül tovább – esetleg
újabb megfontolások által korrigálva – a politikai vezetés valamely
szintjéhez, köréhez,
f./ s innen újabb – ügy-specifikus vagy politizálódott – szempontokkal, feladatszabásokkal kerülhet vissza az akta tartótiszti-ügynöki
szintre.4 A következő körben már e módosult „szemüvegen” keresztül
folytatódik a figyelés és készül az újabb elvárásoknak is megfelelni
igyekvő ügynökjelentés.

3 Tömörsége miatt érdemes idézni az ügynökjelentés készülését befolyásoló összetevőket egy elemzésből: „Az összefoglalók alapján kiderül, a politikai tisztek men�nyire ismerik ügynökeiket és a megfigyelteket, hogyan csoportosítják a jelentések
tényeit, mit tesznek hozzá adott esetben a leírtakhoz, mit vesznek figyelembe és mit
nem. Hogyan szabják meg a további feladatokat, hogyan fogalmazzák meg elvárásaikat, mennyire érvényesítik irányító szerepüket. A jelentések az ügynökök habitusáról
is tudósítanak: vállal-e kezdeményező szerepet, mennyire képes kihasználni a lehetőségeket, szolgamód teljesíti-e a rá kirótt feladatokat, vagy éppen ellenkezőleg, kibújni igyekszik alóluk – esetleg önálló elképzeléseit is megosztja tartótisztjével, sőt
ötleteket ad annak. A jelentések tartalmát elsősorban az elvárások befolyásolhatták,
de előfordulhatott, hogy az ügynök tollát a megfigyeltek iránti jószándék vezette, és
kommentárjukkal saját szavaik élét igyekeztek elvenni.” Pihurik Judit: A népi demokrácia aláaknázása egy szekszárdi borospincében. Századok, 2011. 1. sz. 145. old.
4 A tartótiszt a titkos munkakapcsolat részeként közben is rendszeresen új feladatot
ad(hat)ott az általa tartott ügynöknek vagy informátornak, mindazonáltal a szolgálati
vagy politikai vezető szervektől érkezett instrukciók nem mindig és nem feltétlenül
vágtak egybe a tartótiszt „saját kútfeje” szerinti ügynökirányítással, feladatmegszabással.
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A fentebbi „típuspélda” alapján az egykoron megfigyelt (áldozat) – vagy
hozzátartozója – jogosult az őt érintő irat eredetijére, legyen az fellelhető a titkosszolgálati hierarchia aktáin túl, az államszocialista intézményrendszer különböző jellegű és szintű ügyiratai között. A szóban forgó iratok elidegenítése révén helyrehozhatatlan hiátusok keletkeznének: sem a
megfigyelt (áldozat) sorsa, sem pedig az intézmény – tágabban a totalitárius rendszer – működése nem lenne történeti értelemben megismerhető. A most javaslatba hozott visszaadás esetén – a történeti forrásfeltárás
(forráskritika) szempontjából – elvész az esélye annak, hogy akár a kiindulási helyzet megjelenítése, akár annak a hivatali ügymenet grádicsain
bekövetkezett átalakulása követhető és/vagy más források által bármilyen
mértékben is ellenőrizhető legyen. (Az egyeduralkodó pártszervek irataiba átkerült személyes érintettség kérdésére alább még visszatérünk.)
2./ Másik irattípust jelentenek az eljárás alá vont személyek ún. vizsgálati
iratai. Kiragadott példák az ABTL-ben őrzött iratok kapcsán utalva néhány konkrét ügycsoportra:
a./ Ha és amennyiben visszakerül (érintett jogállású leszármazottaknak)
mondjuk a Mindszenty- és a Grősz-per háttérpereiben elmarasztalt nem
egyházi meghurcoltjainak jogutódjaihoz – több tízezer oldalra rúgó –
irat, számottevő mértékben csonkul a per történeti rekonstruálhatósága.
Elveszhet például annak dokumentálhatósága, hogy a Mindszenty-perben elítélt Esterházy Pál herceg milyen részt vállalt 1944-ben a zsidók
mentésében: ez ugyanis csak ebben az irategyüttesben lelhető fel. Másik
példa: a XII. Pius pápa által 1947-ben közzétett Provida Mater enciklika nyomán kibontakozó ún. Provida-mozgalomnak a titkosszolgálatok megfigyelési, vizsgálati anyagain kívül nem maradt érdemi nyoma.
(Azért nem, mivel létrehozói ab ovo konspirálásra kényszerültek, illetve
mert a mégis fennmaradt dokumentációt őrizetbevételek, házkutatások
alkalmával begyűjtötte az ÁVH.) A vonatkozó iratok eredetiben történő
elidegenítése esetén nem csupán az ún. világi szerzetesség alakulása, a
benne részt vállalók sorsa, hanem a közelmúlt magyar egyháztörténetnek
egy – tematikáját tekintve unikális – része válna megörökíthetetlenné.5
5 Bertalan Péter: Provida Mater. Egy rejtőzködő enciklika magyarországi utóélete.
Palatia, Győr. 2009.
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b./ A fentebbi példák teszik megkerülhetetlenné egy kiterjedtebb, de szintén speciális tárgykör, az ún. zárkaügynökök tevékenységének érintését.
Az említettek cellatársaikról szolgáltattak információkat mind az eljárás
vizsgálati szakában, mind pedig az ítéletek meghozatala után, kiszabott
büntetésük töltése idején, vagy éppen több éves – ítélet nélküli – internáltságuk során. A zárkaügynökök jelentéseiből és az azokra írt tartótiszti megjegyzésekből számos következtetést lehet levonni a titkosszolgálati
apparátus működésének sajátosságaira. Példaként azt, hogy mely esetekben
kapta meg ezeket a jelentéseket (is) az ún. „T”-elvtárs (szovjet tanácsadó),
illetve azt, hogy a zárkaügynökök egy része „álrab” volt: a szolgálatok egyik
hivatásos tisztjét ültették be rövidebb-hosszabb időre a vizsgált vagy elítélt
mellé, mint például a fentebb már említett Mindszenty-per esetében.
c./ A titkosszolgálati iratok valótlanság változatokkal – esetenként kifejezett hazugságokkal – való teletűzdeltsége ellenére még inkább lehetetlenné válna az 1956-os forradalmi napok, illetve az azt követő kora
Kádár-kori megtorlások oknyomozó történeti analízise. E tárgykörben
az ÁBTL őrzi a legteljesebb forrásegyüttest. A fennmaradt eredeti iratok elidegenítése nyomán éppúgy veszélybe kerülne az ún. „nagy perek”
kulisszák mögötti történéseinek feltárhatósága, mint a húszezret meghaladó jogerősen elítélt (és több száz kivégzett) sorsa, nem szólva a bebörtönzéstől végül is megmenekült, de eljárás alá vont és/vagy internált
– mintegy ötvenezer – személy életútjának ezen szakaszáról. Utóbbiak
rovására állt elő az a helyzet, hogy önmagában azért, mert 1956 után
eljárás folyt ellenük, elmarasztalás nélkül is stigmatizáltak lettek és maradtak, s ez életútjuk hátralévő részében is hátrányos következményekkel járt. Az ún. Nagy Imre és társai per nemrégiben fellelt eredeti kihallgatási hangzóanyaga (magnófelvételek) alapján tudható, hogy milyen
mértékű volt már az ebből készült jegyzőkönyvekben is a hamisítás. De
ez a különbség csak a meglévő forrásváltozatok mindegyikének további
levéltári őrzése esetén válik az utókor számára is ellenőrizhetővé, azaz
történetileg hitelesítetté.6
6 Megrendült világ. A Nagy Imre és társai elleni per hangfelvétele és szó szerinti leirata. (DVD) Szerk: Hanák Gábor és Szabó Csaba. MOL – ÁBTL – OSZK TIT – Kossuth Kiadó. Budapest. 2008.
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3./ Az ügynökjelentések másik, nem jelentéktelen része, típusa egy olyan
korszakban funkcionált bizonyos mértékig afféle közvéleménykutatásként
is, amikor a nyilvánosság, a vélemény- és szólásszabadság nem (vagy
alig) létezett. Megkülönböztetett értéke leginkább a Kádár-korszakra vonatkozóan említhető, amikor a politikai-közéleti névtelenek sokaságának saját közegükben képviselt reagálásairól tudósítanak: pl. a rendszer
milyenségéről a különböző tanácsi és parlamenti választások apropóján,
az 1968-as Csehszlovákia elleni invázióról, vagy éppen az új gazdasági
mechanizmusról, a rendszert mindvégig jellemző ún. hiánygazdaságról,
stb. A számos kérdéskört pásztázó véleménynyilvánítások megismerhetősége nélkül inkább csak a rendszerkomform, „kincstári” forrásokból
kellene dolgoznia a kor feltárásán munkálkodó kutatónak. (Ez esetben
nem a magukat ellenzékiként definiálók megfigyeléséről van szó, akik
szamizdatokban végül is az utókorra hagyományozták korabeli felfogásuk lenyomatait.) Az ügynökjelentések most említett vonulata egy sokkal szélesebb körű társadalmi „másképp gondolkodás” korlenyomata, de
mivel – a Kádár-korszak módosult működése miatt – az itt olvashatók
nem ütötték meg a „kriminalizálhatósági ingerküszöböt”, legtöbbjükből
nem lett eljárást maga után vonó ügy. Az ilyen típusú ügynökjelentések
nem annyira a hírforrásról (konkrét személyről) szólnak, mint inkább a
közemberek gyanútlan – s éppen ezért életszerűnek tekinthető – reflexióiról. Ezek egy részét még a hálózati személyek ún. M(unka)-dossziéiba
is „hangulatjelentés” kategorizálással iktatták be. A szóban forgó jelentések a titkosszolgálatok megismeréséhez is szükségesek, ezen túlmenően
viszont sokkal inkább az államszocializmus társadalomtörténeti feltárásának nélkülözhetetlen forrásai. (Többek között ezeknek a „hangulatjelentéseknek” a sokasága segítheti a történetírást a máig élő – háromhatvanas kenyérrel szimbolizált – Kádár-kori „boldog békeidők” mítoszának
a megalapozott cáfolatában.)
4./ Az eredeti iratok visszaadása végképp ellehetetlenítené az államszocializmus korában mindvégig jelen volt – bár időszakonként különböző intenzitású és kiterjedtségű – társadalmi ellenállás kutathatóságát. Ez
leginkább a Rákosi-korszak társadalmi elutasításának megismerhetőségét csorbítaná. A jelzett időszak kíméletlen terroruralma miatt jószerével
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csak a titkosszolgálati iratokban maradt fenn a „kisemberek” százezreinek masszív – de elfojtott, illetve rejtőzködő – rendszerelutasítása. Ezen
túl a kiszolgáltatottság határtalansága és az erőszakszervezetek bornírtsága is alátámasztatlan maradna.
Csak egy esetet említünk a Rákosi-korszak justizmordjainak sokaságából:
„1950. július 14-ről 15-re virradóan Molnár Sándor bírósági tárgyalásának
