
BESZÁMOLÓ 
AZ 1956-OS INTÉZET 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉRÕL

2004-ben az 1956-os Intézet Közalapítvány (továbbiakban: Intézet) munkájához
a központi költségvetés az elõzõ évihez képest tíz százalékkal kevesebb forrást
biztosított, ugyanakkor Budapest Fõváros Önkormányzata változatlan mértékben
támogatta munkánkat. Korábbi pályázataink, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési
Programok (NKFP) keretében 2001-ben elnyert „Hatvanas évek”-projekt, to-
vábbá az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) „e_világ” pályázatán
nyertes programunk 2004-re esõ összegei révén többletforrásokhoz is jutottunk.
Kisebb támogatást nyertünk a Külügyminisztériumtól (kifizetése 2005-re hú-
zódott), bevételünk származott kifutó OTKA-pályázatokból, továbbá a Nemzeti
Kulturális Alaptól és a Magyar Könyv Alapítványtól, valamint a Magyar Törté-
nelmi Film Alapítványtól – bár ez utóbbiak kifizetése többnyire 2005-re húzódik
a filmtörvény végrehajtása körüli zavarok miatt. 

Tevékenységünk szakmai szempontból lényegében sikeres, gazdálkodásunk
kiegyensúlyozott volt. Fél tucatnál több kiadványunk jelent meg (munkatársaink
örvendetesen nagyszámú, másutt megjelent könyve és egyéb publikációja mellett),
az Intézet informatikai infrastruktúrája a szinten tartó fejlesztéseknek köszönhe-
tõen továbbra is magas színvonalú. 2004 szeptemberére sikeresen befejezõdött
az elõzõ évben elkezdett ingatlanfelújítás második üteme. Így tíz évvel ideköltö-
zésünk után az Intézet helyiségei teljesen megújultak.

2004-ben állandó munkatársaink száma nem változott. Nyáron Kõrösi Zsu-
zsanna visszatért szülési szabadságáról, és bekapcsolódott a munkába. Munka-
társaink közül megbízás és másodállás keretében egyetemi oktatói tevékenységet
folytattak: az ELTE Társadalomtudományi Karán Valuch Tibor, az ELTE Böl-
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csészkarán Keller Márkus, a Debreceni Egyetemen Standeisky Éva. Doktori (PhD)
tanulmányokat négy munkatársunk folytat.

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, KIADVÁNYOK

Kilenc intézeti kiadvány jelent meg, közöttük hat könyv. Júniusban mutattuk be
a „Hatvanas évek” Magyarországon. Tanulmányok és a Molnár Adrienne szer-
kesztette A „hatvanas évek” emlékezete. Válogatás az OHA gyûjteményébõl címû
köteteket, valamint az Üzemi baleset – történetek a Kádár-korszak tájékoztatáspo-
litikájáról címû dokumentumfilmet (rendezõ Topits Judit). Ugyancsak nyáron
mutatták be a koprodukcióban készült Herzl címû ismeretterjesztõ filmet. Októ-
berben jelent meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával közös
kiadásban Eörsi László A Széna tériek 1956 címû monográfiája. A bemutató
napjától érhetõ el a Magántörténelem – 1956 és a Kádár-korszak címû digitális
történelmi tartalomszolgáltatás. Decemberben jelent meg az Évkönyv 2004, va-
lamint Germuska Pál Indusztria bûvöletében, illetve Valuch Tibor A lódentól a
miniszoknyáig. Magyar öltözködéstörténet a 20. század második felében címû
könyve (utóbbi a Corvina Kiadóval közös kiadásban). Az év folyamán három
munkatársunknak jelent meg könyve más kiadónál, Békés Csaba tanulmánykö-
tete: Európából Európába (Gondolat), Ungváry Krisztián monográfiája: A Ma-
gyar Királyi Honvédség a második világháborúban (Osiris), illetve a Kozák Gyula
társszerkesztésében készült Vajda Júlia-kötet (Balassi). 

