


Köszöntő 

„A história nem arra való, hogy az ember csak éppen megismerje, mi volt s 

hogyan, hanem arra való, hogy ami már egyszer megtörtént, tanúságul legyen a 

későbbi időkben mindenkinek, aki hasonlatos sorsra jut.” 

Móricz Zsigmond 

A Sorsok és folyamatok című konferencia rendhagyó formában kerül a széles 

közönség elé. A digitális és aszinkron módnak köszönhetően arra törekedtünk, hogy 

minél több emberhez eljussanak az előadások, minél hosszabb ideig lehessen ezeket 

megtekinteni és akár egy hosszabb diskurzust is kialakítani. Az előadások ezért az 

egyesület weboldalán (tite.hu) 2021. február 15-től 22-ig kerülnek a széles 

nyilvánosság elé, biztosítva annak lehetőségét, hogy bárki kérdéseket és 

hozzászólásokat tehessen. Az előadók nem csak magyarul, de angol nyelven is 

előadhatnak, mellyel számos esetben élnek is, ami összhangban van a konferencia 

és az egyesület azon célkitűzésével, hogy a magyar történészek kutatási eredményeit 

külföld felé is népszerűsítse. 

A konferencia jelentkezést november végén indítottuk el és örömmel jelenthetjük, 

hogy 42 előadóval gazdagodott a konferencia programja. Ez a szám jól mutatja azt, 

hogy a jelenleg kialakult járványügyi helyzetben bizony a kutatók is nehezebb időket 

élnek meg, hiszen számos konferencia maradt el, vagy vált zártkörűvé. A Történelmi 

Ismeretterjesztő Társulat Egyesület egyik legfontosabb célkitűzése a fiatal, 

elhívatott kutatók megsegítése a történelem minden területén, éppen ezért került 

kialakításra egy nyitott, több témakört és szakterületet is felölelő konferencia 

szervezése. 

Az előadások jelentős része négy nagy témakörre koncentrál: a politikatörténetre, 

társadalomtörténetre, hadtörténetre és az egyház- és vallástörténetre. Ezen kívül 

tartalmaz némi gazdaságtörténeti, művelődéstörténeti és jogtörténeti elemet is. A 

témakörök egészen az ókortól napjainkig elevenítik fel a történelem egyes részleteit, 

legyen szó akár egyes személyek sorsáról, vagy társadalmi-politikai folyamatokról. 

Legnagyobb számban a jelenkori történelem képviselteti magát – a 20. század 

számos, még fel nem dolgozott részlete kerül napvilágra az előadásokban. 

Ugyanakkor bőségesen akadnak 19. századi – főleg társadalomtörténeti – kutatások, 

melyek a később kibontakozó eszmék magjait jelenítik meg – úgymint a 

munkásmozgalmak, vagy kereszténydemokrácia elemeinek csírái. Egy összetettebb 

csoportot képvisel a 16-18. század, mely leginkább a különféle társadalmi rétegek 

bemutatását célozza meg, olykor hadtörténeti elemekkel vegyítve azt. A középkor 

egy kései részlete is felbukkan az előadások között és örömmel jelenthetjük, hogy 

számos ókori téma is előkerül. Ezek egy része a Római Birodalom régészeti elemei 

alapján rekonstruálják számunkra az akkori politikai viszonyokat, de néhány 



egyház- és vallástörténeti téma is helyet kapott. Emellett több kutató is van, akiknek 

a munkáját nehezen sorolhatnánk be korszakok közé, hiszen egy-egy helytörténeti, 

emlékezettörténeti, vagy akár egyházi szokások évszázadokat felívelő folyamatait 

jelenítik meg. 

A fent említett idézet a lehető legjobban fejezi ki eme konferencia célját. Számos 

fiatal kutató gyűlt össze annak érdekében, hogy a történelmet és történetírást 

megelevenítsék számunkra. Fogadják szeretettel a fiatal magyar kutatók novumait, 

a történelem egy-egy ismeretlen részletének feltárását. 
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Duasque ex una civitates faciatis – Egy államból kettőt csináltok. 

Plebeius politikai retorika és identitás Livius művében 

JANCSOVICS FANNI 

ELTE-BTK, doktorandusz 

A Római Birodalmat érintő modern politikatörténeti kutatások az elmúlt tíz évben 

egyre inkább a nép, mint közösség és a nép és elit között zajló politikai 

kommunikáció vizsgálatára fókuszáltak. Ez, a köztársaság kori Róma politikai 

kultúrájának tanulmányozásában újonnan előtérbe kerülő téma jelentené az én 

előadásom kiindulópontját is. Az ókori történetírásban fontos eszköz volt a politikai 

beszédek narratívába illesztése. Ezek természetesen nem tekinthetők hitelesnek, a 

szónoki beszédek szó szerinti idézése már az antik szerző egységes stílus iránti 

vágyának is ellentmondott. Így marad nekünk az a lehetőség, hogy a politikai 

kommunikációra vonatkozó forrásként elemezzük ezeket a fiktív, de az adott 

történetíróról sokat eláruló szónoki beszédeket, melyek tág teret engednek a politikai 

retorikai vizsgálatoknak. Előadásomban Canuleius néptribunus Livius által közölt 

beszédét elemzem, mind a szerző, mind a nép és elit közötti kommunikáció 

szempontjából. A politikai elithez tartozó Livius Róma patrícius történelmét írja 

(patrícius nemzetségek családi történelméből fűződik össze a római történelem), az 

események nép általi értékelése mindig ebből a külső patrícius nézőpontból kerül 

megfogalmazásra. Ez alól képez kivételt a plebeius Canuleiusnak tulajdonított 

beszéd. Előadásomban elsősorban arra igyekszem választ adni, hogy ez a 

kivételesség alkalmassá teszi-e a beszédet arra, hogy a plebeius identitás kérdése 

felől közelítsük meg. 

  



Üzenet(ek) a múltból: 

Római éremképek a császárság hajnalából 

NÉMETH ROLAND 

PTE-BTK, Történettudományi Intézet, MA hallgató 

Az éremverés a gazdasági szerepe mellett a politika egyik legfontosabb eszközévé 

is vált. Az Kr.e. 1. század végére Augustus és a későbbi császárok pedig már 

rendszeresen saját arcképüket jelenítik meg a pénzeken, hiszen a portré kerülhetett 

az érem egyik oldalára a császár neve, illetve címei mellett. Az érem, mint közvetítő 

eszköz a propaganda szemszögéből általánossá vált minden uralkodó esetében. 

Megjelentek a család, a dinasztia ábrázolásai, utalva a dicső elődökre, élő 

családtagokra, valamint a jövendőbeli utódra egyaránt. Általános szimbólum például 

a győzelmet hirdető érmék, ahol a győztes uralkodót, vagy a legyőzött népeket 

ábrázolják.  

Kiemelve a jelképek fontosságát, meghatározó szerepét, ezt kivetítve a régészeti 

leletanyag e „kis” szeletére, szeretném bemutatni néhány kora császárkori (Iulius-

Claudius dinasztia, Kr.u. 1. század) uralkodó szemszögén keresztül a szimbólumok 

értelmezését, jelentését. Előadásomban felvetném, hogy vajon mennyire hihetünk az 

érmék, mint önálló kommunikációs médiumok által hirdetett „üzeneteknek”, ehhez 

a történetírók (auctorok) leírásait igyekszem megvizsgálni. Véleményem szerint ezt 

összevetve közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy milyen eszközöket alkalmaztak az 

ókori propagandában. 

  



Fenséges épületek titkos üzenetei: az amphitheatrumok, mint 

Róma legnagyobb propagandafegyverei 

PÁLFI ÁDÁM 

PTE-BTK, Történettudományi Intézet, MA hallgató 

Egon Flaig kultúrtörténész egy tanulmányában azt állítja, hogy a római játékok nem 

voltak a valódi értelemben vett játékok. Az amphitheatrumok építése és a 

megrendezett látványosságok ugyanis hatalmas forrásokat emésztettek fel. Ezzel 

célozni kíván arra, hogy az amphitheatrumokban zajló események pusztán nemcsak 

a tömegek szórakoztatására szolgáltak, hanem a politikai interakció eszközei is 

voltak, teret nyitottak a társadalmi, politikai és vallási propagandának. Egy minden 

szempontból egység nyelvet közvetíttetek a társadalmi rend vizualizálására, a 

kulturális összetartozás demonstrálására és a birodalmi hatalom legitimálására. 

A Iuvenalis által hangoztatott „kenyeret és cirkuszt” hirdető népszerű propaganda 

szöveg azonban túlságosan leegyszerűsítve, tömegszórakoztatásként mutatja be az 

eseményeket azért, hogy a lakosság figyelmét eltereljék a politikától. Ennek azonban 

pont az ellenkezője igaz. A források újra és újra rámutatnak, hogy az 

amphitheatrumokat olyan multifunkcionális építményként kell elképzelni, amelyben 

sok minden történik a szórakozatástól kezdve az államot veszélyeztető politikai 

megnyilvánulásokig. A játékok által szimbolizált politikai rend, amelyben főként 

alacsonyabb rendű népek domináltak, a természet törvényei uralkodtak és a 

bűnőzöket megbüntették, a római társadalom egyik alapvető értéke volt, amelyet 

lehető legegyszerűbb eszközökkel kellett érthető módon közvetíteni a közönség felé. 

Róma ellenségeinek legyőzése minden egyes nap megismétlődött az arénában és a 

Római Birodalom, amelynek élén a császár állt, szüntelenül ünnepelte győzelmét a 

meghódított népek felett. Ez a hatalmi igény nem korlátozódott az alacsonyabb 

rendű népekre, hanem kiterjedt az állat- és növényvilágra. A nagy vadászati 

események rendezése, amely során az arénákban fákkal és sziklákkal készült 

mesterséges tájakat építettek, megmutatta, hogy a római nép és különösen a császár 

a természetet is képes volt irányítani, akaratának megfelelően tervezni, formálni, ha 

úgy tartja kedve, akkor megváltoztatni. A játékok ennél fogva olyan képeket és 

szimbólumokat hoztak folyamatosan létre, amelyek ünnepelték és legitimálták a 

római uralkodói igényt a princeps vezetésével. A mesterségesen kreált jelképek és 

az egyhangú összetartozás érzésére révén a közönség úgy érezte, hogy az orbis 

romanushoz tartozott és részei lettek a római civilizáció diadalának, amelyet a pax 

romana tett lehetővé. 

A császárkor során egyre jobban bővült az amphitheatrumok szimbolikus 

értelmezése, ugyanis a már kőből készült arénák a győzelem jelképeivé váltak a 

római rendet fenyegető minden külső hatással szemben. A monumentális 



diadalívekhez hasonlóan ezek az építmények is a „legyőzhetetlen Róma” képét 

sugallták az Imperium minden pontján A különböző látványos események súlya már 

a köztársaság korában is fokozatosan nőtt, a császárkorban pedig végképp a 

propaganda eszközévé váltak, és a nagy válságok során még a szokásosnál is 

nagyobb befolyással voltak a római hétköznapokra. Előadásomban arra kívánok 

rámutatni, hogy a szórakoztatás és a propaganda szorosan és elválaszthatatlanul 

összekapcsolódott egymással, egyik a másik nélkül nem érvényesült volna. 

  



Hogyan és miért lesz valakiből egy isten fia? 

