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Részletek
MTI- 2016.02.25. 08:26
Budapest, 2016. február 25., csütörtök (OS)
Kommunista hatalombirtokosok – 1956
Kommunista hatalombirtokosok – 1956 címmel – a Nemzeti Emlékezet Bizottságának (NEB)
honlapján – mától olvashatóak azoknak a személyeknek az életrajzai, karrierpályái, akik a
forradalom kitörésétől az 1963-as általános amnesztia kihirdetéséig a forradalom
vérbefojtásában és az azt követő megtorlásban szerepet játszottak.
A szerteágazó, intézményközi együttműködésben végzett kutatómunka első eredményeit,
mintegy 450 pályarajzot mutatunk be a nyilvánosság számára. Összeállításunk tartalmazza az
1956 utáni szűkebb és tágabb értelemben vett pártvezetést, elkészültek továbbá az 1956–
1962. közötti állambiztonsági vezetők pályarajzai. Megkezdtük a megtorlás végrehajtásában
részes tárcák és fegyveres testületek vezetői, valamint a forradalom résztvevőivel szemben
indított büntetőperekben ítélkező bírák életrajzainak elkészítését.
Az összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban.
A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban.
Az idei esztendőben – az 1956-os emlékévhez kapcsolódva – a NEB új eredményeivel
folyamatosan bővíti, frissíti a kommunista hatalombirtokosok bemutatását. A
dokumentumok a NEB honlapján, a Tudástár menüpontban olvashatóak:
http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956.
Kiadó: Nemzeti Emlékezet Bizottsága
http://os.mti.hu/hirek/115003/a_nemzeti_emlekezet_bizottsaganak_kozlemenye
Vissza a tartalomhoz…

hirado.hu- 2016.02.25.
Félezer kommunista vezető egy adatbázisban
Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az
azt követő megtorlásban - közölte a bizottság elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a
hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.
A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból tette hozzá.
Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők - mintegy 300
ember - pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is megkezdték,
akik ügyei halálos ítélettel zárultak.
A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: "az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban".
A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban - írták, hozzátéve: a dokumentumok a
http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen olvashatóak.
http://www.hirado.hu/2016/02/25/felezer-kommunista-vezeto-egy-adatbazisban
Vissza a tartalomhoz…
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Miért bocsánatos bűn szélsőbalosnak lenni? – teszi fel a kérdést a történész az áldozatok
emléknapján
A történészlogika szerint a napnál világosabb Biszku Béla bűnössége, a kommunizmus pedig
nem kedélyes össznépi piramisjáték volt, hanem véres diktatúra. A Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja alkalmával Máthé Áron történészt, a Nemzeti Emlékezet
Bizottságának alelnökét kérdeztük. A kutató szerint a kommunizmus a politikai korrektségen,
a gender-elméleten keresztül napjainkban is szedi ideológiai áldozatait.
Máthé Áron 1977-ben született Budapesten. 2001-ben szerzett diplomát a budapesti Károli
Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakán, 2002-ben
pedig az ELTE szociológia szakán. 2001-től a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány munkatársaként részt vett a Terror Háza Múzeum
állandó és időszaki kiállításainak létrehozásában. Kutatási területe a XX. századi totális
diktatúrák története. A Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese.
A hatéves gyerekek is tudták, hogy proletárdiktatúra van
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja ürügyén talán jogosan tettük fel a kérdést,
előállhat -e az a furcsa helyzet, hogy még jövőre is aktuális lesz Biszku Béla peréről
beszélgetni? Máthé Áron szerint az eset egyik fő kérdése, hogyan lehet jogilag „tetten érni”
azt a jelenséget, amit Kádár János úgy fogalmazott meg:
„Nálunk minden hatéves gyerek tudja, hogy proletárdiktatúra van. Azt is tudják, hogy a
proletárdiktatúrát a párt irányítja, vezeti, testesíti meg.”
Hozzátette, történészi szempontból Biszku Béla történeti és politikai felelőssége
kétségbevonhatatlan, mivel a vezető párttestületek tagja volt. A jogalkalmazók kérdése,
hogy ezt a jog nyelvére hogyan tudják lefordítani.
Elegendő bizonyíték áll rendelkezésre
Máthé Áron arról is beszélt, az a közbeszédben bennragadt mém, egy blöff, hogy az
ügynökiratok nyilvánosságra hozatalának elmaradása miatt nincs előrelépés a Biszku-perben,

vagy általában a múlt feltárásában, hiszen a vonatkozó állambiztonsági iratok elsöprő
többsége kutatható. Ezzel foglalkozik az Állambiztonsági Levéltár, könyvek és tanulmányok
jelentek meg a témában. A fennmaradó kisebb hányad minősítésének feloldása érdekében is
folynak tárgyalások az iratokat őrző szolgálatokkal. Hozzátette, bőségesen elegendő
bizonyíték áll rendelkezésre, legalábbis történeti szempontból.
A Biszku-per kapcsán sokkal érdekesebb volt az az érvelés, hogy Kahler Frigyest elfogultság
alapján kizárták, mivel annak idején az úgynevezett „sortűzbizottság” tagja volt. Holott, ha
végső soron valaki nem akar a kommunizmus bűneinek tagadásába esni, akkor ilyen indokok
miatt az elfogultság fel sem merülhet!
A bíróság ítéletével a kommunizmus bűneit tagadja?
Fölvetettük, e logika mentén a bíróság elkövetheti-e döntései által a kommunizmus bűneinek
tagadása bűntettet, hiszen Biszku Bélát nem akarta elítélni? Máthé Áron erre azt mondta,
más dolog történész, más viszont jogász szemmel megítélni az eseményeket, a
forrásgyűjteményekből azonban szerinte napnál világosabban kiderül az igazság.
Az MSZMP ideiglenes vezetőtestületének jegyzőkönyveiben például szerepel Biszku Béla
javaslata, hogy az állami szervek közül a belügy, igazságügy, honvédelem hatásköri listában
szereplő posztok legyenek. Javaslatot tesz arra, hogy a bíróságok hogyan ítéljék el a
vádlottakat, vagy arra kér engedélyt az MSZMP vezető testületétől, hogy őrizetbe
vehesse Bibót és Tildy Zoltánt.
Szükségtelen titkosított aktákat emlegetni, hiszen könnyen belátható az MSZMP vezetőinek
felelőssége.
Szélsőbalosnak lenni bocsánatos bűnnek számít
A kommunizmus bűnei kapcsán mindig a szovjet hatalom keleti-európai kegyetlenkedéseire
gondolunk, kevés szó esik a Nyugaton kifejtett propagandáról, és annak hatásairól. Máthé
Áron elmondta, a Nemzeti Emlékezet Bizottság két tanulmánykötetet is kiadott ezzel
kapcsolatban. Az egyik a kommunista mozgalom titkos pénzeivel foglalkozik, és hogy hogyan
támogatták maffiaszerűen a kommunista pártokat. A másik kötet a Nemzetközi Újságíró

