Politikatörténeti Alapítvány
1990-2015
Az 1990 novemberétől működő alapítványunk célkitűzései az elmúlt huszonöt év során
alapvetően nem változtak.
Ezt alapító okirata így határozza meg:
– Bővülő lehetőséget teremt a hazai és külföldi kutatók kutatásai számára a
Politikatörténeti Intézet levéltárában, könyvtárában őrzött anyag alapján.
– Segíti a történet- és társadalomtudományi, összehasonlító tudományos vizsgálatokat, a
jelenkor, a baloldali mozgalmak történetével foglalkozó magyar tudósok nemzetközi
tájékozódását.
– Támogatja a Múltunk című lap megjelenését, és részt vesz a Napvilág Kiadó
működtetésében.
Az elmúlt huszonöt évben az alapítvány ezen célkitűzései további vállalásokkal bővültek,
alapfeladatait sokszínű formában éri el, amelyek felölelik a kutatástól és
tudományszervezéstől
a
szélesebb
közönség
megszólítását
célzó
ismeretterjesztő rendezvényekig terjedő spektrumot.
Mindezt azzal éri el, hogy anyagi támogatást biztosít a tulajdonában lévő intézet és kiadó
számára. E mellett közvetlenül ad kutatói ösztöndíjakat, támogatásokat, és önálló
rendezvényeket szervez.
Az alapítványt irányító kuratórium alapító elnöke Balogh Sándor volt. Elhunyta után vette át
szerepét Orosz István akadémikus, majd őt Bayer József akadémikus váltotta fel. Titkára:
Földes György, a Politikatörténeti Intézet főigazgatója. Igazgatója: Dr. Kun Tibor jogász.

Tudományos kutatás
Történettudomány a Politikatörténeti Intézetben
A Politikatörténeti Intézet tudományos munkáját mindenekelőtt kutatási projekteken, vagyis
intézeti és külső kutatók összefogásán alapuló kutatócsoportokon keresztül végzi. (E mellett
támogat egyéni kutatásokat is.) Ez azt jelenti, hogy a munka más intézményekhez képest
műhely jellegű, amelyben igen sok a közös eszmecsere, a belső szakmai vita. A Tudományos
Osztály élén Székely Gábort, Ripp Zoltán, majd nyugdíjazását követően Egry Gábor váltotta.
Az intézet tudományos tevékenysége, történeti kutatásai időben a XIX. század végétől a
rendszerváltásig terjednek, ezen belül a hangsúly a magyar történelem különböző kérdésein
van, de nemzetközi összehasonlító, sőt kifejezetten nemzetközi témákkal is foglalkozott.
Figyelme a hagyományos politikatörténettől, a korszerű társadalomtörténeti, eszmetörténeti
szemlélet felé irányult, de nevéhez hűen elsősorban a politikai folyamatok elemzése áll ma is
látószöge fókuszában.
A kilencvenes években a kiemelt projektek közé tartozott az MSZMP ideiglenes vezető
testületi ülései jegyzőkönyveinek közreadása hét kötetben, a XX. századi választások
történetének kutatása és adatbázisának megteremtése, a magyar és nemzetközi
szociáldemokrácia korszerű szemlélettel történő összefoglalása, Magyarország 1945 utáni
története különböző kérdéseinek elemzése, és történeti forrásainak kiadása, a rendszerváltás
összehasonlító kutatása Kelet-Európában.
Az intézetben az elmúlt huszonöt évben egy új történész generáció nőtt fel.
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Az alapítvány és az intézet több pályázaton vett, és vesz ma is részt sikeresen. (NKA, OKTK,
OTKA, Phare stb.) Ezek közül kiemelkedő volt a Széchenyi kutatási projekt keretében 2001
és 2003 között lezajlott munka.
2014-ben az intézet elnyerte az Európai Unió Co-funded by the Europe for Citizens
Programme of the European Union pályázatát.
Az elmúlt évtizedben hároméves kutatási tervek alapján dolgoztak munkatársaink.
Befejeződött a választáskutatás, folytatódott viszont a szociáldemokrácia, a baloldali
mozgalmak és az 1945 utáni magyar múlt elemzése, a rendszerváltás történeti analízise.
Budapest-történeti Műhely szerveződött, figyelem fordítódott a sajtó és média
politikatörténetének kutatására is.