KONFERENCIÁK, ESEMÉNYEK

Munkatársaink számos hazai és nemzetközi jelenkor-történeti konferencián vet-
tek részt és adtak elõ.

Márciusban Ungváry Krisztián Hamburgban (Hamburger Institut für
Sozialforschung) a magyar honvédség háborús bûncselekményeirõl, Bonnban
(Friedrich Ebert Stiftung) a magyarországi németek kitelepítésének emlékezeté-
rõl; Germuska Pál Budapesten a Közép-Európai Egyetem és a holland Founda-
tion for the History of Technology által szervezett Tensions of Europe elsõ plenáris
konferenciáján a KGST hadiipari együttmûködésrõl tartott elõadást. 

Áprilisban Rainer M. János az Európa Tanács által Budapesten szervezett
„Teaching Contemporary History” címû rendezvényen az 1989-es átalakulásról;
Békés Csaba az Ohio állambeli Kent State University által szervezett „NATO
and the Warsaw Pact: Intra–Bloc Conflicts” címû konferencián az 1979-es afga-
nisztáni szovjet intervenció magyar megítélésérõl tartott elõadást.
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Májusban Rainer M. János az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
szemináriumán, Karcag-Berekfürdõn a demokrácia megteremtéséért 1944–89
között vívott küzdelmekrõl; Tischler János a krakkói Jagelló Egyetem által szer-
vezett „Europa unii i federacji” címû konferencián a magyar uniós csatlakozás-
ról; Lux Zoltán az International Association of Social Science Information and
Technology éves konferenciáján a wisconsini Madisonban az oral history adatbá-
zisról adott elõ.

Júniusban Ungváry Krisztián a budapesti holokauszt-konferencián a magyar-
országi zsidóüldözésrõl, a kitelepítési tervek genezisérõl; Békés Csaba a Padovai
Egyetemen Magyarország helsinki folyamat elõkészítésében játszott szerepérõl
tartott elõadást.

Augusztusban a Sziget Fesztiválon Lénárt András és Keller Márkus szervezé-
sében a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen fotókiállítást rendeztünk a ’60-as
évekrõl.

Szeptemberben Ungváry Krisztián Berlinben két konferencián tartott elõ-
adást a magyar rendszerváltásról (Heinrich Böll Stiftung rendezése), illetve a
magyar holokausztról (Zentrum für Antisemitismusforschung), majd München-
ben a magyar zsidóság 1954–74 közötti kárpótlásáról és az ezzel kapcsolatos né-
met–magyar kárpótlási tárgyalásokról.

Október 1–2-án az Intézet a Miskolci Egyetem Újkori Magyar Történeti In-
tézetével és a német Zentrum für Vergleichende Geschichte Europasszal együtt-
mûködve mûhelykonferenciát rendezett „Staatliche Herrschaft und gesellschaft-
liche Selbstorganisation im Systemübergang. SBZ/DDR, Ungarn, Polen und die
Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg und 1980–90 im Vergleich” cím-
mel, melyen az Intézet részérõl Valuch Tibor és Rainer M. János adtak elõ. Ok-
tóber folyamán Tischler János a Teleki László Intézet által szervezett, „Folyamatok
a változásban” címû konferencián; Standeisky Éva a JAK által a Petõfi Irodalmi
Múzeumban szervezett „Mûvészet és hatalom – a Kádár-korszak mûvészete” cí-
mû szimpóziumon; Germuska Pál a Hadtörténeti Intézetben a „Forradalom a böl-
csészkaron” címû konferencián az ELTE BTK tanárait és hallgatóit sújtó megtor-
lásról; Békés Csaba a Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact
éves konferenciáján, Urbinóban a Varsói Szerzõdés magyar forrásairól, majd
Münsterben a Duisburg-Esseni Egyetem, illetve a párizsi Sorbonne által szerve-
zett konferencián a Varsói Szerzõdés és a helsinki folyamat viszonyáról adott elõ.