Szövetségről, a KGB-nek egyik fedőszervezetéről szól, amely az újságíró-társadalmat
igyekezett befolyásolni. Kezdetben az antifasizmus címszó alatt fejtettek ki erőteljes
propagandát, később ez oly módon változott, hogy igyekeztek a Szovjetuniót és társországait
a béketábornak, a haladás megtestesítőinek és az emberiség fáklyavivőinek szerepében
feltüntetni.
Hozzátette, ma már nem igazán lehet a széles nyilvánosság előtt dicsőíteni a kommunizmust,
de a popkultúrába is átmentett Che Guevara-pólók esetéből, vagy a franciaországi Lenin-,
vagy Mao-szobrokból is látszik, hogy kommunistának, szélsőbaloldalinak lenni amolyan
bocsánatos bűnnek számít. Ennek nagyon rossz üzenete van a kelet-európai országok felé,
ahol mindkét diktatúrát átélték.
A polititikai korrektség a gondolat szabadságát tagadja
Máthé Áron szerint sokkal súlyosabb a marxizmus és a társeszméi öröksége. Még a
történelemtudományban is megfigyelhető, hogy a valóság leírására egyesek máig marxista
fogalmi készletet használnak.
De napjainkat tekintve itt a gender-ideológia, ami az osztályharcot áthelyezi a férfi és női
kapcsolatra. Az alanyi jogon járó jövedelem ötlete tulajdonképpen a marxi egalitárius
gondolat erőltetése. A politikai korrektség fogalma a gondolat szabadságát tagadja meg
tőlünk, de ebbe a sorozatba, vagyis a szabadság elleni támadások közé tartozik a készpénz
felszámolásának gondolata is.
Hozzátette, a technikai fejlődés még azt is lehetővé tette, hogy a „Nagy Testvér”
figyelhessen. Ez van Nyugaton, míg Keleten a kőkemény szovjet nosztalgiával és kultusszal
kell szembenéznünk.
A kommunizmus nem kedélyes össznépi piramisjáték volt
Máthé Áron elmondta, éppen ennek a nosztalgiának az ellenében volt óriási eredmény az
emléknap bevezetése. Fontos, hogy az iskolákban és általában a közbeszédben szó legyen
arról, amit a Kádár-rezsim igyekezett a szőnyeg alá söpörni.

Ez nem valami kedélyes össznépi piramisjáték volt, ahol mindenki összekacsint és közösen
lopunk, bár ennek akarták láttatni és látni, hanem egy véres diktatúra, amely terrorral és
hazugsággal tartotta fenn az uralmát, és mihelyt ezeket kirántották alóla, össze is omlott.
Máthé Áron elmondta, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának munkatársai a kommunizmus
áldozatainak emléknapja kapcsán rendkívüli történelemórákat tartanak a málenkij robottúlélők részvételével. A szovjet fogság emlékéve kapcsán egy 3D-s alkalmazást fejlesztettek
ki, amely a ceglédi gyűjtőtábort mutatja be, ezen kívül számos helyen vesznek részt
megemlékezéseken. Szintén fontos, hogy az emléknap ürügyén mintegy félezer nevet és
karrierutat hoznak nyilvánosságra, akik az 1956-os szabadságharc utáni megtorlás idején a
diktatúra legfontosabb intézményeiben voltak funkcionáriusok és döntéshozók.
’56-tól kezdve folyamatos volt az ellenállás
A kutatót megkérdeztük arról is, milyen nagy adósságunk van a kommunista bűnök
feldolgozása terén, Máthé Áron kiemelte, a Legfőbb Ügyészség és a Kúria közreműködésével
jelenleg is zajlanak kutatások az igazságügy történetének föltárása érdekében. Az egyik
vezető szovjet ügyész korábban azt mondta, “a bunkó egy fejletlen fegyver, a puska
fejlettebb fegyver, de a legjobb fegyver a bíróság”. Ennek fényében egy komolyabb feltáró
munkát kell folytatni, amelyre 25 éve nem kerülhetett sor.
Hozzátette, nagy adósságunk van a vidéki ellenállási mozgalmak feltárásában, illetve a vidéki
embereket ért kommunista erőszak-formák megismerésében, mivel a történetírásunk
erősen Budapest-központú. Önmagunk helyes megítéléséhez arról is fontos lenne tudnunk,
hogy nem feküdt le az egész ország a diktatúrának. Kádár maga is elismerte 1982-ben, hogy
’56 óta folyamatosan voltak ügyek, volt ellenzék. Van tehát mire büszkének lenni ’56-on kívül
is.
Biszku Béla, a szimbólum
Mesterházy Attila, volt MSZP-elnök nemrégiben azon véleményét fejtette ki, miszerint Biszku
Bélát a rendszerváltás után kellett volna elítélni, mára ez az ügy nem időszerű, egyre inkább
a társadalmi érdektelenségbe fullad. Máthé Áron ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, eddig
például a sortűz-perek esetében a végrehajtók ellen indultak eljárások. Biszku Béla esetében

a pártállami diktatúra központját jelképező testület egyik tagja ellen folyik az eljárás. Ez egy
nagyon fontos, szimbolikus üzenet. Éppen azért időszerű ez a kérdés még mindig, mivel
Péter Gábor, Piros László és a többiek ellen halálukig nem indult eljárás a korábbi két és fél
évtizedben.
http://pestisracok.hu/miert-bocsanatos-bun-szelsobalosnak-lenni-teszi-fel-kerdesttortenesz-az-aldozatok-emleknapjan/
Vissza a tartalomhoz…
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500 magyar kommunista vezető adatait hozták nyilvánosságra

Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tett közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az
azt követő megtorlásban, közölte a bizottsága elnöke az M1-en.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján az MTI beszámolója szerint
elmondta, hogy egy nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a
szakma számára is sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek
majd. A gyűjtés a hatalom birtokosaira összpontosított:
bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről, pártvezetőkről, valamint sortüzek
vezénylőiről kerültek ki adatok a honlapra.
A legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára segítségével
elkészítették az állambiztonsági vezetők - mintegy 300 ember - pályaképét, valamint azon
vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is megkezdték, akik ügyei halálos ítélettel
zárultak.
A NEB honlapján szereplő ismertető szerint
a bemutatott kommunista hatalombirtokosok egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az
általuk betöltött funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője a szabadságharc

leverését követően, míg mások személyükön keresztül, közvetlenül is szerepet vállaltak a
megtorlás folyamatában.
Az adatbázisban külön kezelik az 1956-62 közötti állambiztonsági vezetőket, 1956-66 között
az MSZMP KB adminisztratív osztályát, a vizsgálótiszteket és a munkásőröket. Az adatbázis itt
nézhető meg.
http://index.hu/belfold/2016/02/25/neb_kommunizmus_adatbazis/
Vissza a tartalomhoz…
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Megnézheti a kommunista vezetők adatlapjait

A Nemzeti Emlékezet Bizottság (NEB) elnöke az állami televízióban azt mondta, hogy óriási
munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze kellett fésülni az elmúlt huszonöt év
anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból. (...)
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján azt mondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a
hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.
A Nemzeti Emlékezet Bizottság (NEB) elnöke az állami televízióban azt mondta, hogy óriási
munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze kellett fésülni az elmúlt huszonöt év
anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból.
Pályaképek, életutak
Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők - mintegy 300
ember - pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is megkezdték,
akik ügyei halálos ítélettel zárultak.

