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Prof. Dr. Gyarmati György (Budapest) 
 

Mire jók az állambiztonsági ügynökiratok – és mire nem? 
A Kádár-korszak ügynökeinek élete és utóélete  
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Közkeletű vélekedés, hogy még nem történt meg az államszocializmus évtizedeiben elkövetett 

igazságtalanságok megnyugtató rendezése. Mindmáig elmaradt a magyarországi kommunizmus 

bűneinek a teljes körű feltárása. E feladat igénye az 1990-es évek elejétől többé-kevésbé 

folyamatosan tapasztalható a magyar közéletben. Azonban a munka elvégzését késlelteti, 

hogy e tárgykörben sem született egység a politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális élet-

ben. Úgy tűnik, hogy minden új mérvadó garnitúra megkísérli a saját ízlése szerint tálalni ezt 

az ügyet. A meghurcolt egyének és csoportok kárpótlása leginkább a „ki volt ügynök?” kérdés 

firtatására szorítkozik, jóllehet az ügynök az egykori pártállam hierarchiájában legalul he-

lyezkedett el. Ehhez képest maradt el az elmúlt rendszer párt- és szolgálatvezetőinek a fe-

lelősségre vonása. Ezért továbbra is alapvető követelmény szembenézni a Kádár-korszakban 

elszenvedett traumákkal. De melyik módszer a célravezető? A gyomorforgató iratok feltárása 

és tanulmányozása? Vagy megfelelő érzékenységgel elkészített műalkotásokra van szükség? 

Netán e két közelítés egyvelege az üdvözítő megoldás? Ezekre a kérdésekre keresi és kínálja 

a választ következő esténk budapesti vendége, aki évtizedes tudományos munkássága és gaz-

dag tapasztalatokban lecsapódó hivatalvezetői tevékenysége révén e problémakör egyik leghi-

telesebb ismerője s értője. 
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