megszervezése ügyében, felkerestük Gyulán dr. Sándor Györgyöt, a megyei
bíróság elnökét. Miután közöltük vele az Igazságügyminisztérium üzenetét
és tájékoztattuk az ügyről, azonnal kiválasztotta a megbízható, párttag szakbírót és ülnököket. Ezekkel még az éjszaka folyamán érintkezett és előkészítette őket a tárgyalásra. Miután ezt elintézte, értesített bennünket arról,
hogy vállalja, az általa irányított bíróság az ügyben halálos ítéletet hoz és azt
még július 15-én végrehajtják.” Az ítéletet július 15-én végre is hajtották.7
Iratvisszaadás esetén elveszhet az ÁVH valamint a korabeli ügyészi, bírói
szervek jogtipró együttműködésének egyik ékes bizonyítéka.
5./ Amennyiben következetes kíván lenni ez a személyiségi jogokat minden
másnál jobban preferáló eredeti irat-visszaadási ambíció, akkor – mint említettük – a titkosszolgálati intézményrendszer hierarchiájában keletkezett iratok további, felsőbb szintjeiről nemkülönben visszajuttatandók az érintettnek. Sőt, az ezek alapján készült, de már a párt-, illetve az állami intézményi
struktúra ún. vezetőszervi iratai között fellelhető sokadik előfordulások is
visszaadandók, mert eredetüket tekintve azok is illegitim fogantatásúak.
Miközben ezen logikát alkalmazva az irat-eredetiség jussa minden előfordulásában a kárpótlandó érintetteket illeti, aligha lehet cél a múltfeltárás
számára nélkülözhetetlen állami és pártiratok ily módon történő megbontása
és „szelektív privatizálása”, el egészen az ún. vezetőszervi iratokig. Az
illegitim módszerekkel keletkeztetett titkosszolgálati információk a hatalmi
hierarchia mely szintjétől számítva lennének – ha egyáltalán – legitimnek
tekinthetők? Ha ez nem kodifikálható, akkor az illegitimitás a párt és/vagy
állami szervek teljes vertikumára érvényes? Ez a törekvés lényegében a modern korral foglalkozó történettudomány ellehetetlenítéséhez vezetne.
7 Kónyáné Kutrucz Katalin: Amiről az iratok vallanak… In: Büntetőjogi tanulmányok.
XI. (Szerk: Jungi Eszter) MTA. VTB. Veszprém, 2010. 33. old.
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(S mint fentebb már utaltunk rá, hány – száz, ezer – arra jogosultnak kellene
hány – száz, ezer – „eredeti iratot” produkálni?)
6./ Az elmúlt közel másfél évtizedben látványosabb volt a múltfeltárás címén
folytatott – politikai indíttatásoktól sem mentes – célzott ügynökvadászat,
mivel az zajos médiavisszhanggal is párosult. Eközben ugyanilyen intenzitással folyt a történeti megismerés szakmai konvencióit betartó közelmúlt
feltárás is, az előbbinél sokszorosan több – és egyre bővülő – forrásanyagot vizsgálva, elemezve. Ennek hozadékaként a modern korral foglalkozó
történészek lettek a letéteményesei a kollektív információs kárpótlásnak,
az államszocializmus évtizedeire vonatkozó források, tanulmányok ezres
nagyságrendű közreadásával, de napjainkra már a tárgykört érintő dokumentumkötetek és monográfiák száma is százra rúg. Az időközben már a
historiográfiában hasznosított források eredetijének a privatizálása visszamenőlegesen állítaná elő a jelenkortörténészek körében iskolapéldává lett
„Guszev-kapitány effektust”8. Nevezetesen azt a helyzetet, hogy egy – a
szóban forgó elhatározás körébe vonhatóan sok száz – már megírt történetnek nem lenne a továbbiakban megfelelő forrás-alátámasztottsága. Az egyéni információs kárpótlás elsőbbségére hivatkozva – ezen források sorsát az
enyészetre bízva – utólagosan és törvénnyel szentesítve semmisítenénk meg
a kollektív információs kárpótlás forrásbázisának megmaradt részét, miáltal
az időközben már forrásokra támaszkodva elvégzett múltrekonstrukciót tennénk mesterségesen forráshiányossá lett legendává. A magyar történelem –
ezen belül huszadik századi históriánk – e nélkül is fölösen elég legendával
terhelt: aligha célszerű ezt kodifikációs eljárással gyarapítani. Az ambíció
egyszerűen értelmetlen – hozadékát tekintve kiszámíthatóan káros –, így
hozzákezdeni is nagyon kockázatos.
8 „Guszev-kapitány” történetét Illés Béla találta ki, s az a lényege, hogy az 1849-es
magyar szabadságharc leverésére induló cári orosz ármádia tisztjei közül nevezett az
intervenció ellen ágálva – úgymond – átállt volna a magyarok oldalára. Miután már
a kortársak is erősen forszírozták, hogy mondaná meg a szerző, mire is alapozza ezt
a történetet, Illés először azzal replikázott, hogy ő az „eredeti verzióra” – még a két
világháború között – egy minszki (ma Belarusz) levéltárban bukkant, majd mikor tovább szorongatták a történet valódiságát illetően azzal próbált kibújni a konfabuláció
gyanúja alól, hogy ez a levéltári forrás valószínűleg a Szovjetunió elleni német támadás közepette semmisülhetett meg. Lásd erről, Vörös Boldizsár: Írói fikció és
történelmi legitimáció: a Guszev-ügy. Valóság, 2008. 5. sz. 98-107. old.
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III. A titkosszolgálati mágnesszalag adathordozók és a fenn
maradt hagyományos (papír alapú) források viszonya
1. / Az egykori ügynököket illetően aligha kerülhettek máshonnét személyes
adatokat rögzítő információk az állampárti időszakból származó titkosszolgálati mágnesszalag adathordozókra, mint az annak idején rendelkezésre álló
papír alapú H(álózati) – vagy egyéb típusú – nyilvántartásokról, illetve az ún.
B(eszervezési) és M(unka) dossziékból. Ez utóbbiak fennmaradt hányadának
döntő többségét már a Történeti Levéltár őrzi. A mágnesszalagok adattartalmát feltárni-megfejteni hivatott bizottság munkájáról nyilvánosságra került
információk azt valószínűsítik, hogy a mágnesszalagon őrzött személyek köre
tágabb lehet a Történeti Levéltárnak átadott, azaz papír alapú dokumentumok
révén azonosíthatók nagyságrendjénél. A mágnesszalagokon őrzött személyi
kör állambiztonsági szempontú ismérvei azonban sokkal kevésbé informatívak (dekódolásuk és a szolgálatokon belüli „hovatartozásuk” bizonytalanabb), mint a papír alapú nyilvántartásokban és dossziékban fennmaradt
személyek beazonosíthatósága. E bizottság adatrekonstrukciójának nyilatkozatokban visszatérő fordulata ugyanakkor, hogy több mint ötvenezer egykori hálózati személy (besúgó) adatai rejtőzködnek az ún. „H-szalagon”.
Ezt a nagyságrendi becslést jóhiszeműen elfogadva – és bekalkulálva,
hogy a nyilatkozók, még ha egyik-másik esetben tudhatják is, „ki, kicsoda?”, nem hozhatják nyilvánosságra –, a szóban forgó személyi halmazról
két jellegzetesség valószínűsíthető. Az egyik, hogy miután ezek a számítógépre vitel időszakában – rövidebb-hosszabb ideig – aktív hálózati körről
készültek, többségében a Kádár-korszak utolsó két évtizedének besúgóit rejthetik. A feltételezést egyfelől az adatbevitel időköre (alapvetően a
nyolcvanas évek) valószínűsíti, másfelől az, hogy ugyanebben az időszakban fokozatosan apadt – a korábban 10.000 fölötti nagyságrendről 5-8.000
közötti létszámúra – a titkosszolgálatok által évente foglalkoztatott aktív
ügynökök száma. A másik, hogy miután az államszocialista rendszer időszakának egészére vonatkozóan több mint kétszázezerre tehető az egykori
hálózati személyek száma,9 ennek fellelni vélt negyede valóban érdemle9 Gyarmati György: A közelmúlt feltárása és az ügynökkérdés. Mozgó Világ, 2007. 9.
sz. 79-80. old.
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ges adatbázis lehetne, főleg a rendszer alkonyának időszakát illetően. Ez
számos ponton egészíthetné ki azt a hiányt, amely papír (és mikrofish)
alapú dokumentációként lelhető fel a Történeti Levéltár iratai között, holott ez utóbbi a kommunista pártegyeduralom időszakának egészére vonatkozóan őriz (szelektív) információt. A mágnesszalagon rejtőzködő adatok
ismertté válásáig viszont semmilyen támpontunk nincs azt illetően, hogy
azok mennyiben vágnak egybe, vagy mennyiben nyújtanak kiegészítő információt a már levéltárban őrzött dokumentumok tekintetében, s – a gyanúba keverésen túl – még inkább kérdéses, hogy a kizárólag elektronikus
adatrögzítőkön fennmaradt adattöredékek alkalmasak-e tényleges (ügynök)azonosításra. (Önmagukban – más támpontok nélkül – aligha.)
Mindamellett – az ezzel foglalkozók körében – az is köztudott, hogy a hagyományos, papír alapú nyilvántartásokba is bekerültek olyan személyek
adatai, akik emiatt állambiztonsági kompromittáltság szenvedő alanyai
lehetnek, holott nem voltak a titkosszolgálatok informátorai, titkos megbízottai, azaz – közkeletűen – ügynökök. Mi alapján lesz bizonyítható,
vagy éppen kizárható azok érintettsége, akikről a mágnesszalagokon őrzött adatokon túlmenően nem maradt fenn – azonosíthatóságuk valamely
kategóriáját bizonyossággal megerősítő – más információ?
A mágnesszalagokról lehívható személyes adatok alapján azok esetében
lesz megerősítve érintetti (ügynöki) mivoltuk, akikre vonatkozóan ez már
a fennmaradt – és a Történeti Levéltárba bekerült – papír alapú források
alapján is tudható volt. Az ezen túli személyek tekintetében viszont csak
(újabb) hisztériakeltésre alkalmas találgatásokra adnának alkalmat, ha
ezen információk „szabad a gazda” jelleggel nyilvánosságra kerülnének.
(A titkosszolgálati munkának épp annyira szerves része a dezinformálás,
mint az informálás.) A valaha volt közszereplők, illetve professziójukból
következően nagyobb ismertséggel bíró személyiségek köréből szubjektív vélelem alapján válhatnak leleplezettekké mindannyian, miközben –
nagy valószínűséggel – éppúgy lesznek közöttük „talált, süllyedt” egykori ügynökök, mint ahogyan olyanok is, akik a titkosszolgálatok akkoriban
kontrollálatlan, ármánykodástól sem mentes munkavégzése következtében kerültek az adatbázisba. A mágnesszalagok redundáns – így bizonyító
