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Program 

Időpont: 2018. január 12. 

Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar, Sophianum 

204. (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.)  

9:00-9:10: köszöntő     

I. Szekció 

Elnök: Dr. Horváth Miklós egyetemi tanár (PPKE BTK) 

9:10-9:30: Boros Zoltán: A pannonhalmi főapátság majorságai a 19. században 

9:30-9:50: Németh Bence: Észak-Vietnam és Magyarország kapcsolatai az 1950-es években 

9:50-10:10: Sárhegyi Tamás: Kinek a múltja? A M. Kir. Fegyveres Erők Múzeuma Torontóban  

10:10-10:20: vita 

10:30-10:40: szünet 

II. Szekció 

Elnök: Dr. Bank Barbara tud. mts. (NEB), mb.ea. (PPKE BTK) 

10:40-11:00: Vári Árpád: Az 1942-es lillafüredi konferencia társadalompolitikai összefüggései 

11:00-11:20: Török Ádám: Zákó András vörgy. és Korponay Miklós vk. szds. szerepe a Magyar Királyi 

Honvédség és az Ukrán Nemzeti Partizánmozgalom (UPA) kapcsolatfelvételében 

11:20-11:40: Szokolay Domokos: Mi mindent jelenthet az "ellenállás"? Az 1944-es nemzeti ellenállással 

kapcsolatos fogalmakról 

11:40-12:00: Hollósi Dániel: A Magyar Kommunista Párt és az 1946-os gazdasági stabilizáció 

12:00-12:10: vita 

12:10-14:00: ebéd 

 III. Szekció 

Elnök: Dr. Őze Sándor egyetemi tanár (PPKE BTK)  

14:00-14:20: Polgár Attila: Egy talán meg sem történt utazás története: Dithmar Blefken "pontos" 

leírása Izlandról 

14:20-14:40: Hámori Nagy Zsuzsanna: Bethlen Péter és kíséretének látogatása az európai udvarokban  

14:40-15:00: Balogh Máté: Két úr között. Észrevételek Salamonfai Ráttky György Batthyány I. 

Ádámhoz írt leveleivel kapcsolatban 

15:00-15:20: Mezei Emese: A magánájtatosság és tárgyai a késő középkorban és a reformációt követően 

15:20-15:30: vita 

15:30-15:40: szünet 



 IV. Szekció 

Elnök: Dr. J. Újváry Zsuzsanna egyetemi docens (PPKE BTK) 

15:40-16:00: Miski Péter: „Kegyelmed lévén Istenem után világi veszendő dolgaim igazgatója”. Bethlen 

Druzsiána és Teleki Mihály kapcsolata a fennmaradt források alapján 

16:00-16:20: Baros-Gyimóthy Eszter: Enyém – tiéd – miénk. Mozaikcsaládok a 18. századi Csetneken 

16:20-16:40: Gálffy Zsuzsanna: A nagyszombati papnevelő intézetek, a Stephaneum és a Marianum 

élelmezése az 1841-1842. tanév piaci könyvecskéjének tükrében  

16:40-17:00: Apor Eszter: Adatok Liszt Ferenc 19. századi „kultuszának” történetéhez. Carolyn zu 

Sayn-Wittgenstein és Liszt Ferenc mindennapjai Weimarban, 1848 és 1861 között 

17:00-17:10: vita 

 

17:10-17:20: összegzés, zárszó 
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Apor Eszter: Adatok Liszt Ferenc 19. századi „kultuszának” történetéhez. Carolyn zu Sayn-

Wittgenstein és Liszt Ferenc mindennapjai Weimarban, 1848 és 1861 között 

  

Liszt Ferenc (1811–1886) a világszerte elismert, magyar származású zongora virtuóz, karmester és 

zeneszerző, bizonyos szakmai előzményeket követően 1848 februárjára úgy döntött, hogy 

életvitelszerűen telepedik le Weimarban. Az utókor ma már tudja, hogy ez a több mint egy évtizedig 

tartó türingiai jelenlét később is jelentős kötelességeket rótt rá, ahogy azt is, hogy gyökeres változásokat 

hozott karrierjében. E változások egyrészt abban manifesztálódtak, hogy Liszt megszakította 

zongoristaként beteljesített sikeres pályáját, másrészt abban, hogy addig számára ismeretlen 

kihívásokkal nézett szembe Kapellmeisterként, miközben szakmailag a komponálás felé fordult. Főbb 

tevékenységeit egybefogta az az eszmei törekvés, hogy a weimari „klasszika” hagyományaiból 

táplálkozó város kulturális és művészeti életét a zene által megújítsa. 