Atia, Apollo és Augustus 

MARTON MÁTÉ 

ELTE-BTK, doktorandusz 

Augustus születéséről, gyermekkoráról és eljövendő nagyságáról rengeteg mesés 

történet ismert. Talán a leghíresebb az a monda, ami szerint Atia, Augustus 

édesanyja, egy ünnep keretében bennaludt Apollo szentélyében, ahol álmot látott: 

egy kígyó mászott elő és az alvó asszonnyal hált. Atia tíz hónap múlva életet adott 

Augustusnak, emiatt pedig úgy tartották, hogy a csecsemő apja maga Apollo. Nem 

Augustus az egyedüli uralkodó az ókorban, akiről ilyen történet kelt életre; Nagy 

Sándor, I. Seleukos és Scipio Africanusról is terjedtek hasonló mondák, tehát 

jogosan merül fel a felvetés, hogy egy feltételezhetően hellenisztikus hagyományba 

illeszthető be Augustus csodás fogantatásának története. Előadásomban bemutatom 

az erről szóló forrásokat – Suetonius és Cassius Dio –, majd azok szerkezetét, 

elemeit, helyét és viszonyát vizsgálom meg a hellenisztikus párhuzamokkal. Ebből 

az rajzolódik ki, hogy Augustus minden bizonnyal maga, legalább is a hozzá 

szorosan kapcsolódó irodalmi és értelmiségi kör, keltette életre ezt a történetet. A 

megfelelő forráskritikával és hagyományozódás vizsgálatával, illetve két irodalmi 

forrás, Domitius Marsus epigrammái, bevonásával, viszonylag jól datálni lehet az 

istentől való fogantatás mítoszának keletkezési idejét. Ezeknek az információknak a 

birtokában pedig a funkciója is megállapítható: nem csak saját nagyságának és 

kiválasztott szerepének hangsúlyozása volt a cél, hanem a monda által erősítette és 

segítette legitimációs törekvéseit a polgárháborúban Antoniushoz csatalakozó keleti 

(főleg Egyiptomban) provinciákban, ahol régre visszamenő hagyománya van az 

uralkodót istenektől származtatni. Az előadás által remélhetően megismerhetővé és 

érthetőbbé válik az Augustus által működtet korai „propagandagépezet” egyik 

fogaskereke. 



The Role of Women in the Formation of Judaism 

and Early Christianity 

LAURA HABES TASHMAN 

SZTE-BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

During my research, I noticed that the era of second Temple Judaism and Early 

Christianity contains a countless amount of narratives that include names of women 

who had not only victories, but also were victims and some of them were powerless 

and not able to change their own lives. On the other hand, others considerably 

contributed to the history of their nations through their actions. Therefore, I decided 

to write about the role of women in the formation of Judaism and early Christianity: 

their role in the religious practice and everyday life and in the spread of Judaism and 

Christianity. In addition, I will include paragraphs of primary sources about the 

status of women in Judaism and early Christianity: their rights and religious 

prospects in the male-dominated world of antiquity. 

  



Syneros martyr in the light of the Hieronymian 

and Historical Martyrologies 

FODOR KRISZTINA DÓRA 

PPKE-BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

We have a broader knowledge about Syneros, who was one of the Pannonian martyrs 

who died in the Diocletian’s Christian persecution, but these sources are not so clear. 

The sources mention a lot of name forms of the saint and this fact is also mentioned 

by the literature, but nobody undertakes to organize these name forms. Besides the 

longer and shorter passion, two Sirmian inscriptions give us information about the 

saint. After the discovery of the inscriptions Giovanni Battista de Rossi who was 

lived in the 19th century, automatically connected the person of the inscriptions to 

St. Syneros’ passions. But after this connection the persons of the inscriptions and 

the passions are no more separable in the literature. 

The foreign and Hungarian sources always use this two source groups (the 

inscriptions and passions), but nobody tried to recognize Syneros based on another 

source group – in the perspective of martyrologies. I would like to complement this 

lack with my presentation. It would also be important because the inscriptions 

(which were carved in the 4th century) are at a greater distance from the passions 

and this research would complement this period. 

My presentation is moving along the copies of the Hieronymian martyrologies which 

span centuries and of the historical martyrologies which is one of the greatest 

foundations of the early-medieval period. This martyrologies combined the 

Hieronymian martyrology with the passions. The presentation draws serious 

conclusions in one case of the name forms of Syneros and in the other case of the 

day of the saint’s death (in other word the saint’s birth). The changes of the name 

forms give us a way to think that we have not one but two persons and the sources 

merged the two persons into one. With the copies of the martyrologies we can follow 

the changes of the name forms: the earliest sources noted two persons for two 

different days. I lead back the conclusions to the inscriptions and passions and it 

became identifiable that the inscriptions belong to one person and the passions 

belongs to another person. 

  



II. Ulászló pápai díszkardja 

II. Gyula politikai törekvéseinek tükrében 

MÉSZÁROS D. SZIMONETTA 

PPKE-BTK, MA hallgató 

Előadásom témáját egy több szempontból fontos tárgykör, a pápai díszkardok 

néhány példánya képezi. A megszentelt kard és süveg, mely nagy múltú pápai 

ajándék, nem pusztán iparművészeti szempontból értékelhető, kutatása diplomáciai 

és egyháztörténeti aspektusból is megközelíthető. 

Diplomáciai relevanciája befolyásoló értékében rejlik. Az ajándékozásra kijelölt 

személyek leggyakrabban az adott pápa politikai érdekeiket, esetleges jövőbeli 

szövetségi szándékaikat tükrözik, a történelmi események olvasatában logikusan 

lekövethető az egyes ajándékozások miértje és a várt eredmény is. 

Egyháztörténeti relevanciája az átadás ceremóniájában keresendő. A kard és süveg 

megáldására minden év karácsonyán, a harmadmisén került sor. A kard 

megáldásának mozzanata a harmadmisét így a fegyveres misék közé sorolja, melyek 

mára igen csekély számban kerülnek celbrálásra. 

Az előadásban hazánk egyetlen ilyen kardján, II. Ulászló pápai díszkardján keresztül 

közelítem meg a témát, annak művészettörténeti leírása után kitérve a kard és 

fennmaradt testvérpéldányai, valamint a forrásokból ismert, de mára elveszett többi 

kard ajándékozásán keresztül azok összefüggéseire II. Gyula külpolitikai érdekeivel. 

  



Egy 16. századi Gömör megyei birtokos 

felemelkedésének esettanulmánya 

(Széchy Tamás kapcsolatrendszerének vizsgálata 

házasságkötései tükrében) 

LUTERÁN-TURI SAROLTA 

EKE, Történelemtudományi Intézet, Történelem MA hallgató 

A nyugat-dunántúli arisztokrácia kora újkori társadalomtörténeti vizsgálata az 

elmúlt évtizedek egyik legjobban kutatott történetírói szakterületévé vált, ennek 

következtében a politikai életre, kultúrára és művelődésre legnagyobb hatással bíró 

főúri családok - Batthyányak, Zrínyiek, Esterházyak, vagy Nádasdyak - története 

már jól dokumentált. A történeti szempontból kevésbé jelentős főnemesi famíliák 

karriertörténetének azonban még nem történt meg a komplex feldolgozása. 

Kutatásom célja a 16. század végén Vas és Zala vármegyékben birtokokat szerző 

Széchy család politikai elitbe történő integrálódásának részletes elemzése. 

A Széchyek rimaszécsi ágára koncentrálva igyekszem annak kora újkori 

kapcsolatrendszerét elemezni. A korabeli birtokviszonyok, politikai 

szerepvállalásuk, valamint levelezéseik kutatásával pontosabb képet kaphatunk, 

hogy milyen lehetőségei voltak az adott történelmi korban a nemesi családoknak a 

vagyoni, és rangbéli felemelkedésre. 

A Széchy család tagjai társadalmi helyzetükből és rangjukból kifolyólag részt vettek 

a 16.-17. századi országos politikai életben, közéleti szerepet vállaltak, birtokaikat 

gyarapították, részesei voltak a korszak háborúinak, felkeléseinek, valamint 

befolyással bírtak a kultúra és művelődés területére is. A család meghatározó alakja 

16. század második felében élt rimaszécsi (III.) Széchy Tamás, Felső-Magyarország 

főkapitánya, királyi főudvarmester, aki házasságai révén – Perényi Borbála, 

Batthyány Kata, és Forgách Margit voltak a feleségei – az ország legelőkelőbb 

családjaival állt rokonságban. Birtokai kiterjedtek a Nyugat-Dunántúlra, és Felső-

Magyarországra is, a Széchyek tulajdonát képezte a 17. században a murányi, a 

kőszegi, a zólyomlipcsei vár is.  

A Széchy család birtokainál fogva, valamint házasságai révén is több szálon kötődött 

ezekhez a nyugat-dunántúli főúri famíliákhoz. A fennmaradt levelezéseken keresztül 

elemezném, hogy milyen módon befolyásolta politikai szerepvállalásukat, 

műveltségüket, mindennapi életüket a Batthyányakhoz, és a velük rokon 

családokhoz fűződő szoros kapcsolat.  

Jelen tanulmány célja a család felemelkedésében lényeges szerepet betöltő 

rimaszécsi Széchy (III.) Tamás házasságok útján szerzett kapcsolatrendszerének 



mikrotörténeti vizsgálata. Az 1590-es években még csupán Gömör vármegyei 

középbirtokosként számontartott nemes, mindössze két évtizeden belül az ország 

legmagasabb közjogi méltóságainak rokonává vált, amely kapcsolatok lehetővé 

tették számára a politikai elitbe történő sikeres integrálódást. Kevéssé ismert adat, 

hogy anyai nagyapja volt a 17. század egyik legnagyobb formátumú politikai 

személyiségének, Zrínyi Miklósnak. 

Kutatásom során az eddig megjelent szakirodalmat, valamint levéltári anyagokat 

használom segítségül. Ez utóbbinál külön kiemelném a Magyar Nemzeti 

Levéltárban található Batthyány missilis-gyűjteményt, amely számos a Széchy és 

rokon családok által folytatott 16.-17. századi levelezést tartalmaz. 

  



A pestis, mint társadalmi krízis 

17-18. századi magyarországi források alapján 

KEREKES ENDRE LÁSZLÓ 

DE, Történelem és Néprajzi Doktori Iskola, doktorandusz 

A pestis, mint epidemiológiai krízis sorozatosan visszatérő jelenség volt a 17-18. 

századi Magyar Királyságban. A korábbi századok mérlegét tekintve a 17. század 

volt a legkritikusabb évszázad, hiszen ekkor 29 pestis által sújtott év volt. Az időszak 

alatt dokumentált járványok akár egy-két évnyi lefolyásúak is voltak, azonban a 18. 

századra a visszatérő járványok száma csökkent. A lakosság aligha tudta kiheverni 

a járvány okozta pusztítást, hiszen átlagosan 7–9 esztendő volt az epidémia által 

sújtott évek között. A járvány nem csak szemmel láthatóan nagyobb mortalitást 

okozott a korabeli népességben, hanem számos tekintetben átformálta a társadalmi 

konvenciókat, kihatással volt a mindennapi életre mind gazdasági, mind társadalmi 

téren.  

Mint a Habsburg Birodalom része, a Magyar Királyság területén a császári udvar az 

1521-es Pest-Ordnung mintájára kiadott és megújított pátensekkel kívánta 

megfékezni a járvány terjedését, azonban egyes nagyobb városok (például a 

felvidéki bányavárosok, illetve Buda) területi szinten is korlátozták az emberek 

mindennapos érintkezését. Ezek a korlátozások valamennyi társadalmi csoport életét 

nagyban befolyásolták, ugyanakkor a lakosság körében a rendeletekkel szembeni 

engedetlenségeket és lázongásokat generáltak. Korabeli források jól prezentálják, 

hogy sokszor olyan mindennapos szokások, mint a templomba járás, illetve a 

fontosabb társadalmi fórumok látogatása, felülírták a végrehajtó hatalom által 

kiadott rendeleteket. Fontos azt is megemlíteni, hogy egy olyan horderejű társadalmi 

krízis megítélése, mint az említett pestisjárványé, semmit sem változott erre a 

korszakra sem. Az egyház emberekre mért hatása, ugyanakkor a korábbi 

szokásokhoz való ragaszkodás nagyban befolyásolta azt, hogy az emberek még 

mindig úgy tekintettek a járványra, mint „Isten büntetésére”.  