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erő nélküli – adatai alapján még annyi támpont sincs a stigmatizálás hitelességét (vagy cáfolatát) illetően, mint a fennmaradt és levéltárba került
papír alapú dokumentumokra támaszkodva bizonyossággal megállapítható érintettség (vagy annak hiánya) eseteire.
2./ Más a helyzet azok esetében, akikről eddig azért nem volt tudható az
egykori titkosszolgálatoknak bedolgozó ügynöki, vagy éppen SZT (szigorúan titkos) tiszti mivoltuk, mert a rájuk vonatkozó papír alapú dokumentumokat – 1990 utáni nemzetbiztonsági megfontolások alapján – az
iratátadásra kötelezett szolgálatok még nem adták át a Történeti Levéltárnak. Ezen érintettek adatainak a mágnesszalagokon való szereplése
okadatolhatóvá tehető a szolgálatoknál fellelhető papír alapú – de még
titkosított és visszatartott – nyilvántartások, illetve dossziék alapján. Ezek
köre – és megismerhetősége – az egyedüli olyan érintett halmaz, mely aktuális nemzetbiztonsági (kormányzati) kompetencia, amelybe a Történeti
Levéltárnak – a jelenleg hatályos törvény alapján – nincs felhatalmazása
beleszólni. Általánosabban fogalmazva, mindaddig amíg nemzetbiztonsági érdekkel magyarázva marad részleges az egykori hálózati személyek
kilétének a megismerhetősége – azaz korlátozott a feltárhatóság –, alig
található elfogadható indok tovább csonkítani az eredendően is foghíjasan
megöröklött forrásbázist. Csak a szóban forgó személyi kör legalább még
meglévő iratlenyomatának a fennmaradása ad esélyt arra, hogy – meghatározott idő elteltével – bizonyossággal legyen bárki egyik, illetve másik
oldalra sorolható, avagy éppen mindkét oldali érintettsége hitelesen dokumentálható. (Utóbbiakról – az ún. kettős státusúakról – alább külön szólunk.) A tervezett iratprivatizálás akkor is csorbítaná ennek történelmi esélyét, ha azt az egykori áldozatok kedvezményeként tervezi foganatosítani.
3./ Még inkább gondos eljárás kívánatos az államszocializmus időszakának titkosszolgálati megfigyeltjeivel kapcsolatban. Ezen személyek adatait
– a bizottság révén ismerhető információk alapján – külön mágnesszalag
őrzi. Esetükben konkrét nevesítésük – például a történeti rekonstrukció
részeként – a személyes adatokkal való önrendelkezés most hatályos szabályozása szerint, az érintettek joga. (A történetírás művelői – az ún. védelmi időn belül – hozzájárulást is szoktak kérni az érintettektől, hogy
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megemlíthetők legyenek a közelmúlt feltárását célzó munkákban.) A már
elhalálozottak esetében alighanem alkalmazható a 2003. évi III. számú törvény „érintett jogállású” státusra vonatkozó paragrafusa, azaz hozzátartozóira háramlik át annak eldöntése, hogy az egykoron megfigyelt (meghurcolt) személy adatai – e minőségükben – a levéltári őrizet közepette
kutathatók legyenek, vagy éppen időleges kutatási tilalom alá kerüljenek.
Az egykoron megfigyelt magánszemélyek adatai – így a rájuk vonatkozó
ügynökjelentések – kutathatóságának tilalmát a jelenleg hatályos 2003.
évi III. számú törvény is lehetővé teszi (6. § 1. bek.). Az érintett (egykoron
megfigyelt) maga tilthatja le egy nyilatkozattal, hogy az ÁBTL-ben rá vonatkozó iratokat (iratrészeket) bárki megismerhesse. Emellett a jelenlegi
szabályozás minden érintett számára biztosítja az ún. helyesbítési jogot.
Ez azt jelenti, hogy egy-egy személy – a rá vonatkozó iratokkal megismerkedve – észrevételeket tehet a számára problematikus irathelyekkel kapcsolatban, s ez(eke)t a helyesbítés(eke)t a levéltár a vonatkozó irat(ok)hoz
csatolja. A továbbiakban ez(eke)t a szóban forgó irat(ok) részeként ismerheti meg a kutató. A saját magukra vonatkozó iratmásolatokat megkapva
az egykori megfigyeltek közül többen érvényesítették is az említett jogosítványukat az elmúlt évtizedben. Ezt az eljárást folytatva – nem bontva
meg levéltári fondokat, és nem idézve elő az inkriminált részek enyészetét
–, úgy maradnának meg az utókor számára a történeti értékű iratok, hogy
közben az egykoron megfigyelt magánszemély érdekei sem sérülnének.
4./ Komplikációt leginkább az ún. kettős státusban érintettek adatainak
megismerhetősége, illetve nyilvánosságra hozása jelenthet. Azokat jelöljük kettős státusúaknak, akik – akár egymástól eltérő, akár megegyező
időintervallumokban – megfigyeltek és besúgók is voltak. A Történeti
Levéltárban őrzött irategyüttesben nem ritka az ilyen esetek előfordulása. Ismételten kérdés tehát, hogy a mágnesszalagokon, valamint a már levéltárban őrzött adatok összevetése nyomán hány hasonló kettős státusú
személy azonosítható bizonyossággal, s milyen szabályozással segíthető
elő ezekben az esetekben az egyéni és a kollektív információs kárpótlás
összhangba hozása. Sietünk hozzátenni, hogy ez ismételten olyan tárgykör, melyet a sokoldalú forráskritikát érvényesítő szakmai konvenciók
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szerint művelt történeti múltfeltárás képes korközegbe helyezett elemzésekkel a legautentikusabban megjeleníteni, lett légyen szó akár világi,
akár klerikus kettős státusúakról.
Az ún. kettős státusúak diszkrét eseteként említhető annak a református
lelkipásztornak az ügye a hatvanas évek elejéről, aki – úgymond – a korabeli tsz-szervezés ellen agitált, ami a bírói szakban „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló” büntetőjogi terheltséggé minősült. A politikai rendőrség oly módon ajánlott neki – mai szóhasználattal
– „vádalkut”, hogy informátornak akarta beszervezni, ami elől nevezett
lelkész úgy próbált menekülni, hogy dekonspirálta magát: a beszervezési iniciatívát hitvesével és másokkal is közölte. Emiatt viszont – mert
beszervezése így meghiúsult – „államtitok megsértésével” (sic!) bővült
bűnlajstroma, s ugyanabban az eljárásban emiatt is elmarasztalták.10 A
meghurcolt áldozat – ezen minőségében – a most tárgyalt miniszteriális
szándéknyilatkozat szerint megkaphatná a rá vonatkozó iratokat, miáltal a politikai rendőrség és a korabeli bíróság bornírt összejátszásáról
informáló delikát eset történeti igazolhatósága válna lehetetlenné. Más
esetekben arról tudósít fennmaradt forrás, hogy – leginkább értelmiségi
körökben – a tudatos öndekonspirálás, azaz a beszervezés (vagy annak
kísérlete) családi körben, ritkábban épp a megfigyelésre kiszemeltek körében való ismertté tétele a hálózatból való kizárást vonta maga után. Az
ismerhető esetekben volt olyan, aki ezt az ún. államtitoksértést megúszta
további következmények nélkül, és olyan is, aki szigorú rendőrségi dorgálásban részesült, de – emiatt – nem került bíróság elé.11
5./ Az előbbiekben ún. diszkrét eseteket említettünk, de a források tanúsága szerint korántsem volt ritka az egyszerre megfigyelt, s egyben
megfigyelő kettős státusúak jelensége. A jelenleg érvényes szabályozás
szerint a megfigyelt személy a rá vonatkozó iratok kutatását – személyes
adataival való önrendelkezés jogán – letilthatja, de nem teheti ezt „másik
10 Mikó Zsuzsanna: Jogszolgáltatás és egyházüldözés. In: Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. (Szerk: Soós Viktor Attila – Szabó Csaba – Szigeti
László.) Szent István Társulat – Luther Kiadó, Budapest. 2010. 102-103. old.
11 ÁBTL 3.1.2. M-22533.; ÁBTL 3.1.1. B-91557.
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énjére”, az ügynökvoltára vonatkozó iratokkal. Mivel még nem tudható,
hogy ez ügyben miként rendelkezik a majdani paragrafus, a következő
alternatívák vehetők számba:
a./ A megfigyelt/meghurcolt iratokban fellelhető „áldozat státusa” erősebb, mint „ügynök státusa”, mivel utóbbira – erősen vélelmezhetően –
kényszerítő eszközökkel bírták rá, azaz egyik illegitim eszköz inspirálta
a másikat. A kettős titkosszolgálati presszió miatt a szóban forgó személy
áldozat státusa eliminálja-e az ügynöki státust? Ez esetben külön is aggályos, hogy egy adott személy ügynök státusban készült, másokról szóló
jelentései már más (megfigyelt) személyek vonatkozó önrendelkezési jogát érintik. Ha ugyanazon személy megfigyelt státusból eredő önrendelkezése „mindent visz”, mások, a „csak” megfigyeltek e minőségükben
való személyes információs kárpótlása éppúgy lehetetlenné válik, mint
ahogy a múltfeltárás is halmozottan károsodhat, illetve csorbulhat.
b./ Ha a kettős státusú érintett csak megfigyelt/meghurcolt mivoltában
rendelkezik a rá vonatkozó iratokkal, és azokat – ő maga vagy leszármazottja – kézbe kapva haza is viheti a levéltárból, információs egyensúlytalanság áll elő: a most szóban forgó érintett számára hátrányosan, csak
ügynök mivoltában válhat ismertté a kort érintő történeti feltárás során.
Ez egyszerre vezetne személyes „negatív” minősítéshez, továbbá – mert
forrásokkal csak ez támasztható alá – mesterségesen előidézett egyoldalú korfestéshez, mivel éppen megfigyelt (áldozat) mivoltának a forrásai
kallódhatnának el.
Az elősorolt változatok mindegyike csak növelné mind a személyes, mind
pedig a kollektív információs kárpótlás azon hiátusait, amelyek – a letűnt
rendszer irathagyatékának egyébként is nagymértékű pusztulása, eltüntetése következtében – jelenleg is öröklött adottságként állnak fenn. Ráadásul előállna az az abszurditás, hogy miután a most még mágnesszalagokon
őrzött személyes adatok kusza halmaza – előbb-utóbb – átkerül a Történeti
Levéltárba, a hozzájuk tartozó (már megkapott, vagy ezután bekerülő), s a
tevékenység mineműségét megítélni segítő iratokat az áldozatoknak (utódaiknak) visszaadva, törvénnyel szentesítve állítanánk elő sok-sok „ve21