A dokumentumok a http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen
olvashatóak.
http://www.origo.hu/itthon/20160225-megnezheti-a-kommunista-vezetok-adatlapjait.html
Vissza a tartalomhoz…
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A kommunizmus áldozataira emlékezünk
Sok pótolnivalónk van a magyarországi kommunizmus gyökereinek és kártételeinek
feltárásában, sok teendőnk van még a történelmi tanulságok összegzésében, valamint abban
is, hogy megadjuk az áldozatoknak járó erkölcsi elégtételt - mondta Kövér László házelnök az
1919-es kommunista diktatúra Országházban fogvatartott áldozatainak emléket állító tábla
avatásán. Áder János köztársasági elnök szerint az, hogy ma szabadságban, függetlenségben,
demokráciában élhetünk, nem a rendszerváltoztatást előkészítő politikusoknak, hanem
nemzetünk megannyi kevéssé ismert hősének köszönhető. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága
(NEB) a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából mintegy félezer olyan
kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist, akik részt vettek az 1956-os forradalom
elfojtásában, és az azt követő megtorlásban.
A megemlékezés alkalmából Áder János Békéssámsonban mondott beszédet, ahol arról a
húsz helybéli fiatalról is szólt, akik Annus István vezetésével 1951-ben úgy döntöttek, hogy
Magyar Ellenállási Mozgalom néven titkos szervezetet alapítanak a kommunizmus ellenni
harc jegyében, és akiket megtorlásul összesen száznyolcvanhat év börtönbüntetéssel
sújtottak.
A köztársasági elnök róluk emlékezett meg mint „nemzetünk megannyi kevéssé ismert”
hőséről és azokról az édesanyákról, édesapákról, „akik nemzedékről nemzedékre őrizték
meg és adták tovább mindazt, amit hazafiságnak, a szülőföld szeretetének, önbecsülésnek,
magyarságnak hívnak”.
Úgy fogalmazott a röplapokat író és azokon a szabadság eszméjét terjesztő ellenállókról: a
békéssámsoni fiatalok - akik „fiatal felnőttként a saját bőrükön érezték, milyen jövőt rejt

számukra a gátlástalanul kiépülő pártállami diktatúra” - nem tudták szótlanul tűrni, hogy az
embereket megalázzák, sorsukat megnyomorítsák, földjüket, javaikat, egész életüket
elrabolják.
Ünnepi beszédében Áder János emlékeztetett arra, hogy a kommunista rendszereknek
csaknem százmillió áldozata volt a világon, Magyarországon is emberek tízezreit internálták a
kommunista hatalomátvételt követő néhány év alatt, és százezrekkel szemben indítottak
büntetőeljárást. „Emberek millióinak az életét tették tönkre” - fogalmazott.
Az államfő kifejtette, 1991. február 25-én - napra pontosan negyvennégy évvel azután, hogy
Kovács Bélát, a Kisgazdapárt főtitkárát elhurcolták - Budapesten aláírták a Varsói Szerződés
felmondásáról szóló szerződést. „Ezen a napon teljesült be a békéssámsoni fiataloknak, '56
hőseinek és Magyarország minden szabadságszerető polgárának az álma: Magyarország újra
független, szabad ország lett” - mondta, hozzátéve: ezen a napon hullott le a kommunizmus
utolsó béklyója Magyarországról.
Beszéde végén Áder János köszöntötte a békéssámsoni mozgalom két életben lévő, és a
megemlékezésen személyesen is részt vevő tagját, Arany-Tóth Ferencet és Tóth Józsefet,
„akik emberi kiállásukkal mutattak példát” arra, mit jelent az, hogy „a haza minden előtt”.
Tarlós István: Az új generációt emlékeztetni kell a sötét időszakokra
A most felnövekvő nemzedéket is emlékeztetni kell a történelem sötét időszakaira, hogy
„soha többé ne érvényesülhessen a gyilkos kommunista diktatúra, bármilyen elnevezés
köpönyege alatt is próbáljon visszatérni” - mondta Tarlós István főpolgármester. „Csak akkor
számolhatunk el és le az elmúlt hatvankilenc esztendővel, ha minden áldozat méltó emléket
kap, minden bűnöst nevén nevezünk, ha lehetséges még felelősségre is vonunk” - jelentette
ki a főpolgármester a III. kerületben található Katinyi mártírok parkjában elmondott
beszédében, hozzátéve, a felelősségre vonás „a jelek szerint nem mindig sikerül”.
A Katinyi mártírok parkja arról a tragédiáról kapta nevét, amelyben Sztálin parancsára az
egykori szovjet titkosszolgálat a legszerényebb becslések szerint is több mint tizenöthúszezer lengyel értelmiségit, valamint katona- és rendőrtisztet végzett ki - fejtette ki a
városvezető, aki a történelem egyik legnagyobb hamisításának nevezte, hogy a kommunista

rendszer sokáig náci propagandának állította be a történteket, amelyért Oroszország csak
1990-ben vállalta magára a felelősséget.
Tarlós István beszéde végén röviden kitért a migránsválságra is. „Tegyünk azért, hogy ne
történhessen meg, ami megtörtént a második világháború előtt, hogy mindenki sejtette,
hogy mi a baj és nagy a baj, de mindenki becsukta a szemét, és senki nem akarta tudomásul
venni és tenni ellene” - mondta a bevándorlás jelentette problémákra utalva.
Rétvári Bence: Egyetlen bűnük az volt, hogy a szabadság levegőjét akarták szívni
A történelem szerte a világon bebizonyította, hogy a kommunizmus nem létezhet erőszak és
az azt követő diktatúra nélkül, ennek bizonysága a különböző országokban a gyilkos rendszer
nevéhez fűződő 100 milliónyi halálos áldozat - mondta Rétvári Bence csütörtökön Kistarcsán.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kifejtette: itt, a hajdani
internálótáborban az 50-es évek elején, majd a Kádár-féle 56-os megtorlást követően
zömében olyan egyszerű, kétkezi munkások, parasztok ezreit tartották fogva embertelen
körülmények között, akiknek egyetlen bűnük az volt, hogy a szabadság levegőjét akarták
magukba szívni.
Az akkori rendszer teljes kifordultságát mutatta, hogy a hatalom a proletárdiktatúra nevében
fordult éppen azok ellen, akiknek jobb, igazságosabb életet ígért - hangsúlyozta. A kistarcsai
szögesdrótok között volt, hogy egy időben hét-nyolcezer embert zsúfoltak össze, a kínzások,
megaláztatások, szenvedések közepette sokan mártírhalált haltak, mások egész életükben
magukkal hurcolták ezeknek a sötét időknek a nyomait - tette hozzá.
Az államtitkár közölte: indokolt lenne elérni, hogy ne csupán Magyarországon, hanem
különféle nemzetközi szervezetek közbenjárására az egész világon az év egy bizonyos napján
megemlékezzenek a kommunizmus áldozatairól.
A házelnök szerint sokat kell még pótolni
Emléktáblát avatott az Országházban, a Tanácsköztársaság idején az épületben meggyilkolt
Incseli Szőts Andrásnak és mártírtársainak csütörtökön Kövér László házelnök. A politikus
emlékeztetett arra, hogy a Tanácsköztársaság politikai rendőrsége, a Belügyi Népbiztosság