Novemberben Rainer M. János a XX. Század Intézet által rendezett, „A
monori találkozó, 1985 – megközelítések” címû szimpóziumon az 1980-as évek-
beli magyarországi ellenzéki csoportokról tartott elõadást.

233

BE
SZ

ÁM
O

LÓ

ÉVKÖNYV XIII. 2005

014beszamol.qxd  11/26/2005  7:16 PM  Page 233



PROJEKTEK ÉS KUTATÁSOK

Az 1956-os forradalom történetére vonatkozóan 2004-ben a következõ nagyobb
történeti kutatási munkák folytak:

Germuska Pál, Szakolczai Attila és Tischler János irányításával megkezdõ-
dött a 2006-os évfordulóra szánt fõ kiadványunk, az „1956 képes krónikája és
okmánytára” címû reprezentatív kötet elõkészítése.

Szakolczai Attila folytatta a munkástanácsokkal és a Gyõr-Sopron megyei
forradalom történetével kapcsolatos kutatásait, valamint az 1956 utáni megtorlás
történetével foglalkozott. 

Standeisky Éva tovább folytatta „Civil szervezõdések és népi részvétel az
1956-os forradalomban” címû kutatását.

Eörsi László lezárta a budapesti II. kerületi fegyveres csoportok történeté-
nek kutatását, és megkezdte a VII. kerületiek feldolgozását.

2004-ben a következõ jelenkor-történeti kutatási programok folytak:
Az NKFP által támogatott „Hatvanas évek” projekt keretében 2001 és 2003

között végzett kutatások eredményét tanulmánykötetben adtuk közre, valamint
született egy OHA-gyûjteménybõl válogató emlékezéskötet és egy dokumentum-
film is. Az év végére elkészült a tanulmánygyûjteménybõl válogató angol nyelvû
kötet fordítása is (a Trondheim Universityvel közösen kiadandó Sixties in Hun-
gary kézirata).

Békés Csaba folytatta a kutatást tervezett monográfiájához (Magyarország
és a hidegháború, 1945–1990), valamint a „Magyarország és a Varsói Szerzõdés,
1954–1990” címû témában. A Külügyminisztérium számára készített 1956 a
magyar külpolitikában címû kötethez több tanulmányt és dokumentumválogatást
készített.

Tovább folytatódtak a kutatások a Kádár-korszak társadalom- és politikatör-
ténetére, valamint az állambiztonsági szerveinek történetére vonatkozóan, illetve
az állambiztonsági iratok felhasználásával további témákban (Kenedi János,
Standeisky Éva, Szakolczai Attila, Rainer M. János).

Valuch Tibor folytatta kutatásait a hétköznapi élet 1945 utáni történetérõl,
s befejezte a társadalomtörténeti olvasókönyv (egyetemi szöveggyûjtemény) ösz-
szeállítását. 

Germuska Pál folytatta a magyarországi hadiipar történetére vonatkozó
kutatást, továbbá átdolgozta és kiadásra elõkészítette a magyarországi szocialista
városok történetérõl írott kötetének kéziratát.

Ungváry Krisztián elkészítette A magyar honvédség a második világháború-
ban címû monográfiáját az Osiris Kiadó számára. Emellett folytatta a szélsõjobb
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értelmiségi elittel foglalkozó kutatását, és tovább dolgozott Népirtás és szociálpo-
litika címû kéziratán.

Keller Márkus a két világháború közötti tanár-értelmiségi életpályákat ku-
tatta (PhD disszertáció).