Előadásom célja tehát történetírói munkák – például Cserei Mihály Históriája –, 

illetve társadalom- és orvostörténeti források alapján bemutatni a 17-18. századi 

magyarországi pestisjárványok társadalmi perspektíváját. 

  



A kora újkori magyar országgyűlések ismeretlen résztvevői: 

egyháziak az alsótáblán a 16-17. században 

KÁDÁR ZSÓFIA 

ELTE-BTK, Történettudományi intézet, Kora Újkori Történeti Tanszék, 

tudományos munkatárs 

A magyar országgyűlések históriája felé az utóbbi évtizedekben fordult ismét 

nagyobb figyelemmel a történettudomány. Noha a 16–17. századra vonatkozóan is 

több fontos részeredmény, főként forrásközlés született, mégsem történt meg a 

Mohács utáni időszak átfogó bemutatása. Előadásom célja, hogy a kora újkori 

magyar országgyűlések legkevésbé feltárt korszakának (1526–1687) legkevésbé 

ismert csoportjáról: a katolikus egyháziakról, ezen belül is az egyházi középrétegről 

áttekintést adjak. A székes- és társaskáptalanok küldöttjei királyi meghívóval az 

alsótáblán foglaltak helyet, míg a szerzetesrendi jelenlét éppen a vizsgált időszakban 

kezdett megerősödni. A szentmártoni (pannonhalmi) főapát és a pálos rend generális 

perjele a 17. század derekán ülhetett át a felsőtáblára, a főrendek közé, a Magyar 

Királyságba újonnan érkező jezsuiták pedig saját országrendiségük elismertetéséért, 

és így diétai meghívásukért küzdöttek. Mivel a korszak országgyűléseinek 

résztvevőiről nem maradtak fenn „jelenléti ívek”, és csak néhány diéta 

meghívottainak jegyzékét ismerjük, a követek azonosításához szükséges szórványos 

adatokat elsősorban a küldő intézmények: a káptalanok és szerzetesrendek levéltári 

anyagában kell keresnünk. Az adatgyűjtés több háttértáblázatban készült, 

párhuzamosan a követek életútjának legfontosabb adatait rögzítő „adatlapok” 

elkészítésével. Eddig több, mint 400 vonatkozó forrásadatot tártam fel, a rögzített 

követek szám ennek mintegy felét teszi ki. Rövid, kutatásmódszertani kérdésfelvetés 

után összegzem egy többéves forrásgyűjtés eredményeit: mely intézmények kiket 

delegáltak az alsótáblára, és az egyházi középréteg jelenléte hogyan erősítette a török 

hódoltság idején a katolikus egyház megroppant intézményrendszerének pozícióit a 

magyar politikai életben. 

  



Érseki rezidenciák a 17. században. 

Épületek Szelepcsényi György esztergomi érsek szolgálatában 

B. SZÉKELY DOROTTYA PIROSKA 

ELTE-BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

A főúri udvarokkal szemben a barokk műveltség terjesztésében és a politikai 

stabilitás megőrzésében szintén jelentős szerepet játszó püspöki és érseki központok 

vizsgálatával ezidáig kevesebbet foglalkoztak. A székváros 1543-as török uralom 

alá kerülését követően az esztergomi egyházmegye központja Nagyszombatba került 

át, ugyanakkor Pozsony is egyre fontosabb színhelyévé vált az esztergomi érsekek 

működésének. 

Szelepcsényi György a 17. századi magyar politikai és egyházi élet meghatározó 

alakja volt. 1644-től 1666-ig kancellárként, 1667-től 1681-ig mint királyi helytartó 

vett részt a politikában, 1666-tól 1685-ig pedig az esztergomi érsekség, és így a 

magyar katolikus egyház élén állt. Udvara felépítésének – az udvartartás személyi 

állományának, valamint a központokként szolgáló rezidenciáknak – a vizsgálata 

végrendeletének, valamint a hagyatéki eljárást során keletkezett leltáraknak, illetve 

levelezési anyagoknak köszönhetően végezhető el. Előadásomban bemutatom az 

érsek tulajdonában álló ingatlanokat, hosszabban kitérve a nagyszombati érseki 

rezidenciára, a pozsonyi belvárosi palotára, valamint a Szelepcsényi által az 1670-

es években megvásárolt morvaországi birtokokra. A Szelepcsényi 1685. évi halálát 

követően készített inventáriumok alapján a rezidenciák felépítésén és berendezésén 

túl az egyes épületek funkciójáról, valamint az érseki önreprezentációban betöltött 

szerepéről is képet alkothatunk. Előadásom mintegy esettanulmányként kíván 

kapcsolódni a kora újkori katolikus főpapi udvarokra vonatkozó kutatásokhoz 

Szelepcsényi György esztergomi érseki udvartartásának, azon belül is a birtokában 

lévő rezidenciáknak a bemutatásával. 

  



Nagykunsági származású debreceni kollégisták 

nyugati egyetemjárása a 17-19. században 

ÉLIÁS JÁNOS 

DE-BTK, angol-történelem (osztatlan) tanári szakos hallgató 

Szegedi Kis István Kutatói Ösztöndíjas 

Az előadás a nagykunsági származású, a Debreceni Református Kollégiumban tanult 

diákok nyugati egyetemi tanulmányait vizsgálom. A kutatás jelenlegi állása szerint 

a 368 nagykun diákból 16 iratkozott be valamelyik nyugati egyetemre, melyek közül 

kiemelhetőek Hollandia (Leiden, Franeker, Utrecht), Svájc (Basel), illetve a német 

területek (Heidelberg, Odera-Frankfurt, Jena) intézményei. Az előadás célja egy 

átfogó bemutatás alkotása ezekről a külföldön tanuló diákokról: életrajzuk, 

tanulmányaik, külföldre jutásuk, valamint kint tartózkodásuk körülményeinek 

tekintetében. Célunk bizonyítani azt, hogy a 16 diák mindegyike később kiemelt 

szerepet töltött be vagy Nagykunság, vagy a református egyházszervezet valamely 

szintjén. 

A kutatás főként levéltári, adattári, illetve szakirodalmi ismereteken alapszik: fő 

forrásaim közé tartoznak a debreceni diáknévsorok (Tiszántúli Református 

Egyházkerület Levéltára, II. 28. a. 1-3.), a Szögi László által szerkesztett 

Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban című sorozat egyes kötetei (2., 6., 

8., 11., 15.), Hörcsik Richárd: A Sárospataki Református Kollégium diákjai 

(Sárospatak, 1998.) című adattára, illetve egyéb gyűjtemények. 

A diákok adatainak esetén a következő adatokat elemeztük kiemelt jelentőséggel: a 

Debreceni Kollégiumba való beiratkozása, szülei neve, társadalmi állapota, a 

későbbi hivatása, illetve a diákok által vállalt rectori és praeceptori hivatalok, melyek 

a külföldi tanulmányúthoz szükséges pénz előteremtéséhez volt szükséges. 

Az előadásunkban a diákokról összegyűjtött adatokra alapozva igyekszünk 

ismertetni a nagykunsági hallgatók egyetemi tanulmányait, ottani életvitelüket, 

későbbi hivatásukat: ebből kerül levonásra a végső következtetés, illetve a hipotézis 

igazolása vagy cáfolása. 

  



A Kanizsa ellen vetett,valamint a vele szomszédos vidéki 

főkapitányságok működési és társadalmi sajátosságai 

BARÁTH ZSOLT 

PTE-BTK, Interdiszciplináris Doktori Iskola, doktorandusz 

Előadásom legfőbb célkitűzése, hogy a XVII. századi Kanizsa ellen vetett végvidéki 

főkapitányság védelmi rendszerének kereteit bemutassam, és megvizsgáljam, hogy 

mennyiben volt egyedi, illetve mennyiben tért el a két szomszédos, vagyis a győri 

és a szlavón-petrinjai generalátustól. 

Az Adriai-tenger partjától egészen az Erdélyi Fejedelemség határáig húzódó, és a 

Magyar Királyság területét védelmező végvárrendszer szervezetét alkotó hat 

végvidéki főkapitányság közül az 1610-es évekre nevesült Kanizsai ellen vetett 

végvidék a XVII. század derekán 20 végház láncolatából állt, amelyeket térképre 

vetítve négy, elkülönülő várhalmazként aposztrofálhatunk. A négy körzet közül 

kettő, úgymint a muraközi, valamint a Lenti környéki véghelyek Stájerország 

védelmében játszottak elvitathatatlan szerepet, az Egerszeg központú, illetve a 

kiskomáromi várkörzet pedig a Rábától délre húzódó terület felügyeletét volt 

hivatott ellátni. 

Előadásomat két nagyobb egységre bontva kívánom prezentálni. Az első blokkban 

a Kanizsával szembeni végvidék várkörzeteinek végházait, azok működési 

mechanizmusát, elsődleges feladatát, váraink építészeti arculatát, finanszírozási 

rendszerének sajátosságait szándékozom ismertetni. Mindezt oly módon vinném 

véghez, hogy ezen főkapitányság mibenlétét vetném össze a szomszédos 

főkapitányságok végházaival, kiemelve a hasonlóságokat és a különbözőségeket 

egyaránt.  

Prezentációm második felében a végvidék komplett működésének megértését segítő, 

a rendszer egyes erődítményeit vizsgáló, önálló monográfiák ismereteit 

felhasználva, illetve doktori kutatásaim fő témáját képező, XVII. századi Szentgrót 

várának szerepét hangsúlyozva mutatnám be az említett véghelyek falai közt 

szolgáló katonaság keretlétszámait, azok alakulását, valamint társadalomban 

betöltött szerepét.  

Mindezen munka a helytörténetírás módszertanát alkalmazva, a szisztematikus 

levéltári kutatásokat előtérbe helyezve, annak eredményeit felhasználva minden 

bizonnyal értékes adalékokkal szolgálhat elsősorban a hadtörténet és a 

társadalomtörténet számára. 

  



Pulszky Polyxéna algíri utazása 1881-1882 

AMRISKÓ-PÁLÓCZI ÁGNES 

EKE, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

Pulszky Polyxéna (1857-1921) egy igazán különleges család legfiatalabb női tagja. 

Londonban született, majd a családjával Firenzébe költözött, s végül, amikor 

édesapja, Pulszky Ferenc 1866-ban amnesztiát kapott, hazatért vele 

Magyarországra. A fiatal lány szinte folyamatosan a Magyar Nemzeti Múzeum 

főigazgatójává kinevezett Pulszky Ferenc mellett tartózkodott, az ott lévő lakásban 

nőtt fel. Apja társaságában megismerte a kor szellemi arisztokráciáját és maga is 

kiválóan megtanulta a művészetek, az irodalom, a múzeum nyelvét és kifejezési 

eszközeit. 

Tanulmányommal az a célom, hogy bemutassam a húszas éveinek elején járó fiatal 

nő önállósulását, autonómiája kibontakozását egy hosszabb utazáson keresztül, 

amely csakis a Polyxénát óvó erős családi háló és apja és fivérei, Pulszky Ágost és 

Károly támogatásával volt lehetséges. A forrásaimat az Országos Széchenyi 

Könyvtár Kézirattárában található családi levelezés és Polyxéna írásai képezik. 

Polyxénia egészsége az 1880-as évek elején megrendült. A fürdőkúrák nem 

segítettek, a család így egy szokatlan megoldás mellett döntött: az észak-afrikai 

Algírba küldték a lányt a meleg éghajlati levegő gyógyító hatása miatt. Az ötletet az 

utazáshoz egy régi családi kapcsolat szolgáltatta. Pulszky Ferenc angliai emigrációja 

idején barátságot ápolt Benjamin Leigh Smith radikális unitárius lelkésszel, Norwich 

parlamenti képviselőjével és családjával. A legidősebb lány, Barbara Leigh Smith 

(Barbara Bodichon) ismert festő, író, és nőjogi aktivista, a kisebbik húg, Anna Leigh 

Smith, aki a tulajdonában lévő algíri Villa Montfeldbe meghívta Polyxénát 1881-

ben. 