Politikai Nyomozó Osztály a parlament épületében működött. Elmondta: csaknem ötszáz
embert vittek az épületbe kihallgatásra és fogva tartásra.
A korabeli sajtó és közemlékezet halálos áldozatról is tudott, ám Incseli Szőts Andrásén kívül
nem találtak más holttestet vagy gyilkosságokra utaló iratot a későbbi vizsgálatok- tette
hozzá Kövér László.
Elmondta: Incseli Szőts András tagja volt a Lemberkovics Jenő százados által vezetett
ludovikás felkelésnek, amely a Tanácsköztársaságot akarta megdönteni 1919 júniusában. A
38 esztendős Incseli Szőts Andrást agyonverték, élettelen testét 1919. június 26-án találták
meg a parlament világítóudvarában, közel ahhoz a helyhez, ahol az emléktáblát elhelyezték.
Sok pótolnivaló van a magyarországi kommunizmus gyökereinek és kártételeinek
feltárásában. Sok teendő van még a történelmi tanulságok összegzésében, valamint abban is,
hogy az áldozatok megkapják a nekik járó erkölcsi elégtételt - mondta Kövér László.
Az Országgyűlés elnöke kijelentette: a kommunizmus Magyarországon nem a második
világháború után kezdődött, még csak nem is 1919. március 21-én, amikor a kommunisták
első alkalommal szerezték meg maguknak az államhatalmat, hanem akkor, amikor a magyar
közgondolkodásba betörtek a kommunista eszmék; a felforgatás, az osztályharc és a
könyörtelen terror eszméi.
"A magyar eszmetörténet mai napig fennálló adóssága annak pontos feltárása, hogy a
huszadik század elején a kommunista terror ideológiája kik által és miként verhetett
magának fészket a magyar közgondolkodásban" - jegyezte meg Kövér László.
A magyar politikatörténet lassan száz esztendeje adós azzal, hogy feltárja, miként "gyűrhette
maga alá az ezeréves magyar államot, miként ejthette túszul az önvédelemre képtelen,
megbénított teljes állami intézményrendszert" egy körülbelül ezer főből álló kommunista
terrorcsapat 1919. március 21. és augusztus 1. között - mondta a politikus.
Kijelentette: a magyar történelemben gyakori, hogy - ugyan soha nem végérvényesen, de
néha elviselhetetlenül sokáig - az idő nem az áldozatok és az igazság, hanem a gyilkosok és a
hazugságok érdekében szolgál.
A kommunista terrorista Korvin Ottó nevét ma is 46 utca viseli Magyarországon. A
kommunista gyilkos filozófus Lukács Györgynek köztéri szobra van, neve ott van a Magyar
Tudományos Akadémia tagjai között. A kommunista terror másik ideológusa, Szabó Ervin
nevét pedig a Fővárosi Könyvtár viseli - tette hozzá.

Incseli Szőts András emléktáblájának felavatásával "mi, mai magyarok, törlesztünk egy
keveset a múltunk iránti nyomasztó erkölcsi adósságainkból", mondta a házelnök.
Boross Péter: Az igazság kimondása a nemzet lelki épülését szolgálja
Kötelességünk tisztán, világosan, határozottan, és egyértelműen szólni, nem félni a
különböző rágalmaktól, ki kell mondani az igazságot, ezzel szolgálva a nemzet lelki épülését
és újjáépülését - erről Boross Péter volt miniszterelnök beszélt a Veritas Történetkutató
Intézet csütörtökön kezdődött kétnapos konferenciáján.
A Kárpát-medencei tragédiáink 1944-1953 - magyarok és magyarországi németek szovjet
hadifogságban, kényszermunkán és a gulágon címmel megrendezett konferencián a volt
kormányfő azt mondta: tanúja volt azoknak az időknek, és már értette, mi történik.
Hozzátette: emlékszik az első választásra, hogy a hatalom súlya hogyan tolódott át az
erőszakszervezetekre, s arra, amikor emberek tömegei kerültek internálótáborokba.
Hangsúlyozta: nincs igazuk azoknak, akik azt állítják, hogy 1945-ben megteremtődtek a
demokrácia feltételei és csak 1948-ban, miután "jöttek a gonosz bolsevisták", következett be
a fordulat. Szerinte akik ezt állítják, "lakkozni akarják" azokat az éveket, amelyek emberirtó,
nemzetirtó évek voltak, amikor "a módszerek vadultak meg".
A volt kormányfő szerint a számvetés során, amikor újragyászoljuk az áldozatokat, arra is
gondolnunk kell, mi a teendő a hétköznapokon a nemzettudat, az azzal járó lelki erő
erősítése érdekében. Úgy fogalmazott: "kóbor és ártó szellemek kísértenek bennünket és
szellemi életünkben jelentős szerepet is kapnak, ezért van szükség arra, hogy ne csak az
emlékező gyászra gondoljunk, hanem a tanulságokra is, amelyeket ebből levontunk".
Utalva a teheráni, illetve a jaltai konferenciákra, Boross Péter azt mondta: a szabadságot és
demokráciát hirdető nagyhatalom kerülhet olyan helyzetbe, hogy szövetségest keres egy
terrorrendszerrel egy még nagyobb és veszélyesebb terrorrendszer elpusztítására, ez még
megmagyarázható, de az már nem, hogy ketten egy asztalnál döntsék el népek, nemzetek,
milliók sorsát.
Boross Péter úgy vélte, akiknek az "uralmi helyzetébe" helyezték a magyarokat, abban a
szellemben cselekedtek, amire - hírek szerint - Molotov adott utasítást, vagyis, "ahol a
magyarkérdés kerül szóba, ott mindig a magyarok ellen kell szavazni". A szabadságot és
demokráciát hirdető nagyhatalom ezt nem engedhette volna meg magának - fűzte hozzá a
volt kormányfő.

Boross Péter kérdésként vetette fel: milyen történelmi tapasztalatok vonhatók le a
múltunkból. Gondolatmenete szerint a magyar históriás nép, s többször is volt már nehéz
helyzetben. Felidézte: a török hódoltság idején a magyarság létszámának fele elveszett, a
nép a mélypontról csak hihetetlen felemelkedési és talpra állási képességével tudott
kikerülni. A tönkrezúzött országból később megszületett a Rákóczi szabadságharcban
megnyilvánuló életakarat, később, a 18. században, a nemzeti tudatvesztés időszakát
Széchenyi István és generációja, a reformkor és a talpraállás követte - magyarázta.
Boross Péter kötelességnek nevezte, hogy eleink hősi talpraállási mozzanatait figyelembe
véve vonjuk le a következtetést.
Széchenyit idézve, miszerint nyelvében él a nemzet, azt hangoztatta: a Kárpát-medencében
kell, hogy magyar szó hangozzék időtlen időkig. Még a konferencia témáját tekintve, a
keserűségből kiindulva is a gyász és a tragédia erőforrás kell hogy legyen, amely rámutat
arra, óvni kell minden értékünket, így a magyar nyelvet is.
Boross Péter rámutatott: 1943 és 1953 között születtek ítéletek és voltak olyan törekvések,
hogy az egész magyar vezető réteget és azokat, akik a két világháború között talpraállították
az országot, kiiktassák, elűzzék, tönkretegyék és lejárassák.
Úgy vélte, a szerdán történtek jól mutatják, mennyire a mindennapokban él ez a
szemléletmód a magyar valóságban, ezért "ez egy szellemi küzdelem". A volt kormányfő
ezzel arra utalt, hogy szerdán tüntetők jelentek meg Donáth György egykori országgyűlési
képviselő szobrának budapesti avatóünnepségén, a szervezők pedig arra hivatkozva, hogy
szerintük méltatlan körülmények alakultak ki, lemondták az ünnepséget.
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján, minden évben február 25-én a diktatúra több
millió áldozatára emlékezünk. A szabadtéri programok mellett a közmédia műsorai is
csatlakoznak az események felelevenítéséhez.
IM: Emlékezni kell a hősökre
Emlékezni kell a hősökre, akik nélkül nem lehetett volna lebontani a kommunizmus gyilkos
eszméjét - mondta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön
Budapesten, a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen.
Völner Pál az 1947-ben ezen a napon letartóztatott, majd a Szovjetunióba elhurcolt Kovács
Béla, a Független Kisgazdapárt főtitkára szobránál, az Olimpia parkban hozzátette: emlékezni

