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A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) mindig is elsőrangú feladatának tekintette a közigazgatás-

történet művelését, hiszen az alapos közigazgatás-történeti ismeretek nélkülözhetetlenek a 

mindennapi levéltári gyakorlat során. Éppen ezért az MNL Országos Levéltára 2017-ben immár 

negyedik alkalommal rendezett e témakörben tudományos műhelykonferenciát. 

A 2017. évi, másfél napos konferencia súlypontját, amint az a rendezvény címéből is kiderül 

(„Fejezetek a magyar közigazgatás történetéből, 1945–1958”), az 1945 és 1958 közötti időszak 

közigazgatási változásai képezték. Az első két, Borhi László, valamint Rainer M. János által 

tartott, 30–30 perces problémafelvető előadás a legfrissebb nemzetközi totalitarizmus-kutatás 

eredményeit felhasználva ismertette a korabeli közigazgatási változások hazai és világpolitikai 

hátterét, a kelet-közép-európai összefüggéseket, valamint kijelölte Magyarország helyét a 

térségen belül. Az ezt követő, 20–20 perces előadások témái az alábbiak voltak: a helyi 

közigazgatás átalakulása 1945–1956 között (előadók: Czetz Balázs, Káli Csaba, Boross István, 

Sipos András, Rigó Róbert, Tóth Judit), a szakigazgatás 1945 utáni változásai (Gyarmati 

György, Ólmosi Zoltán, Ritter György, Kiss András, Keresztes Csaba), az 1956-os forradalom 

és az azt követő megtorlások hatása a közigazgatásra (Sáfár Gyula, Gulyás Martin), végül a 

kommunista diktatúra által meghurcolt egyes személyek életútja (Kovács Tamás, Révész Béla, 

Honvári János).  

A konferencia elsődleges célja az volt, hogy a témakör legjobb szakértőinek segítségével átfogó 

képet adjon a vizsgált időszak magyar közigazgatásának történetéről, a szovjet terjeszkedést 

kísérő, kikényszerített államszervezeti változásokról. Mélyfúrás-jellegű helytörténeti kutatások 

alapján az előadók olyan kérdésekre is keresték a választ, mint a szovjetizálás lokális 

folyamatai, a helyi pártelit és nómenklatúra vizsgálata, az elitváltások kérdése, vagy a 

közigazgatás egyes helyi sajátosságai. 

A konferencia témájához szorosan kapcsolódott a 2018. április 13-án megrendezett „Bencések 

Magyarországon a pártállami diktatúra idején III.” című tudományos konferencia, mely a 

bencés rend magyarországi történetét mutatta be az 1945–1990 közötti időszakban. Az előadók 

konferencián számos aspektusból vizsgálták az előadók a bencés rend vizsgált korszakbeli 

történetét: szó esett intézménytörténetről, mindennapi életről, személyes élettörténetekről és 

állambiztonsági beszervezésekről is.  

 

Budapest, 2018. augusztus 8. 

 

 

L. Balogh Béni 

szakmai vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Képek a konferenciáról 

 





 