Nyilvánvalóan nem egyedül fogott ebbe a – végleg csupán 1861-ben feladott – munkába, 

hanem egyazon időben többen támogatták, és többféle eseménysor vezetett törekvésének 

megvalósítási kísérletéhez. Elsőként a helyi méltóságokat szükséges kiemelnünk: Maria Pavlovna 

nagyhercegnőt és fiát, Károly Sándor trónörököst, akik már 1842-ben kinevezték Kapellmeisternek. 

Szakmailag az őt látogató kollégák, barátok, írók és képzőművészek mellett, kétségtelenül akkori 

élettársa, Carolyn zu Sayn-Wittgenstein volt rá a legnagyobb hatással. 

Nemcsak „szállásadója” és anyagi támogatója, valamint akkori életének szervezője volt a mind 

megjelenésében, mind viselkedésében rendhagyó asszony, hanem szellemi társa, Liszt művészi 

tevékenységének inspirálója és egyben „lektora” is. Vitathatatlan, hogy Carolyn nélkül Liszt oeuvre -je 

nem lenne olyan sokrétű, mint amilyennek ma látjuk, ahogy az is, hogy nagy szerepe volt a zeneszerző 

„imázsának” egyre tudatosabb kiépítésében. Ugyanakkor megkerülhetetlen tény, hogy kapcsolatuk 

komoly társadalmi és erkölcsi határokat feszegetett, hiszen a többségében protestáns weimari elit 

körében, ahol leggyakrabban mozogtak, különösen feltűnő volt a házasságon kívül élő katolikus pár. 

Tervezett előadásomban Carolyn személyéről szeretnék objektívebb képet megrajzolni, 

részben társadalomtörténeti, részben egy speciális szempont, a Liszt Ferenc személye körül már 

életében szervezett formában kibontakozó, 19. századi „kultusz” nézőpontjából. Kutatásom 

reményeim szerint érdekes életmód-történeti adalékokkal is szolgál a „weimari klasszika” korszaka 

utáni türingiai elit gondolkodásmódja és kulturális szokásai megismerése tekintetében. A téma 

feldolgozásához az írott források mellett képes forrásokra is támaszkodom. 

 



Balogh Máté: Két úr között: Észrevételek Salamonfai Ráttky György Batthyány I. Ádámhoz 

írt leveleivel kapcsolatban 

 

Salamonfai Ráttky Györgyöt Nádasdy Pál főkapitány 1631-ben nevezte ki a dunántúli kerület 

főkapitány-helyettesi posztjára. Dominuszának 1633-ban bekövetkezett halála után az új főkapitány, 

Batthyány I. Ádám Ráttkyt tisztségében megtartotta, azonban amikor Batthyányt 1637-ben hivatalosan 

is beiktatták tisztségébe, Ráttky helyére id. Felsőkáldy Káldy Ferenc, Batthyány bizalmi embere került. 

Az előadás arra keresi a választ, hogy a regionális hatalomért küzdő főúri családok között egy 

középnemes hogyan tudott egyszerre megfelelni szervitori és hivatali kötelességeinek. 

 

Baros-Gyimóthy Eszter Márta: Enyém – tiéd – miénk. Mozaikcsaládok a 18. századi 

Csetneken 

 

„… jobb házasságban élni, mint égni.” 1Kor 7,9 

 

Házasságban élni – a felekezeti törvények és a közösség elvárása is ez volt a 18. században. Az egyházak 

által szentesített kapcsolatot a földi létben legtöbbször a természet bontotta fel: a házastárs halálával 

özvegységre jutott, egy átmeneti állapotba került a hátrahagyott fél. Nem csupán a házasság volt 

természetes, hanem a magas felnőtt halandóság miatt az özvegységet is az élet velejárójának tekintették. 