kell a diktatúra borzalmaira is, hogy ne történhessen meg hasonló.
"Soha többé nem engedhetjük meg magunknak azt, ami a 20. században többször is
megtörtént velünk, hogy a diktatúra átszője mindennapjainkat és végül megszokjuk az
elnyomással való együttélést" - jelentette ki.
„Ha a magyar emberek szilárd, erős egységet tudnak felmutatni, és az itt élők megtalálják a
közös hangot, akkor Magyarország erős, gyarapodó országgá tud válni” – erről a
kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartott budapesti megemlékezésen
beszélt Turi-Kovács Béla fideszes országgyűlési képviselő, a Kisgazda Polgári Egyesület
elnöke. A politikus Kovács Béla szobránál, az Olimpia parkban mondott beszédet. Úgy
fogalmazott, hogy komoly veszélyek fenyegetik az országot; egyrészt a migráció, amelyet
nemzetközi szinten kell megoldani, másrészt a belső emigráció, a nagyvárosokba áramlás
veszélye. Ennek leküzdéséhez szükség van egy igazságos földbirtok-politikára is, egy
programra, amely egyértelművé teszi, hogy a magyar vidéknek van jövője - mondta. Beszélt
arról is, hogy a kommunizmus egyszerre diktatúra és eszme, amely sokkal régebbi múltra
tekint vissza, mint gondolnánk, hiszen a szegény és gazdag közötti ellentét az emberi
társadalom kialakulásakor megjelent. Felidézte, hogy 1945 után mindenki fellélegzett, és az
első szabad választásokon a nép úgy döntött, hogy kell egy erő, amely Magyarországot el
tudja indítani egy jobb irányba. Ezért szavazott mindenki, aki akkor polgári, nemzeti érzelmű
volt és a bolsevizmust elutasította, a Független Kisgazdapártra. A hit a jobb jövőben azonban
összeomlott Kovács Béla elhurcolása után - tette hozzá.Azt mondta, nehéz volt kilábalni a
kommunizmusból, a rendszerváltáskor még nem is lehetett sejteni, hogy ennyire kemény
munka és ennyire hosszú idő lesz. "Ma már elmondhatjuk, hogy mégis sikerült, bár az eszme
még él, de már csak kevesen hiszik el hazugságait, és nincs már olyan hatalom, amely
megszállóként ránk kényszeríthetné" - fogalmazott. Hozzátette, közel harminc évvel a
kommunizmus bukása után, sokaknak még mindig csábító a 70-es, 80-as évekre emlékezni,
mivel a rendszerváltás után a hirtelen jött szabadság létbizonytalansággal is járt, és a
szabadságot érezni, érteni, és szeretni nem volt könnyű mindenkinek. A kommunizmus talán
kellemesebb volt, de jobb biztos nem - hangsúlyozta. Beszélt arról is, hogy nem elég a
kommunizmus bűneiért szó szoros értelemben vett, név szerint is ismert elkövetőket
megbüntetni, hiszen voltak hétköznapi emberek is, a "középszerű tunyák", akiknek a neve
nem maradt fenn, de hozzájárultak ahhoz, hogy a kommunista diktatúrák áldozatainak

száma világszerte mintegy százmillió, Kelet-Európában pedig közel egymillió volt.
A rendezvény után a résztvevők virágokat helyeztek el a szobornál, és megnézték a március
4-ig megtekinthető Kommunista bűnlajstrom című kiállítást az Olimpia Park kerítésén.
Adatbázist tesz közzé a NEB
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából
mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist, akik részt vettek az 1956os forradalom elfojtásában, és az azt követő megtorlásban.
Földváryné Kiss Réka, a bizottság elnöke elmondta, hogy nagyszabású kutatómunka első
eredményeit hozzák nyilvánosságra, amely a szakma számára is sok újdonságot tartogat.
KDNP: Nem szabad elfelejteni a kommunisták rémtetteit!
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szerint történelmi kötelesség, hogy soha "ne
feledjük el azt a négy évtizedet, amely a kommunizmus szellemében telt Magyarországon",
ugyanakkor az is feladat, hogy a tapasztalatokat átadják a rendszerváltás után született
fiatalabb nemzedékeknek is.
A kisebbik kormánypárt közleményében rámutatott: ez a nap lehetőséget ad arra, hogy
felidézzék azt az álságos és kegyetlen rendszert, amely világszerte 80-100 millió emberéletet
követelt. Meggyötört, megfélemlített és a külvilágtól elzárt emberek millió "nyögték" a
kommunizmus eszméjének terhét - fogalmaztak.
A KDNP kiemelte: a vörös köntösbe bújt terror olyan felejthetetlen nyomot hagyott mindenki
lelkében, amely örökké figyelmeztet a kommunizmus áldozatainak emléknapján: óvni a
szabadságot és a függetlenséget, megőrizni a demokráciát és erős nemzetként ellenállni a
szélsőségeknek.
Az adatbázis elsősorban a hatalom birtokosaira összpontosít, főként bírákról, állambiztonsági
tisztekről, munkásőrökről, pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki új
adatok.
A legnagyobb újdonság, hogy Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának
segítségével elkészült mintegy háromszáz állambiztonsági vezető pályaképe, és
megkezdődött azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezése is, akiknek ügyei halálos
ítélettel zárultak.

