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TABAJDI GÁBOR, a Budapest a diktatúrák árnyékában című nagysikerű történelmi útikalauz szerzője ezúttal a pártállami
titkosszolgálatok tevékenysége mentén veszi lajstromba Budapest ismert és ismeretlen helyszíneit. A szerző rámutat: a különböző
rezsimekhez kötődő politikai rendőrségek nemcsak a korszak sorsfordító eseményeit alakították, hanem az itt élők mindennapjaira is
hatást gyakoroltak. Bár megfigyelők és megfigyeltek ugyanazokat a városi tereket használták, sőt, sokszor kézzelfogható közelségben
éltek egymáshoz, történeteik összefonódására csak az elmúlt évtizedekben derült fény. Az állambiztonsági akták megnyitásának
köszönhetően nem csupán az érintettek személye, hanem a titkos épületek, az egyes akciók helyszínei is fokozatosan azonosíthatókká
váltak.
A tematikus és topografikus rendet követő és valódi útikalauzként is forgatható könyv az egykori titkosszolgálatok működésének térbeli
megközelítése révén több újszerű kérdést is felvet. Az egyes akciók helyszíneinek vagy épp a mindennapi működést biztosító épületek
azonosítása mellett a könyvben alkalmazott perspektíva azt is érzékeltetheti, hogy miként látták a szerv munkatársai Budapestet. A
bemutatott példák rávilágítanak, hogy a hatalom hogyan alakította, befolyásolta a városi terek használatát, és ez miként szolgálta a
mindennapokban a rendszer társadalomformáló elképzeléseit.

2013

A III/III krónikája
A Kádár-kori titkosszolgálatok működése a rendszerváltás óta mind a mai napig a magyar közélet egyik meghatározó és kibeszéletlen
témájának számít. Az 1962-ben új működési kereteket kialakító egykori szervezet legismertebb részlege - elsősorban egyes közéleti
szereplők utóbb lelepleződő ügynökmúltja miatt - a belső elhárítással foglalkozó III/III. Csoportfőnökség lett. E részleg tényleges
tevékenysége ugyanakkor ma is csak töredékesen ismert, miközben továbbra is számtalan félreértés, legenda és mítosz él a III/III-mal
kapcsolatban.

Tabajdi Gábor
Jaffa Kiadó 2013

Tabajdi Gábor kötete az elmúlt évek kutatási eredményeinek felhasználásával a pártállami titkosszolgálatok, azon belül is a belsőreakcióelhárítás működésének átfogó krónikáját adja. A könyv az események időrendi tárgyalása során a sok esetben félrevezető
ügynöktörténetek helyett magára a szervezetre helyezi hangsúlyt, így a jól dokumentálható, konkrét esetek kapcsán a belső elhárítás
nagyszabású akciói mellett a III/III-asok mindennapjait meghatározó egyéb hatásokat is igyekszik bemutatni, a pártutasítások
fogadtatásától kezdve a szabadidős tevékenységeken át egészen az állomány társadalmi helyzetéig. Az egyes szócikkekhez tartozó
események arra is rávilágítanak, hogy a „létező szocializmus” világában milyen hétköznapi tevékenységi formák válhattak politikai
kérdésé, és melyek voltak azok, amelyek a hatalom megtorló intézkedéseit kiváltották. A szócikkekkel párhuzamosan futó köztörténeti
kronológia és a kor hangulatát megidéző dokumentumok ugyanakkor eddig kevésbé érzékelt összefüggéseket is megvilágítanak.
A Budapest a diktatúrák árnyékában című nagysikerű történelmi útikalauz szerzője új nézőpontból, a III/III szervezeti oldaláról láttatja e
szűk három évtized történéseit, és ennek köszönhetően az olvasó előtt oldalról oldalra feltárul a pártállami Magyarország titkos története.