A Pulszky család a nyilvánosság előtt titkolta az utat, hiszen a korban szinte 

elképzelhetetlen volt, hogy egy fiatal nő egyedül, kíséret nélkül utazzon és töltsön 

hónapokat idegen környezetben. Az algíri utazás állomásait Polyxénia bevonásával 

lépésről lépésre megtervezte a család az 1881 novemberi indulástól az 1882 májusi 

megérkezésig. A gyógyulás fél éve alatt a család biztatására útiélményeit írásba 

foglalta Polyxéna. Édesapja közbenjárásának köszönhetően számos tárcája jelent 

meg a Pesti Naplóban és a Fővárosi Lapokban Beszédes Kálmán álnéven. 

  



A Diósgyőr vasgyári kolónia kiépülése 1867-1919 

BODNÁR BARBARA 

EKE, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

Jelen kutatásom célja a rendelkezésre álló levéltári és sajtó források alapján 

bemutatni a diósgyőri Vasgyár kiépülésének 1867 és 1919 közötti időszakát. 

Az 1867¬1919 közötti intervallum egy fejlődési periódus mind Diósgyőr mind a 

régió életében. 1867 májusában egyszerre kezdődött el az új vasgyár és a körülötte 

kialakuló kolónia vagy másképpen gyarmat kiépítése. Közigazgatásilag – bár a 

későbbiekben voltak elszakadási kísérletek – nem önálló település jött létre, mégis 

teljes önellátásra törekedtek. Már az első kapavágás előtt megfogalmazódott, hogy 

az idetelepülők számára a rendezett lakókörnyezet mellett helyben iskolát és 

kórházat kell biztosítani. Ezeket hamar követte a saját gyógyszertár, vágóhíd, 

péküzem stb. A legfontosabb építkezések 1919-ig befejeződtek a Vasgyár területén. 

  



Miskolc társadalma a 19. század második felében 

VARGA ÉVA ANDREA 

EKE, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

Miskolc lakossága a dualizmus korában kereskedőkből, melyek nagy része 

evangélikus, iparososokból, akiknek a fele izraelita, a város körüli falvakban élő 

parasztokból és nemesekből állt. A nemesség , parasztság és az értelmiség 

hivatalokat vállalt, a polgárosodás velük együtt a bányaművelés-vasútfejlesztéssel 

az iparban dolgozók feladatává vált . A gróf, bankár, hivatalnok,kisgazda, zsellér 

társadalma átalakult.   

Magyarország Ausztriához fűződő viszonya a nemzetiségi kérdéshez és az  Osztrák-

Magyar Monarchia válságához vezetett . A felsőház képviselői a magyar 

arisztokrácia tagjai, Monarchia pártiak, a magyarság helyett osztrák-német 

orientáltságúvá váltak. Földbirtokaik kb. 3800 családról van szó, az ország 

területének 35 %-át tették ki. A 9 milliónyi paraszt, zsellér –a földterületek 53%-

ának tulajdonosai, felüknek 1 holdnál is kisebb holdnyi földje volt- kiszorult a 

hatalomból, a polgárosodó társadalomban az iparban keresett menedéket. Az 

értelmiség száma kismértékben, az ipari munkásságé - a kisiparosok helyett - 

rohamosan nőtt. A többi föld az állam és az egyház tulajdona volt. A magyarok a 30 

millió fős birodalom csak jelentéktelen részét képezték.  

1870. és 1910. között Miskolc nemzetiségi  és felekezetei megoszlásában a német 

lakosság száma kisebb növekedést mutat, de aránya nagyon kicsi. A szlovák 

nemzetiség Miskolc környékén egy nagyobb arányszámból majdnem felére 

csökken, Miskolcon 186 fővel „növekszik” 30 év alatt, tehát összességében nézve 

nyelvhasználat ill. népességnövekedés terén is számuk jelentősen csökkent. A 

román, szerb nemzetiség száma nagyon alacsony volt, a szerbek pl. 0 főről 1910.-re 

12  ill. 19 főnyi számban szerepelnek az adatok között.  

Miskolc lakossága 1869-ben 21535 fő, 1910-re 51459 fő.  Kb. 40%-a iparos, 7,5 % 

-10% mezőgazdasággal foglalkozott-földbirtokos, őstermelő, 9% kereskedő,10 % 

katona, 41% hivatalnok, értelmiség. Miskolcon a mezőgazdasággal foglalkozók 

száma a század elejéhez képest negyedéről 7,5- 10%-ra csökkent a 19.század 

második felére.  1910.-re az iparban dolgozók száma tovább növekedett a 

kereskedelem, de főleg a mezőgazdaságban dolgozók rovására . A század elejéhez 

képest 1910.-re a katona -, a hivatalnok réteg  és értelmiségiek száma szintén 

növekedett  

Az 1880-as évek közepére Miskolcon az önkormányzati testület, 1909-ben a 

törvényhatósági bizottság legtöbb adót fizető tagjainak többségét a kereskedők és 

iparosok alkották. A választottak között a szellemi foglalkozásúak voltak többen, a 



gazdasági súlyt szakértelmükkel igyekeztek pótolni. 1909./10. -ben a virilis és 

választott városi képviselők  40% -a értelmiségi. 1913-1914-ben a viriliseknek már 

csak 35% volt az értelmiségi, a választottaknak azonban már 50%-a. 1872 és 1917 

között a legtöbb adót fizetők névjegyzékére 65 ügyvéd, 15 orvos, három építész és 

nyolc gyógyszerész került fel az értelmiségiek közül. Mindez egy polgárosodó 

társadalomra utal. 

  



Munkásmozgalmak genezise a 19. századi Magyarországon 

MOLNÁR DÁVID 

EKE, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

A hazai és nemzetközi munkásmozgalmak története sokáig kitüntetett helyet foglalt 

e1magyarországi történetírásban és közgondolkodásban. Az államszocialista 

időszak politikai elitje e mozgalmakat tette meg saját előképének, így a 19. század 

derekától megjelenő új típusú munkásszerveződéseket összekapcsolta a szocialista 

ideológiával. De vajon tényleg szocialisták voltak az első munkásmozgalmak? 

Előadásomban a hazai és nemzetközi előzményeken túl, saját kutatásaim 

eredményeinek segítségével igyekszem bemutatni, milyen elvek és érdekek mentén 

szerveződött a hazai iparostársadalom a céhrendszer felbomlásától a 

századfordulóig. Megkísérlem bemutatni a magyarországi munkásmozgalom 

különböző frakcióit, társadalmi bázisát és azok vezető személyiségeit. A hatalmas 

terjedelmű, de elavult egykori munkásmozgalomtörténeti irodalom revízióján túl 

pedig a korabeli sajtó és visszaemlékezések alapján szeretném bemutatni, milyen 

értékszemlélet jellemezte ezeket a mozgalmakat, miként viszonyultak a kor 

kihívásaihoz és a hagyományos értékekhez. 

Ezek, a hazai munkásmozgalom-történeti kutatásokban idáig figyelmen kívül 

hagyott szempontok rámutathatnak a modernizáció társadalmi hatásai folytán 

kialakuló és folyamatosan változó munkásosztály heterogén jellegére. 



A dualizmuskori városi képviselők emlékezete 

– a kutatást érintő fő kérdések 

NAGY ÁDÁM 

EKE, Történettudományi Intézet, hallgató 

Témám a dualizmus kori parlamenti képviselők kollektív emlékezetével foglalkozik. 

Az előadás során ezen belül a városi képviselők emlékezeti vizsgálatának főbb 

kérdéseit és módszereit szeretném bemutatni, példákkal illusztrálva azt. Ezek 

esetében ugyanis jól körülhatárolható területekről van szó, gazdag forrásanyaggal. 

A kutatás során nagy jelentőséget kapnak maguk az emlékművek, a sajtó, illetve a 

különböző megemlékezések, emlékezeti rítusok is. Vagyis kutatásom elsősorban az 

emlékezet lokális szintjére irányul. 

Vizsgálatom során a Cieger András által professzionális politikusként meghatározott 

rétegre koncentrálok, de az adatok közt helyet kap mindenki, aki emlékhellyel 

rendelkezik az adott településen, melyet a Tisztelt Házban képviselt. De a 

kontextusba helyezés érdekében kitérek olyan személyekre is, akik nem 

rendelkeznek az általuk egykor képviselt területen emlékhellyel, noha ismertségük 

lehetővé tenné. A ciegeri kategóriák mellett Pál Judit képviselő-kategóriáit érintve 

kitérek arra is, hogy az adott személyek mennyire kötődtek a kerületükhöz. 

Vizsgálatom alapvetően kvantitatív jellegű, az emlékhelyek adataiból igyekszem 

levonni a következtetéseket, melyeket az előadás során példákkal és diagrammokkal 

is szeretnék illusztrálni. Fő kérdésfelvetésem arra irányul, hogy maga a politikus, 

mint hivatás mennyiben jelenik meg az emlékezetben. Illetve mi járul leginkább 

hozzá az emlékezet kialakulásához. Előzetes hipotézisem az volt, hogy kevéssé, 

mivel úgy gondoltam sokkal nagyobb szerepet kap az, hogy mit tett a saját 

közösségéért, illetve, milyen más foglalkozása volt, mivel például az írók-költők 

kiemelt szerepet kaphatnak egy város emlékezetében függetlenül a képviselőségtől. 

  



Az egyházi elitek társadalmi és politikai szerepvállalása 

Ugocsa vármegyében a 19-20. század fordulóján 

ORBÁN LÁSZLÓ 

EKE, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

A kutatás céljai között szerepel a századfordulós Ugocsa vármegye bonyolult 

nemzetiségi, társadalmi és politikai viszonyainak bemutatása a különböző egyházi 

(görög katolikus, református, római katolikus, izraelita) elitek tevékenységén 

keresztül. A korszak egyik sajátossága, hogy az egyházi személyek tevékenyen részt 

vesznek a vármegyei politikában, a sorra alakuló gazdasági szervezetek 

munkájában, az irodalmi életben, a sajtóéletben, s nem mellesleg az oktatás 

vármegyei megszervezésében és működtetésében. Ugyanitt kísérletet teszünk ezen 

elitek minél pontosabb életrajzi definiálására, amelyre eddig kimerítő próbálkozás 

tudtunkkal nem történt. 

Az alkalmazott módszerek a meglévő szakirodalom feldolgozásával kezdődnek, 

majd egy mélyebb szinten sajtókutatást – szinte mindegyik felekezetnek volt a 

vonatkozó időszakban napi- vagy hetilapja, ill. valamilyen módon hozzájuk köthető 

sajtóorgánum (pl. Görög Katholikus Szemle) – végzünk, melyben a már működő 

megyei hetilap, az Ugocsa is nagy segítségünkre lesz. Mindezeken túl levéltári 

(főként kárpátaljai egyházi levéltárak: Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és 

Levéltár, A Kárpátaljai Református Egyházkerület Levéltára) vizsgálat is 

alkalmazandó. Római katolikus és izraelita vonalon pedig főként a Kárpátaljai 

Területi Levéltár beregszászi részlegének anyagai és a nagyobb – még ma is fennálló 

– római katolikus gyülekezetek iratanyagai kereshetőek fel. 

A dolgozat eredményei szeretnék bemutatni a vármegyei élet megkülönböztetett 

színtereiben (politikai, társadalmi, gazdasági, egyházi stb.) a különböző felekezeti 

vezetők hathatós szereplését és ennek milyenségét, hatásait, gyakorlatát, vagy annak 

hiányát. Célként szerepel egy név szerinti összefoglalás elkészítése, ami az olvasó 

számára a lehetőségekhez mérten teljes képet mutat a címben felvázolt témáról. 

