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PROGRAM 

 

 

Levezető elnökök: Dr. Miru György és Dr. Püski Levente 

 

Megnyitó 

12.00-12.10: Dr. Pók Attila, a Magyar Történelmi Társulat főtitkára 

 

Előadók 

 

12.10-12.30:  Sztancs Gábor: Keleti Tótok önrendelkezési kísérletei1918 őszén. Adalékok a 

Jászi Oszkár vezette Nemzetiségi Minisztérium történetéhez 

12.30-12.50:  Császár Ildikó: Magyar-olasz kapcsolatok 1927-1932 között 

12.50-13.10: Bánki András: Pethő Sándor és a "szociális népkirályság" eszméje 

 

13.10-13.20:   Szünet 

 

13.20-13.40: Cseh Balázs Zoltán: A boletta kérdés 

13.40-14.00: Szücs Gábor: Vívósport a Horthy-korszakban 

14.00-14.20:   Kiss Andrea: "1968 – en bloc" 

14.20-14.40: Veres Tünde: Birtokharcok Regéc uradalmáért a XVII. században 

14.40-15.00: Gali Diána Zsuzsánna: „Mondd meg nekem, mit eszel, megmondom, ki vagy.” 

Számvevők és vonásigazítók étrendjei Kolozsvárott Báthory Gábor és Bethlen 

Gábor uralkodása alatt 

 

15.00-15.10:   Szünet 

 

15.10-15.30: Váradi Katalin: Az 1863-as és az 1870–71-es orosz diplomáciai siker megítélé-

se és összehasonlítása az Üstökös és a Kladderadatsch alapján 

15.30-15.50: Kovács Márta: Éhínség és fényűzés. Végletek Indiában 1876 – 1878-ban (Brit-

India kettősségének ábrázolása az angol parlament és a sajtó tükrében) 

15.50-16.10: Simkó Csilla: Az Odüsszeia és a transzcendens. Isteni-emberi kapcsolat-

rendszerek 

16.10-16.30: Fakász János: Küklopsz - Egy szatírjáték és tanulságai 

 

 

 

 



REZÜMÉK 

 

Sztancs Gábor (Történelem MA II.): Keleti Tótok önrendelkezési kísérletei 1918 őszén. 

Adalékok a Jászi Oszkár vezette Nemzetiségi Minisztérium történetéhez 

Témavezető: Miru György 

A Jászi-féle nemzetiségi minisztériumnak szlovákokkal folytatott tárgyalásaihoz kívánnék 

néhány szempontot hozzá tenni. Ismeretesek Jászi Oszkárnak a tótokkal 1918 novemberében 

folyatatott tárgyalási sorozata illetve a számukra felajánlott Tót Impérium terve, de az idők 

során feledésbe merült Magyarországon, hogy 1918 őszén a szlovák nemzeti önrendelkezés-

nek két útja bontakozott ki. A nyugati szlovákok önrendelkezése jól ismert, én a másik lehető-

séggel az Eperjesen megalakuló “Keleti Tót Nemzeti Tanács”-csal (VichodnoslovenksRada) 

foglalkozom, amely mind nyelvileg, mind kulturálisan is eltért a nyugatitól. Ennek élén 

Dvortsák Viktor, Sáros megyei fő levéltáros, az Eperjesen szlovák dialektusban kiadott Naša 

Zastava szerkesztője ált, aki a regionális identitás felhasználva igyekezett leválasztani keleti 

szlovák megyéket a nyugatiakról. Azt vizsgáltam meg, hogy a Jászi-féle nemzetiségi minisz-

tériumban miként is jelent meg keleti szlovákok kérdése, illetve a saját nemzeti tanácsuk dek-

larálástól hogyan jutottak el az önálló állami lét megfogalmazásáig és létrehozásáig. 