Kiegyezés Kádárral- „Szövetségi politika”, 1956-1963

2013

Tabajdi Gábor
Jaffa Kiadó 2013

Kádár János végletesen elutasított kommunista politikusként lett a legfőbb politikai hatalom birtokosa Magyarországon 1956-ban.
Néhány évvel később azonban már jól érzékelhető kül- és belföldi elfogadottsággal rendelkezett. Egyes halála után készült felmérések
szerint pedig az egyik legnépszerűbb magyar történelmi személynek számított az évezredforduló idején.
Politikájának értékelése és a nevével fémjelzet korszak megítélése napjainkig élesen megosztja a magyar társadalmat. A társadalom
megnyerését szolgáló politikai, gazdasági intézkedések a történeti elemzések révén mára jól ismertek. Kádár hatalomtechnikai
törekvéseinek mélyebb rétegei, személyes dimenziói azonban részben még feltáratlanok. Pedig az 1956 utáni politikai, társadalmi,
gazdasági folyamatok szempontjából nem tekinthető lényegtelennek, hogy kik voltak, akikkel a megújuló hatalomgyakorlási mód
jegyében a pártállami vezetők párbeszédet kezdtek. Kiket tekintettek a nép képviselőinek, kiknek a közvetítésével próbáltak alkut kötni a
magyar társadalommal? Milyen út vezetett addig, amíg az 1956-os forradalom leverése után öt évvel elhangozhatott, a kádárizmus
jelszava, a bibliai mondást kifordító „aki nincs ellenünk, az velünk” mottó? A kötet szerzője mindezt a hatalom birtokosai, a magyar
kommunisták, illetve Kádár János politikája felől értelmezi. Elemzéséhez a kül- és belpolitikai rövid, illetve hosszú távú folyamatok
bemutatása mellett, eddig nem publikált, elsősorban titkosszolgálati dokumentumokat is felhasznál.

Budapest a diktatúrák árnyékában – Titkos helyszínek, szimbolikus terek, és emlékhelyek

2012

Ungváry Krisztián és Tabajdi Gábor rendhagyó útikalauza a totalitárius rendszerek és a XX. század traumatikus történelmi eseményei
mentén veszi lajstromba Budapest azon emlékeit, amelyek javarészt ismeretlenek a turisták előtt, a városlakók számára pedig mára a
történeti félmúlt homályába vesztek. A szerzőpáros budapesti sétáin feltárulnak az 1919-es tanácsköztársaság és az azt követő
fehérterror, a német megszállás, a nyilas rémuralom és a zsidóüldözés, a világháborús főváros, a szovjet megszállás és a Rákosidiktatúra, az 1956-os forradalom és szabadságharc, végül a Kádár-korszak elfeledett történeti helyszínei és emlékhelyei. Emellett az
egyes történelmi eseményekhez köthető szobrok és műemlékek kapcsán a szerzők múlt és jelen emlékezetpolitikai törekvéseit is
áttekintik.

Ungváry Krisztián,
Tabajdi Gábor
Jaffa Kiadó 2012

Hogyan üldözzünk egyházakat? - Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek

2012

Kötetünkben a kommunista állambiztonsági szolgálatok egyik legfontosabb működési területével ismerkedhet meg az olvasó. A „Fehér
Hollók” munkacsoport fiatal kutatói egy korábban „szigorúan titkos” belügyi tankönyv elemzésével mutatnak rá azokra a törekvésekre és
módszerekre, amelyek a kommunista titkosszolgálatoknak a hazai egyházak elleni munkáját meghatározták.
A kötet bevezető tanulmányai az egyes ügyeket, a hazai nyilvánosságban uralkodó „ügynök-központú” megközelítésekkel szemben, a
hatalmi rendszer belső összefüggései alapján tárgyalják. Így a legfrissebb kutatási eredményeket feldolgozó vizsgálat nem pusztán a
korszak sajátos egyházüldözési technikáit mutatja be, hanem érdekes adalékokkal szolgál a kádárizmus természetrajzához is.