  



A monastic estate on the way to modernization 

BOROS ZOLTÁN 

PPKE-BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

Pannonhalmi Főapátság Levéltár, levéltáros 

The Benedictine order has been present in Hungary for more than a thousand years, 

and its history is connected with the history of Hungary at many points. In my 

presentation I would like to present only one aspect of the history of the order, 

namely the history of the formation of the manor of the Archabbey of Pannonhalma 

and the efforts to modernize it, especially regarding the second half of the 19th 

century. 

In the early Middle Ages, Benedictine monasteries made provisius for on full self-

sufficiency, only gradually switched to the production of goods, and then from the 

second half of the 13th century onwards to financial management. During the 

Turkish conquest, Pannonhalma became a border fortress, and its reorganization did 

not begin until the first third of the 17th century.The economic development that 

started at that time eventually ended with the dissolution of the Benedictine order by 

II. Joseph. After the restoration in 1802, the land continued to be cultivated by serfs, 

and manorial farming was generally extensive, its purpose being mainly for grain 

production. 

The transformation of the manor into a modern farm can be traced back to 

Archbishop Fehér Ipoly, who recognized that the modernization of production 

equipment and production processes was inevitable. He drew up new farm plans, 

which were basically based ont he suggestions of farming officers familiar with each 

manor, but revised them with the involvement of agricultural experts, and only then 

were they implemented. The plants plans set down the intensive production 

procedures to be followed on each farm, including the introduction of the cultivation 

of industrial corps. In the case of Pannonhalma estate, this mostly meant the 

appearance of sugar beet production. Among the industrial investments, the first step 

was to set up the distillery in Kismegyer. 

This economic modernization was essential for an effectivesocial role that the 

Benedictine order undertook in the 19th and 20th centuries. 

  



A magyarországi evangélikus diakónia előzményei 

és Mekis Mária diakonissza szolgálata Békéscsabán 

KONDOR BOGLÁRKA 

Evangélikus Országos Múzeum, tárlatvezető-múzeumpedagógus 

A reformáció után két évszázaddal az egyház ismét megújuláson ment keresztül. A 

17- 18. században kibontakozó ébredési mozgalmak (angolszász, német, finn), 

valamint a kegyességi irányzatok, különösen a pietizmus nagy hatást gyakoroltak a 

legnépesebb protestáns felekezetekre (református, evangélikus), melyek 

gyülekezeteiben korábban hitéleti válság állt be. A keresztény hit felébresztését és 

terjesztését szorgalmazó számos kezdeményezés bontakozott ki, ilyen volt a misszió 

is, melynek egyik ága a belmisszió.  

Prezentációmban, mely doktori kutatásom egyik részét képezi, a misszió-

belmisszió-diakónia általam feltételezett kapcsolatán keresztül kívánom bemutatni a 

Magyarországon kibontakozó hitterjesztő kezdeményezéseket az evangélikus 

egyházban, melyek vélhetően hozzájárultak a diakónia intézményének 

létrehozásához. Előadásom első felében a Nyugat-Európából induló kegyességi 

irányzatok és ébredési mozgalmak hatásait mutatom be, Nikolaus L. von Zinzendorf, 

Gottlieb August Wimmer és Mária Dorottya, württembergi főhercegnő 

tevékenységein keresztül, majd rátérek a Nyugat-Dunántúlon kibontakozó 

lutheránus belmisszióra (Felsőlövő és Pozsony).  

Végül a pietista kapcsolódási pontok (a lipcsei misszió, valamint a német diakóniai 

hálózatot  kiterjesztő idősebb Friedrich von Bodelschwingh) segítségével 

Szeberényi Gusztáv, lutheránus lelkész munkásságán keresztül bemutatom a 

békéscsabai evangélikus diakónia létrejöttének előzményeit és eredményeit, 

melyben külön említést teszek az egykor diakonisszaként, majd gondozónőként 

szolgáló, 50 éven át a szeretetmunka területén dolgozó Mekis Mária életútjáról is, 

aki az utolsóként alapított magyarországi evangélikus diakonissza anyaház utolsó 

főnökasszonyaként vált elismertté a lutheránus egyházban.  

Előadásomban főként levéltári forrásokra támaszkova kívánok rávilágítani a 19. 

században fejlődésnek induló misszió, az akkoriban kibontakozó ébredési 

mozgalmak és a 20. század eleji Magyarországon kiépülő diakónia közötti 

kapcsolódási pontokra, valamint a német pietizmus magyar evangélikusságra 

gyakorolt hatására, mely részben megalapozta a hazai lutheránus diakonissza 

anyaházak és a szeretetszolgálat sikeres megszervezését. 

  



Gyöngyösi János szerepe a magyar-csehszlovák 

lakosságcsere egyezmény megkötésében 

TORNAI CSONGOR GÁSPÁR 

Kispesti Gábor Áron Általános Iskola, történész 

Gyöngyösi János (1893-1951) életének és politikai szerepének kutatása a 

történettudományban eddig semmilyen figyelmet nem kapott. Gyöngyösi János az 

Ideiglenes Nemzeti Kormány külügyminiszteri tárcáját kapta meg, annak ellenére, 

hogy előzetesen semmilyen diplomáciai tapasztalattal nem bírt. 

Külügyminisztersége alatt részt vett a fegyverszüneti egyezmény, a csehszlovák-

magyar lakosságcsere egyezmény és a második világháborút lezáró párizsi béke 

megkötésében is. A kommunistákkal és szovjetekkel való viszonya új kérdéseket vet 

fel Magyarország szovjetizálása kérdésében. A lakosságcsere egyezmény 

megkötésében nagyszerepet játszott. Az előadásomat a korabeli visszaemlékezések 

(Kertész István, Rákosi Mátyás, Sulyok Dezső, Boldizsár Iván) és a korabeli sajtó 

(Békésmegyei Közlöny, Kis Ujság, Neue Zürcher Zeitung, Szabad Nép, Új 

Magyarország) alapján készítettem el. Az előadásom során hivatkozok a Magyar 

Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának és az Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltárának dokumentumaira is. Előadásom egyszerre koncentrál 

Gyöngyösi János életpályára és határon túli magyarság sorsára. Előadásom fő 

kérdése, hogy a szovjetek mennyire befolyásolták az eseményeket. 

  



Marczali Henrik és az első világháború: 

A „Hogyan készült a nagy háború?” című tanulmány háttere 

TURBUCZ PÉTER 

MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, főlevéltáros 

Az első világháború centenáriumáig az értelmiség háborús szerepvállalásának 

kutatása háttérbe szorult. A centenárium évei óta, azonban a helyzet lényegesen 

megváltozott, s az elmúlt években sorra jelentek meg a visszaemlékezések, 

monográfiák, tanulmányok és cikkek a témában. Ehhez kapcsolódva, tervezett 

előadásomban Marczali Henrik 1923-ban megjelent Hogyan készült a nagy háború? 

című tanulmánya alapján ismertetem a történész háborús szerepvállalását és 

szerepértelmezését. Kevesen tudják, hogy e szintézis nem az egyetlen a témáról írt 

munkája Marczalinak, hanem csak egy a több tucatnyiból. Valódi érdekességét 

azonban megjelenési éve szolgáltatja, ugyanis látszólag nem egy 1914 tájékán írt 

propagandaműről beszélünk, hanem egy objektív politikatörténeti szakmunkáról. 

Vagy mégsem? Előadásomban – bemutatva a történész háború alatti éveit – 

rávilágítok, hogy a mű lényegében Marczali 1914–1918 között tartott hadi 

beszédeiből került összeállításra, s nagyobbrészt azok tisztázata. Könyvsikerének 

hátterében azonban más okok (is) álltak, mint a megemlékezés és a fel-fellángoló 

gyűlölet. Abban legalább olyan kiemelkedő szerepe volt a Trianon-sokknak, a szerző 

kényszernyugdíjazásának, az általa életre hívott Tisza-kultusznak, illetve a korai 

húszas években elért publicisztikai sikereinek is, amelyeket szintén érinteni 

szándékozom. Az előadás Marczali tanulmányain és nyilatkozatain keresztül 

vizsgálja a professzornak e kései háborúértelmezését. Célom új fénybe állítani a 

múltszázadforduló legismertebb történészének gondolkodását, valamint 

hozzásegíteni élete máig feldolgozatlan korszakának alaposabb megismeréséhez. 

  



Tahy László diplomata törökországi tevékenysége  

 nemzetközi fordulatok tükrében 

BALLA BARBARA 

ELTE-BTK, hallgató 

A tanulmány központjában Tahy Lászlónak a Török Köztársaság első magyar 

diplomatájának tevékenysége áll. 1924-ben kezdte meg a külhoni szolgálatát, 

közvetlenül a Török-Magyar Barátsági Szerződés aláírásának évét követően, mely 

politikai környezet hatott arra a mentalitásra, amellyel a rá bízott küldetésben a 

nagyköveti szerepet képviselte.  

A kutatás témájához török és magyar tanulmányokat, cikkek feldolgozásával 

szeretnék közelebb kerülni. Meg szeretném vizsgálni azokat a körülményeket, 

amelyek a török-magyar diplomácia kapcsolatokat alakították Tahy László 

kiküldetése előtt és közben, ugyanis mindkét vizsgálat ország bel-és külpolitikájában 

jelentős változások zajlottak a vizsgálat korszakot illetően. A 20. század elején 

bekövetkezett változások tükrében szeretném kideríteni, hogy a diplomácia! 

kapcsolatok kezdete és annak egymásra utaltsága miként befolyásolta a nagykövet 

munkáját és milyen területeket érintett pontosan. 

  



Tüntetések a kerekasztal-tárgyalások ellen 

Lengyelországban 1989-ben 

BALÁZS ISTVÁN MIKLÓS 

ELTE-BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

Doktori kutatásomban a lengyel- és magyarországi rendszerváltó kerekasztal-

tárgyalásokat elutasító, azokból kimaradó szervezeteket vizsgálom az összehasonlító 

történetírás módszerével. Érdeklődésem középpontjában az áll, hogy milyen 

tényezők játszottak szerepet a rendszerváltás folyamatára hatni tudó csoportok 

(pressure groups) és a szintén strukturális változásokat akaró, ám a (tárgyalásos) 

módszert elutasító formációk egymástól történő elszeparálódásában. 

Jelen előadásban az 1989. február 6-tól április 5-ig zajló lengyel kerekasztal-

tárgyalásokkal, illetve azok eredményeivel szembeni tüntetéseket kívánom elemezni 

június 16-ig, a kompromisszumos országgyűlési választások második fordulójáig 

bezárólag. Néhány konkrét példán keresztül világítom meg a megmozdulásokat 

szervező csoportok tevékenységének mozgatórugóit, elhelyezkedésüket a lengyel 

ellenzéki palettán, és a tárgyalásokkal kapcsolatban hangoztatott leggyakoribb 

kritikáikat. A vonatkozó szakirodalmon túl forrásként – kritikailag elemezve – 

elsősorban a tüntetések egyidejű sajtóvisszhangját használom. 

Előadásom célja a fentieken túl választ találni arra a kelet-közép-európai 

rendszerváltások egészére vonatkozó kérdésre, hogy miért jelentek meg 

Lengyelországban ilyen hamar azok a csoportok, melyek úgy érezték, még az 

érdekképviselet szintjén is kihagyták őket az átalakulás folyamatából. Emellett 

igyekszem bemutatni azt is, hogy a lengyel kerekasztal-tárgyalások miként 

generáltak nem elsősorban rájuk fókuszáló protestálásokat is, melyek a felszínre 

kerülő környezetvédelemre, vagy éppen a szovjet csapatok kivonására 

koncentráltak. 

  



Writers Meeting the Government 

– The 1942 Conference of Lillafüred 

VÁRI ÁRPÁD 

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala, tudományos munkatárs 

At the end of l942.Hungary had been a belligerent in World War II for a year. 