Ma a következő projektekben folyik munka az intézetben: Zárt ország – nyitott ország 1914–
2010; Az 1945 utáni korszak magyar történelme, beleértve a rendszerváltást is; A határon túli
magyarság politikatörténete; Budapest 1945–1990 közötti politikatörténete; Hadszíntér és
hátország: Magyarország az I. világháborúban különös tekintettel 1917–1919-es évekre,
Birodalmi átmenetek és helyi konfliktusok 1918–1925.
Az elmúlt 25 évben nem volt olyan tudományos munkatársunk, aki ne jelentkezett volna egy,
de még inkább több tudományos monográfiával. Földes György két nagy monográfiát
publikált, de emlékezetes Hubai László háromkötetes választási atlasza, Ripp Zoltán könyve a
rendszerváltásról, Egry Gábor nagymonográfiája a nemzeti kérdésről, kollektív munkánk a
magyar szociáldemokrácia történetéről stb.
Kutatási eredményeinket reprezentáló válogatást először 2005-ben tettük közzé Regimes and
Transformations. Hungary in the Twentieth Century címmel, majd 2014-ben folytattuk
Influences, Pressures Pro and Con, and Opportunities: Studies on Political Interactions in
and Involving Hungary in the Twentieth Century cím alatt.
Társadalomelméleti kutatások
2002 után teremtődtek meg a feltételei annak, hogy az alapítvány más társadalomtudományi
műhelyekkel és az MTA-val együttműködve hozzájáruljon átfogó kérdések tudományos
vizsgálatához. 2002 és 2005 között 27 kutató bevonásával tanulmányköteteket, monográfiákat
eredményezett az alábbi témák kutatása:
Globalizáció – társadalomtudományi megközelítésben; Adózás és igazságosság; Nők a
közéletben; Művelődés és demokrácia; A mai magyar társadalom szerkezete és
érdekviszonyai. (Kutatásvezetők: Andor László, Farkas Péter, Csáki György, Mózer Péter,
Palasik Mária, Knausz Imre és Kovách Imre.)
2007–2008-ban új témákkal folytatódott a kutatás:
A fejlesztő állam; Műveltség és demokrácia II.; Nemzetfelfogások és integráció; Demokrácia,
kultúra és társadalom az 1960-as években. (Kutatásvezetők: Földes György, Csáki György,
Knausz Imre, Egry Gábor, Balázs Eszter és Konok Péter.)
2015. január 1-ével indult a harmadik projekt, amely a rendszerváltás óta eltelt 25 év
vizsgálatát végzi különböző metszetekben. A kutatócsoport tagjai:
Antal Attila, Bagi Zsolt, Binder Mátyás, Böcskei Balázs, Csigó Péter, Misetics Bálint,
Patakfalvi Czirják Ágnes, Scheiring Gábor, Sebők Miklós, Takács Erzsébet, és Vastagh
Zoltán. A kutatócsoportot Földes György irányítja Antal Attila segítségével.
Ösztöndíjak
Az alapítvány fennállásának 25 éve alatt mintegy 120 millió forint ösztöndíjjal járult hozzá a
magyar tudomány eredményességének növeléséhez. A hozzávetőlegesen 700 kutatásban
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többek között részt vett: Ablonczy Balázs, Andor László, Angelusz Róbert, Balázs Péter,
Bilecz Endre, Cser Palkovics András, Csizmadia Ervin, Ferge Zsuzsa, Fleck Zoltán, Fricz
Tamás, Fülöp Mihály, Gazsó Ferenc, Gergely Jenő, Héthy Lajos, Hunyady György, Krausz
Tamás, Kovách Imre, Laki László, Lévai Katalin, Mihály Ottó, Ormos Mária, Pitti Zoltán,
Romsics Ignác, Szalai Pál, Szelényi Iván, Szigeti Péter, Tamás Gáspár Miklós, Tamás Pál,
Tomka Miklós, Tóth Antal, Tölgyessy Péter, Török Gábor, Zeidler Miklós.
Ma mindenekelőtt a társadalomelméleti kutatások folytatására biztosít ösztöndíjakat.
Támogatások
Az ösztöndíjak mellett a kuratórium közel 20 millió forint értékben támogatott tudományos
rendezvényeket, tudományos könyvek kiadását, folyóiratok megjelentetését, külföldi
tanulmányutakat, képzéseken való részvételt. 1993-ban és 1994-ben elkészült kéziratokra írt
ki pályázatokat, és adott ki díjakat az alapítvány. 2010 után azonban anyagi források híján
további támogatásokra nincs lehetőség.

