
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, emlékirato-
kat, visszaemlékezéseket.

2020.09.19-20., szombat és vasárnap 10:00 - 16:00
Ügyfélszolgálat

TÜNTETÉSEK, DEMONSTRÁCIÓK AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI DOKUMENTUMOK 
TÜKRÉBEN 1988-1989

A pártállami diktatúra végóráit több szimbolikus tartalommal rendelkező 
esemény, tüntetés jellemezte. Ezek közül emeltünk ki néhányat, amelyek jól 
demonstrálják az 1988-1989 közö� időszak átalakulását, a poli�kai rendőr-
ség és a társadalom kapcsolatát. A kiállításon levéltári iratok, valamint kora-
beli fényképek és plakátok segítségével elevenítjük fel a március 15-ei tünte-
téseket, a Bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer elleni tüntetéseket, 

A RENDSZERVÁLTÁS PLAKÁTJAI ÁLLAMBIZTONSÁGI DOKUMENTUMOKKAL

1990-ben, a több mint négy év�zed óta első szabad választások kampányai 
idején Budapest soha nem láto� képet mutato� a figyelmünkért és szavazata-
inkért versengő pártok plakátjainak köszönhetően. A tavaszi, országgyűlési és 
őszi, önkormányza� választások 30. évfordulója alkalmából rendeze� kiállítás a 
fővárosi közterek – a változás lázában élő ország – hangulatát elevení� fel 
korabeli plakátok, szóróanyagok, fotók, újságok és levéltári dokumentumok 
segítségével.

KIÁLLÍTÁSAINK

2020.09.19-20., szombat és vasárnap 10:00 - 16:00
Virtuális kiállítás

IDŐPONTHOZ KÖTÖTT PROGRAMJAINK

KONTROLLÁLT KONSZOLIDÁCIÓ
A KÁDÁRI ELLENZÉKI POLITIKA NÉHÁNY ASPEKTUSA

A Kádár János nevével fémjelze� korszakra az egyik leggyakrabban használt 
fogalom a konszolidáció. A magyar kommunista párt az 1956-os forradalom 
leverése és megtorlása után, 1963-tól lépe� erre az útra. Ennek jegyében a 
társadalom kezelésére új munkamódszer került kidolgozásra, mely szerint a 
hatalom potenciális ellenzékével nem kell feltétlenül konfrontálódni, meg kell 
találni azt a mozgásteret, ami lehetővé teszi a társadalmi elégedetlenségből 
fakadó feszültségek levezetését, de biztosítani kell azt is, hogy ne alakulhassa-
nak ki a rendszert kri�kusan szemlélő alulról szerveződő csoportok. 
A �tkosszolgálatoknak fontos szerep juto� e „kontroll” megszervezésében. 

12:00 KUTATÓTEREM

2020.09.19. , SZOMBAT

az 1956. október 23-ra emlékező, vagy a Nagy Imre kivégzésének évfordulóján 
zajlo� megemlékezést és tüntetést, majd 1989 nyarán Nagy Imre és társai 
újratemetését, valamint Kádár János temetését.

„EZ A SZABADSÁG NEM AZ A SZABADSÁG”

AZ ELSŐ SZABAD „VÁLASZTÉK”

A programok melle� mindkét napon fogadunk 
állampolgári betekintési kérelmeket.
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A CSIRKEÓLTÓL A BÖRTÖNIG. A MAGYAR PUNK ELSŐ HULLÁMA 1979-1988

Jó kérdés, hogy a magyar punk pusztán zenei jelenség-e vagy nagyon is része a 
rendszerváltás elő� ellenzékiség történetének? Milyen irányból érdemes 
közelíteni hozzá: társadalomtörténe�, ideológiai vagy állambiztonsági szempon-
tok alapján? A hatalom miért válaszolt példátlan elnyomással ennek a gondola� 
megalapozo�ságát tekintve javarészt inkoherens szubkultúrának a feltűnésére? 
Az előadás elsősorban ezekre a kérdésekre keresi a választ, miközben a magyar 
punk underground korai történetét is igyekszik bemutatni.