szett fejsze nyele” helyzetet. (Számos olyan dossziét őriz a levéltár most
is, amiből – a maga idején szabályszerűen végzett ügykezelés következtében – nem derül ki annak hálózati „szerzője”.

IV. Múlt és jövő viszonya a nemzeti emlékezet
és a történettudományi feltárás nézőpontjából
1./ A kelet-közép-európai országok közül az 1990 környéki rendszercezúra nyomán az államszocialista korszak titkosszolgálatainak irathagyatékát
őrizni és feldolgozni hivatott intézményeket több helyen – Lengyelország,
Csehország, Szlovákia – úgy nevezték el, hogy a „Nemzeti Emlékezet Intézete”. Ez a nominálás azért találó, mert a rossz emlékű kommunista titkosszolgálatok által keletkeztetett iratok tartalmának egy olyan lényegi
összetevőjére is utal, amivel kevéssé szoktunk számot vetni. Nevezetesen
arra, hogy a fennmaradt iratok döntő hányada – miközben a rendszer hivatásos perzekutorainak (és önkénteseinek) ténykedését is dokumentálja
– elsősorban a joghátrányt szenvedettek, a megfigyeltek, a meghurcoltak,
az áldozatok százezreinek szenvedéstörténetét rögzíti. Ebből eredően a titkosszolgálati iratok – fennmaradt és a levéltárba került hányada – sokkal
inkább kincsesbánya a szóban forgó korszak társadalomtörténeti nézőpontú rákérdezései számára, mint azt a magyar névadás (Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára) alapján gondolnánk. Pedig esetünkben
is erről van szó. Évekkel ezelőtt felmértük és többször közreadtuk már a
budapesti Történeti Levéltárba került anyagok ilyen jellegű klasszifikálás
szerinti megoszlását. Eszerint az ÁBTL iratainak mintegy 81 százaléka(!)
informál a megfigyeltekről, a meghurcoltakról, a huszadik század második
felének passióját végigjárni kényszerített áldozatokról. Ehhez képest 12
százaléknyi anyaghányad tudósít a szorosabb értelemben vett intézménytörténetről (szolgálatok működési iratai) és 7 százalék az ún. ügynökökről,
besúgókról.12 Azaz, amit jelenleg Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárának hívunk, az – az iratok tartalmát, összetételét tekintve – sok12 Gyarmati György: Dilemmák a múlt perlése körül. Kiegészítés az ÁBTL 2006. évi
beszámolójához. ÁBTL. Budapest. 2007. 23. old.; Gyarmati György: Megfigyelők és
megfigyeltek – társadalomtörténeti nézőpontból. Bárka, 2008. 6. sz. 73. old.
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kal inkább a magyarországi totalitárius rendszer, a kommunizmus áldozatainak levéltára.
Aligha kíván külön bizonyítást, hogy a megfigyelési iratok (ügynökjelentések, környezettanulmányok), vagy éppen az ún. vizsgálati anyagok –
egykori funkciójukon túlmenően – sokkal inkább a rendszer páriájává tett
(vagy azzá tenni kívánt) százezrek döbbenetesen sokszólamú sorsszimfóniáinak partitúrái, semmint a közéjük vegyülve ájtatoskodó megfigyelőik,
vagy kulisszák mögött ügyködő kihallgatóik – „terülj asztalkám” – személyzeti iratgyűjtői. Összegezve, az ÁBTL – nevével ellentétben – nem
a titkosszolgálatok archívuma, hanem a több mint négy évtizeden át regnáló rendszer diszkrimináltjainak keserves életútját rejtő – s elsősorban e
tekintetben gazdag – forrásanyag őrzője. Az iratok tartalmának túlnyomó
többsége alapján lett fennállása egy évtizede során a Történeti Levéltár a
huszadik század második felének szélesebb értelemben vett társadalomtörténeti nézőpontú vizsgálatához megkerülhetetlen kutatóhely. Aligha
véletlen hogy az „állambiztonságiként” klasszifikált levéltárat nemcsak a
hagyományos értelemben vett politikatörténet művelői látogatják, hanem
az egyház-, a művészet-, az irodalom- és a zenetörténet hivatásos művelői
éppen úgy, mint a szociológusok, vagy éppen a „new social history” oltárán áldozó fiatalabb generáció tagjainak sokasága. Hagyományos, Gutenberg-alapú könyveik, tanulmányaik mellett válnak ugyancsak a kollektív
nemzeti emlékezet építőköveivé a Levéltár iratait hasznosítva már eddig
is elkészített dokumentumfilmek, DVD-k.
2./ Az államszocializmus korszakának titkosszolgálati anyagai – a
rendszerátalakítással összefüggésben – különböző jellegű, „műfajú” társadalmi elégtételszerzés forrásbázisául szolgálnak. Ennek legalább két
vonulata van: a./ az egykoron joghátrányt, diszkriminációt elszenvedettek
személyes, egyéni információs kárpótlási igénye; b./ a nemzeti emlékezet
részévé integrálandó történeti közelmúlt feltárás igénye, amit kollektív
információs kárpótlásnak neveztünk-nevezünk. Noha ez a két komponens
szorosan összefügg egymással, mert ugyanazon ország egy és ugyanazon
– bár mindenkoron megosztott, sokféle törésvonal mentén tagolt – társadalmi közegében zajlik, mégis szükséges elkülönítve vizsgálni, mivel kü23

lönböző jellegű kezelést (eljárásmódot) és ennek megfelelően különböző
eszközöket igényel.
a./ Az egykoron joghátrányt, diszkriminációt elszenvedettek személyes,
egyéni információs kárpótlási igénye. Az államszocializmus évtizedei
alatt diszkriminációt elszenvedettek információs kárpótlása tekintetében – kijavítandó hibái mellett – egy területen kedvező változást hozott a
2003. évi III. törvény. A múlt rendszer megfigyeltjei – vagy az eljárás alá
vontak – nem csupán a titkosszolgálati iratok rájuk vonatkozó részét kaphatták kézhez (másolatban), hanem az egykoron „rájuk dolgozó” besúgók
személye is megismerhetővé vált számukra. Mindazonáltal a Történeti
Levéltár ezt az azonosítást csak abból az ügynökhálózati körből tudta teljesíteni, akiknek a beazonosításhoz szükséges és elégséges adatai – esetenként akár csak jelentései is – rendelkezésre álltak.
Ezen a ponton ismételten szükséges egy példázatos kitérő arról, hogy
miért információs kárpótlást csorbító az eredeti iratok visszaszolgáltatásának ambíciója. XY ügynök egyik jelentésében az olvasható, hogy „az
információhoz akkor jutottam, amikor »Kecskebéka felmászott a fűzfára«
[kitalált] című kötetem bemutatója után beszélgettem a megjelentekkel.”
Ezek után aligha volt szükség arra, hogy a szóban forgó hálózati személy
azonosító adatai a levéltárban legyenek – mint ahogy nem is voltak meg
–, de a publikált kötet címe és a jelentés időpontja alapján az ügynök „önmagát azonosította”. Akták sorában fordul elő az is, hogy a tartótiszt az
ügynököt – figyelmetlenségből(?) – nem fedőnevén, hanem valódi nevén
említi a vele való találkozó után általa írásban rögzített jelentésben. Így a
szóban forgó jelentés – egyéb támpont esetleges hiánya ellenére is – nagy
valószínűséggel lehetővé teszi az azonosítást. Ezek eredetiben való vis�szaadása viszont ellehetetlenítheti a hasonló diszkrét esetek megoldását.
b./ A nemzeti emlékezet részévé integrálandó történeti közelmúlt feltárás igénye, a kollektív információs kárpótlás. A fentebbi pontban jelzett
problémák, illetve megoldásuk egyértelműen aktuális jogszabály alkotási
– vagy jogszabály módosítási – feladatot indukálnak. Hozzájuk képest
más műfajt, más típusú szakértelmet és másfajta eljárásmódot igényel a
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nemzeti emlékezet részét képező kollektív információs kárpótlás megvalósítása, mely a szakmai konvenciók betartásával végzendő történetírás
kompetenciájába tartozik. Ez egyfelől a társadalmi alrendszerek egyik
szuverén területe, másfelől tradíciók és új részdiszciplínák nézőpontja,
vagy éppen azok több szempontú elegyítése közepette művelt „sokszínűsoknyelvű” szakma. A közelmúltat illetően mindig is sajátos – de átmeneti – állapot a több generáció együttes jelenlétéből adódó társadalmi
folytonosság.
Minden nagyobb tradícióra visszatekintő demokráciában vannak világosan körülírt korlátok arra vonatkozóan, hogy milyen személyes vonatkozású adatok milyen tartalmi és időkorlátok betartása mellett/után
válnak kutathatóvá. A lényeg mindenkoron a múlt megőrzése a jövőbeni
megismerhetőség érdekében. A történeti múltfeltárás részeként ismertté
válva, nem nagyon okozott társadalmi vagy politikai megrendülést, hogy
az 1848-1849. évi magyar forradalom és szabadságharc idején, valamint
a rákövetkező neoabszolutizmus évtizedében milyen – korukban közismert – hírességek voltak informátorai, besúgói a bécsi Hofburgnak. Nem,
mert a rákövetkező – kiépülőben levő – polgári rendszer is érvényesített kutatási korlátokat, saját közelmúltját illetően. Mire ezek az esetek
– többnyire több évtized múltán – nyilvánosságra kerültek, az egykori
titkosszolgálati ügyleteknek nem volt aktuális társadalmi relevanciája: a
mindenkoron pró és kontra mozzanatokból álló jelenidejűségből „múlttá
lettek”. Feltárásukkal vált teljesebbé a múltidézés, s lett nembeli lényegéhez tartozóan polifonikussá, többszólamúvá „a történelem.” A huszadik
századi magyar történelem sajátossága, hogy ellenlábas rendszerek követték – majdhogynem kergették – egymást. (S mindig akadt hozzá az aktuálisat szolgáló, „feljelentem az éppen megbukott közelmúltat” velleitás
is, alkalmasint „történetírásnak” reklámozva magát.) Ferenc József „boldog békeidőként” számon tartott regnálásától a múlt század végét kitöltő
– legutóbbi – rendszercezúráig bő hét évtized alatt kilenc ilyen fordulatot
tudunk előszámlálni, holott ez nem több, mint egyetlen hosszabb életút.
Egy ugyanazon személy – család – felett több mint féltucatnyi alkalommal válthatott ellenkezőjére az egymás opponáló politikai rezsimek „csillagállása”. A korábbit rendre ellentételező rendszerek – időnként csak
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rendszer-fragmentumok – egymásutánja kellően zilálttá, töredezetté tette
a személyes életutat és „a történelmi időt” éppúgy, mint a róla tudósító
források sokaságát. A már emiatt is károsodást szenvedett irategyüttesek
meghatározott részeit – világos megokolással és érvényesíthető szabályozási rendben – lehet időlegesen „zárolni”, kutatását korlátozni, követve a bejáratott demokráciákban érvényes jogállami konvenciókat. Aligha tolerálható viszont az az ambíció, amelyik a mai időszámítás szerinti
közelmúlt történetét rejtő források bármely szeletét adminisztratív vagy
törvénnyel szentesített eljárás révén enyészetre juttatná. Utódaink jogos
öröksége mindaz, ami e tekintetben korábbról ránk hagyományozódott.
Az aktuális – kortársi – érzékenység időfüggvény szerinti mérséklődésével miért ne lenne majdan ez is megismerhető, az akkorra régmúlttá váló
történelem részeként.
A jelen nemzedéknek egyetlen aktuális és igazán komoly kötelezettsége
van a közelmúltról szóló források tekintetében: a lehetőségekhez képest
minél teljesebben megőrizni azokat a jövő számára.
Budapest, 2011. február