Az özvegyek rövidebb vagy - az özvegyasszonyok esetében olykor - hosszabb évekre maradtak 

magukra a gyermekeikkel, a háztartás és a gazdaság gondjával. Ugyanakkor a közösség a viselkedésüket 

is legalább olyannyira figyelemmel kísérte, mint az ifjak magatartását: a közösség nem nézte jó szemmel 

a kicsapongó életet: több csapodár özvegy esete is olvasható a város protokollum lapjain. Az 

evangélikus és katolikus házasságkötési bejegyzések arról tanúskodnak, hogy a csetneki közösség és 

lelki vezetők támogatták az özvegyek újraházasodását. Jelen esetben az özvegy férfi és – hajadon vagy 

özvegy – nő házassága révén rögtön mostohaszülőkké is váltak, hiszen az előző házasságokból született 

gyermekkel együtt alkották az új egységeket, a mozaikcsaládokat.  

Az ismét a házasodási piacra került tapasztalt nők és férfiak más–más eséllyel rendelkeztek az 

újraházasodásra. A csetneki özvegyek és házasságaik jól illenek a hazai kutatások eredményei alapján 

kialakult képbe: az özvegy férfiak nagyobb számban és időben hamarabb találtak maguknak új társat. 

Előadásomban a megözvegyült csetneki férfiak újraházasodási magatartását és mozaikcsaládjaikat 

szeretném bemutatni: mi befolyásolta esetükben az özvegység időtartamát? Az időskori egyedüllétet 



elkerülni kívánó férfiak időben hamarabb alapítottak új családot, vagy épp az ugyan már tapasztalt, de 

még fiatal és reproduktív életkorban lévő férfiak voltak a kapósabbak? Milyen családi állapotú nőre 

esett a választásuk, befolyásolta-e az új házasság megkötésének például a dátumát, amennyiben 

kisgyermekkel maradtak magukra a férfiak? Milyen hamar érkezett a közös gyermek és mennyire voltak 

termékenyek a mozaikcsaládok? Mennyi ideig álltak fenn ezek az új egységek és esetleg követte-e őket 

egy újabb? Kimutatható-e valamiféle különbség az evangélikus és a katolikus mozaikcsaládok 

ismertetőjegyei között?  

 

Boros Zoltán: A Pannonhalmi Főapátság majorságai a 19. században  

 

A magyarországi bencések birtokainak nagysága a 19. században közel 50 000 holdat tett ki, bár ez a 

század elején még nem állt egységes irányítás alatt. Ebből a területből az 1802-ben visszaállított öt 

apátság közül a pannonhalmi monostor birtokolta a legtöbbet. A birtok racionális művelése érdekében 

gazdasági kerületekbe szervezve, több mint egy tucat kisebb-nagyobb majorság működött. Ezek 

számbavételére teszek kísérletet előadásomban, keresve azokat a tipikus vonásokat, melyek segítségével 

egy-egy majorság sajátos szerepét meg lehet világítani az uradalom gazdálkodási rendszerén belül. A 

vizsgálat során igyekszem összegyűjteni azokat az adottságokat, amelyek alapvetően határozzák meg 

egy-egy majorban a gazdálkodás irányát. Ilyen adottság volt például a földrajzi környezet, az uradalmi 

központtól való távolság, vagy az értékesítés lehetőségei. Ugyanakkor a termelés irányát természetesen 

az uradalom vezetői határozták meg, így elsősorban a Központi Jószágkormány, amelynek 

jegyzőkönyvei sok apró adattal szolgálnak számunkra az egyes majorságok gazdálkodásával 

kapcsolatban. Ezek összegyűjtésével és rendszerezésével arra a kérdésre keressük a választ, hogy a 

földbirtokos a mezőgazdasági ágazatok közül melyiket kívánta meghonosítani az egyes majorságokban. 

Végül még egy fontos forrás, a század második felében már folyamatosan vezetett negyedéves 

számadások segítségével azt is figyelemmel kísérhetjük, hogy milyen eredménnyel sikerült 

megvalósítani a tulajdonosi szándékot. 