Meanwhile - with the full consent of PM Miklós Kállay - lstván Antal, the Head of 

Ministry of Defence and Propaganda. called a considerable number of writers for a 

meeting so that they could confer with prominent members of the government and 

military commanders. A remote hotel provided the venue for the meeting. The 

Conference of Lillafüred lasted three days and discussed issues such as the everyday 

problems of the writers, national education and questions of national defence. The 

50 writers present represented a wide range of the literary society, from the 

Transylvanian and Civic Writers to the "People" Writers. After 1945, the year when 

the Soviet Union occupied Hungary, it was forbidden to talk about the conference. 

However, whenever it was mentioned, e.g. in the recollection of a writer having 

attended the conference, it was described in a negative context. This negative picture 

did not change after the 1990 transition in Hungary, e.g. the minutes about the 

conference published in 1994 did not contain at least 30 speeches. I aim to answer 

several questions in the present state of the research: Why, was it, in the middle of 

the war, indispensable for the politicians to meet 50 writers, most of whom hardly 

agreed with the (then) government? Why did the Chief Commander lecture writers, 

who had nothing to do with commanding a country? In the 1960s, why did the 

national security of the communist authority, after it turned out that the complete 

minutes could be in the possession of those they had just arrested, find it important 

to make a close transcription of the 1942 speeches? Why are there two versions of 

the minutes? ln my presentation I wish to find answers to these questions. 

  



Repatriation or deportation? 

The Polish Ukrainian population exchange and the Vistula action 

(1944-1947) 

ILLÉS VERONIKA 

PPKE-BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

Population exchange is a more democratic-sounding term, which was used to make 

the deportations of the 20th-century seem more human. They usually affected a 

minority (national or religious) and deprived the individuals of their freedom of 

choice. Typically, population exchanges took place with the aim of creating nation-

states or resolving emerging minority conflicts. The agreement was signed in Lublin 

77 years ago, as a result of which tens of thousands of Ukrainians and Poles have 

left their homeland. As a result of the border changes following World War II, and 

despite the genocide perpetrated by Ukrainian nationalists, a significant number of 

Poles still lived and became a minority in the territory of the Ukrainian Soviet 

Socialist Republic. Other „participants” in the population exchange were Ukrainians 

who remained within the Polish borders and whose deportation was far from 

voluntary. This event marked the end of the tragic Polish-Ukrainian conflict. In my 

presentation, I would like to present this lesser-known historical fact, in the course 

of which I would also highlight a different interpretation of this. 

  



Hasonlóságok és különbségek egy vidéki és egy fővárosi zárda 

internálásakor 

VESZELOVSZKI BALÁZS 

PPKE-BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

Az előadás célja, hogy felvázolja a szerzetesrendek 1950-es feloszlatásának egy 

jelentős mozzanatát: a szerzetesközösségek tagjainak internálását, amelynek tavaly 

volt a hetvenedik évfordulója. 

A fennmaradt források, papi és szerzetesi, valamint civil visszaemlékezések 

segítségével körvonalazódtak előttem a hasonlóságok és különbségek egy fővárosi, 

nagy létszámú, iskolát is fenntartó női szerzetesrend (a budapesti Szent Margit 

Intézet „megváltós” nővérei) és egy vidéki, férfi zárda (a salgótarjáni ferences 

közösség) tagjainak internálásakor. 

A kutatás során több egykori szemtanú elbeszélése, valamint korábbi 

visszaemlékezések alapján, azokat egymással összevetve és értékelve 

rekonstruáltam a két internálás éjszakáját és a megelőző néhány napot. A ferences 

közösség Historia Domusa alapján láthatóak az 1945-ös fordulatot követő 

megpróbáltatás eseményei, amelyek már előrevetítették a közösség sorsát. 

Felkutattam a helyi levéltári és plébániai dokumentumokat, amelyeket eddig nem 

publikáltak. A Szent Margit Intézet nővéreinek sorsát egykori növendékeik 

visszaemlékezéséből és a rendi iratokból sikerült rekonstruálni. 

Látható, hogy az internálásoknak vannak közös vonásai, de van több különbözőség 

is, ami elsősorban nem a szerzetesközösség nagysága miatt történhetett így. A 

nővérek közösségét napok óta leponyvázott teherautók várták egykori iskolájuk 

előtt, egy jóakaró figyelmeztette őket az internálás napjára. A vidéki 

szerzetesközösségre minden előjel és felkészülési lehetőség nélkül, éjszaka rontottak 

rá, és a szerzeteseket, a vezetőjük kivételével, teherautóra pakolták, a rendházat 

pedig fél óra alatt kiürítették. Amíg a nővéreket a Mezőkövesdre internálást 

követően szélnek eresztették, addig a ferencesek összezsúfolva éltek Jászberényben 

az állami megegyezés aláírásáig. Mindkét eseménysorban megjelenik egy 

mozzanatban az irgalom az államhatalom embere és a társadalom hívő közössége 

részéről. 

A kutatás során fellelt és ismertetett források a magyarországi egyháztörténet egyik 

jelentős eseménysorozatának történetéhez adnak új ismereteket, a hasonlóságok és 

különbségek felvázolása pedig a vidéki és a fővárosi rendházak szerzetesi 

közösségeinek felszámolásának további kutatásához szolgálnak alapot. 

  



Katolikus Gimnáziumok Magyarországon a politikai 

diktatúrában, az Állami Egyházügyi Hivatal dokumentumai 

alapján 

CSEJOSZKI MIHÁLY 

PPKE-BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

A 20. század második felében a kommunista párt – saját céljainak és érdekeinek 

megfelelően – tett kísérletet a társadalom mind teljesebb átalakítására és 

kontrollálására. Ennek részeként kezdetét vette a vallásüldözés is, melynek 

segítségével az egyházakat is megpróbálták „kikapcsolni” a társadalomból, és az 

iskolai oktatást a „tudományos materializmus” terjesztésének rendelték alá. A 

katolikus oktatási rendszert pedig a legnagyobb mértékben próbálták meg 

minimalizálni, minek következtében csupán nyolc katolikus gimnázium 

működhetett Magyarországon 1950 és 1990 között. Kutatásom elsődleges célja, 

ezen gimnáziumok társadalomtörténeti vizsgálata. 

Ezek alapján előadásomban, a kutatás egyes részeredményeit kívánom bemutatni. 

Közelebbről, hogy a politikai diktatúra hogyan „irányította” a katolikus 

gimnáziumokat, és befolyásolta az azokat fenntartó négy szerzetesrend életét. Ezt a 

munkát az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) koordinálta, így ezen intézmény 

levéltári iratanyagának vizsgálata elengedhetetlenül fontos a feltett kérdések minél 

pontosabb megválaszolásához. 

Ezen források segítségével – elsősorban a pártállami szempontokat elemezve – olyan 

kérdéseket kívánok körül járni, mint például; 

- a rendszer milyen mértékű és jellegű kontrollt alkalmazott ezen 

intézményekkel szemben, 

- a társadalom szerkezetének megváltoztatására tett pártállami irányelvek 

milyen formában jelennek meg. 

- az ÁEH iratanyagai alapján milyen kép vázolható a katolikus 

gimnáziumokról, azok miliőjéről a vizsgált időszakban.   

Az elemzés során megállapíthatóvá vált, hogy a felekezeti oktatás háttérbe szorítása 

az egyházüldözés részének tekinthető. A gimnáziumok adminisztratív úton történő 

ellenőrzésében kimutatható változások, leképezik a vallásüldözésben tetten érhető 

módosulásokat. A társadalom szerkezetének megváltoztatására tett célkitűzések és 

azok ellenőrzése kitapintható az ÁEH levéltári iratanyagának vizsgálatából. Az 

oktatáspolitika ezen gimnáziumokat csupán a legcsekélyebb mértékben tekintette 

rendszere részének, annál inkább versenytársaként, még inkább ellenfeleként 

tekintett arra. Végezetül megállapítható, hogy a katolikus gimnáziumok miliőjében 

mindvégig kitapintható az elzártság, a megtűrtség és a rendszeren kívűliség 

hangulata, amiből ezek az intézmények megpróbáltak előnyt kovácsolni. 



Kinek a címere? A Kossuth-címer 1956-ban 

ALBERT ZOLTÁN MÁTÉ 

PPKE-BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

Az a címerváltozat, amelyet ma a köztudatban „Kossuth-címernek” neveznek, 

tulajdonképpen 1946-ban alakult ki, „rekonstruálva” az 1849-es trónfosztás után, a 

magyar hatóságok által használt címerformát. Megjegyzendő, hogy Kossuth Lajos 

annak idején ellenezte a korona elhagyását az állam címeréről, hiszen álláspontja 

szerint az nem a király koronája, hanem a magyar nemzeté. A korabeli 

republikánusok által használt és propagált jelképet azonban később mégis róla 

nevezték el.  

Az 1946-os köztársaság létrejötte után, az új államfő tehát a Kossuth-címer 

rekonstruált változatát kezdte el használni, amely így szokásjog alapján idővel az 

ország „hivatalos”, bár közjogilag mégsem szabályozott címerévé vált. Érdekessége 

ennek a korszaknak, hogy törvényileg nem szabályozták az ország címerének 

hivatalos kinézetét. 1947-ben csupán a tejtermékeknek állami ellenőrzőjeggyel való 

ellátásáról szóló 1925:X. tc-et módosították úgy, hogy a Kossuth-címer 

alkalmazandó, illetve1948-ban a honvédség kapott a centenáriumhoz illő 

díszkiegészítőket, illetve lobogókat.  

Az ún. Kossuth- címer 1956-ban foglalta el az előkelő helyét a magyar nemzet 

emlékezetében. Ekkor vált a forradalom és szabadságharc jelképévé, a kivágott 

közepű nemzeti zászlóval együtt. Az előadás az ún. Kossuth-címer kialakulásának 

előzményeivel, illetve a magyar nemzeti jelképek, különösen a magyar címer 1956-

os szerepével kíván foglalkozni. A Kossuth-címer 1956-os történetéhez izgalmas 

adalékkal szolgálhat a korabeli sajtó részletes elemzése, illetve a korszak 

szereplőinek visszaemlékezései. Végül érdemes nyomon követni ennek a jelképnek, 

mint állami címernek a továbbélését a forradalom utáni időben is, 1956 végétől 1957 

elejéig. A Magyar Közlöny címlapján ugyanis a legkülönbözőbb változatait 

figyelhetjük meg, amelyek között akad egészen furcsa ábrázolás is. 

  



„Miért kell ennek így lennie?” 

– Pécel fejlesztője, Baczoni István kálváriája 

BEREK PATRÍCIA 

PPKE-BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

Idén húsz éve hunyt el Baczoni István, ám a fáradhatatlan építészmérnök munkája 

ma is meghatározza Pécel életét. Neki köszönhetően a Pest megyei település 1963 

és 1970 között nagyobb fejlődésen ment keresztül, mint azelőtt bármikor. A víz- és 

csatornahálózat, a gázközművesítés, az úthálózat kiépítése az általa létrehozott 

társulat munkája volt. Ennek a társulatnak Baczoni István volt a létrehozója, 

főmérnöke, a lelke, de ha kellett, a kalapácsot is kézbe vette. Lánya 

visszaemlékezése szerint gyakran még éjfélkor is elindult otthonról, hogy 

személyesen ellenőrizze a munkaterületet.  

A péceliek neki köszönhették, hogy a szennyezett vizű artézi kút helyett hamarosan 

csapból nyerhették a tiszta ivóvizet. Nem sokkal később már csatornahálózatuk is 

lett. Baczoni Istvánnak azonban az MSZMP-ben is jó kapcsolatai voltak, így 

nemsokára a gáz bekötését is kiharcolta a településnek. A híradó is forgatott 1969. 

március 15-én, amikor a településen ünnepélyesen meggyújtották a gázfáklyát. Ahol 

járhatatlan földút volt, oda szilárd burkolat került. A mindössze hét esztendő alatt 

lezajlott fejlesztések sorozata előbb mintafalu, majd város rangjára emelte Pécelt.  