Könyvkiadás
1995-ig, a Napvilág Kiadó létrehozásáig a Politikatörténeti Alapítvány közvetlenül adott ki
könyveket. Megindította a Politikatörténeti Füzetek sorozatot, amely a 32. köteténél tart.
Összesen kilenc könyvet jelentetett meg és megkezdte az MSZMP ideiglenes vezető testületi
ülései jegyzőkönyveinek kiadását, amely végül hat kötetben látott napvilágot. Ez volt az első
tudományos dokumentumközlés a rendszerváltás után, amely az 1956 utáni alapvető források
közreadására vállalkozott.
Napvilág Kiadó
A kiadó a Politikatörténeti Alapítvány szellemi vonzáskörében megvalósuló jelenkortörténeti
és társadalomtudományi kutatások eredményeit teszi közzé, nagy figyelmet szentelve a
magyarországi történet- és társadalomtudományi kutatóműhelyekben készülő tanulmányok,
tudományos konferenciaanyagok, monográfiák kiadásának. A mai társadalmi-politikai
környezetben minden eddiginél fontosabb a Napvilág számára, hogy olyan műveket
jelentessen meg, amelyek segítik a szellemi és a politikai élet közötti párbeszédet, és hogy
hozzáférhetővé tegye a társadalomkritikai gondolkodás nemzetközi irodalmát a magyar
olvasó számára. Kiadványai tervezésekor a kritikai társadalomtudományok széles skálájából
merít, és igyekszik messzemenően figyelembe venni a hazai felsőoktatás gyorsan változó
igényeit is. Fennállásának 20 éve során a Napvilág Kiadó összesen 326 címet jelentetett meg.
Sorozatok: A POLITIKATÖRTÉNETI FÜZETEK, a TÁRSTUDOMÁNY, a CRITICA, a 20
UTÁN és politikai életrajz-sorozata mellett a legújabb a KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK.

ÉV

Nagyon fontosak a tankönyvek. Alaptankönyvként az alábbiakat használják: Csáki György: A
nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai; Howard, M.–Louis, W. R. (szerk.):
Oxford. Világtörténet a 20. században; Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak; Briggs, A.–
Burke, P.: A média társadalomtörténete. Guetnbergtől az internetig; Krémer Balázs:
Bevezetés a szociálpolitikába; Mingst, Karen A.: A nemzetközi kapcsolatok alapjai; Hubai
László–Földes György (szerk.): Parlamenti választások Magyarországon, 1920–2010)
Kiadónkkal minden Budapesti Könyvfesztiválon és a Könyvhéten a Vörösmarty téren
találkozhatnak az olvasók.
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Rendezvények
Konferenciák
Évente több tudományos konferencia, tucatnyi szakmai vita, nyilvános közéleti beszélgetés
folyt intézményünk falai között. A tudományos konferenciák közül a nagyobb jelentőségű,
sok előadóval, helyenként a szakma minden fontos képviselőjével tartott kétnapos
rendezvények a leginkább emlékezetesek. Ezek anyagát tanulmánykötetté építve a Napvilág
Kiadó gondozásában jelentettük meg. (Ilyen volt például az 1943-as szárszói konferenciáról,
az 1947–1949-es hazai, és az 1945-ös világtörténelmi fordulatról, az ötvenes évekről, a
Kárpát-medence népeinek együttéléséről, a női szerepek 20. századi változásáról, a
köztársaságok történetéről, 1956 ötvenedik évfordulójáról, 1968-ról vagy legutóbb a
rendszerváltásokról tartott konferencia. 2010 után a XX. századi Magyarország nyitottságáról
tartott konferenciák, és a Kovács Imre emlékkonferencia anyaga.)