Kónyáné Dr. Kutrucz Katalin
főigazgató-helyettes

Dr. Gyarmati György
főigazgató
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I.
A TÖRTÉNETI LEVÉLTÁR SZERVEZETE,
2010. ÉVI MŰKÖDÉSE

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban:
Történeti Levéltár vagy rövidítve: ÁBTL) szakmai működésének legfontosabb jogi kereteit továbbra is a 2003. évi III. törvény határozza meg.
Emellett a végrehajtásáról intézkedő 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelet,
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
szóló 1995. évi LXVI. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkező 1992. évi LXIII. törvény, valamint a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével
összefüggő szakmai követelményeket előíró 10/2002. (IV. 13.) NKÖM
rendelet előírásai szabályozzák a működés főbb kérdéseit.
A Történeti Levéltár működésének fontosabb eseményei 2010-ben az
alábbiak voltak:
2010. február 24-25-én Bikkiné Balsai Jolán, Cseh Gergő Bendegúz és
Lux Zoltán látogatást tettek társintézményünknél, a prágai Állambiztonsági Levéltárnál. A látogatás célja az volt, hogy munkatársaink megismerjék az iratok Neschen-eljárással történő tömeges savtalanításának ottani
gyakorlatát, illetve a digitalizálás és informatika alkalmazásának rendszerét.
Varsóban került sor 2010. március 29. és 31. között az egykori kommunista rendszerek titkosszolgálati iratanyagait őrző európai intézmények
hálózatának soros éves konferencia-előkészítő tárgyalására. A Levéltárat
Gyarmati György főigazgató és Mártonffyné Petrás Éva képviselték a
megbeszéléseken.
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A Történeti Levéltár és a L’Harmattan Kiadó Csapdában – Tanulmányok
a katolikus egyház történetéből 1945-1989 című, Bánkuti Gábor és Gyarmati György által szerkesztett kötetét 2010. június 3-án dr. Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapát mutatta be a Levéltárban az érdeklődő közönségnek.
A levéltári iratok tömeges savtalanítása címmel 2010. szeptember 23-án a
hazai levéltárosi és restaurátori szakma és a külföldi állambiztonsági levéltárak szakembereinek részvételével nemzetközi konferenciát szerveztünk. A konferenciát Gyarmati György főigazgató nyitotta meg. A magyar tapasztalatok összefoglalása mellett a berlini, a prágai, a pozsonyi
és a varsói társintézményünk hasonló témájú ismereteiről is összefoglalót kaphattunk. A konferencia részeként a résztvevők a gyakorlatban
is megtekinthették a Történeti Levéltár tömeges iratsavtalanítási tevékenységét, ami magyarországi viszonylatban még korántsem általános
gyakorlat.
2010. szeptember 25-én nyílt meg a Recsk – kényszermunkatáborok
(1950-1953) című, munkatársunk, Bank Barbara által összeállított időszaki kiállítás az egykori tábor őreinek törzsépületében. A megnyitót
Gyarmati György tartotta.
Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága 1/2010. (X. 12.) állásfoglalásával október 12-én hagyta jóvá a Történeti Levéltár és a Belügyminisztérium megújított együttműködési megállapodását.
Az adatvédelmi biztossal és munkatársaival hivatalában időszerű adatvédelmi kérdésekről tartottunk megbeszélést október 21-én. A Levéltárat a
főigazgató, a főigazgató-helyettes és a titkárságvezető képviselték.
A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola felkérésére és épületében az
1956-os októberi forradalom 54. évfordulójára munkatársunk, Argejó Éva
rendezett kiállítást a Történeti Levéltár levéltári iratainak felhasználásával. A kiállítás, amelyet dr. Beer Miklós váci megyéspüspök nyitott meg,
október 23. és november 4. között volt látható.
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A Történeti Levéltár és a L’Harmattan kiadó közös kiadványaként megjelent két kötetünk bemutatására került sor 2010. november 19-én. Az
„Állambiztonság és rendszerváltás” című tanulmánykötetet Okváth Imre,
a „Szigorúan titkos ’89. A magyar állambiztonsági szervek munkabeszámolói” címűt pedig Müller Rolf és Takács Tibor szerkesztette. A munkatársaink által összeállított köteteket dr. Révész Béla egyetemi docens
mutatta be.
A balatonfüredi Vaszary-villában látható „Német egység a Balatonnál”
című kiállításhoz kapcsolódva a Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézete, a Történeti Levéltár és a Balatonfüredi Városi Múzeum
december 11-12-én ismeretterjesztő konferenciát tartott. A konferencián
felszólalt Gyarmati György is.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az ELTE BTK, a Kodolányi
János Főiskola hallgatói és a Katonai Biztonsági Hivatal munkatársai
2010. év folyamán hét alkalommal, mintegy 118 fő részvételével tettek
tanulmányi látogatást a Levéltárban, ahol Bikki István titkárságvezető
adott tájékoztatást az intézmény főbb feladatairól és működéséről.
A Történeti Levéltár munkatársai közül továbbra is többen tevékenykednek a levéltáros és a történész szakma különböző szervezeteinek munkájában. A Levéltár főigazgatója a Pécsi Egyetem Történettudományi Intézetének tanára és tagja az MTA Történettudományi Szakbizottságának,
a Magyar Történelmi Társulat Igazgatóválasztmányának és a Történelemtanárok Egylete Bizottmányának. Okváth Imre főosztályvezető tagja
a Hadtörténeti Közlemények szerkesztőbizottságának és az MTA Hadtudományi Szakbizottságának. Petrikné Vámos Ida főosztályvezető és
Cseh Gergő Bendegúz főosztályvezető-helyettes levéltári szakfelügyelő.
Petrikné Vámos Ida nyárig tagja volt az Oktatási és Kulturális Minisztérium Levéltári Akkreditációs Szakbizottságának. Cseh Gergő Bendegúz
és Palasik Mária tagja volt az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok felülvizsgálatára a 102/2010.
(IV. 2.) Korm. rendelettel létrehozott tanácsadó testületnek. Baráth Magdolna tagja a Magyar Történelmi Társulat Igazgatóválasztmányának.
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A Történeti Levéltár 2010. évre jóváhagyott létszáma továbbra is 99 fő
volt. A személyi állomány változását ebben az évben alapvetően a nyugdíjazások alakították. 2009-ről két fő felmentési ideje húzódott át 2010re, négy fő nyugdíjazása pedig ez év második felében indult. Munkatársaink közül 2010. év folyamán öt fő tett sikeres közigazgatási alapvizsgát,
két fő pedig sikeres közigazgatási szakvizsgát. Egy munkatárs szerzett
felsőfokú végzettséget, egy fő pedig PhD tudományos fokozatot kapott.
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II.
IRATÁTADÁSOK ÉS IRATÁTVÉTELEK
Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény,
illetve a minősített adat védelméről rendelkező 2009. évi CLV. törvény
alapján, figyelemmel a 2003. évi III. törvény 12. §-a (7)-(9) bekezdésének előírásaira, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a titkárságvezető és
a Levéltári Főosztály vezetőjének koordinálásával, 2010. évben az alábbi
iratátvételeket bonyolítottuk le:
– magánszemély
– Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
– Információs Hivatal

0,12 ifm;
0,96 ifm;
1,80 ifm.