 

Gálffy Zsuzsanna: A nagyszombati papnevelő intézetek, a Stephaneum és a Marianum 

élelmezése az 1841/42. tanév piaci könyvecskéjének tükrében 

 

Az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézet őse a legelső magyarországi szeminárium, amelyet Oláh 

Miklós esztergomi érsek (1553 – 1568) alapított 1566-ban Nagyszombatban. A később nehéz 



körülmények közé kerülő intézményt Pázmány Péter (1616 – 1637) szervezte újjá és bővítette ki Szent 

István király oltalmába ajánlva. A Seminarium Stephaneum mellett, annak kisszemináriumaként 

működő Seminarium Marianumot 1678-ban alapította Szelepcsényi György esztergomi érsek (1666 – 

1685). A két intézmény jogilag egymástól különállóan működött, de a rektor személye ugyanaz volt, 

számadásaikat is egymás mellett kezelték. 1820-ban az érsekség székhelye újra Esztergom lett, 

ugyanakkor Nagyszombatban a Stephaneum épületébe helyezték a nagyszombati érseki helynökséget. 

Ettől kezdve – egészen 1850-ig – a Stephaneum növendékeit a Marianumban látták el (ennek fejében 

a Marianum diákonként évi 500 Ft-ot kapott a Stephaneumtól). A két intézmény csak 1885-ben 

egyesült végleg, mikor az 1850-ben Esztergomba költöztetett Stephaneumot követte a Marianum is.  

 A sok hányattatást, költözést megért szemináriumi levéltár rendezése most közeledik a végéhez, 

állapotából adódóan a papnevelő intézetek történetével kapcsolatos kutatások hiányosak. A 

munkálatok során több 19. századi számadás, leltárkönyv mellett előkerült egy piaci könyvecske is a 

Marianum 1841/42. évi számadásának mellékleteként, amely a tanév piaci vásárlásait rögzíti.  

Azt szerettem volna megtudni a könyvecske, és az ahhoz kapcsolódó számadás elemzésével, hogy mit, 

mennyit és hogyan ettek a szemináriumok lakói. Mik voltak a fő táplálékaik, mennyire étkeztek 

egészségesen, mennyi húst, vagy zöldséget, gyümölcsöt fogyasztottak, milyen fűszereket használtak.  

A forrásokból kiderül, hogy naponta hány közös étkezés volt, ezek hány fogásból álltak. Az 

elöljárókra, azaz a szeminárium vezetőségére, a tanárokra külön konyhán főztek, és külön konyhája 

volt a növendékeknek. A könyvecske csak néha tünteti fel, hogy egy-egy árut melyik konyhára szánták, 

többnyire csak a mennyiségekből következtethetünk erre.  

A hét elöljáró, az 54 Stephaneum-beli és a 84 Marianumban tanuló növendék mellett a szolgák 

nagy része is a Marianumban étkezett, különbséget tettek felsőrendű szolgák (familia superiores) és 

alsórendű szolgák (familia inferiores) között. Míg az előbbiek a diákokéval egyenrangú étkezésben 

részesültek, az alsórendű szolgáknak kevesebb fogás jutott.  

A piaci könyvecskéből kiderül, hogy változatosan étkeztek. Sokszor került hús az asztalra, de 

sajnos a piacon főleg csak szárnyasokat és nyulat szereztek be. A ma is népszerű csirke, pulyka mellett 

fogyasztottak fenyőrigót, szalonkát, foglyot, kacsát, libát. Sokszor ettek nyulat, bár a mennyiségekből 

kiderül, hogy ezek az ínyencségek inkább a tanárok étrendjét színesítették. Zöldség, gyümölcs is került 

az asztalra, ennek többnyire tömegét nem, csak árát tünteti fel a könyvecske. Sok gyümölcsöt vásároltak 

télire való befőzésre. A Stephaneumhoz tartozott egy kert is, sajnos az itt termelt növényekről vagy 

tartott állatokról alig áll rendelkezésre adat.  



A piaci könyvecske az étkezésre fordított kiadásoknak csupán egy szegmensét részletezi. A 

számadásban szerepel ugyan a mészárosnak, sertéskereskedőnek, péknek, halárusnak, fűszeresnek 

havonta kifizetett összeg, de tételes lista a vásárlásokról nem található.  