Rendezvénysorozatok, szabadegyetemek
A szakmai és egyben közéleti rendezvények közül kiemelendő a parlamenti választások előtt
1994 óta rendszeresen megtartott közvéleménykutató cégek és politológusok találkozója, az
esztergomi nyári egyetem és szabadegyetemi rendezvénysorozat, amelyből összesen kilencet
tartottunk a következő sorrendben:
1998. Választások a XX. századi Európában és Magyarországon
1999. A rendszerváltás tíz éve
2000. A politika világa az ezredfordulón
2001. A politikai kommunikáció
2002. Választások és változások
2003. Film és ideológia a XX. században
2004. Modern mítoszok
2005. És nemzetközivé lesz...? Európaiság és nemzet a XXI. században
2008. A lázadás éve 1968 – újraértelmezési kísérletek
Nagy érdeklődést keltett a 2003 óta folyó, Kulcskérdések címet viselő beszélgetéssorozat,
amely aktuális kérdésekhez keres szakavatott előadót, legyen az politikus, vagy
társadalomelméleti szakember. Ezen tudományos előadásokon és más rendezvényeinken
olyan vendégeink voltak, mint Balogh Edgár, Gáll Ernő, Markó Béla, Fejtő Ferenc, Immanuel
Wallerstein, Berend T. Iván, Szelényi Iván, Pierre Mauroy, Gerhard Schröder, Erdő Péter,
Csányi Vilmos, Szabó István, Kovács László és mások.
Hagyományként foglalkoztunk a republikanizmussal, amelynek történetét tudományos
konferencián tekintettük át, továbbá kisebb előadásokkal térünk vissza történeti kérdéseire.
Több kiadványunk is megjelent a témában, amelyek közül „A demokratikus köztársaságok
Magyarországon 1918, 1946, 1989” című képes albumot emelnénk ki.
Tudományos, és népszerűsítő formák összekapcsolására jó példa volt az Akik nyomot hagytak
a XX. századon című rendezvény- és kiadványsorozat. Ennek középpontjában a század
legnagyobb hatású személyiségei álltak, mint például: Freud, Gandhi, Max Weber, Neumann
János és Norbert Wiener, a század diktátorai, avagy John Maynard Keynes, Mannheim
Károly, Eduard Bernstein, Harold Wilson, Watson és Crick a molekuláris biológia atyjai,
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Einstein és Schrödinger és a fizika forradalma, vagy a képzőművészetben meghatározó
Marcel Duchamp. Ehhez kapcsolódott szabadegyetemünk és akkreditált középiskolai tanártovábbképzésünk is.
Négyévente rendezzük meg a választáskutatási bázisra épülő Parlamenti választások és
politikai előrejelzés című konferenciánkat.
A rendszerváltás óta eltelt 25 évre visszatekintő rendezvényeket tartottunk a 20 év után
kötetsorozat szerzőivel, és ehhez kapcsolódott a Magyarország – 2014 című sorozatunk.
Évadok
Külön említést érdemelnek évadjaink, amelynek során egész, vagy féléves
rendezvénysorozattal több formában és műfajjal közelítünk egy-egy történeti témához. Ilyet
szerveztünk az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulóján, 1968 negyvenedik évfordulóján
és legutóbb a rendszerváltás 20. évfordulóján. A konferenciákat, vitákat szabadegyetemek,
filmklubok, koncertek, kiállítások, internetes prezentációk és természetesen kiadványok
egészítik ki.
Kiállítások
A kilencvenes évek végétől 2006-ig a földszinten, a bejárat mellett Napvilág Könyves Galéria
elnevezéssel kiállítótermet nyitottunk. Itt a képzőművészet volt a meghatározó. Az
ezredfordulón reprezentatív pályázaton mutatkozott be a fotós szakma az 1989-2000 között
készült legjobb sajtófotóival. Külön értéket képviselnek a történeti kiállítások, amelyek közül
kiemelkedő jelentőségű volt választástörténeti prezentációnk. Ezzel a témával voltunk jelen
egy alkalommal a Sziget fesztiválon, de ide sorakozik a Budapest-történeti Műhely kiállítása a
fővárosi kislakásépítés történetéről is. Az 1968-as évad fotókiállításokat hozott magával.
Az utóbbi években különösen sikeres volt Pápay Gábor karikatúrái, a holokauszt emlékévben
Soós László grafikus plakátkiállítása, valamint az intézeti politikai röpiratgyűjteményéből
rendezett, és nagy sajtóérdeklődést kiváltó választástörténeti kiállítása.
Filmklub
„Anno” címet viseli népszerű filmklubunk, amely több sorozatot ért meg, így az 1945-ről, az
1968-ról, az 1989-es rendszerváltásokról szóló válogatást látogathatta a közönség. 2010
tavaszán a tolerancia jegyében peregtek a filmek, 2010 őszén „Történelmi film” címen
kezdtünk új sorozatot, ezen belül a „Filmadaptációk”, „Az én történelmi” mozim”, és
„Lázadás” témakörök, valamint a 2014/2015-ös évadban az I. világháborúhoz kapcsolódó
játékfilmek sora követett. A 2015/2016-os évad a két világháború közötti kérdéseket járja
körül. A vetítéseket minden alkalommal esztétákkal, esetenként a rendezővel vagy
történésszel folytatott beszélgetés teszi gazdaggá, érdekessé. A klub ingyenesen látogatható.