Hét dokumentumfilm munkálatai folytak Sárközy Réka produceri irányítá-
sában. Az Üzemi baleset (r. Topits Judit) és a Herzl (r. Pataki Éva) címû filmek
elkészültek, s mindkettõt bemutatták az állami televíziók. (2004-ben a Duna TV
három korábban készült történelmi dokumentumfilmünket is mûsorára tûzte. A
gyõri MediaWawe Fesztiválra, illetve a 2005. évi Magyar Filmszemlére verseny-
be válogatták egy-egy dokumentumfilmünket.) A Szamizdat – Magyarország (r. Fe-
renczi Gábor), a Szabadság kis kerülõvel (r. Méry Zsuzsa), a Két napló (r. Silló
Sándor), A forradalom janicsárjai (r. Pataki Éva) és az 1956 – a magyar forra-
dalom története (r. Kóthy Judit–Topits Judit) címû filmek elõkészítése, forgatása
folyik, befejezésük 2005–06-ban várható. Valamennyi dokumentumfilm kizáró-
lag pályázati forrásokból (döntõen a Magyar Történelmi Film Alapítvány támoga-
tásával) valósul meg, az Intézet a produceri-gyártási munkát, illetve esetenként
a történészi (szakértõi) segítséget adja. 

AZ OHA, AZ ADATBANK, A KÖNYVTÁR MUNKÁJA 
ÉS ÁLLOMÁNYAINAK GYARAPODÁSA

Az Oral History Archívum állománya 16 új interjúval gyarapodott (ebbõl öt a
„Repatriáltak” címû kutatás keretében készült). Megtörtént 10 régi interjú szöveg-
és 20 régi interjú hangdigitalizálása. Interjúkivonat 10, névmutató 19 interjúhoz
készült. Az interjúk összesített névmutatója naprakész, 2004-ben 45 újabb egye-
di névmutató került be az összesítettbe. Molnár Adrienne összeállította A „hat-
vanas évek” emlékezete címû (a hasonló címû NKFP-projekthez kapcsolódó) kö-
tetet. Folytatódott a „Repatriáltak” címû interjúprogram. Lezárult a „Magyaror-
szági sorsparadigmák a XX. században” címû interjúelemzési program. Kozák
Gyula gazdasági vezetõkrõl készült elemzése az Évkönyvben jelent meg. Az IHM
által támogatott „e_világ” pályázat keretében a „Magántörténelem – 1956 és a
Kádár-korszak” címû internetes tartalomszolgáltatásba végül magyar nyelven 39,
angol nyelven 12 OHA-interjú szerkesztett anyaga került be, jegyzetekkel, fény-
képekkel, kislexikonnal és ki-kicsodával. A nagyszabású munkában Molnár
Adrienne és Lux Zoltán vezetésével számos munkatárs vett részt (Kõrösi Zsu-
zsanna, Keller Márkus, Lénárt András, Szakolczai Attila, Sárközy Réka, és ese-
tenként külsõ megbízottak is). Az OHA-ban az év folyamán a munkatársakon
kívül harmincan kutattak hosszabb-rövidebb ideig, közülük tízen külföldiek.
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Az Adatbank Lux Zoltán irányításával elsõsorban a „Magántörténelem –
1956 és a Kádár-korszak” címû internetes tartalomszolgáltatás összeállításával
foglalkozott. Topits Judit részvételével folytatódott az intézeti Internet-honlap to-
vábbfejlesztése, ennek köszönhetõen weblapunk látogatottsága másfélszeresére
nõtt. A fotódokumentációs adatbázisba (Sárközy Réka) az év folyamán jelentõs
részben magángyûjteményekbõl és a Magyar Nemzeti Múzeum fotótárának anya-
gából (elsõsorban Valuch Tibor életmód-történeti kutatómunkája eredménye-
ként) mintegy háromszáz új kép került. 

A Könyvtár folytatta az 1956-os és jelenkor-történeti irodalom gyûjtését,
feldolgozását, a bibliográfiai és sajtóadatbázisok fejlesztését. Az állomány 248
kötettel bõvült. Az év folyamán a könyvtárat 57 kutató használta. Gyõri László
a Külügyminisztérium számára készített 1956 a magyar külpolitikában címû kö-
tethez bibliográfiát állított össze.

Összeállította Germuska Pál
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