 

Császár Ildikó (Történelem PhD, I.): Magyar-olasz kapcsolatok 1927-1932 között 

Témavezető: Dr. Barta Róbert 

1927. április 5-e fontos dátum a két világháború közötti magyar külpolitika történetében, hi-

szen ekkor köttetett meg a magyar-olasz szerződés, amellyel Magyarországnak sikerült kitör-

nie az elszigeteltségből. Hogyan sikerült a két állam külpolitikai törekvéseit összhangba hoz-

ni? Milyen aspektusai voltak a relációnak? Mennyiben vált uralkodóvá az olasz irány Bethlen 

István és Károlyi Gyula miniszterelnöksége idején? Előadásomban nagy hangsúlyt fektetek a 

magyar-olasz fegyverszállításokra, ebből kifolyólag az osztrák Heimwehr szervezettel fenn-

tartott kapcsolatot is szemléltetem.   

 

Bánki András (Történelem BA, III. – Politológia BA, III.): Pethő Sándor és a "szociális 

népkirályság" eszméje 

Témavezető: Dr. Szabó Szilárd 

Dolgozatom témája a szociális népkirályság eszméjének megjelenése Pethő Sándor publicisz-

tikájában. A Magyar Nemzet alapító főszerkesztője hatalmas mértékű közírói életművet ha-

gyott hátra, amelyet áthatnak a legitimista és monarchikus eszmék. A két világháború között a 

királyság államformájának teljes restaurálását, azaz a trón tényleges betöltését több monarchi-

kus mozgalom, eszme céljának tekintette. Előadásom elején ezeket a különböző mozgalmakat 

vizsgálom meg, azzal a céllal, hogy később összehasonlíthatóvá tegyem őket a Pethő Sándor 

által vallott koncepcióval. Az 1930-as évekre kristályosodott ki Pethő koncepciója, az, hogy ő 

pontosan miként képzelte el a kívánatos új államformát és az államot. Az eszmét Griger Mik-

lós nevezte el, és igyekezett politikai téren megvalósítani, míg Pethő publikációiban foglalko-

zott vele. Prezentációm alapvetően néhány, a téma szempontjából releváns publikációjának 



elemzését tartalmazza, megvizsgálva, hogy milyen jellegzetességei, elemei voltak Pethő szo-

ciális népkirályság eszméjének. Koncepciójában a szociális jogok, a társadalmi reformok, és 

tulajdonképpen a restauráció is a revízió érdekében szükséges feltételek. Előadásom végén a 

szociális népkirályság eszméjét hasonlítom össze a többi monarchikus eszmével. Megállapítá-

som, hogy a Pethő által vallott eszme különbözött mindegyiktől. Hiszen a trón betöltése, és 

maga a királyság intézménye koncepciójában nem cél, csupán egy eszköz a magyarság önren-

delkezésének biztosításához. Ezzel pedig élesen elüt korának legitimizmusától, ahogyan kon-

cepciójának kompromisszumképessége is. 

 

Cseh Balázs Zoltán (Történelem - Földrajz tanári MA, II.): A boletta kérdés 

Témavezető: Dr. Püski Levente  

Előadásomban a Képviselőházi naplók segítségével egy olyan témát igyekeztem elemezni, 

ami a történeti köztudatban ritkán és ráadásul tévesen szerepel. A bevezetés a nagy gazdasági 

világválsággal és annak hatásaival kezdődik, amire a válasz egy kormányzati reform volt. A 

gabonatermelés megsegítésére előterjesztenek egy törvényjavaslatot, amelynek középpontjá-

ban a gabonajegy vagy az ún. boletta áll, ami erősen megosztja a kormánypártot és ellenzéket. 

A törvényjavaslat előterjesztése, a javaslat és a gabonajegy mellett állásfoglalók (kormánypár-

tiak) és a javaslatot ellenzők, a gabonajegyet hevesen bírálók (ellenzékiek) meglátása szerint 

próbálja a dolgozat megértetni a boletta szerkezetét, lényegét. Célja a gabona eladásának segí-

tése úgy, hogy a kormány 3 pengős támogatást ad minden métermázsa eladó gabonája után a 

termelőnek, akinek pedig nincs eladó búzája, azt más eszközökkel igyekszik támogatni, tehát 

a reform nem csak a gabonajegyről szólt. 

