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EGÉSZ NAPOS PROGRAMJAINK

MAGÁNIRATOK ÁTVÉTELE A TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRBAN

Az Ön története fontos a számunkra! Őrizzük meg együ� családja iratait! Várjuk a 
naplókat, családi leveleket, feljegyzéseket, fényképeket, emlékiratokat, visszaemlé-
kezéseket.

2019.09.21-22., szombat és vasárnap 10:00 - 16:00
Ügyfélszolgálat

ÁLLAMBIZTONSÁGI OKTATÓFILMEK VETÍTÉSE

ANYAGÁTADÁSI TALÁLKOZÓ - BM Filmstúdió, fekete-fehér, év nélkül, 32 perc. Az 
oktatófilm egy opera�v akcióról, a megszerze� információk átadásának előkészí-
téséről, biztosításáról és végrehajtásáról szól.

RÖPCÉDULÁK - Rendőrfilmstúdió, fekete-fehér, év nélkül, 17 perc. 1969-ben 
Székesfehérváro� több helyen „államellenes" tartalmú röpcédulákat találtak. Az 
oktatófilm ezt az eseményt használta fel, hogy bemutassa a nyomozás módszereit.

FIGYELÉSI AKCIÓ - BM Filmstúdió, fekete-fehér, év nélkül, 32 perc. Az oktatófilm 
egy konkrét eseten keresztül mutatja be a hírszerzők elleni elhárító tevékenységet, 
elsősorban a figyelés módjait.

MEGFIGYELÉS - A filmfelvételen egy 2 perces korabeli, az állambiztonság által 
készíte� külső figyelést tekinthetünk meg. 

TITKOS ŐRIZETBEVÉTEL - BM Filmstúdió, fekete-fehér, év nélkül, 9 perc. Az okta-
tófilm bemutatja, hogy beszervezés céljából hogyan lehet/kell megvalósítani a 
�tkos őrizetbe vételt.

2019.09.21-22., szombat és vasárnap 10:00 - 16:00
Főigazgató-helye�esi iroda

A REMÉNY NAPJAI – AZ 1956-OS FORRADALOM ESEMÉNYEIT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS

A kiállítás az 1956-os forradalom eseményeit mutatja be az előzményektől a 
megtorlásig, kitérve a forradalmi csoportokra, a szovjet jelenlétre, a vidéki esemé-
nyekre, poli�kai történésekre, az időközben szimbolikussá váló helyszínekre-ese-
ményekre, és a forradalom mindennapjaira. 

2019.09.21-22., szombat és vasárnap 10:00 - 16:00
Kapualj

„HA A JÓISTEN HAZASEGÍT, NEHEZEN FOGNAK MEGISMERNI.” ERDÉLYI MAGYAR ÉS 
NÉMET CIVILEK SZOVJET FOGSÁGBAN 1944 ÉS 1953 KÖZÖTT - M. LOVÁSZ NOÉMI 
KÉPZŐMŰVÉSZ, MŰVÉSZPEDAGÓGUS KIÁLLÍTÁSA

Hogy hogyan kell túlélni, embernek maradni és hogyan kell kezelni a kis és nagy 
sérelmeinket, ez az örök kérdés, a lágerlakók története is éppen erre tanít minket. 
M. Lovász Noémi munkái emlékszilánkok, de nem egyszerűen az egykori történetek 
illusztrációi kívánnak lenni, hanem inkább e trauma közös feldolgozásának, mélyebb 
megértésének terápiás eszközei. 
A kiállítás csak a Kulturális Örökség Napjain látható.

2019.09.21-22., szombat és vasárnap 10:00 - 16:00
Díszterem

IDŐPONTHOZ KÖTÖTT PROGRAMJAINK

TÁRLATVEZETÉS A REMÉNY NAPJAI – AZ 1956-OS FORRADALOM ESEMÉNYEIT 
BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁSON

Tárlatvezető: Szekér Nóra, a Történe� Levéltár történésze

10:00 KAPUALJ

VESZÉLYES VIZEKEN - A MAGYAR TENGER MINT ELHÁRÍTÁSI TERÜLET - 
SZ. KOVÁCS ÉVA ELŐADÁSA

Napfény, roman�ka, fürdés, lángos és palacsinta - Balaton. De a magyar tengerhez 
vajon mindenki csak üdülni ment, vagy esetleg nyaralónak álcázva valami egyéb 
feladatot is elláto�? Ki gondolta volna, hogy a szomszéd villát kibérlők nem is igazi 
turisták, hanem az állambiztonság emberei, vagy éppen a SZOT-üdülő barátságos 
alkalmazo�ját sem csak a segítőkészség mo�válta?
A program raktárlátogatással zárul.

11:00 KUTATÓTEREM

2019.09.21. , SZOMBAT



„HA A JÓISTEN HAZASEGÍT, NEHEZEN FOGNAK MEGISMERNI.” ERDÉLYI MAGYAR ÉS 
NÉMET CIVILEK SZOVJET FOGSÁGBAN 1944 ÉS 1953 KÖZÖTT - DR. HABIL. MURÁDIN 
JÁNOS KRISTÓF TÖRTÉNÉSZ, EGYETEMI ADJUNKTUS ELŐADÁSA

A szovjetek 1944 őszén vonultak be Erdélybe. Ekkor kb. 25 000 magyar civil fiút és 
férfit, majd 1945 januárjában megközelítőleg 100 000 német nőt és férfit hurcoltak el 
a Szovjetunióba. A foglyul ejte� emberek mintegy harmada nem élte túl az évekig 
tartó fogságot. Az előadó az elhurcolások körülményeit, a fogságba vete�ek számát, 
rabságuk helyszínét és időtartamát, a táborbeli élet körülményeit, a hazatérés külön-
böző módjait és idejét, valamint a fogság utóéletét és emlékezetét taglalja. 