„Az összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban" – fogalmazott a NEB. A most közreadott portrésorozat
előreláthatóan a következő hónapban új életrajzokkal bővül.
Seszták Miklós: A zsarnokság a lelkekben kezdődik
Az MSZP fejet hajt a 20. századi totalitárius rendszerek áldozatai előtt
Az MSZP fejet hajt mindazok előtt, akik a 20. századi totalitárius rendszerek áldozatai lettek közölte az ellenzéki párt. Az MSZP az emlékezésen túl - tanulva az elmúlt évszázad
történelméből - közös felelősségnek tartja felhívni a figyelmet a demokráciát fenyegető
veszélyekre, és kötelességnek a fellépést a diktatórikus törekvésekkel szemben. A közlemény
hozzáteszi: az MSZP számára elfogadhatatlan, ha bárkit származása, vallása, vagy világnézete
miatt üldöznek. A szocialisták célja egy olyan társadalom megteremtése, amely képes
visszaszorítani a tekintélyelvű politikát, emeli ki a kommüniké.
Seszták Miklós a Pofosz Nógrád megyei szervezete és a Polgári Salgótarjánért Alapítvány
rendezvényén a nemzeti fejlesztési miniszter felidézte, a magyar Országgyűlés tizenhat évvel
ezelőtt határozott úgy, hogy február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává
nyilvánítja. „Azért jöttem ma ide, hogy önökkel együtt hajtsak fejet” a mártírok előtt itt,
Salgótarjánban, ahol 1956. december 8-án véres valóságában csapott le az önkény a békésen
tüntető emberekre - fogalmazott a miniszter, emlékeztetve arra, hogy a nógrádi
megyeszékhelyen két letartóztatott munkástanácsi vezető kiszabadítását követelve több
ezren gyűltek össze a vásártéren.
Máig kérdés, ki adta ki a tűzparancsot, de az biztos, hogy az első lövés után nem volt
megállás; a hatalom fegyveresei több mint tíz percen át lőtték a tömeget, a sortűz
százharmincegy halálos áldozatot követelt - mondta.
Seszták Miklós kijelentette: a halottakról csak a legmélyebb kegyelet szavaival beszélhetünk,
de kegyeletünk szól a kommunista diktatúrák összes vértanújának.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy teológushallgató édesapjáról egy Kiss János fedőnevű
ügynök írt jelentéseket 1959-től 1980-ig, ezért ő is pontosan tudja, mit jelentett, amikor nem
lehetett szabadon beszélgetni, vagy akár nevetni egy viccen.
KDNP: Emlékezni nem elég
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójának évében nem elég
emlékezni, szembe is kell nézni a megtörtént bűnökkel, napvilágra kell hozni az elhallgatott
részleteket - hangoztatta Bagdy Gábor, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fővárosi
elnöke. A főpolgármester-helyettes kiemelte: a rendszerváltás idején elmaradt a múlttal való
szembenézés, de „mára elérkezettnek tűnik az idő, hogy mindezt a törvény eszközével is
megtehessük”. „Szükség van arra, hogy ne csak az áldozatokról, hanem a bűnösökről is
beszéljünk” - mondta, hozzátéve: a tisztánlátáshoz nagy előrelépés, hogy a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága elkezdte nyilvánosságra hozni azoknak az embereknek az életrajzát,
akik a forradalom kitörésének napjától az 1963-as általános amnesztia kihirdetéséig tartó
időszakban szerepet játszottak a forradalom vérbefojtásában és az azt követő megtorlásban.
A kereszténydemokrata politikus rámutatott: a kommunista rendszer különösen veszélyes
ellenségként tekintettett az egyházakra, ezért módszeresen, minden eszközzel igyekezett
felszámolni intézményeiket.
A leszámolás áldozata lett az egyházüldözés legismertebb alakja, Mindszenty József bíboros,
hercegprímás, esztergomi érsek és Lénárd Ödön piarista szerzetes is, akit a szocialista
rendszerben a leghosszabb, majdnem tizenkilenc évnyi börtönbüntetéssel sújtottak.
A Jobbik másik emlékművet követel
A Jobbik az Ötvenhatosok terén lévő emlékmű eltávolítását és „méltó emlékmű”
elhelyezését követeli. Novák Előd a párt kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából
tartott csütörtök esti megemlékezésén és demonstrációján közölte: azt kérik, hogy hozzák
nyilvánosságra mind a nyolcvan pályaművet, amelyet „a vaskefeemlékmű” helyére
terveztek, és vigyék a szoborparkba a jelenlegit. Jelezte, hogy írásbeli kérdésben Orbán
Viktor kormányfő álláspontját is kikéri az ügyben.

A Jobbik alelnöke szerint nem lehet méltó az emlékezés addig, amíg nem lesz nyilvános az
állambiztonsági múlt, nincs elszámoltatás és nem rendezik a „kommunista luxusnyugdíjak”
helyzetét. Azt is követelte, hogy zárják ki a közéletből az előző rendszer vezetőit.
Az Országgyűlés 2000. június 13-án kiadott rendeletében február 25-ét hivatalosan is a
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánított, 1947-ben ugyanis ezen a napon
tartóztatták le, majd hurcolták a Szovjetunióba Kovács Bélát. Minden évben az ország több
pontján tartanak megemlékezéseket, ahol a kommunista diktatúra áldozatai előtt
tiszteleghetünk.
http://magyarhirlap.hu/cikk/48538/A_kommunizmus_aldozataira_emlekezunk#sthash.CfXG
XSqm.dpuf
Vissza a tartalomhoz…
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Ötszáznál több kommunista vezető portréja lett nyilvános, az ügynökaktákért harcol az
LMP
MTI / hvg.hu
Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága, aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az azt
követő megtorlásban. A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából az LMP sokadik
alkalommal terjesztette az országgyűlés elé, hogy az állam hozza nyilvánnoságra a
kommunista ügynökaktákat.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján az M1 délelőtt
műsorfolyamában elmondta, hogy egy nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák
nyilvánosságra, és a szakma számára is sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet
folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról,
állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről, pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről
kerülnek ki adatok a honlapra.

A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból –
tette hozzá. Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők –
mintegy 300 ember – pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is
megkezdték, akik ügyei halálos ítélettel zárultak. A most közreadott portrésorozat csupán a
kutatás első eredménye, amely további életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban –
írta a NEB délelőtti közleménye. A dokumentumok a NEB honlapján olvashatóak.
A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: "az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban".
Az LMP a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tizenegyedik alkalommal is az
országgyűlés elé terjesztette az állambiztonsági múlt feltárását és a lusztrációt célzó
törvényjavaslatát, melyet eddig minden alkalommal elutasítottak a törvényhozók
http://hvg.hu/itthon/20160225_Otszaznal_tobb_kommunista_vezeto_portreja_lett_nyilvan
os_az_ugynokaktakert_harcol_az_LMP?s=hk
Vissza a tartalomhoz…
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Itt vannak ’56 hóhérjai
Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tett közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az
azt követő megtorlásban – közölte a bizottság elnöke az állami televízióban.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a

hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.
A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból –
tette hozzá.
Halálos ítélet
Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők – mintegy 300
ember – pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is
megkezdték, akik ügyei halálos ítélettel zárultak.
A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: „az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban”.
A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban – írták.
http://mno.hu/tarsadalom/itt-vannak-56-hoherjai-1330399
Vissza a tartalomhoz…

faktor.hu - 2016.02.25.
Félezer kommunista vezető adatait teszik közzé
Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága, aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, és az azt követő
megtorlásban.