A 2010-es évben tehát összesen 2,88 ifm-nyi iratot vettünk át illetékességből.
A Történeti Levéltárba 2005-2010-ben érkezett iratok mennyisége
(iratfolyóméterben: ifm)
Iratátadásra kötelezett szervek

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Átvilágító Bizottságok
A (volt) Belügyminisztérium és
szervei
Információs Hivatal

16,40

22,56

1,74

58,22

0,12

0,03

11,16

0,96

0,96

83,64

4,08

0,66

1,46

Katonai Felderítő Hivatal

18,48

0,12

0,02

5,91

5,91

0,02

1,08

3,24

Katonai Biztonsági Hivatal
Központi Kárrendezési Iroda
(BM-től elvitt internálási iratok)
Nemzetbiztonsági Hivatal

41,76

0,84

0,01

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

6,84

0,49

1,56

Országgyűlés Hivatala

0,60

Váci Fegyház és Börtön

1,80

0,12

8,27

Miniszterelnöki Hivatal

0,01

Önkormányzati Minisztérium

1,26

magánszemély
Összesen

0,12
239,09

9,30
31

2,02

22,46

2,40

2,88

III.
AZ ÁLLAMPOLGÁRI ÜGYEK INTÉZÉSE
A 2010. évben 1758 (1411 új, és 347 ismételt) kérelmet regisztráltunk.
A 2009-es adatokhoz képest 12%-kal nőtt az állampolgári érdeklődés.
Az állampolgári megkereséseknél, amennyiben a kérelmező jogállását
vesszük figyelembe megállapítható, hogy egyre több érintett jogállású
érdeklődik családtagjairól, sőt mind gyakrabban lehet találkozni a második generáció, az unokák beadványaival is.
2010-ben 1488 ügyben tájékoztattuk az ügyfeleket az elvégzett iratkeresés eredményéről, ebből 635 esetben pozitív, 853 esetben pedig nemleges választ kaptak az érdeklődők, akiknek összesen 41 689 oldal másolatot adtunk ki. A kiadott nemleges és érdemi válaszok aránya 57-43 %,
az előző évihez képest némileg romlott az arány (2009-ben az arány cca.
50:50 % volt), az eredményes kutatások esetében a kiadott másolatok
átlaga (66 oldal), az előző évihez képest lényegileg nem változott.
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Az ügyfelek egy-két kivételtől eltekintve, kérték a róluk jelentő ügynökök azonosítását is, nekik 204 esetben 437 oldalnyi másolatot adtunk át.
Az előbbihez képest csekély számú megkeresés történt állambiztonsági
érintettségű közszereplő hálózati személyek esetében, amely eljárás – a
vonatkozó törvény szerint – körülményesebb. Ennek hozadékaként egy
érintettre vonatkozóan őrzött a Levéltár átadható iratanyagot. Összességében a levéltár létrejöttétől 2010. december 31-éig a hozzánk forduló
állampolgárok 60 %-ánál volt eredményes a kutatás, akiknek mintegy félmillió oldal (pontosan 497 750 oldal) iratmásolatot adtunk át.
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IV.
A TUDOMÁNYOS KUTATÓK FOGADÁSA
A 2003. novemberi nyitástól kezdve 2010 végéig a Levéltár kutatószolgálatánál 1260 kutató regisztráltatta magát, ők összesen 1566 kutatási témában jelezték kutatási szándékukat.
2010-ben 218 db új kérelmet továbbítottunk a Levéltári Kutatási Kuratóriumhoz engedélyezésre, 224 kutatás húzódott át az előző évből, így
ebben az évben összesen 442 kutatási témára adtunk ki iratokat. Ténylegesen 317 kutató 3419 alkalommal látogatta meg a levéltárunkat.

2010-ben 11 külföldi kutatónk volt, közülük 10 az Európai Unió valamelyik tagállamából érkezett, egy kutató pedig Unión kívüli országból. A 11
külföldi kutató 85 esetben tanulmányozta a levéltár iratait, amelyekből
882 oldal fénymásolatot kértek.
A 442 kutatási témából 210-nél az év végére befejezték a kutatást, 26
kutató annak ellenére, hogy az engedélyt megkapta és a témájához irato34

kat is tudtunk volna biztosítani számára, nem jelentkezett. A múlt évben
minden kutatási témára találtunk anyagot.
A Levéltári Kutatási Kuratórium 2010-ben formai hiányosságok miatt 16
kutatónak nem adta meg az engedélyt (ezekben az esetekben hiánypótlást
kért), olyan kutató azonban nem volt, akitől megtagadta volna a kutatás
lehetőségét.
2010-ben több mint 20 %-kal nőtt a fénymásoltatási igény, a 61 305 oldal
elkészült fénymásolatból 60.751 lap másolatot adtunk ki, amelynek mindössze 4 %-a, vagyis 2626 lap volt anonimizált. Az iratmásolatokon kívül
kutatói kérésre 526 db digitális fotómásolatot is készítettünk. A múlt évben 2654 kérőlapot vettünk nyilvántartásba. A referensek 2010-ben 6 180
dossziét, 4 421 lap szálas iratot és 131 doboz működési iratot készítettek
elő a kutatók számára.
2010. évben egy referensre 40 kutató, 49 kutatási téma és 380 kutatási
eset jutott.
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V.
A LEVÉLTÁRI FELDOLGOZÓ MUNKA
A Levéltár számára 2010-ben a legfontosabb állományvédelmi feladat a
Norvég Alap által támogatott komplex állományvédelmi program végrehajtása volt. Az előkészítő- és utómunkálatok jelentős részét a levéltári főosztály munkatársai, az iratsavtalanítást és a restaurálási, kötési munkákat
8 fő külső szakember látta el. A szerteágazó tevékenység következtében
átgondolt szervezést kívánó munkafolyamatban 2010. évben 1 039 471
lap különösen veszélyeztetett levéltári anyag savtalanítása történt meg,
ami havi átlagban 86 622 lap savtalanítását jelentette. A savtalanítási tevékenység közvetlen elő- és utómunkálatait négy restaurátor végezte. E
tevékenység szakmai irányítását és koordinálást a Levéltár főállású restaurátora, Bikkiné Balsai Jolán végezte.
Az elmúlt évben állományvédelmi okok miatt folyattuk azoknak az iratoknak a bedobozolását, amelyek egyáltalán nem voltak dobozban elhelyezve. Ennek révén az M-dossziék és a Váci Börtön iratai kerültek savmentes dobozokba. 2010 végére elértük azt, hogy a Levéltár őrizetében
lévő valamennyi iratanyagot dobozban tároljuk, s az iratok több mint fele
már savmentes levéltári szabvány-dobozban van. 2010-ben tehát összesen
165,12 folyóméternyi iratot dobozoltunk be, illetve dobozoltunk át (1 376
doboz).
A digitalizálási feladatoknál az elmúlt évben a savtalanításra váró dossziék, nyilvántartások kaptak prioritást. Emellett a kutatás miatt problémás,
vagy a használat miatt rossz fizikai állapotba került operatív és vizsgálati
dossziék igény szerinti digitalizálását is folytattuk. A munkálatok révén
2010-ben 769 857 oldalt digitalizáltunk, ebből 455 401 oldalt töltöttünk
be az ABTLINFO központi adatbázisba. Az ABTLINFO központi adatbázisban így 2010. december 31-én 1 147 199 oldal volt digitálisan elérhető.
A hatályos adatvédelmi szabályok miatt a digitalizált levéltári anyagot
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elsősorban a belső előkészítő munkában, későbbiekben pedig a helyben
történő kutatásra tudjuk felhasználni. Internetes honlapunkon a digitalizált iratainknak csak töredékét, a személyes adatokat nem tartalmazó
iratokat tudjuk közzétenni.
A dossziékban, albumokban őrzött fényképek állományvédelme, valamint felhasználási körük szélesítése érdekében 2010-ben összesen 1 234
fényképet digitalizáltunk és töltöttünk be a központi adatbázisba, melyben így már összesen 6 458 fotó érhető el digitális formában. Folytattuk a
történeti értékű fényképállomány leírását, és az adatvédelmi szempontból
nyilvánosságra hozható és a közérdeklődésre számot tartó fotókat feltettük a levéltár honlapjára is.
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – a savtalanítással összefüggő
állományvédelmi feladatok mellett – igény szerint végeztük a rossz fizikai
állapotú papíralapú iratok restaurálását. Ennek keretében a ragasztóanyagok eltávolítása, az anyagok száraz (szükség esetén nedves) tisztítása,
savtalanítása, fertőtlenítése, a szakadások javítása, a papírhiányok pótlása történt meg. Összességében 24 400 fotózott irat restaurálása (cellux
eltávolítás, fertőtlenítés, javítás), 5 030 arckép és egyéb fotó restaurálása,
konzerválása, és 9 500 lap restaurálása (tisztítás, cellux eltávolítása, kézi
savtalanítás, javítása, hiányok pótlása, laminálása) konzerválása történt
meg.
A 2010. évi rendezési munkáknál befejeztük a 3.1.2. Munka dossziék
(1951-1989) 403,36 ifm dossziék rendezését. Alapszintű rendezést az Információs Hivataltól átvett 15 doboznyi (1,80 ifm) iratanyagban végeztünk. A több sorozatban tárolt 156,48 ifm-nyi (1304 doboz) iratanyagot
összesoroltuk, bedobozoltuk és elláttuk jegyzékkel. Az ÁBTLINFO-ban
a szükséges javításokat is elvégeztük. Rendeztük és jegyzékkel láttuk
el a 3.2.6. Rezidentúra-dossziékat, 6,84 ifm terjedelemben, 1950-1990
(1991) évkörben. Ugyancsak egy sorozatba rendeztük, jegyzékkel láttuk
el a 3.2.9 Rendkívüli események 1,68 ifm (1945) 1960-1989 dossziékat.
2010-ben középszinten (ügyirat szinten) 1448 dobozt, 8 kötetet, 36 kisládát összesen 184,24 iratfolyómétert rendeztünk. Darabszinten rendeztük
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a 4.2. Parancsgyűjtemény II. sorozatát. Mivel az I. sorozat (az ÁBMH
Titkárságából kiemelt parancsok) mutatókönyvvel ellátott, ezért jegyzék
készítését itt nem tartottuk indokoltnak. A II. sorozatot („BM normákat”)
a Levéltár több beszállítás során vette át az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériumtól, amely – gyűjteményes jellegéből adódóan – nem rendelkezett egykorú irattári segédletekkel, mutatókönyvekkel. A darabszintű
rendezést a normák iktatószáma alapján végeztük, évenkénti csoportosításban. Az iktatószámokat az egykori Belügyminisztérium a hivatali hierarchia és a norma típusa szerint adta ki. A rendezés során – állományvédelmi okokból – megtörtént az iratanyag fémtelenítése is, és elkészült az
új darabszintű jegyzék. Mindezek alapján a II. sorozat összterjedelme 57
kisdobozra (6,84 ifm), évköre 1945-1990-re módosult. Összesen darabszinten 71 dobozt, 8,52 iratfolyómétert rendeztünk. Ellenőrző rendezés
alá vontuk a több beszállítás során átvett 0,84 iratfolyóméternyi 3.2.5.
O-8-073/1-9.+ mellékletei dossziékat.
Ideiglenes raktári jegyzék 40,89 ifm olyan irategyüttesekről készült,
amely egészében még nem középszinten rendezett. Raktári jegyzékek
8,84 ifm-ről készültek. Áttekintő raktári jegyzék 518,45 ifm-ről készült.
A 115 folyóméternyi B-dossziék jegyzéke már 2009-ben elkészült, 2010re a terjedelmes lista szerkesztése, pontosítása és bevezető tanulmány
megírása maradt. Darabszintű raktári jegyzék 9.84 ifm működési iratról
készült. Összesen tehát 577,82 ifm levéltári anyaghoz készült valamilyen
szintű segédlet.
Elmondható, hogy 2010 végére a Levéltár kezelésében lévő iratoknak már
csak 2,5 %-a rendezetlen, és mintegy 3 %-ához nincs semmilyen segédlet.
A levéltári anyag használatához – az elkészült hagyományos segédleteken
túl – nagy segítséget nyújt az ABTLINFO-adatbázis, amelyben az iratok
70 %-a már kereshető.
2010 folyamán tovább folytattuk a legkutatottabb, illetve az állampolgárok legszélesebb körét érintő dossziék adatainak számítógépes rögzítését.
18 158 új nevet rögzítettünk és 38 020-at módosítottunk, pontosítottunk,
miáltal az év folyamán 56 178 név-adat bevitel/módosítás történt. A köz38