Baczoni Istvánnak voltak még tervei. Fürdőt akart építtetni, hogy fellendítse Pécel 

idegenforgalmát, és a Pest megyei Flór Ferenc Kórházat is Pécelen képzelte el. 

Ezekre azonban már nem maradt sem ideje, sem lehetősége. A Pest megyei 

Pártbizottságnál egy idő után ellensége akadt az agilis építészmérnöknek. Előbb csak 

a suttogás indult meg ellene („Tudja maga, abból mennyi a Baczoni haszna?”), majd 

1970-ben rendőrségi eljárás, végül pedig bírósági per, amely első fokon másfél év 

felfüggesztett börtönbüntetéssel ért véget, ám Baczoni fellebbezése nyomán a 

másodfok kimondta ártatlanságát. A Legfőbb Ügyészség óvást emelt, és 1972-ben 

új eljárás kezdődött – ezt azonban Baczoni már nem várta meg. Ötvenéves fejjel 

disszidált. Németországban kapott politikai menedékjogot. Hamar megbecsült 

építésvezető lett, és a Krupp cég Líbiában két erőmű építésének vezetését bízta rá. 

A rendszerváltás után hazatért. Pécelen halt meg, a ma már az ő nevét viselő ápolási 

intézetben. 

  



Kettétört életút: egy huszáralezredes élete a deportálás előtt és 

túlélési lehetőségei azután 

ZSIBORÁS-KUTHI ANNA 

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala, nemzetközi referens 

Korábbi kutatásomban a hortobágyi deportálás gyermekként megélt traumáját, az 

amnesztia utáni visszailleszkedési stratégiákat és a traumák következő 

generációkban való továbbélését vizsgáltam. (A hortobágyi kitelepítés két generáció 

emlékezetében in Valóság, 2010/11 és A hortobágyi deportálások két generáció 

tükrében in: Haramiák és Emberek, szerk: Hantó Zsuzsa, 2013.). Ezt folytatva 

kezdtem el kutatni egy Hortobágyra deportált katonatiszt élettörténetét. 

Halmay Barna 1890-ben született, a 12. császári és királyi huszárezred alezredese, 

Az 1526-iki mohácsi csata keletkezése és igazi helye c. hadtörténeti munka -, illetve 

több hadi- és lovastanulmány szerzője. A Ludovika Akadémián végzett, ígéretes 

jövő előtt álló katonatiszt szolgált mindkét világháborúban, a harcokban nyújtott 

teljesítménye, vezetői magatartása kitüntéseket érdemelt. A harmincas évek elején 

Franciaországban tanulmányozta az ottani lovassági haditechnikát. 1945-ben 

Szegeden telepedett le családjával, 1946-ban B-listázták, később nyugdíját is 

elvették. Ebben az időszakban került az államvédelem látókörébe: ekkor tűnik fel 

először a neve különböző levéltári aktákban. 1952 július elején feleségével a 

Hortobágyra deportálták. A ’40-50-es évek eseményei, a fenti gazdag életút 

együttvéve elegendő munícióval szolgált számomra, hogy Halmay élettörténetét egy 

mélyebb kutatásban tárjam fel. Mihez kezdhetett egy tehetséges, de kegyvesztetté 

lett katona a deportálások után? Mi állhat az állambiztonsági jelentésekben? Mivel 

kereste kenyerét 1946, majd a hortobágyi szabadulás után?  

Munkámat levéltári dokumentumokra, magántulajdonban lévő memoárokra és 

egyéb hivatalos levelekre, Halmay Barna munkakönyveire, illetve az unokáival 

készített mélyinterjúkra alapozom. A rendszerváltás óta, de főleg az utóbbi két 

évtizedben napvilágot látott néhány munkából (visszaemlékezések, beszámolók és 

dokumentumfilmek is) már többet tudunk a zárt, hortobágyi táborvilágról. Ezért a 

téma ezen részével jelenleg nem kívánok foglalkozni. Dolgozatomban egy rövid 

életút ismertetése után Halmay Barna és Halmay Barnáné a társadalomba és a munka 

világába történő visszailleszkedési- és kárpótlásukra tett kísérleteire koncentrálok. 

Szeretném felrajzolni annak az ívét, hogy egy nagymúltú katonatisztből hogyan lett 

egy megélhetésért és kárpótlásért küzdő kétkezi munkás, aki a tragédiák ellenére 

soha nem feledte katonai múltját. 

  



Két sors, egy cél. 

Két magyar hadifogoly hazajutásának körülményei 

TOLNAI GYULA 

ELTE-BTK Történelem MA 

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, tárlatvezető 

Alapszakos szakdolgozatom készítésekor 2018-ban az oral history módszereit 

felhasználva interjút készítettem két nagykőrösi illetőségű katonával, akik 

mindketten harcoltak a második világháborúban. Azért így fogalmaztam, mert 

egyiküket, Kindler Ferencet lévén, hogy sváb származású a Wehrmachtba 

kényszersorozták be, míg a másik interjú alanyomat, Biczó Józsefet a M. Kir. 

Honvédségbe hívták be. Biczó a hosszú út után a csehszlovák határon, míg Kindler, 

miután Drezda előterében feloszlott az egysége, Karlsbadnál esett hadifogságba, ezt 

követően pedig mindkettejük csehszlovákiai gyűjtőtáborba került. Rajtuk és megjárt 

útjukon keresztül kívánom ismertetni a magyar hadifoglyok jelentős hányadának 

megtett útját, a hadifogoly- és gyűjtőtáborok felépítését, méretét és etnikai 

összetételét, illetve azon kevésbé ismert tényt, miszerint a szovjet vezetés 

előszeretettel alakított át német koncentrációs- és munkatáborokat gyűjtőtáborokká, 

ahogy történt ez Auschwitzcal és Havlíčkův Broddal is. Kindler útjának bemutatását 

követően Biczó hazatérésének történetére kitérve elmondható, hogy sorsa 

általánosságban jól bemutatja rengeteg volt bajtársának sorsát, illetve hazajutásuk 

körülményeit, megpróbáltatásaik sokaságát. Természetesen mindezt, hogy magyar 

katonák a második világháború mely szakaszaiban estek nagyobb számban szovjet 

hadifogságba, hogy milyen sors várt rájuk, hogyan épültek fel a hadifogolytáborok 

és a hadifoglyoknak milyen bánásmódban volt részük a legfrissebb magyar és angol 

nyelvű szakirodalomra támaszkodva kívánom bemutatni. 

  



Nicholas Straussler, the Hungarian-born British engineer and 

the impact of his work on the Hungarian and Allied military 

technology of the Second World War 

NÉMETH KÁROLY 

PPKE-BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

The work of Nicholas Straussler (born Miklós Straussler, 1891-1966), an engineer-

inventor who emigrated from Hungary to the United Kingdom is well known by 

those who are more seriously interested in the military technology of World War II. 

To mention a few examples out of many: his name is associated with the construction 

of the first ever tanks manufactured in Hungary, the V-3 and V-4. Before the 

outbreak of World War II, he layed the foundations of the 39 M. Csaba armoured 

car, used by the Royal Hungarian Army throughout the war. Later, after the outbreak 

of World War II - now on the “other side” of the conflict - among many other 

inventions he designed a tank floatability apparatus for amphibious landings, the 

Duplex Drive, or DD for short, used by the Allies during the Normandy landings on 

June 6, 1944.  

Nevertheless, a comprehensive publication written with scientific thoroughness 

about Nicholas Straussler himself or his work has not been made to this day, 

presenting him and his Hungarian and international activities in detail. 

In my presentation at this conference, I would like to present some parts of the results 

of my research for my doctoral dissertation on this topic, to fill this gap, highlighting 

those of Straussler's inventions in the inter-war period and during World War II that 

had a significant impact on the development of the Hungarian and international 

military technology. 

In the course of my research, in addition to study the publications published on the 

topic in the Hungarian and international professional literature so far, I also tried to 

collect material from the Hungarian and British archives related to Straussler and his 

work. As a result, several questions raised in previous publications, as well as 

misunderstandings and mistakes, have been answered, which can further nuance and 

make the history, life path of this undeservedly not well known person and the 

significance of his inventions for military technology and warfare more 

understandable. 

  



Út az első szovjet atombombáig 

APOR ATTILA 

PPKE-BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

A kutatásom célja, hogy összegezzem és bemutassam azokat az folyamatokat 

melyek elvezettek az első szovjet atombomba felrobbantásához. Tanulmányomban 

arra kerestem a választ, hogy milyen úton jutottak a szovjetek az atombomba 

titkának birtokába, mennyi volt ebből a tudományos, gazdasági teljesítmény, illetve 

mekkora segítséget jelentett ehhez a titkosszolgálatok működése.  

A kutatásom során végig kvalitatív módszert alkalmaztam, vagyis a 

rendelkezésemre álló dokumentumok elemzését, összehasonlítását végeztem el. Az 

interneten sikerült olyan amerikai leváltárakra bukkanom, ahol megtalálhatóak 

digitálisan a szükséges dokumentumok angol fordításai, ezért lehetségesé vált 

számomra primer források bevonása a kutatásba. 

A kutatás bemutatja azt a folyamatot miképpen a Szovjetunió a kezdeti nehézségek 

ellenére 1949-re eljutott odáig, hogy felrobbantotta az első atombombáját. A kutatás 

első részében ismertetem a cári, illetve később a szovjet időszak alatt zajlott 

nukleáris kutatásokat, melyeknek az 1938-as nagy terrorhullám vetet véget. 

Véleményem szerint téves az a nézet, hogy az októberi forradalom után a szovjet 

tudósok nem voltak képesek ugyanazon színvonalra, mint nyugati kollégáik, 

egyszerűen a rendszer nem engedte őket utazni, publikálni. A tanulmány következő 

részében a második világháború alatti szovjet erőfeszítéseket igyekszem feltárni, 

vizsgálom a hazai szakemberek által megtett lépéseket, illetve azt, hogy az NKVD 

által megszerzett információk mennyiben segítették a kutatást. A harmadik részben 

az 1945 és 1949 közötti időszakban történt események bemutatására törekszem. 

Ebben az időszakban pörögtek fel az atombomba készítésének eseményei ugyanis 

kiépítésre került azon a szükséges infrastruktúra, amely nélkülözhetetlen volt az 

atombomba egyes alkotóelemeinek elkészítéséhez. Ezen beruházások mellett ebben 

az időszakban a külföldről érkezett titkosszolgálati információk is 

nélkülözhetetlenek voltak a sikerhez. Az utolsó részben összevetem az Egyesült 

Államok és a Szovjetunió által elért eredményeket 1949-ig, amely révén láthatjuk, 

hogy a szovjeteknek bár sikerült az első atombombát felrobbantani, az amerikaiak 

eddigre már képesek lettek volna legalább húsz város ellen atomtámadást intézni. 

Azért tartom relevánsnak a témát, mert ezáltal jobban megérthetjük a hidegháború 

korszakának hadügyi és politikai keresztmetszetét. Mint tudjuk, a két szuperhatalom 

nem került szembe egymással nyílt katonai konfliktusban, mely véleményem szerint 

azért volt lehetséges, mert a nukleáris kísérletek, illetve a termonukleáris fegyver 

birtoklása miatti versenyfutásban mérték össze erejüket. Egy esteleges, kétséges 

kimenetelű atomháború egyik fél érdekében sem állt. A nukleáris versengés később 

az űrversenyben folytatódott az 1960-as években. 



