
Március 25, szerda 

10.30 – 10.45 Kö szö ntö : Ollé  Já nös PhD, EKF tudö-

má nyös é s némzétkö zi u gyéké rt félé-

lö s réktörhélyéttés 

 

I. Szekció | A-319. terem 

Elnö k: Gébéi Sá ndör DSc, égyétémi 

táná r, EKF TTI 

10.45 – 11.05 Hörn Ildikö  DSc, tánszé kvézétö  égyé-

témi döcéns, ELTE BTK TI: 

A Fráctiö Gérmánicá. A Hábsburg pá rt 

vá ltözá sái áz Erdé lyi Féjédélémsé g-

bén 

11.05 – 11.25 Bitskéy Istvá n DSc, pröféssör éméri-

tus, MTA réndés tágjá, DE BTK MIKTI:  

E létrájz é s/vágy dinásztikus pröpá-

gándá? (Estérhá zy Pá l ná dör áz udvá-

ri tö rté nétí rá s tu kré bén) 

11.25 – 11.45 Vá rkönyi Gá bör PhD, égyétémi dö-

céns, ELTE BTK, Mu vélö dé stö rté néti 

Tánszé k: Atyái intélmék é s hátálmi 

réprézéntá ciö  

11.45 – 12.05 Béssényéi Jö zséf DSc, égyétémi táná r, 

EKF TTI:  

Szápölyái é s á vá rösi pölgá rök  

12.05 – 12.25 H. Né méth Istvá n PhD, MNL OL 

fö lévé ltá rös: 

A réndi kátégö riá k ölvásztö té gélyé. A 

körá u jköri mágyárörszá gi szábád 

kirá lyi vá rösökbán lákö  némési rán-

gu ák hélyzété é s szérépvá llálá sá 

12.25 – 13.00 Vitá 

13.00 – 14.30 Ebé d 

 

II. Szekció | A-319. terem 

Elnö k: Hörn Ildikö  DSc, ELTE BTK TI, 

tánszé kvézétö  égyétémi döcéns 

14.30 – 14.50 Léngyél Tu ndé CSc, Szlövá k Tudömá -

nyös Akádé miá Tö rté néttudömá nyi 

Inté zété:  

A vé gtisztéssé g, mint á némési répré-

zéntá ciö  szí ntéré 

14.50 – 15.10 Bálögh Judit PhD, égyétémi döcéns, 

EKF TTI:  

Fö némési szérépfélfögá sök áz Apáfi 

köri szé kély élitbén  

15.10 – 15.30 Tö th Hájnálká PhD, tudömá nyös 

munkátá rs, SZTE BTK TI:  

Egy fö némési kárriér buktátö i á 17. 

szá zád vé gé n: Bátthyá ny II. A dá m szé-

répvá llálá sái 

15.30 – 15.50 Bági Zöltá n PhD, MNL Csöngrá d Mé-

gyéi Lévé ltá r fö lévé ltá rös: 

Kárriérkézdéték á 15 é vés há böru  

idö száká bán 

15.50 – 16.10 Vitá 

16.10 – 16.20 Ká vé szu nét 

III. Szekció A-319. terem 

Elnö k: Gyá ni Gá bör DSc, kutátö prö-

fésször, MTA lévélézö  tágjá, 

MTA BTK TTI 

16.20 – 16.40 Tö th A rpá d PhD, égyétémi döcéns, 

ME BTK TTI: 

„Akinék ármá lis néméssé gé t élismér-

té k ugyán, dé áki á pölgá ri réndhéz 

tártözött” – A réndi idéntitá s é rtélmé-

zé sé é s gyákörlátá Fést Imré émlé k-

irátáibán 

16.40 – 17.00 Vélkéy Férénc CSc, égyétémi döcéns, 

DE BTK TI:  

„A tá rsádálmi östrácismös é furcsá 

némé” Kössuth (pésti) Kászinö -

tágjélö ltsé gé nék tá rsádálömtö rté néti 

ö sszéfu ggé séi 

17.00 – 17.20 Döbszáy Támá s PhD, égyétémi dö-

céns, ELTE BTK TI:  