Előadó: Pócs Nándor történész

10:00 KUTATÓTEREM

2020.09.20. , VASÁRNAP

PILLANATKÉPEK A RENDSZERVÁLTOZÁS TÖRTÉNETÉBŐL
KÓNYÁNÉ KUTRUCZ KATALINNAL ÉS KÓNYA IMRÉVEL SZEKÉR NÓRA AZ ÁBTL 
KUTATÓJA BESZÉLGET
FILMVETÍTÉS
IDŐTARTAM: 60 PERC

14:00 DÍSZTEREM

Nem sok olyan házaspárt tarthatunk számon, akik a rendszerváltozás során 
közösen küzdö�ék végig az első vonalban e történelmi eseményeket. Kutrucz 
Katalin és Kónya Imre e kevesek egyike. Mindke�en a Független Jogász Fórum 

Az előadás bepillantást kíván nyújtani abba, hogy a há�érből az állambiztonság 
hogyan segíte�e az „aki nincs ellenünk, az velünk van” jelmondat jegyében 
működő poli�kát és a rendszer ellenzékét jelentő személyeknek milyen „állam-
biztonsági cselszövésekkel” kelle� megküzdeniük, milyen volt a kádári „szövet-
ségi poli�ka” nyilvánosság elő� nem vállalt oldala.
Előadó: Szekér Nóra történész

alapítójaként, majd az Ellenzéki Kerekasztal szervezőiként és résztvevőiként 
belülről lá�ák és formálták a történteket. Már 1988 őszén az MDF tagjainak 
sorába léptek, és az első szabad parlamen� választásokon e párt színeiben 
nyertek képviselői mandátumot. 
Kónya Imre frakcióvezetőként, Antall József miniszterelnök halála után belügymi-
niszterként, Kutrucz Katalin az Alkotmányügyi Bizo�ság alelnökeként ve� részt az 
első parlamen� ciklus során a poli�kában. Élményeik a szemtanúk hitelességével 
adnak képet egy korszakról, szereplőkről, a nehéz és az örömteli pillanatokról, a 
dokumentumokban vissza nem adható atmoszféráról.
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MEGISMERHETŐ TITOK - NYILVÁNOS SZAKLEVÉLTÁR

Ve�te� képes előadás a Történe� Levéltár munkájának, feladatainak, iratai-
nak bemutatása. 

2020.09.19. szombat 10:00
2020.09.20. vasárnap 12:00
KUTATÓTEREM

AZ EMLÉKEZET HELYE  

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

2020.09.19. szombat 10:00, 11:00, 12:00
2020.09.20. vasárnap 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 
DÍSZTEREM

LEVÉLTÁRAT BEMUTATÓ SÉTÁK

FELHÍVJUK KEDVES LÁTOGATÓINK FIGYELMÉT, HOGY AZ INTÉZMÉNYBE VALÓ 
BELÉPÉSKOR HASZNÁLJÁK A LEVÉLTÁR ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ÉRINTÉSMENTES 

KÉZFERTŐTLENÍTŐ ADAGOLÓT. 

PROGRAMJAINKON ÉS AZ ÉPÜLET TELJES TERÜLETÉN 
A MASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ.

AZ A NEGYVENKILENCES ÉV…
KIADVÁNYBEMUTATÓ BESZÉLGETÉS
BESZÉLGETÉS A KÖTETRŐL MÜLLER ROLF ÉS TAKÁCS TIBOR TÖRTÉNÉSZEKKEL
MODERÁTOR: PÓCS NÁNDOR TÖRTÉNÉSZ

Egy diktatúra sosincs "kész", ezért nehéz megállapítani, hogy egy rendszer 
meddig tekinthető demokra�kusnak, és mikortól beszélhetünk diktatúráról. 
Magyarországon 1948-ra teljessé vált a kommunista hatalomátvétel, a sztálini 
rendszer teljes kiépítésére azonban még időre volt szükség. 1949 kulcsév volt 
ebben a folyamatban, a Rajk-per ugyanis mindenki számára világossá te�e, 
hogy i� nem egyszerűen egy párt egyeduralmáról van szó, hanem egy olyan 
rezsimről, amelyben még egy kommunista vezető, tehát végső soron senki sem 
lehet biztonságban. A Rajk-per éve című kötet tanulmányai ennek a „hosszú” 
1949-nek a megismeréséhez kívánnak hozzájárulni. A kötet a „címadó” 
Rajk-pertől kezdve a poli�kai és gazdasági intézményrendszer átalakításán és 
az erőszakszervezetek tevékenységén keresztül a kulturális élet néhány jellem-
ző részletének bemutatásával is foglalkozik.

14:00 KUTATÓTEREM
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