A szlovák gyors alakulatok fegyvertípusai 

a keleti fronton 1941-ben 

CSERVENKA FERDINÁND 

KRE-BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

1941. június 22-én a német haderő (szövetségeseivel együtt) támadást indított a 

Szovjetunió ellen. A szlovák Gyorscsoport, az ebből kialakított és további más 

alakulatokkal megerősített Gyorsdandár, valamint az 1941. június 22–23-i lipoveci 

ütközet után felállított Gyorshadosztály részt vett a „Barbarossa” hadműveletben. A 

hadműveletben résztvevő szlovák sereg- és csapattestek fegyverzetét túlnyomórészt 

a két háború közötti Csehszlovák Köztársaság (1918–1939) fegyveres erőinél 

használatban lévő fegyvertípusok adták. Ezek többségét még a csehszlovák 

fegyvergyárakban állították elő. Egyes fegyvertípusok már 1941-ben kevésbé 

hatékonynak, vagy hatástalannak bizonyultak, különösen az ellenséges szovjet T–34 

közepes és KV nehézharckocsik ellen. Ilyen esetekben – több alkalommal is – a 

hadrendbe állított 37,2 mm-es páncéltörő ágyúk helyett a 105 mm-es tüzérségi, 

illetve a 8,8 cm-es légvédelmi ágyúkát vetették be a támadó szovjet harckocsik ellen. 

  



Great opportunities, greater threats 

– the unfolding history of data-driven citizen scoring 

DR. DIÓSI SZABOLCS 

PTE-ÁJK, doktorandusz 

Technological evolution is one of the primary drivers of human history. Since this 

non-stop development is inherently void of human-made values, the question of how 

- and in what form - these innovations would change societies, mostly depends on 

their case to case, particular application. 

In our modern age – often referred to as the age of algorithms, age of big data – 

governments worldwide are using data-driven automated assessments more and 

more frequently. They are categorizing and rating/ranking the members of their 

populations through scoring systems. As data-driven algorithmic technologies have 

the potential to change the very notions of what functions of governments, limitation 

of state power or individual political rights means today, this change in public 

administration, besides many opportunities, entails serious dangers. 

As the previous decade shows, authoritarian and centrally organized societies can 

benefit far more from the smooth adaptation of new technologies than their 

democratic counterparts. Their centralized organization, which has been a 

disadvantage in the 20th century's technological environment, can become an asset 

in the era of algorithm-based governance. As the 'modern/digital authoritarian 

model' is becoming attractive to many developing countries, state-monitored online 

censorship, automated surveillance systems, and citizen scoring/ranking initiatives 

are possible future alternatives that many leaders eager to realize. 

The presentation focuses on exploring how evolving technologies such as predictive 

analytics, surveillance systems, citizen scoring/ rating systems are used in the 

public/private sector and attempts to find answers on how to protect individual rights 

and autonomy in the face of such phenomena. 

  



Gondolatok az Alaptörvényről 

DR. ZALAHEGYI ZOLTÁN 

SZE, Állam és jogtudományi doktori iskola, doktorandusz 

A közelmúlt tudományos és közéleti vitáiban számos alkalommal találkozhattunk az 

alkotmányozás problémájával, hiszen az elmúlt évben az Alaptörvényünk már a 

kilencedik módosításon ment át.  

Így ezen tanulmány első része arra a kérdésre kereste a választ, hogy szükségszerű 

volt-e egy teljesen új Alkotmány, Alaptörvény meghozatala 2011-ben.  

Ezzel kapcsolatban azt is megvizsgáltam, hogy a modern jogtudományoknak milyen 

Alkotmány, ember- és társadalomi modell felé kell irányítani a XXI. sz.-i 

Magyarországot. A publikáció harmadik részében azt is megvizsgáltam, hogy a 

hatályos Alaptörvényünk mennyiben biztosítja ennek az ideálképnek 

megvalósulását. E publikáció összegzéseként azt kell megállapítanunk, hogy nem 

volt szükségünk új Alaptörvényre, hanem csak annak újabb verziójára. Ez pedig több 

alkotmánybíró véleménye alapján is nemcsak jogi, hanem politikai, szociológiai, 

nemzetközi(jogi) erkölcsi és etikai szempontból is igazolást nyer ezen 

tanulmányban.  

Ez utóbbi két szempont tekintetében azt is meg kellett állapítanunk, hogy a fent 

említett az öngondoskodó, közössége tagjaival kölcsönösen előnyös 

együttműködésen alapuló kapcsolatokat létesítő XXI. sz. embere sem tud 

kiteljesedni. 

  



A Krím-félsziget, mint emlékezeti ütközőzóna 

GAZDIK DÁNIEL 

PPKE-BTK, Történelemtanár MA 

Egy adott területen létrehozott egymással versenybe szálló narratívák hajlamosak 

arra, hogy konfliktust idézzenek elő különböző csoportok között, így a Krím-

félszigeten is. Előadásomban a Pierre Nora által megfogalmazott emlékezeti hely 

koncepcióját veszem alapul azért, hogy bemutassam, hogy a Krímen megjelenő 

orosz és krími tatár múltértelmezések szembenállását, ami megpecsételi annak 

lehetőségét, hogy a területet a két nemzet egyidejűleg közösen magáénak vallhassa. 

A helyi mítoszok létrejöttének alapos vizsgálatával fény derülhet arra, hogy mind az 

orosz és a krími tatár narratíva kölcsönösen exkluzív, így az emlékezeti határvonalak 

korrekciója voltaképpen lehetetlenné válik. Különös figyelmet kapnak az orosz 

Krím-mítoszok, mivel azok rétegről rétegre való létrehozása a krími tatárok 

emlékezetének elfedését vonta magával. Elemzésre kerül továbbá a krími tatár 

nemzeti identitás kialakulása is, aminek központjában a szülőföld megóvása áll. A 

Krím, mint emlékezeti hely alapos vizsgálatán érthetjük csak meg a terület 

emlékezeti törésvonalait, valamint azt, hogy milyen lehetőségei van betemetni 

ezeket az árkokat. 

  



A közlekedési infrastruktúra hatása 

a Velencei-tó településeinek történetére 

DR. WIRTH GÁBOR 

Edutus Egyetem, Turizmus tanszék, Főiskolai docens 

Témaválasztásom és kutatásom jelentősége elsősorban abban áll, hogy egy átfogó 

és több száz éves időtartamot elemző illetve tényfeltáró munka keretén belül 

dolgoztam fel a Velencei-tó térségének közlekedéstörténetét, ami szorosan 

összefügg a tó vendégforgalmának kialakulásával és történeti fejlődésével. A 

Velencei-tó településeinek történetét vizsgálva abból indultam ki, hogy a közlekedés 

fejlődése a jelenlegi településfejlesztési lehetőségekre és a jelenleg zajló 

fejlesztésekre is jelentős hatást gyakorolnak. 

A kutatás időbeli határainak definiálásánál csupán a kiindulási időpont lehetne 

kérdéses, ám a török pusztítás olyan nyilvánvaló, kétségbevonhatatlan cezúrát 

jelentett a terület településeinek fejlődésében, hogy kézenfekvőnek tűnik az első 

katonai felmérés korát a vizsgálatunk kezdetének tekinteni. Kutatásaim során a 

vonatkozó szakirodalom mellett feldolgoztam a térség közlekedésfejlesztésére 

vonatkozó legfontosabb történelmi forrásokat, beleértve a katonai felméréseket, a 

későbbi fejlesztési dokumentumokat, valamint a történelmi és a XXI. századi 

statisztikai adatokat. 

Az közlekedés fejlesztése a XIX. századtól jelentősen átformálta a Velencei-tó 

partján található települések struktúráját, gazdasági szerkezetét és társadalmát. 

Ezeknek a mélyreható történelmi változásoknak az elemzése számos más kutatási 

területre is hatással van, melyek az előadásban és a tanulmányban kerülnek részletes 

ismertetésre. 

A kedvező földrajzi és közlekedésföldrajzi fekvés mellett, amelyet Budapest és 

Székesfehérvár közelsége határoz meg a leginkább, a folyamatosan fejlesztett 

közlekedési infrastruktúra jelentősen lerövidíti az utazási időt Velencei-tóhoz. 

Ennek az összefüggésnek a figyelembe vételével fel kellett tennem a kérdést, hogy 

a Budapest és Székesfehérvár közelségében található, gyorsan megközelíthető térség 

mennyire lesz vonzó a turisták illetve az egy napos látogatók számára. 

  



The historical features of ecclesiastical exorcism 

from antiquity to the present day 

CSANÁDI VIKTOR 

KRE-HTK, Hittudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

Előadásomban szeretném bemutatni azt a fejlődési ívet, amelyet az exorcizmus az 

egyháztörténet kétezer éve során írt le. Noha kétségtelen, hogy a krisztusi parancsok 

ezidő alatt semmilyen módon nem módosultak, mégis a módszerekben, valamint az 

azokat övező hagyományokban beállt változásokat elsöprő erejűek. Kutatásomban 

azt vizsgálom, hogy mely korban miként értelmezték, majd gazdagították a 

végtelenül egyszerű utasításokat, hogy azok az éppen aktuális társadalmi igényekre 

reflektálva, határtalanul diverzifikálódva, kiszolgálják az egyházak, az áldozatok és 

szélesebb körben a társadalom témát érintő aktuális igényeit. A vizsgálati módszerek 

közt helyet kap a forráselemzés mellett a terepmunkakutatás is, melyben a vatikáni 

ördögűző kurzuson szervezett személyes tapasztalataimból merítek, hogy ezáltal is 

elérhetővé tegyem a kortárs képzeteket valamit módszertanokat. 

  



A keresztszülői intézmény alakulása kezdetektől napjainkig 

különös tekintettel a magyar református egyház erre vonatkozó 

rendelkezéseire 

PETŐ-VERES KATA 

KRE-HTK, Hittudományi Doktori Iskola, doktorandusz 

Az apostoli nemzedék még többnyire felnőtt megtérőket és háznépeket részesített a 

keresztség sákramentumában, ami minden bizonnyal gyermekeket is magába foglalt. 

Az első századokat követően, a IV-V. századtól azonban egyre jellemzőbbé vált a 

csecsemők keresztelése. A keresztszülői intézmény már a csecsemőkeresztség előtt 

kialakult. A keresztszülők sok esetben a keresztségre jelölt szülei voltak. Később 

bizonyíthatóan eltűnt ez a hagyomány, a IX. században szűntették meg végleg, és 

ezt követően megszületett egyfajta szempontrendszer a keresztszülők 

megválasztásához.  Az egyház által elvárt jellemzők, és a nép körében hangsúlyossá 

váló tényezők nem minden egyeztek meg egymással.  

A Biblia alapján a keresztszülői intézmény léte nem feltételezhető, ennek ellenére 

azt a reformáció egyházai is továbbörökítették, de új tartalommal töltötték meg. 

Ebben az előadásban arra vállalkozom, hogy bemutassam, hogy a kezdetektől 

napjainkig, de különösen a református egyházban milyen változásokon ment 

keresztül a keresztszülői intézmény, milyen kritériumoknak kellett a 

keresztszülőknek megfelelni, milyen elvárásokat támasztottak velük szemben, 

milyen biztosítékot láthatott az egyház a megfelelő keresztszülők személyében, mi 

volt a keresztelési liturgiában és a keresztelést követően a feladatuk, mennyiben 

tarthatók ezek az egyház által állított szabályok a jelen társadalom kontextusában. 

Az egyháztörténet során sem volt ezen kérdések mindegyikére egyértelmű válasz, 

mert ahogyan azt az előadás is érzékeltetni igyekszik, sokan sokféleképpen 

közelítették meg a témát. Együtt van jelen a nagyon szigorú elvek alapján történő 

választás melletti kardoskodás, és az egészen enyhe, már-már nemtörődömségnek 

tekinthető vélemény is. Fontos a keresztszülői intézményről beszélni, mert vannak 

vélekedések, amelyek szerint ez egy felekezet fennmaradását, továbbélését is 

elősegíti. 

 