Némési, fö némési szérépléhétö sé gék 

á 19. szá zádbán 

17.20 – 18.00 Vitá 

19.00 –  Fögádá s 

 

Március 26, csütörtök  

09.00 – 10.20 OTKA Kutatócsoport bemutatkozá-

sa | A-319. terem 

A duálizmus köri mágyár örszá ggyu -

lé s tágjáinák féltá rá sá é s tá rsádálöm-

tö rté néti élémzé sé (K112429) kutátö -

csöpört munká já. Szákmái kérékásztál 

A bészé lgété s mödérá törá: Ciégér 

Andrá s PhD, tudömá nyös fö munká-

tá rs, MTA BTK Tö rté néttudömá nyi 

Inté zét 

A kutátö csöpörtöt bémutátjá:  

Páp Jö zséf PhD, inté zétigázgátö  fö is-

kölái táná r, EKF TTI 

Pá l Judit PhD, inté zétigázgátö  égyété-

mi táná r, BBTE MTI 

10.20 – 10.30 Ká vé szu nét 

 

IV. szekció | A-319. terem 

Elnö k: Bálögh Judit PhD, égyétémi 

döcéns, EKF TTI 

10.30 – 10.50 Miskéi Antál PhD, égyétémi döcéns, 

EKF TTI:  

Fö u ri réprézéntá ciö  á Csépél-szigétén, 

Sávöyái Eugé n kásté lyá 

10.50 – 11.10 Gyulái E vá PhD, inté zétigázgátö  égyé-

témi döcéns, ME BTK TTI:  

Rángémélé sék I. é s II. Rá kö czi Gyö rgy 

körá bán  

11.10 – 11.30 Kö nyá Pé tér PhD, réktörhélyéttés 

égyétémi táná r, Epérjési Egyétém:  

Egy sikérés kö znémés kárriérjé 

(Ottlyk Gyö rgy kátönái é s pölitikái 

pá lyá já) 

11.30 – 11.50 Kö nyá Annámá riá PhD, ádjunktus, 

Epérjési Egyétém BTK TI:  

Egy fálusi évángé likus lélké sz tá rsá-

dálmi é s vágyöni hélyzété (á sö ku ti 

lélké sz krö niká já álápjá n 

11.50 – 12.20 Vitá 

12.20 – 13.30 Ebé d 

  

 V. szekció | A-319. terem 

 Elnö k: Páp Jö zséf PhD, inté zétigázgátö  

fö iskölái táná r, EKF TTI 

13.30 – 13.50 Gyá ni Gá bör DSc, kutátö pröfésször, 

MTA lévélézö  tágjá, MTA BTK TTI: 

Zsidö -mágyár, mágyár-zsidö  pölgá r. 

Akkulturá ciö  mint pölgá rösödá s 

13.50 – 14.10 Kunt Gérgély PhD, táná rségé d, ME 

BTK TTI:  

A néméssé g mí töszá á csálá di émlé ké-

zétbén é s á szémé lyés idéntitá s ö sszé-

fu ggé séi 

14.10 – 14.30 Zákár Pé tér PhD, égyétémi táná r, 

SZTE, BTK TI:  

„Kássái égyhá zmégyé s pápök ku zdél-

mé á pá linkáivá s éllén á 19. szá zád 

déréká n” 

14.30 – 14.50 Bállábá s Dá niél tudömá nyös ségé d-

munkátá rs, EKF TTI:  

Az örszá g zá szlö sái á duálizmus körá -

bán 

14.50 – 15.30 Vitá 

15.30  Zá rszö  

Nemesi és polgári szerepek,  

reprezentáció és interpretáció 
Némzétkö zi tudömá nyös könférénciá 

2015. má rcius 25-26.  
 

Eszterházy Károly Főiskola 
Történelemtudományi Intézet  

 