Kiss Réka - Soós Viktor
Attila - Tabajdi Gábor

A teljes egészében közölt egykori állambiztonsági jegyzet szerzője, Berényi István a „klerikális reakció elhárításával” foglalkozó
belügyminisztériumi részleg vezetője volt 1957-1962 között. Később a Vatikán elleni akciók egyik irányítója lett, végül a magyar
hírszerzőket képző „Műszaki Tanfolyam” fedőnevű intézmény parancsnokaként vonult nyugdíjba. Az általa rögzített elvek évtizedekre
meghatározták az egyházakkal foglalkozó titkosszolgálati szakemberek munkáját.

Elhallgatott múlt - A pártállam és a belügy - A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956-1990

2008

A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956-1990 A politikai rendőrségnek Magyarországon is döntő szerepe volt a
kommunista diktatúra kiépítésében és fenntartásában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után, az újjászervezett állampárt,
a Magyar Szocialista Munkáspárt hatalma – a megszállóként jelenlévő szovjet erőkön kívül – az állambiztonsági szervekre támaszkodott.
A „Párt” által mûködtetett állambiztonsági szolgálatok mindvégig messzemenõen megsértették az alapvetõ emberi jogi normákat, a
magyar alkotmány deklarált elveit. A társadalomnak mély sebeket okoztak. A 1970-es és 1980-as évek finomodó technikái ellenére, a
szervek megmaradt és kutatható dossziéinak dokumentumai is emberi tragédiák tömegét rejtik. Nagyrészt valóban mind a mai napig
rejtik. A rendszer mûködése ugyanis 18 évvel a rendszerváltás után is csak részlegesen ismert. Az iratokba való betekintés többszörösen
és értelmetlenül korlátozott, a kutatások eredményei így napjainkban is csupán kezdetlegesek. A kommunista múlt legsötétebb
fejezeteivel való társadalmi szembenézés még számos mítosszal és félreértéssel terhelt.

Tabajdi Gábor - Ungváry
Krisztián
Corvina 2008

Fontosabb tanulmányok
2015

Magyarok 1945-ben
szerk.: Rainer M. János
1956-os Intézet Évkönyv XXI. 2015.
Tabajdi Gábor: Újrakezdés : Nulladik év
Magyr kereszténydemokraták 1945-ben 143-170.o.

Búvópatakok – mélyfúrások. A magyar jobboldal 1945 után
szerk.: Rainer M. János
1956-os Intézet Évkönyv XX. 2014

2014

Tabajdi Gábor: Kádár János és a „jobboldal”. 55-82. o.

70 éves a Kereszténydemokrata Néppárt

2014

Brankovics István Alapítvány 2014
Tabajdi Gábor: Kereszténydemokraták a pártállami diktatúra idején 49-86. o.

Szabó Róbert, Tabajdi
Gábor

Búvópatakok – A jobboldal és az állambiztonság 1945-1989

2013

Az Ungváry Krisztián által szerkesztett tanulmánykötet áttekinti a Kádár-rendszer állambiztonsága szempontjából jobboldalinak tekintett
hagyomány és gondolkodás, illetve az ezt képviselő csoportok 1945 és 1990 közötti történetét. Mivel e meglehetősen széles - a
progresszív konzervatív eszmétől a radikális szélsőjobboldali mozgalmakig terjedő - politikai paletta szereplői és nézetei a kommunista
és államszocialista diktatúra idején egyként ellenségesnek minősültek, a kötet tanulmányai mindenekelőtt az állambiztonsági iratok
feldolgozására épülnek.
Tabajdi Gábor: Kereszténydemokraták a politikai rendőrség célkeresztjében 183-220. o.
Egy tipikus jobboldali összeesküvő: Matheovits Ferenc és a pártállam 221-256. o.

Szerk: Ungváry
Krisztián
Jaffa kiadó 2013
2010

Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban
Objektív, több éves kutatások eredményeit felhasználva, részrehajlástól és elfogultságtól mentesen, szakszerűen mutatja be, hogy kik
voltak a Kádár-rendszerben az egyházpolitika az egyházüldözés működtetői. Milyen párt és állami szervek határozták meg az
egyházakkal szembeni eljárásokat.

Luther kiadó 2010
Tabajdi Gábor: Az egyházi elhárítás irányítói 117-138.o

Soós Viktor Attila (Szerk.)
- Szabó Csaba (Szerk.) Szigeti László (Szerk.)
Szent István Társulat 2010

Hortobágyi kényszermunkatáborok 1950-1953 között

2006

Konrad Adenauer Alapítvány Szimpózium
A kiadvány a Konrad Adenauer Alapítvány, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete és a Hanns
Seidel Alapítvány 2006. szeptember 4-i közös szimpóziumán elhangzott előadások anyagát tartalmazza.

Konrad Adenauer
Alapítvány Szimpózium
Konrad Adenauer
Stiftung 2006

Az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulós megemlékezéseinek szerves részét képezi ez a rendezvény, melyre a Konrad
Adenauer Alapítvány a Hanns Seidel Alapítvánnyal és a Hortobágyi Kényszermunkatáborba Elhurcoltak Egyesületével
együtt hívta mindazokat, akik a kényszermunkatáborok történetével és körülményeivel foglalkoznak és különböző
szempontok alapján, vagy szakmai kompetenciával a témát feldolgozták. Nem utolsó sorban ezzel lehetőséget biztosítva az
érintetteknek, hogy személyes élményeikről és az önkényről meséljenek, amely elszakította őket családjuktól, a
mindennapjaiktól és az addigi életüktől. Ez a zsarnokság vette el a szabadságukat és életüket, csak azért, mert a feljebbvalók
ill. készséges segítőik számára mellőzöttek voltak és nem illettek bele a karhatalom elképzeléseibe. Minden sors egy
személyes tragédia, sorsfordító következményekkel. Nemcsak ebben az évben – amikor is a „magyar tragédiára” emlékezünk
– fontos arról beszélni, hogy egy ideológia „szolgálatában” milyen kegyetlenséget és embertelenséget tehet valaki társaival.
Tabajdi Gábor: A tettesek-A hortobágyi kényszermunkatáborok megszervezői, a deportálások végrehajtói 49-70. o.

A második világháború (Nemzet és emlékezet sorozat)

2005

A Magyarország második világháborús szereplését bemutató dokumentumkötet jelentőségét az adja, hogy az eddig elszórtan megjelent
vagy publikálatlan szövegeket nemcsak egybegyűjtve, hanem az emlékezetre vonatkozó részekkel kiegészítve, jegyzetekkel ellátva,
terjedelmes bibliográfiával és mutatókkal teszi közzé. A közölt források egy része most jelenik meg először magyarul. A kötet külön
foglalkozik a magyarokra vonatkozó vagy a magyarokat is érintő német hadműveleti parancsokkal, a munkaszolgálat történetével, a
német-magyar tárgyalásokkal. A válogatásban helyet kapnak a Magyarországról és a magyar honvédségről készített német értkelések is.
A közéleti emlékezetet tárgyaló részben a háborúval kapcsolatos politikai felszólalások mellett a legismertebb magyar költőktől
származó versek is szerepelnek. A könyv ismerteti az 1945-1945-as évek, a Rákosi-rendszer, a késő Kádár-rendszer, valamint a
rendszerváltás első éveinek szövegeit, és érinti az ún. "felszabadulás" kérdését is. A Horthy-rendszer általános értékelése, amely
összefügg a háborúval, a nyilas uralommal, 1956-tal és 1919-cel, korlátozott mértékben ugyan, de szintén helyet kap a szövegek között.

szerk: Ungváry Krisztián
Osiris Kiadó 2005

Tabajdi Gábor: A közéleti és irodalmi emlékezet c. fejezet (529-620 o.) dokumentumainak válogatta és jegyzetekkel ellátta