ponti (munka) adatbázisban 2010 végén több mint 750 000 személyről
van „fellelési adat”, de mivel az iratokban ugyanazon személy többször
is feltűnik, nevezettek mintegy 1 300 000 alkalommal köszönnek vissza a
különböző iratoldalakon.
Folytatódott a dossziékban található fotóanyag számítógépes feldolgozása:
az év során a Főosztály munkatársai 1234 fényképet és azok legfontosabb
adatait rögzítették az ABTLINFO részét képező fotóadatbázisban. A levéltár
központi adatbázisában 2010. december 31-én összesen 6 458 db fotó volt
elérhető.
2010 elején a levéltár web-es adatbázisainak kiszolgálására új Oracleszervert, diszkes tároló egységet és RACK-szekrényt vásároltunk. Az új
eszközök rendszerbeállítása, illetve az így felszabaduló hardvereszközöknek a belső rendszerbe történő integrálása az év tavaszán megtörtént.
A Levéltár internetes honlapjának látogatottsága az intézmény iránti folyamatos érdeklődést mutatja: 2010 decemberében például átlagosan naponta 123 látogatója volt a különböző oldalaknak, ez az előző év azonos
időszakához viszonyítva kb. 150 %-os növekedést jelent. A megnövekedett érdeklődést csak részben magyarázza az év végén bejelentett jogszabály-módosítási javaslat, hiszen december 15-e előtt is magasabb volt az
érdeklődés a levéltár iránt, mint 2009 decemberének elején.
Az év során egyszerre két hírlevél szolgáltatást is indítottunk: egyrészt a
kutatókat ilyen formában is tájékoztatjuk a levéltári eseményekről (rendezvények, kiadványok, új kutatási lehetőségek, új segédletek, nyitvatartási idők változásai stb.), másrészt a Betekintő folyóirat megjelenésekor
is hírlevelet küldünk az aktuális szám tartalomjegyzékével.
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VI.
A TUDOMÁNYOS FELDOLGOZÓ MUNKA
A Történeti Levéltár 2010. évi tevékenysége – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – továbbra is az államvédelem/állambiztonság témaköreit érintő történettudományi kutatásokra és az eredmények közzétételére,
valamint a Levéltár alaptevékenységét segítő könyvtári és dokumentációs
feladatok megvalósítására koncentrált.
A történettudományi feltárások változatlanul a Rákosi és a Kádár-korszakok titkosszolgálati szerveinek intézménytörténeti és archontológiai
jellemzőinek megismerésre irányultak. Ennek során elkészült a Belügyminisztérium (1953-1956) főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi és
osztályvezetői, mintegy 175 személy szöveges életrajzát tartalmazó kézirat. A Kádár-korszak korai periódusában működő II. Politikai Nyomozó
Főosztály szervezeti egységeit, irányítóit és működésüket bemutató kötet
számára elkészült 4 osztály (Belső reakció elhárító, Mezőgazdasági szabotázs elhárító, Vizsgálati, Operatív nyilvántartó) története. Befejeződött
a „Rendszerváltás titkos képei” című monográfia képi anyaggyűjtése, digitalizálása és elkezdődött a kézirat megírása.
A munkatársak kutatási eredményeiket 3 könyv („Szigorúan titkos ’89. A magyar állambiztonsági szervek munkabeszámolói”; „Állambiztonság és
rendszerváltás”; „Félelembe zárt múlt. Politikai gyilkosságok Gyömrőn
és környékén 1945-ben”) megjelentetésével és a Történeti Levéltár elektronikus folyóiratában, a Betekintőben való folyamatos publikálásokkal
tették közzé.
A tudományos kutatások és az eredmények közzététele mellett a fontos
feladat volt 2010-ben is a Levéltár alaptevékenységét segítő könyvtári és
dokumentációs anyagok feldolgozása, a már működő adatbázisok, bibliográfiák folyamatos bővítése és fejlesztése. Az „Állambiztonsági szakirodalom válogatott bibliográfiája” félévente adott bepillantást a történeti
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szakirodalomban (folyóiratokban) megjelent állambiztonsági-titkosszolgálati vonatkozó tanulmányokról, közleményekről. A Levéltár munkatársainak „Publikációs jegyzéke” és az „Állambiztonsági bibliográfia” naprakészen archiválta a megjelent publikációkat, illetve nyomon követte a
szakirodalom gyarapodását. A rendszerváltás 20. évfordulója kapcsán elkészült egy 800 tételt tartalmazó külön válogatott bibliográfia is. A „Dokumentációs Gyűjtemény Külső-iratok segédlete” 687 új tétellel bővült,
így az jelenleg 3 433 tételből áll. Belső hálózatra való felkerülése révén
ezeket minden munkatárs használhatja.
A fentebb felsorolt feladatok teljesítése mellett a Levéltár munkatársai
jelentős tudományos és ismeretterjesztői tevékenységet fejtettek ki az
elmúlt év folyamán. Ennek során, a Betekintőben megjelenteket is figyelembe véve, összesen több mint 50 állambiztonsági-politikatörténeti
tanulmányt, közleményt jelentettek meg a különböző szakmai folyóiratokban és elektronikus forrásközlő portálokon.
Internetes folyóiratunk, a Betekintő növekvő szakmai elismertségét jelzi,
hogy tovább nőtt a nem a belső munkatársak által jegyzett dolgozatok
száma. 2010. évben 36 közleményből 10 külső szerző tollából származott.
Ezzel egyidejűleg növekedett a folyóirat olvasottsága is. 2010-ben 5 659
látogató 10 351 alkalommal látogatta meg a lapot és 36 572 oldalnyi tartalom került letöltésre.
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VII.
GAZDÁLKODÁS
A Levéltár 2010. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata
687,7 millió forint, melyből a támogatás mértéke 682,7 millió forint, a
tervezett bevétel 5 millió forint volt. A feladat ellátására a 2010. évi engedélyezett létszámkeret 99 fő volt.
Az előirányzatok alakulása (millió forintban egy tizedessel)
Megnevezés
Kiadás
ebből: személyi juttatás
központi beruházás
Folyó bevétel
Támogatás
Előirányzat-maradvány
Létszám (fő)

2010. évi
2010. évi
2009.
2010.
eredeti
módosított
évi tény előirányzat előirányzat évi tény
1.
2.
3.
4.
805,4
336,5
0
7,3
805,4
108,4
    99

687,7
    418
0
5,0
682,7
–
      99

940,9
431,2
0
25,9
710,2
108,4
       99

911,9
425,5
0
26,1
710,2
29,4
    99

4/1

4/3

5.
6.
%-ban
113,2   96,9
126,4   98,7
0
0
357,5 100,7
  88,18 100,0
  28
  28
100
100

Előirányzat-módosítások (millió forintban, egy tizedessel)
Megnevezés
2009. évi CII. törvény szerinti előirányzat
Módosítások jogcímenként
- céltartalékból kereset-kiegészítés
+ járulék
- Fejezettől beruházásra (számítás
technikai rendszer fejlesztésére)
- EGT/Norvég Alaptól pályázat
- OTKA pályázat
- előirányzat maradvány igénybevétele
- NKA pályázatból
- Szabadságharcosok közalapítványtól
- KIM
- többletbevételből (bev. + ford. ÁFA)
2009. évi módosított előirányzat

Kiadás Bevétel Támogatás
687,7

5,0

682,7

8,7

8,7

18,0

18,0

85,9
0,8
108,4
1,6
0,5
1,0
28,4
941
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85,9
0,8
1,6
0,5
1,0
28,4
122,4