Földváryné Kiss Réka, a bizottság elnöke elmondta: egy nagyszabású kutatómunka első
eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is sok újdonságot tartalmaz az
adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd.
A gyűjtés a hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről,
munkásőrökről, pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a
honlapra.
A bizottság elnöke szerint óriási munkát végeztek, több intézmény összefogásával. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból.
http://faktor.hu/faktor-felezer-kommunista-vezeto-adatait-teszik-kozze?source=hirkereso
Vissza a tartalomhoz…

vs.hu - 2016.02.25.
500 magyar kommunista vezető adatait hozták nyilvánosságra
Mindannyian részt vettek az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az azt követő
megtorlásban.
Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tett közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az
azt követő megtorlásban – közölte a bizottság elnöke az M1 műsorában. Földváryné Kiss
Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy nagyszabású
kutatómunka első eredményeit hozták nyilvánosságra, és a szakma számára is sok
újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a
hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.
A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munka volt létrehozni az adatbázist, több intézmény
segített nekik. Össze kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent
feltártak már a múltból – tette hozzá.

Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők – mintegy 300
ember – pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is
megkezdték, akik ügyei halálos ítélettel zárultak.
A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: „az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban”.
A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban. Az adatbázis itt érhető el.
http://vs.hu/kozelet/osszes/500-magyar-kommunista-vezeto-adatait-hoztak-nyilvanossagra0225
Vissza a tartalomhoz…

kiskegyed.blikk.hu - 2016.02.25.
Nyilvánosságra hozzák félezer magyar kommunista vezető adatait!

Bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről, pártvezetőkről, valamint sortüzek
vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra. Mutatjuk, hol nézheted meg!
Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az
azt követő megtorlásban - közölte a bizottság elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában.

Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a
hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,

pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.

A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból tette hozzá.

Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők - mintegy 300
ember - pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is megkezdték,
akik ügyei halálos ítélettel zárultak.

A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: "az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban".

A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban - írták, hozzátéve: a dokumentumok a
http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen olvashatóak.
http://kiskegyed.blikk.hu/aktualis/kozugy/kommunista-lista-148254
Vissza a tartalomhoz…

mult-kor.hu - 2016.02.25.
Nyilvánosságra hozták az 1956 utáni megtorlás kulcsszereplőinek életrajzait
(...) Kommunista hatalombirtokosok - 1956 címmel - a Nemzeti Emlékezet Bizottságának
(NEB) honlapján - mától olvashatóak azoknak a személyeknek az életrajzai, karrierpályái, akik
a forradalom kitörésétől az 1963-as általános amnesztia kihirdetéséig a forradalom
vérbefojtásában és az azt követő megtorlásban szerepet játszottak. (...)
A szerteágazó, intézményközi együttműködésben végzett kutatómunka első eredményeit,
mintegy 450 pályarajzot mutatunk be a nyilvánosság számára. Összeállításunk tartalmazza az

1956 utáni szűkebb és tágabb értelemben vett pártvezetést, elkészültek továbbá az 19561962. közötti állambiztonsági vezetők pályarajzai. Megkezdtük a megtorlás végrehajtásában
részes tárcák és fegyveres testületek vezetői, valamint a forradalom résztvevőivel szemben
indított büntetőperekben ítélkező bírák életrajzainak elkészítését.
Az összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban. A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első
eredménye, amely további életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban. Az idei
esztendőben - az 1956-os emlékévhez kapcsolódva - a NEB új eredményeivel folyamatosan
bővíti, frissíti a kommunista hatalombirtokosok bemutatását. A dokumentumok a NEB
honlapján, a Tudástár menüpontban olvashatóak.
http://mult-kor.hu/nyilvanossagra-hoztak-az-1956-utani-megtorlas-kulcsszereploinekeletrajzait-20160225
Vissza a tartalomhoz…

Magyar Idők- 2016.02.25.
Félezer kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist a NEB
MTI
Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az
azt követő megtorlásban – közölte a bizottság elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a
hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.

A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból –
tette hozzá.
Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők – mintegy 300
ember – pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is
megkezdték, akik ügyei halálos ítélettel zárultak.
A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: „az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban”.
A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban – írták, hozzátéve: a dokumentumok a
http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen olvashatóak.
http://magyaridok.hu/belfold/felezer-kommunista-vezetorol-tesz-kozze-adatbazist-a-neb411022/
Vissza a tartalomhoz…

ATV.hu - 2016-02-25 10:43:00
Nyilvánosságra hozták félezer kommunista vezető adatait
MTI/
Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az
azt követő megtorlásban - közölte a bizottság elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a

hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.
A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból tette hozzá.
Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők - mintegy 300
ember - pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is megkezdték,
akik ügyei halálos ítélettel zárultak.
A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: "az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban".
A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban - írták, hozzátéve: a dokumentumok
a http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen olvashatóak.
http://www.atv.hu/belfold/20160225-nyilvanossagra-hozzak-felezer-kommunista-vezetoadatait/hirkereso
Vissza a tartalomhoz…

Figyelő Online 2016.02.25 10:35
Ők verték le 56-ot
Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az
azt követő megtorlásban - közölte a bizottság elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a
hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.

A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból tette hozzá.
Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők - mintegy 300
ember - pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is megkezdték,
akik ügyei halálos ítélettel zárultak.
A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: "az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban".
A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban - írták, hozzátéve: a dokumentumok a
http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen olvashatóak.
http://figyelo.hu/cikkek/429766-ok-vertek-le-56-ot
Vissza a tartalomhoz…

Klubrádió 2016.02.25. 10:39
Félezer kommunista vezetőről jelennek meg adatok Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága, aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az azt
követő megtorlásban - közölte a bizottság elnöke.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a
hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.
A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból tette hozzá.

Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők - mintegy 300
ember - pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is megkezdték,
akik ügyei halálos ítélettel zárultak.
A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: "az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban".
A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban - írták, hozzátéve: a dokumentumok a
http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen olvashatóak. (MTI)
http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=196827
Vissza a tartalomhoz…

Hir.ma- 2016.02.25. 10:07
Félezer kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist a NEB
Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az
azt követő megtorlásban – közölte a bizottság elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd.
A gyűjtés a hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről,
munkásőrökről, pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a
honlapra.
A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból –
tette hozzá.

Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők – mintegy 300
ember – pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is
megkezdték, akik ügyei halálos ítélettel zárultak.
A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: “az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban”.
A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban – írták, hozzátéve: a dokumentumok a
http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen olvashatóak.
MTI
http://hir.ma/belfold/politika/felezer-kommunista-vezetorol-tesz-kozze-adatbazist-aneb/622866
Vissza a tartalomhoz…

Jogászvilág- 2016. 02. 25. 13:37
Ötszáz pártállami vezetőt leplez le a NEB
Adatbázist tesz közzé a pártállami vezetőkről a Nemzeti Emlékezet Bizottsága.
Mintegy félezer olyan pártállami vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az
azt követő megtorlásban - közölte a bizottság elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a
hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.

A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból tette hozzá.
Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők - mintegy 300
ember - pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is megkezdték,
akik ügyei halálos ítélettel zárultak.
A NEB közleményében úgy fogalmazott: "az összeállításban szereplők egy része a hatalmi
struktúrából fakadóan, az általa betöltött funkció révén volt a megtorló gépezet
működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is szerepet vállaltak a megtorlásban".
http://jogaszvilag.hu/rovatok/napi/otszaz-partallami-vezetot-leplez-le-a-neb
Vissza a tartalomhoz…

feeds.pecsiujsag.hu - 2016.02.25.
Kommunista vezetőkről tesznek közzé adatbázist

Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az
azt követő megtorlásban - közölte a bizottság elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a
hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.
A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból tette hozzá.

Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők - mintegy 300
ember - pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is megkezdték,
akik ügyei halálos ítélettel zárultak.
A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: "az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban".
A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban - írták, hozzátéve: a dokumentumok a
http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen olvashatóak.
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/belfold/kommunista-vezetokrol-tesznek-kozzeadatbazist?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pecsiuj
sag+%28P%C3%A9csi+%C3%9Ajs%C3%A1g%29
Vissza a tartalomhoz…

alfahir.hu - 2016.02.25.
Kötelező olvasmány: félezer kommunista vezetőről érhető el adatbázis
Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az
azt követő megtorlásban - közölte a bizottság elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában.
(...)
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a
hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.

A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból tette hozzá.
Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők - mintegy 300
ember - pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is megkezdték,
akik ügyei halálos ítélettel zárultak.
A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott:
"az összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban".
A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban - írták, hozzátéve: a dokumentumok a
http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen olvashatóak.

http://alfahir.hu/kotelezo_olvasmany_felezer_kommunista_vezetorol_erheto_el_adatbazis
Vissza a tartalomhoz…

Magyar Nemzet online- 016.02.25 11:33; Frissítve: 2016.02.25 11:33;
Emléknap – Félezer kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist a NEB
Budapest – Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában,
valamint az azt követő megtorlásban – közölte a bizottság elnöke az M1 aktuális csatorna
műsorában.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a

hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.
A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból –
tette hozzá.
Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők – mintegy 300
ember – pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is
megkezdték, akik ügyei halálos ítélettel zárultak.
A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: “az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban”.
A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban – írták, hozzátéve: a dokumentumok a
http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen olvashatóak.
– MTI –
http://www.mon.hu/emleknap-felezer-kommunista-vezetorol-tesz-kozze-adatbazist-aneb/3013195?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mo
n%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
Vissza a tartalomhoz…

kuruc.info - 2016.02.25.
Félezer kommunista vezető egy adatbázisban
Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az

azt követő megtorlásban - közölte a bizottság elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a
hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra. A NEB elnöke
hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze kellett fésülni az
elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból - tette hozzá.
Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők - mintegy 300
ember - pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is megkezdték,
akik ügyei halálos ítélettel zárultak. A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében
úgy fogalmazott: "az összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az
általa betöltött funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások
személyükben, közvetlenül is szerepet vállaltak a megtorlásban". A most közreadott
portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további életrajzokkal egészül ki a
következő hónapokban - írták, hozzátéve: a dokumentumok a
http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen olvashatók.
(Híradó)
https://kuruc.info/r/2/155567/
Vissza a tartalomhoz…

minap.hu - 2016.02.25.
Félezer kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist a NEB
MTI
Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az
azt követő megtorlásban – közölte a bizottság elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is

sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a
hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.
A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból –
tette hozzá.
A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: „az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban”.
A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban – írták, hozzátéve: a dokumentumok a
http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen olvashatóak.
http://minap.hu/cikkek/felezer-kommunista-vezetorol-tesz-kozze-adatbazist-neb
Vissza a tartalomhoz…

inforadio.hu - 2016.02.25.
Félezer kommunista vezetőről hoznak nyilvánosságra adatokat
Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az
azt követő megtorlásban - közölte a bizottság elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a
hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.

A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze

kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból tette hozzá.

Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők - mintegy 300
ember - pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is megkezdték,
akik ügyei halálos ítélettel zárultak.

A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: "az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban".

A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban - írták, hozzátéve: a dokumentumok a
http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen olvashatóak.
http://inforadio.hu/hir/belfold/felezer-kommunista-vezetorol-hoznak-nyilvanossagraadatokat-800965
Vissza a tartalomhoz…

erdon.ro - 2016.02.25.
Emléknap – Félezer kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist a NEB
Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az
azt követő megtorlásban – közölte a bizottság elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában.
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a

hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.
A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból –
tette hozzá.
Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők – mintegy 300
ember – pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is
megkezdték, akik ügyei halálos ítélettel zárultak.
A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: “az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban”.
A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban – írták, hozzátéve: a dokumentumok a
http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen olvashatóak.
– MTI –
http://www.erdon.ro/emleknap-felezer-kommunista-vezetorol-tesz-kozze-adatbazist-aneb/3013195
Vissza a tartalomhoz…

gazdasagportal.hu - 2016.02.25.
Emléknap – Félezer kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist a NEB

(...) Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB), aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában,

valamint az azt követő megtorlásban – közölte a bizottság elnöke az M1 aktuális csatorna
műsorában. (...)
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a
hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.
A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból –
tette hozzá.
Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők – mintegy 300
ember – pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is
megkezdték, akik ügyei halálos ítélettel zárultak.
A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: “az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban”.
A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első eredménye, amely további
életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban – írták, hozzátéve: a dokumentumok a
http://www.neb.hu/hu/kommunista-hatalombirtokosok-1956 címen olvashatóak.(MTI)
http://gazdasagportal.hu/index.php/emleknap-felezer-kommunista-vezetorol-tesz-kozzeadatbazist-a-neb/
Vissza a tartalomhoz…

sikerado.hu - 2016.02.25.
Adatbázis jött létre kommunista vezetőkről

Mintegy félezer olyan kommunista vezetőről tesz közzé adatbázist csütörtökön a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága, aki részt vett az 1956-os forradalom elfojtásában, valamint az azt

követő megtorlásban. Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján
elmondta, hogy egy nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a
szakma számára is sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek
majd. (...)
Földváryné Kiss Réka a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondta, hogy egy
nagyszabású kutatómunka első eredményeit hozzák nyilvánosságra, és a szakma számára is
sok újdonságot tartalmaz az adatbázis, amelyet folyamatosan bővítenek majd. A gyűjtés a
hatalom birtokosaira összpontosított: bírákról, állambiztonsági tisztekről, munkásőrökről,
pártvezetőkről, valamint sortüzek vezénylőiről kerülnek ki adatok a honlapra.

A NEB elnöke hangsúlyozta, hogy óriási munkát végeztek, intézményi összefogással. Össze
kellett fésülni az elmúlt huszonöt év anyagait, ugyanis sok mindent feltártak már a múltból tette hozzá. Földváryné Kiss Réka szerint a legnagyobb újdonság, hogy az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára segítségével elkészítették az állambiztonsági vezetők mintegy 300 ember - pályaképét, valamint azon vizsgálótisztek életútjának feltérképezését is
megkezdték, akik ügyei halálos ítélettel zárultak.

A NEB az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: "az
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött
funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is
szerepet vállaltak a megtorlásban". A most közreadott portrésorozat csupán a kutatás első
eredménye, amely további életrajzokkal egészül ki a következő hónapokban: a
dokumentumok itt olvashatók.
http://www.sikerado.hu/tudomany/2016/02/25/Adatbazis_jott_letre_kommunista_vezetok
rol
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