 

Szücs Gábor (Történelem-informatika minor BA, II.): Vívósport a Horthy-korszakban 

Témavezető: Dr. Barta Róbert 

Előadásomban Magyarország legeredményesebb sportágával, a vívással, annak Horthy-kori 

fejlődésével, társadalmi hátterével és belső viszonyaival foglalkozom. Ehhez forrásként hasz-

náltam fel több memoárt, internetes statisztikai adatot, illetve a Magyar Vívószövetség 75 

éves jubileumára kiadott összefoglaló művének statisztikai adatait. Prezentációm során bemu-

tatom a magyar vívósport kialakulását, fejlődésének fordulópontjait, szakmai hátterének kifej-

lődését, illetve a magyar vívás nemzetközi szereplését mind a pástokon belül, mind a nemzet-

közi sportvezetés terén. Emellett kitérek a női emancipáció és a zsidó integráció vívóvilágon 

belüli végbemenetelére és annak a társadalomra gyakorolt hatásaira. Előadásomat a vívás II. 

világháború utáni továbbélésével és megváltozott körülményeinek bemutatásával zárom. 

 

Kiss Andrea (Történelem MA, I.): „1968 – en bloc” 

Témavezető: Dr. Györkös Attila – Dr. Pallai László 

Előadásomban szeretném bemutatni, hogy 1968-ban milyen események történtek a világban. 

Milyen hatások érték a diákokat, melyek kiválthatták a megmozdulásokat. Egyáltalán diák 

megmozdulások hullámáról, vagy diák lázadásról van-e szó? Valamint milyen országokban 



voltak ilyen megmozdulások és mi volt a közös bennük. Volt egyáltalán közös pont, vagy a 

véletlenek összjátékáról van szó? 

 

Veres Tünde (Történelem, BA, III.): Birtokharcok Regéc uradalmáért a XVII. században 

Témavezető: Dr. Bárány Attila 

A XIII. században épült regéci vár története során több birtokos nemesi család kezében volt. 

A tulajdonosok folyamatosan fejlesztették az erősséget és gyarapították is az uradalomhoz 

tartozó falvak számát. A XV. században kialakult török és az erdélyi helyzet miatt egyre job-

ban felértékelődött a vár és a hozzá tartozó birtokok szerepe. Ez a felértékelődés növelte az 

uradalom értékét, így nem meglepő, hogy az utód nélkül elhunyt vár tulajdonosa, Alaghy 

Menyhért után többen is felléptek, mint a vár és birtokainak követelői. Előadásom során azt 

szeretném bemutatni, hogy az igénylők – Esterházy Miklós, I. Rákóczi György, Homonnai 

Drugeth Bálint – milyen alapokra támaszkodtak a pereskedés során, s ezek mennyire tekinthe-

tőek jogilag elfogadhatónak. Témám bemutatása során kitérek arra is, hogy ki nyerte el a vá-

rat, s ez mennyiben befolyásolta annak későbbi sorsát. 

 

Gali Diána Zsuzsánna (Történelem MA, I.): „Mondd meg nekem, mit eszel, megmondom, 

ki vagy.” Számvevők és vonásigazítók étrendjei Kolozsvárott Báthory Gábor és Bethlen Gá-

bor uralkodása alatt 

Témavezető: Dr. Jeney -Tóth Annamária 

Kutatási témám alapját a kolozsvári sáfárpolgári számadásokban található városi tanácskozá-

sok táplálkozástörténeti vonatkozású fejezetei jelentik. A Kolozsvár városának tisztségviselői 

közé tartozó sáfárpolgárok számadásaikban feljegyzett számvevők és vonásigazítók étkezése-

inek táplálkozástörténeti vonatkozású fejezeteiből a városvezetés étkezéseit vizsgálom. Ponto-

sabban 1608 és 1629 közötti időszakot, vagyis Báthory Gábor és Bethlen Gábor fejedelemsé-

gének időszakát. A kutatásaimat főként a Kolozsvár város levéltárában, (részben a Magyar 

Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának mikrofilmtárában, részben a Román Országos Le-

véltár Kolozs megyei Igazgatósága) végeztem. A feldolgozott források feldolgozását excel 

adatbázisban végeztem. Prezentációmban az általam eddig feltárt eredményeket kívánom be-

mutatni, vagyis a koraújkori város reprezentatív étkezéseinek fogásait, különleges ételeit 

 

Váradi Katalin (Történelem, PhD, I.): Az 1863-as és az 1870–71-es orosz diplomáciai siker 

megítélése és összehasonlítása az Üstökös és a Kladderadatsch alapján 

Témavezető: Dr. Lévai Csaba 

Előadásomban azt kívánom bemutatni, hogy a korabeli élclapok (Üstökös, Kladderadatsch) 

hogyan értékelték az 1863-as lengyel felkelés során, illetve az 1870–71-es ún. Pontus-

kérdésben elért orosz diplomáciai sikereket, milyen következtetést vontak le a jövőre nézve.  