710,2

Kiadásból
személyi juttatás
418
6,9

3,8
0,2
1,4
0,9

431,2

A személyi juttatás eredeti előirányzata 418,0 millió forint, a módosított
előirányzat 431,2 millió forint, a teljesítés 425,4 millió forint (98,7%) volt.
A növekedésre a fedezetet nyújtotta:
– céltartalékból eseti kereset-kiegészítésre a 316/2009. (XII.28.)
Korm. rendelet, és a 6/2009 (I.20.) Korm. határozat alapján összesen +6,9 millió forint;
– OTKA pályázatból +0,2 millió forint;
– az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból +1,4 millió forint;
– a személyi juttatás előirányzata NKA pályázatból +1,3 millió forinttal emelkedett, amelyből saját hatáskörben -0,4 millió forintot csoportosítottunk át a dologi kiadásokon belül elszámolható szellemi
tevékenység kifizetésére;
– az ún. norvég pályázatból +3,8 millió forinttal növekedett az előirányzat.
Az előirányzat maradványa 5,8 millió forint, mely kötelezettség-vállalással terhelt.
A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 103,9 millió forint,
a módosított előirányzat 107,4 millió forint, a teljesítés 104,4 millió forint volt.
A növekedésre fedezetet biztosított az eseti kereset kiegészítésre +1,8
millió forint, pályázatokból (NKA, OTKA) +0,3 millió forint, norvég pályázatból +1,0 millió forint, valamint a kötelezettség-vállalással terhelt
előző évi maradvány, mely +0,4 millió forint.
A járulékok maradványa 3,0 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 2,3 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt összeg
0,7 millió forint.
A dologi kiadások eredeti előirányzata 153,1 millió forint, módosított előirányzata 259,4 millió forint volt. A 2010. évi teljesítés 255,0 millió forint.
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A növekedésre fedezetet nyújtott az előirányzat-maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg (+6,4 millió forint), az OTKA pályázatból
+0,6 millió forint, az NKA pályázatból +0,3 millió forint, a norvég pályázatból +66,4 millió forint, az előző évi átfutó bevétel (ajánlati biztosíték)
rendezése miatti +2,0 millió forint, a fordított áfa befizetésének rendezése
miatt keletkezett +17,8 millió forint, a lakáskölcsön többletbevételéből
származó +7,5 millió forint, valamint a többletbevételből adódó +0,4 millió forint.
Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében folyó állományvédelmi program eredményeként a 2010. év során több mint 1
millió irattári lap (5 828 dosszié) konzerválását, restaurálását végeztük
el. A pályázatban vállalt 1,3 millió lapból még hátralévő mintegy 300
ezer lap feldolgozása a 2011. év első négy hónapjában történik meg,
így a pályázatban előírt kötelezettségének a Levéltár maradéktalanul
eleget tesz.
2010 szeptemberében Recsken, a volt munkatábor területén állandó kiállítás nyílt, melynek létrehozásában a Levéltár részt vállalt. A kiállítás
megrendezésére a Szabadságharcosokért Közalapítványtól +0,5 millió
forint, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól +1,0 millió forint
támogatást kaptunk.
Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány
+3,4 millió forint, amely a fejezeti beszedési számlára befizetésre került.
A dologi kiadás 2010. évi maradványa +4,4 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.
A dologi kiadások teljesítésekor a működéshez szükséges szolgáltatások
áremelkedésével kell továbbra is számolnunk. A közüzemi szolgáltatások
állandó emelkedését a klimatizálás korszerűsítésével próbáltuk egyensúlyban tartani. A telefon költségek mérséklése érdekében tovább csökkentettük a személyre szabott összeghatárt. Nagymértékben csökkentettük
az irodaszer beszerzés kiadásait, nagy figyelmet fordítottunk a gépkocsi
44

üzemanyag használatának normán belül tartására is. A folyóirat-rendelés
csökkentésével, a szakmai és egyéb anyagok takarékos beszerzésével is
figyeltünk a költségcsökkentés betartására.
Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 12,7 millió forint, módosított előirányzata 142,8 millió forint volt, melyből a teljesítés
126,9 millió forint.
A beruházási többletek fedezetére 2010-ben az OGY mint fejezet +18,0
millió forintot biztosított számítástechnikai rendszer fejlesztésére. Ezen
összeg felhasználásával megvásároltuk egy korábban bérelt informatikai
berendezést, további adatállomány tárolása érdekében újabb storage-et
szereztünk be, lecseréltük a 2000. óta működő szerverünket. Az összeget
a levéltár saját, mintegy 4 milliós összeggel kiegészítve meglévő szoftverei fejlesztésére is fel kívánja használni.
Norvég pályázatra az NFÜ-től elszámolásként +14,6 millió forintot kaptunk. A többletbevételből +0,7 millió forint került átcsoportosításra. Előző évi kötelezettség vállalással terhelt előirányzat maradvány +96,8 millió forint.
A 2009. évben elkezdett pincei irattár átépítése 2010. május végére befejeződött. Erre a feladatra a fejezettől kapott +90 millió forint forrásból
2010. évre áthozott +84,4 millió forint teljes egészében, saját forrásból
+10,9 millió forint került felhasználásra. A beruházás eredményeképpen a
félemeleti irattár helyén az iratfeldolgozást szolgáló munkaszobák lettek
kialakítva. További, igen jelentős hatás az, hogy a földfelszín alatti irattár
fenntartási (klimatizálási) költsége lényegesen alacsonyabb, mint a korábbi, félemeleti helységeké.
Az intézményi beruházás 2010. évi maradványa 15,9 millió forint, amely
kötelezettségvállalással terhelt.
A Levéltár 2010. 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 előirányzat 0 millió forint, melyből a teljesülés 0 millió forint.
A bevételek eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat 122,4 millió forint, a teljesítés 122,6 millió forint volt.
A növekedés intézményi működési többletbevételből (+8,6 millió forint),
fordított ÁFA rendezéséből (17,8 millió forint), előző évi átfutó bevétel
(ajánlati biztosíték) rendezéséből (2,0 millió forint), átvett pénzeszközből
(0,5 millió forint), támogatás értékű bevételek pályázatokból (88,5 millió
forint) történt.
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 682,7 millió forint, módosított előirányzata 710,2 millió forint, a teljesítés 710,2 millió forint volt.
A támogatás előirányzata 27,5 millió forinttal növekedett. Összetevői a
6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet és a 316/2009. (XII. 28.) Korm. határozat eseti kereset kiegészítésére és járulékaira kapott 8,7 millió forint, az
OTKA pályázatból elnyert 0,8 millió forint, valamint a fejezettől számítástechnikai rendszer fejlesztésére átutalt 18,0 millió forint.
A 2009. évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei:
Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány: 105,0 millió forint
– Személyi juttatások:
1,4 millió forint
– Munkaadókat terhelő
0,4 millió forint
– Dologi kiadások
6,4 millió forint
– Intézményi beruházás
96,8 millió forint
Kötelezettség-vállalással nem terhelt
előirányzat-maradvány:
– Munkaadókat terhelő járulék
(járulék csökkenése miatt)
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3,4 millió forint
3,4 millió forint

A 2010. évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei:
Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány:
– Személyi juttatások:
– Munkaadókat terhelő járulék
– Dologi kiadások
– Intézményi beruházás

28,5 millió forint
5,9 millió forint
2,3 millió forint
4,4 millió forint
15,9 millió forint

Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat maradvány: 0,9 millió forint
– Munkaadókat terhelő járulékok
0,7 millió forint
– Bevételi többlet
0,2 millió forint
A Levéltárnak kincstári vagyonhasznosításból származó bevétele nem
volt 2010. évben. Az intézmény vállalkozási tevékenységet sem folytatott.
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FÜGGELÉK
A Történeti Levéltár munkatársainak
2010. évi publikációs jegyzéke
ARGEJÓ ÉVA
Tanulmányok, közlemények folyóiratokban
Az 1956-os forradalom és megtorlás ELTE Állam- és Jogtudományi
karán. Múltunk, 2010/2. 122–152. p.
Atomzselés cukorka. Betekintő, 2010/2. http://www.betekinto.hu/
Default.aspx?cikkId=145
Női visszaemlékezések az 1950-es évek kényszertáborairól. Transindex,
2010. október 16. http://vilag.transindex.ro?cikk=12683
Tanulmány, közlemény önálló kiadványban
A város titkos bugyrai. Állambiztonsági terek és helyek. Kis állambiztonsági topográfia 19451953. In URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv
V. (Főszerk.: Á. Varga László). Budapest, Budapest Főváros Levéltára,
2010. 351–375 p.
BANK BARBARA
Tanulmányok, közlemények folyóiratokban
A recski internálótábor története 1950–1953. Nagy Magyarország,
2010/5. 4–13. p.
Az ÁVH kezelésében levő táborok. 1950–1953. Nagy Magyarország,
2010/5. 16–18. p.
Magyar Szibéria – kényszermunkatáborok a Hortobágyon, 1950–1953.
Nagy Magyarország, 2010/5. 22–23. p.
Az Andrássy út 60-ból feljegyzés … - forrásközlés. Virrasztó, 2010.
Különszám. 21–22. p.
A Népbíróságokról … Virrasztó, 2010. Különszám. 19–21. p
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Tanulmányok, közlemények önálló kiadványokban
A volt szocialista országokban létrehozott internáló- és munkatáborok. In Hantó Zsuzsa: Kitiltott családok. Budapest, Magyar Ház Kiadó,
2010. CD melléklet
A debreceni piaristák, avagy Sörlei Zsigmond és társai perének története. In A piarista rend Magyarországon. (Szerk.: Forgó András). /
Rendtörténeti Konferenciák, 6./ Budapest, Szent István Társulat, 2010.
217–227. p.
BARÁTH MAGDOLNA
Tanulmányok, közlemények folyóiratokban
„Testvéri segítségnyújtás”. Szovjet tanácsadók és szakértők Magyarországon. Történelmi Szemle, 2010/3. 357–386. p.
„Minden vizsgáló megalkotja a maga összeesküvését.” Szovjet tanácsadó feljegyzése a tábornokper vizsgálatáról, 1950 június. Betekintő,
2010/1. http://www.betekinto.hu/Default.aspx?cikkId=133
A Belügyminisztérium újjászervezése 1956 után. Rubicon, 2010/3.
Onlineplusz
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_belugyminisz
terium_ujjaszervezese_1956_utan/
Az államvédelem az egységes Belügyminisztériumban. Betekintő,
2010/3. http://www.betekinto.hu/Default.aspx?cikkId=159
Tanulmány, közlemény önálló kiadványban
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megteremtésért. Tudományos konferencia a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény húszéves évfordulója alkalmából. (Szerk.: Köbel Szilvia). Budapest, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2010. 177–184. p.
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