Vetélkedő
Több alkalommal rendezett a Budapest-történeti Műhely országos középiskolás történeti
vetélkedőt. Az első a „Boldog békeidők”, vagyis a dualizmus, a második az 1960-as évek
Budapestjének időszakával foglalkozott. 2013-ban Magyarország a két világháború között
témában, 2014-ben és 2015-ben az I. világháború különböző kérdéseiről versenyeztek az
ország minden részéből a középiskolai csapatok a győzelem reményében. 2015-ben Hiányok
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és többletek 100 év után, a nagy háború utóérzete címmel videópályázatot hirdettünk meg
fiatal alkotók számára.

Nyitott ház
Határozott törekvésünk, hogy a tudományos kutatás és annak eredményei mind nagyobb
nyilvánosságot kapjanak, hogy a Politikatörténeti Intézet és két fontos részlege, a
Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár, valamint az intézeti szakkönyvtár mind több
látogatót, érdeklődőt fogadjon. Rendezvényeink sokszínűsége is azt a célt szolgálja, hogy ne
csak a szakközönség ismerkedjen meg gondolatainkkal, hanem a történelem és a
társadalomtudományok iránt érdeklődő nagyközönség is. Ennek érdekében tartunk
bemutatókat a Nemzeti Kulturális Örökség Napján, ahol az épület mellett a szakmai
munkánkkal, a levéltárral, a könyvtárral, sőt a restaurációs részleggel is megismerkedhetnek
látogatóink.
Az épület otthonosabbá tételekor ugyanezt a célt tartottuk szem előtt. A legjelentősebb
előrelépésekre 2006 és 2009 között került sor. Esztétikusabbak lettek a burkolatok, a II.
emeleten elkészült a díszítő festés restaurálására. A belső udvar átalakult, szabadtéri
rendezvényekre alkalmassá vált. A nyílászárók, a központi lépcsőház régi szépségében újult
meg. Akadálymentesítés történt, korszerű vizesblokkok fogadják a látogatókat. Az egyik
leglátványosabb változás a könyvtár olvasótermének teljes átalakítása volt. Mindezek a
felújítások az épület műemlék jellegének fokozott figyelembe vételével történtek a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság anyagi támogatásával. Az intézet részéről ezt a munkát Katona Márta
gazdasági igazgató irányította.
A levéltár és a könyvtár korábban a hét négy, jelenleg három napján várja a kutatókat és az
olvasókat.

A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár
A levéltár jelentősége az elmúlt húsz év alatt fokozatosan növekedett. Vezetője
nyugdíjazásáig Zalai Katalin volt. Feladatát 2012-től vette át Horváth Julianna. Az érdeklődés
nem véletlen, hiszen az iratok összmennyisége a háromszorosára ugrott. A legnagyobb tétel a
szakszervezetek iratanyagának 1998-as átvétele volt, de sok hagyatékkal, külföldi gyűjtéssel
is gazdagodtunk. (Közel 4300 iratfolyóméter a jelenlegi állomány.) A kutatók számára igen
fontos, hogy bármely más levéltárral vetekedhetünk az iratok feltártsági szintjét illetően. Az
állomány több mint kétharmad részéhez van levéltári segédlet. A levéltár nemcsak eleget tesz
törvényi előírásoknak, de ennél nagyobb nyilvánosságra törekszik. 1997-ben megjelentette
fondjegyzékét és ezt még hét, nyomtatásban megjelent tájékoztató kiadvány követte. Az
elmúlt években már a honlap biztosítja a segédletek online közzétételének helyét. Ehhez
járulnak a nyilvános bemutatók, az egyetemi órák, és hallgatók szakmai gyakorlata. Mindezt
úgy értük el, hogy a levéltár létszáma 2010-ig 3-5 fő között mozgott.
2010 után az 1945 utáni iratok jó részét először a levéltári törvény módosításával, majd
miután a törvényt az Alkotmánybíróságon megtámadtuk, magának az alaptörvény szövegének
átalakításával államosították. A kormány azonban nem kíván az államosításért kárpótlást
fizetni. Az 1945 utáni anyagból az MKP, az SZDP, a szakszervezetek és más
tömegszervezetek iratait így még 2016-ban is levéltárunkban lehet kutatni.