Bár a rendelkezésre álló források alapján teljes kép nem rajzolható a szemináriumi étkezésekről, 

de bepillantást nyerhetünk a szemináriumlakók mindennapi életébe, étkezéseibe, és talán kerülnek még 

elő újabb források, amelyekkel tovább színesíthetjük a felvázolt képet.  

 

Hollósi Dániel József: A Magyar Kommunista Párt és az 1946-os gazdasági stabilizáció 

 

A II. világháború végén Sztálin határozott elképzelésekkel rendelkezett Kelet-Közép-Európa jövőjét 

illetően. A leigázott országok gazdasági kihasználása és alávetése a szovjet megszállással egyidejűleg 

megkezdődött, aminek lebonyolítására a Vörös Hadsereg védőszárnyai alatt működő kommunista 

pártok egyre bővülő „eszköztárral” rendelkeztek. Magyarországon ilyen „eszköznek” számított többek 

között a Gazdasági Főtanács – amelynek munkáját a Magyar Kommunista Párt az Állampolitikai 

Osztály révén koordinálta. 

 Az előadás célja, hogy a rendelkezésre álló pártiratok tükrében bemutassa a kommunista 

pártnak a magyar gazdaságpolitika befolyásolására létrehozott pártszervének, az Állampolitikai 

Osztálynak a felállítását és működésének első időszakát, amely egybeesik a magyar gazdaság 1946-os 

stabilizációjával. Mindezt elsősorban a működési mechanizmusra, és az osztály „aktíváiként” dolgozó 

jelentősebb kommunista funkcionáriusok tevékenységére koncentrálva kísérlem meg.  

 

Mezei Emese: A magánájtatosság és tárgyai a késő középkorban és a reformációt követően  

 

Az előadás célja a magánájtatosság és tárgyainak vizsgálata.  

A késő középkorban a magánájtatosság sajátos tárgyakat hozott létre, melyek célja volt segíteni 

a hit mélyebb átélését, s a személyhez szólás mellett, kivitelezésüket tekintve a tömegtermelés volt 

jellemző rájuk. E két, látszólag egymást kizáró tulajdonság izgalmas mentalitástörténeti adalékkal 

szolgál számunkra.  

A tárgyalt időszakban a hit személyes átélésére való igény a mindennapi élet része lett. A késő 

középkori és kora újkori laikus vallásosság tárgyai jól illusztrálják, hogy a reformáció egy hosszú 

folyamat. E tárgyak izgalmas forrásként szolgálnak arra nézvést is, hogy hogyan alakult a felekezetek 



tekintetében a képtisztelet, képteológia és hogy ez hogyan tükröződik a magánájtatosság eszközeiben, 

megjelenéseiben.  

A középkori hagyományok olyan igényt elégítettek ki, amelyek jellemzőek maradtak a 16–18. 

században is, így annak egyfajta újraértelmezésével, többlettartalommal és funkcióval való 

felruházásával találkozunk a későbbiekben, amivel párhuzamosan újabb és újabb formákat is kap a 

magánájtatossági tárgy: lehetnek magyarországi búcsújáróhelyekről való barokk kori kisgrafikai 

ábrázolások, a magánáhítat szentképei, metszetek, kisnyomtatványok. Különös figyelmet kapnak a 

sokszorosított – tömegtermeléssel készült – művek mellett az egyedi készítésű apácamunkák, 

festmények és szobrok, úti oltárkák, rózsafüzérek, vallásos témájú türelemüvegek, áldások. 

A vizsgált emlékanyag nagyarányú megjelenése párhuzamos a nyomtatás elterjedésével, az ezt 

követő években nemcsak elérhetőbbek a szentképek, de bemutatják a laikus vallásosság 

legkülönbözőbb vetületeit, amely a reformációt követően még többféle tárgytípust és magatartási 

modellt képez le.  