14:00 KÖNYVTÁR

CÉLKERESZTBEN A ZENE – ÚJHULLÁMOS PLAKÁTOK AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI 
DOKUMENTUMOK TÜKRÉBEN – SZŐNYEI TAMÁS ELŐADÁSA 
Az előadás néhány konkrét példán keresztül azt mutatja be, hogy a 80-as években 
poli�kai okokból megfigyelt zenekarok koncertplakátjai nemcsak eszté�kai szempont-
ból figyelemre méltók, hanem azért is érdekesek, mert összevethetőek az ado� 
eseményről szóló �tkos jelentésekkel is.
A program raktárlátogatással zárul.

15:00 KUTATÓTEREM

VESZÉLYES VIZEKEN - A MAGYAR TENGER MINT ELHÁRÍTÁSI TERÜLET - SZ. KOVÁCS 
ÉVA ELŐADÁSA

Napfény, roman�ka, fürdés, lángos és palacsinta - Balaton. De a magyar tengerhez 
vajon mindenki csak üdülni ment, vagy esetleg nyaralónak álcázva valami egyéb 
feladatot is elláto�? Ki gondolta volna, hogy a szomszéd villát kibérlők nem is igazi 
turisták, hanem az állambiztonság emberei, vagy éppen a SZOT-üdülő barátságos 
alkalmazo�ját sem csak a segítőkészség mo�válta?
A program raktárlátogatással zárul.

11:00 KUTATÓTEREM

RECONTRUCTION OF A SECRET WORLD - ENGLISH GUIDE IN THE HISTORICAL 
ARCHIVES.

The Historical Archives of the Hungarian State Security provides an English guide 
for those ones, who are interested in history of the red decades - the era of the 
Hungarian socialism. Our journey touches different paths: art history, cold war 
agents, and couple of words about the importance of the archival work.  

13:00 DÍSZTEREM

KIADVÁNYBEMUTATÓ BESZÉLGETÉS - „EZ A SUGÁRZÁS NEM ISMER HATÁROKAT” - 
DOKUMENTUMOK A CSERNOBILI KATASZTRÓFA MAGYARORSZÁGI KÖVETKEZMÉ-
NYEIRŐL CÍMŰ KÖTET BEMUTATÁSA. 

Beszélgetés a kötet szerkesztőivel, Haász Rékával és Cseh Gergő Bendegúzzal, 
Moderátor: Pócs Nándor

1986. április 26-án történt az atomenergia felhasználásának mindezidáig legsúlyo-
sabb balesete, és a katasztrófa emlékezete nem múlik egykönnyen. Ennek ékes 
bizonyítéka a napjainkban zajló energiavita és a világszerte elképesztő sikert 
arato� Csernobil című filmsorozat is. A határokon á�velő katasztrófa természete-
sen Magyarországra nézve is súlyos következményekkel járt. 
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történe� Levéltárának és a Magyar Nemze� 
Levéltár Országos Levéltárának munkatársai a korabeli magyar hivatalos szervek 
vonatkozó iratait gyűjtö�ék egy kötetbe.  A könyv a helyszínen megvásárolható.

14:00 KÖNYVTÁR

RECONTRUCTION OF A SECRET WORLD - ENGLISH GUIDE IN THE HISTORICAL 
ARCHIVES.

The Historical Archives of the Hungarian State Security provides an English guide for 
those ones, who are interested in history of the red decades - the era of the Hungari-
an socialism. Our journey touches different paths: art history, cold war agents, and 
couple of words about the importance of the archival work.  

13:00 DÍSZTEREM 2019.09.22. , VASÁRNAP



MEGISMERHETŐ TITOK - NYILVÁNOS SZAKLEVÉLTÁR

Ve�te� képes előadás a Történe� Levéltár munkájának, feladatainak, iratainak 
bemutatása. 
A program raktárlátogatással zárul.

2019.09.21. szombat 10:00, 12:00
2019.09.22. vasárnap 10:00, 12:00, 14.00
KUTATÓTEREM

AZ EMLÉKEZET HELYE  

Körséta a Történe� Levéltár épületében az Andrássy ú� paloták építésének korától az 
ügynökakták idejéig

2019.09.21. szombat 10:00, 11:00, 12:00, 15:00
2019.09.22. vasárnap 10:00, 11:00, 12:00, 14.00, 15:00
DÍSZTEREM

CÉLKERESZTBEN A ZENE – ÚJHULLÁMOS PLAKÁTOK AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI DOKU-
MENTUMOK TÜKRÉBEN – SZŐNYEI TAMÁS ELŐADÁSA 

Az előadás néhány konkrét példán keresztül azt mutatja be, hogy a 80-as években 
poli�kai okból megfigyelt zenekarok koncertplakátjai nemcsak eszté�kai szempontból 
figyelemre méltók, hanem azért is érdekesek, mert összevethetőek az ado� esemény-
ről szóló �tkos jelentésekkel is.

15:00 KUTATÓTEREM

LEVÉLTÁRAT BEMUTATÓ SÉTÁK

1067 Budapest, Eötvös u. 7.
Telefon: +36 1 478 60 20

E-mail: info@abtl.hu
Honlap: www.abtl.hu

Postacím: 1369 Budapest, Pf. 367.

ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK 
TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

PROGRAMJAINK INGYENESEK ÉS NEM REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTTEK