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A Politikatörténeti Intézet Könyvtára
A zárt könyvtárból nyilvános szakkönyvtárrá váló gyűjteményünk ma már a hagyományos
xerox másolatok mellett szkenneléssel, digitális fotózással és a digitális másolatok interneten
való elküldésével is az olvasók szolgálatára áll. Vezetője húsz évig, nyugdíjba vonulásáig
Tóth Éva volt. Jelenleg Horváth Julianna áll a levéltári-könyvtári összevont gyűjtemény élén.
Bár a könyvtár minimális létszámmal dolgozott az elmúlt huszonöt évben, így is több ezer
oldalt digitalizált állagmegóvás érdekében, és a hagyományos katalógusokat úgy építette
folyamatosan digitális katalógussá, hogy abban mára 30 ezer könyv, 16 ezer tanulmány és
cikk található. Az állomány a 25 év alatt 1500 folyóméterrel gyarapodott, és jelenleg eléri a
6000 folyómétert. Három érdekes különgyűjteménnyel rendelkezik: Karig Sára és Kádár
János könyvhagyatékával, valamint politikai röpirattárral. Igen szép olvasótermében
folyóirattár és kézikönyvtár könnyíti meg az ide látogatók munkáját.
2010 után anyagi gondjaink miatt a levéltár és a könyvtár munkája megnehezült, jelenleg
összesen három főállású kollégánk lát el minden feladatot.

Lapjaink
Múltunk
Az ugyancsak huszonöt éves tudományos folyóiratunk negyedévente jelenik meg.
Rendszeresen tesz közzé újonnan feltárt, értékes, korjelző dokumentumokat, továbbá politika, társadalom-, mentalitás- és eszmetörténeti jellegű írásokat elsősorban a 20. század
történelméről. Célja, hogy új kutatási eredmények gyors közreadásával segítse a
történelemoktatást, és a történettudomány szakmai követelményeinek eleget téve árnyaltan,
hitelesen mutassa be Magyarország és a nagyvilág történelmét. Felelős szerkesztője Sipos
Levente, Sipos Balázs és Egry Gábor volt. 2016. január 1-ével a feladatot Takács Róbert vette
át.
Egyenlítő
Az Egyenlítő című, havonta megjelenő lap a társadalom, a gazdaság és kultúra jelenségeinek
igényes, kritikai megjelenítőjeként a Politikatörténeti Alapítvány 2003-tól induló kiadásában
arra törekedett, hogy ne csupán ráirányítsa a figyelmet a közérdeklődésre számot tartó
témákra, hanem fogódzót is nyújtson értelmezésükhöz. Társadalomkritikai és kulturális
horizontja átfogta a világ- és európai folyamatokat, tárgyalta szomszédaink helyzetét, s persze
mindenekelőtt a magyar válság kérdéseit, amelyek aligha értelmezhetők a nemzetközi
összefüggések ismerete nélkül. Az alapítvány anyagi nehézségei miatt 2012 végétől a lap
kiadását nem tudta folytatni.
Jelenlétünk a világhálón
Az elmúlt húsz évről, a Politikatörténeti Intézetről, kiadónkról és rendezvényeinkről
részletesen
tájékozódhat
honlapjainkon:
www.polhist.hu,
www.napvilagkiado.eu,
www.multunk.hu, www.elsovh.eu. Az intézet jelen van a facebookon is. E-mail-címünk:
phistory@phistory.hu.
Az alapítvány és az intézet közös honlapján (polhist.hu) nemcsak különböző adattárak
(köztársasági, szociáldemokrata, választási stb.) találhatóak, hanem minden olyan nyilvános
esemény, amely közérdeklődésre tarthat számot. Ha virtuálisan ellátogat hozzánk, naprakész
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információkat szerezhet működésünkről, aktuális és korábbi rendezvényeinkről, hírt kaphat a
Múltunk új számainak és a Napvilág Kiadó új könyveinek megjelenéséről, és olvashatja
munkatársaink tanulmányait. Könyvtárunk és levéltárunk egyre bővülő oldalait is itt érheti el.
2015-től az új honlapunk az I. világháború témájában gazdag tartalommal tudósít a száz évvel
korábbi eseményekről.