 

Miski Péter: „… Kegyelmed lévén Istenem után világi veszendő dolgaim igazgatója”. Bethlen 

Druzsiána és Teleki Mihály kapcsolata a fennmaradt források alapján 

 

II. Rákóczi György balul sikerült lengyelországi hadjáratával magára haragította a Portát, így Erdélynek 

számolnia kellett a várható oszmán retorzióval. Az energikus nagyvezír, Köprülü Mehmed 1658-ban 

maga vezette a büntetőhadjáratot, még abban az évben elesett Lugos és Karánsebes, 1660-ban pedig a 

legjelentősebb végvár, Várad is török kézbe került.  A nagyszöllősi csatáig és Apafi Mihály trónjának 

megszilárdításáig oszmán, tatár, román és császári csapatok járták keresztül-kasul a fejedelemséget, 

pusztítva, rabolva és sarcot szedve a krími fogságban lévő sereg nélkül védtelen lakosságon. A háború 

mérlege a Partium szinte egészének elvesztése, jelentősen megemelt portai adó, számolatlan megsarcolt 

település és elhurcolt rabok sokasága.  

 A partiumi nemesség lényegében elveszítette birtokait, a kondominium intézménye nem 

pótolhatta a pogány terjeszkedés következtében idegen fennhatóság alá került falvakból befolyó 

jövedelmeket. Teleki Mihály is egy ilyen partiumi nemes volt, aki udvari szolgálatot vállalva igyekezett 

alkalmazkodni egy pártállásoktól szétszabdalt ország hol felemelkedő, hol eltűnő fejedelmeihez. A 

birtokait és urait vesztett nemes családi kapcsolatait felhasználva sikeresen tartotta meg az oszmán 

hódítás következtében felértékelődött kővári főkapitányságot, jóakarói pártfogásának köszönhetően 

birtokokat, tisztségeket, ezekből kifolyólag biztos egzisztenciát szerzett magának. Postamesterként 



kiépített kapcsolati hálója a későbbiekben is fontos mankóként szolgált számára, fennmaradt levelezése 

egyre inkább terebélyesedő befolyásáról tanúskodik.  

Az egyik ilyen jelentős kapcsolat Bethlen István ekkora már egyetlen élő lányához, a rövid ideig 

fejedelmi méltóságot betöltő Rhédey Ferenc feleségéhez, Bethlen Druzsiánához fűzte. A kiterjedt 

birtokokkal rendelkező házaspárral kiváló viszonyt ápolt és mivel a politikához kevésbé értő, partiumi 

birtokaira visszahúzódó ex-fejedelmi család egyre inkább kikerült az erdélyi politika fősodorából, ő volt 

az, aki tájékoztatta őket a fontosabb hírekről, történésekről és védte érdekeiket Apafi Mihály 

udvarában.  

Rhédey Ferenc 1667-es halálával az özvegy egyedül maradt és mivel fiuk, László már korábban 

elhunyt, tudta jól, hogy folyamatos támadásoknak lesz kitéve birtokai miatt. A lehetséges örökösök, 

különösen Thököly István és Bethlen Gergely jelentették a legnagyobb veszélyt, de Apafi is igyekezett 

megszerezni a korábban fejedelmi birtokként számon tartott Husztot, amely Druzsiána székhelyeként 

szolgált. Az elkeseredett asszony Teleki Mihályhoz fordult támogatásért,  őt tekintette egyetlen 

pártfogójának.  Előadásomban erre a kapcsolatra fókuszálva igyekszem betekintést nyújtani ebbe, a 

korábban alig vizsgált eseménysorozatba, amely a későbbiekben több alkalommal is jelentősen 

befolyásolta Teleki Mihály pályájának alakulását. 

 

Nagy Zsuzsanna: Bethlen Péter és kíséretének látgatása az európai udvarokban 1628-ban 

 

Leideni tanulmányainak befejeztével Bethlen Gábor erdélyi fejedelem unokaöccse, Bethlen Péter 

peregrinációs körútra indult a főbb európai udvarok érintésével. Régi nevelői helyett újak társaságában 

látogatta végig Spanyol Németalföldet, Angliát, Franciaországot és Itáliát 1628 folyamán. E 

kultúrtörténeti jelentőségű tanulmányutat, amelyet sok szempontból már vizsgált a szakirodalom, 

ezúttal a felekezetek közötti diplomácia nézőpontjából közelítem meg, és az ifjú gróf protestáns és 

katolikus udvarokban történő fogadását elemezve reflektálok nagybátyja, Bethlen Gábor erdélyi 

fejedelem külpolitikai célkitűzéseire. 