Prezentációmban az alábbi kérdésekre szeretnék választ adni; többek között, hogy a két újság 

mennyire figyelte végig az eseményeket, mely elemeit emelte ki az ügyeknek, vagy milyen 

tényezőknek tulajdonította az eredményeket. Továbbá kitérnék arra is, hogy milyen hasonló-

ságok és különbségek figyelhetőek meg a két lap értékelésénél, ábrázolás módjában; vala-



mint, hogy a liberális szemléletükön túl milyen szempontok alapján alkottak véleményt a két 

esetről.    

 

Kovács Márta (Történelem PhD, I.): Éhínség és fényűzés. Végletek Indiában 1876 – 1878-

ban (Brit-India kettősségének ábrázolása az angol parlament és a sajtó tükrében) 

Témavezető: Dr. Lévai Csaba 

Előadásomban azt az időszakot szeretném bemutatni, amelyben erőteljesen megjelent a Brit 

Birodalom kettőssége Indiában, a pompa és a szegénység. Kutatásom kulcspontjai az ekkor 

bekövetkező politikai változások, a Royal TitleAct és a delhi koronázási ünnepség, illetve az 

1876-1878-as indiai nagy éhínség, és ezek megjelenítése a sajtóban.Kutatási eredményeimet 

különböző források segítségével szeretném alátámasztani és bemutatni. Ilyen forrásként hasz-

nálom a korszakban alkotott törvényeket, a brit parlament vitáit és beszédeit, valamint a ren-

delkezésemre álló sajtótermékeket. Arra keresem a választ, hogy miként ábrázolták a brit 

közvélemény előtt ezeket az eseményeket és a Birodalom ezen kettősségét. 

 

Simkó Csilla (Történelem – tanári MA, II.): Az Odüsszeia és a transzcendens. Isteni-

emberi kapcsolatrendszerek 

Témavezető: Dr. Nemes Zoltán 

 Előadásom során a görög mitológia kapcsolatrendszereibe szeretnék betekintést nyújtani, 

ezen belül is a halhatatlan istenek és a halandó emberek kapcsolatait, szerelmét, viszonyait 

szeretném részletes vizsgálat alá vetni Homérosz Odüsszeia c. hőskölteményét forrásként fel-

használva. Fő célom az Odüsszeiában leírt kapcsolatok mitológiai hátterének feltárása, vala-

mint azon kérdések megválaszolása, miért bírnak rendkívüli jelentőséggel az emberek és iste-

nek közötti kapcsolatok, miért fókuszál ezekre oly gyakran maga Homérosz is. Előadásom 

során arra is kitérnék, mit adott a görögségnek, valamint mit ad ma nekünk ez a sokat kutatott 

hősköltemény. Itt szeretném megjegyezni, hogy a tervezett előadás az általam írott azonos 

címmel rendelkező, korábban még be nem mutatott DETEP dolgozatomra épül. 

 

Fakász János (Történelem PhD, III.):Küklopsz - Egy szatírjáték és tanulságai 

Témavezető: Dr. Nemes Zoltán 

Euripidész Küklopsz című műve az egyetlen teljes egészében fennmaradt szatírjáték. Előadá-

somban azt vizsgálom, miben különböznek a mű története és megoldásai Homérosz Odüssze-

iájától, mely a darab egyértelmű forrásaként szolgál. Emellett hangsúlyt fektetek arra is, hogy 

a mű feltételezett (és több érvvel is alátámasztható) keletkezési ideje, annak történeti háttere 

milyen következtetésekre enged lehetőséget: van-e, és ha van, milyen hatása lehet a vizsgált 

mű térbeli és időbeli elhelyezkedésének a mű mondanivalójára, vagy akár annak létrejöttére. 

 

 