 

 

 

 

 

 



Németh Bence: „Észak-Vietnam és Magyarország kapcsolatai az 1950-es években” 

  

Magyarország 1950. február 3 óta tart fenn diplomáciai kapcsolatot a Vietnami Demokratikus 

Köztársasággal (Észak-Vietnammal), miután Kállai Gyula minisztertanácsi előterjesztésében javaslatot 

tett Ho Si Minh 1950. január 14-én kelt felhívásának elfogadására – melyben a vietnami fél a két ország 

összekötésének megteremtését szorgalmazta. Magyarország összhangban az európai szocialista 

országokkal; követve Kínát, a Szovjetuniót és Észak-Koreát, diplomáciai kapcsolatot létesített Hanoi-

jal. Észak-Vietnam és Magyarország bilaterális kapcsolatai az 1950-es évek elején meglehetősen 

limitáltak voltak, ugyanakkor 1956 után a vietnami térség egyike lett a kádári külpolitika fő 

célpontjainak. Az előadás során nem csupán a kétoldalú kapcsolatok fejlődése, illetve sajátos jellege, 

hanem az Észak-Vietnamban lezajlott belső folyamatok is bemutatásra kerülnek.  

 

Polgár Attila: Egy talán meg sem történt utazás története: Dithmar Blefken „pontos” leírása 

Izlandról 

 

A 16-17. század folyamán több útleírás is született Izlandról, főleg német kereskedők, hajósok és 

utazók tollából, akik rendszeresen látogatták a szigetet. Ezekre a munkákra sokszor voltak jellemzőek 

a túlzó, fantáziadús tájleírások, a helyi népesség és társadalom gunyoros ábrázolása, életmódjuk 

szatirikus és lenéző bemutatása, részben az észak-európai nagyközönség szórakoztatása céljából, 

részben a dán uralkodó által egyre szigorúbban szabályozott és korlátozott kereskedelmi viszonyokra 

adott egyfajta irodalmi riposztként. Szerepük azonban Izland kultúrtörténete szempontjából sem 

elhanyagolható, ugyanis az izlandi reneszánsz fellendülése jelentős részben ezeknek a műveknek is volt 

köszönhető: a bennük szereplő hibákat, hamis információkat, rosszindulatú hazugságokat a 

szigetország humanistái mindenáron szerették volna helyreigazítani és megcáfolni, és a külföld számára 

egy helytállóbb, reálisabb képet festeni hazájukról és az ott élő emberekről.  

Az egyik ilyen útleírás viszont minden addiginál nagyobb felháborodást váltott ki az izlandi 

tudós főkből: egy Dithmar Blefken nevű német/holland prédikátor és geográfus beszámolójáról van 

szó, amely 1607-ben jelent meg Leidenben. Az általa Izlandon tapasztalt élményeket magába foglaló 

könyvecskére is jellemzőek a fent említett jegyek, igazi különlegességét azonban az adja, hogy fennáll 

a lehetősége, hogy a szerző sosem járt a szigeten és a lejegyzett információit mások elbeszéléseiből 

szerezte, majd azokat saját kútfőből tovább színesítette. Előadásomban ezt a művet fogom részletesen 



elemezni: kitérek a kötet szerkezetére, valós és valótlan állításaira, fogadtatására és az izlandiak rá adott 

keményen bíráló és csattanós válaszára. 

 

Sárhegyi Tamás: Kinek a múltja? A M. Kir. Fegyveres Erők Múzeuma Torontóban  

Az előadás témája a kanadai magyar diaszpóra egyik központi intézményén belül létrejött állandó 

kiállítás, a Magyar Királyi Fegyveres Erők Múzeuma. A vitéz Szathmáry Károly által összeállított és 

őrzött gyűjtemény 1985-ben került a Kanadai Magyar Kultúrközpontba. A múzeum felállítását és 

működését általános elismeréssel fogadta az észak-amerikai magyar közösségek egy része, azonban így 

is lehetőséget teremtett újabb viták kirobbanásához. A diaszpóra egyes tagjai ellentmondásosnak 

találták, hogy egy olyan intézményben került felállításra a Múzeum, amelynek célja a magyarság 

összetartása lenne, azonban azoknak a szervezeteknek állít emléket, amelyek szerepet játszottak a 

vészkorszak idején a zsidó lakosság deportálásában. Továbbá a magyarság egy részének a 

felháborodását az is fokozta, hogy ezt az egyoldalú narratívát képviselő kiállítás egy egykori 

zsinagógában került felállításra. Az előadásnak célja, hogy bemutassa és elemezze a Múzeum körül zajló 

diskurzust, és összehasonlítsa a különböző történelmi narratívákat, amelyek fontos részét képezik a 

kanadai magyarság kollektív emlékezetének. 

Szokolay Domokos: Mi mindent jelenthet az „ellenállás”? Az 1944-es nemzeti ellenállással 

kapcsolatos fogalmakról 

 

Az 1944-es nemzeti ellenállási mozgalom történetének vizsgálata során rendszeresen visszatérő 

kérdésekre keresem a választ. Lehet-e egy ellenállási mozgalom eredményességét csupán a fegyveres 

ellenállás tükrében szemlélni? A marxista szemléletű történetírás „antifasiszta népfront” koncepciója 

helyett lehetséges-e más ellenállás-szemléletet alkalmazni? Maguk az ellenállók milyen elképzelések 

mentén vállalták a személyes kockázatot, milyen kulturális és társadalmi előkészítésből fakadt a 

tevékenységük, illetve milyen tervekkel rendelkeztek a „jövőre” nézve (társadalmi, gazdasági, politikai 

értelemben)? 

Kutatásaim fókuszában elsősorban az egyetemisták rétege, és a körükben szervezett ellenállási 

mozgalom áll, ugyanakkor tevékenységük értelmezhetetlen az ellenállási mozgalom tágabb 

kontextusának vizsgálata nélkül. A ’30-as évek második felében számos olyan szellemi és közösségi 



előkészítő tevékenység folyt, amely az ifjúságot érintette, mégis szoros összefüggésben állt például 

Teleki Pál körével, a későbbi Magyar Függetlenségi Mozgalommal és a Magyar Testvéri Közösséggel.  

Magyarország 1944. március 19-i megszállását követően az ellenálló szervezetek és a különböző 

ifjúsági csoportok történetét – új eredmények reményében – érdemes külföldi szakmunkák elemzési 

szempontjai alapján megvizsgálni, így a gerilla harcmodor és a civil ellenállási mozgalmak 

összefüggésében (Hans von Dach), illetve az ellenállás politikai-filozófiai vonatkozásaiban (Howard 

Caygill, Carl Schmitt). 

 

Török Ádám: Zákó András vörgy. és Korponay Miklós vk. szds. szerepe a Magyar Királyi 

Honvédség és az Ukrán Nemzeti Partizánmozgalom (UPA) kapcsolatfelvételében. 

 

Miután a náci német csapatok a Szovjetunió elleni hadjárat során elfoglalták Ukrajna területét, bár a 

helyi lakosság nagy reményekkel viseltetett a német csapatok iránt, mégsem váltották be a hozzájuk 

fűzött reményeket. A lakosság nagy része a partizánokhoz csatlakozott. A háború előrehaladtával a 

Harmadik Birodalom, hogy pótolja emberveszteségeit, kénytelen volt szövetségeseit mind jobban 

bevonni a háborúba, így kerültek a magyar csapatok Ukrajnába. Manapság már szinte köztudomású, 

hogy a II. világháború alatt az Ukrajnában megszálló-rendfenntartó feladatokat ellátó Magyar Királyi 

Honvédség jó viszony kialakítására törekedett a helyi ukrán, valamint rutén lakossággal. 

Az már kevésbé ismert, hogy az 1944. július 1-én történt kapcsolatfelvételben a kulcsszerepet 

két tehetséges vezérkari tiszt: Zákó András vezérőrnagy a 27. székely könnyű hadosztály parancsnoka, 

valamint beosztottja, Korponay Miklós vezérkari százados, az alakulat főszállásmestere vitte. Ez a 

bravúros akció tette lehetővé a Magyar Királyi Honvédség és az Ukrán Nemzeti Partizánmozgalom 

közötti megállapodást. 
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