
Modern Magyarország 1. évf. (2012) 1. szám 

 

248 

 

BESZÁMOLÓ A 2011. JÚNIUSI DOKTORANDUSZ 

KONFERENCIÁRÓL 

 

 

Az Új- és Jelenkori Magyar Történeti Doktori Program szokásos éves doktorandusz 

konferenciájára 2011-ben június 8–9-én került sor a Szekfű Gyula Könyvtárban, ahova – 

mondhatni – hazajárnak az előadók és a hallgatók, hiszen a könyvtár olvasóterme 

immár harmadszor adott otthont az eseménynek. 

A konferencia szerdán 12 órakor kezdődött Dezső Tamás dékán úr megnyitó 

beszédével, amelyben szó esett a felsőoktatást, így az ELTE Bölcsészettudományi Karát 

is érintő súlyos elvonásokról és ezek következményeiről. A megnyitó mégis pozitív 

végkicsengéssel zárult, hiszen dékán úr felhívta a figyelmet arra, hogy a kar ismét 

megnyert egy TÁMOP-pályázatot, amelynek a keretében szeptembertől elindul egy 

idegen nyelvű folyóirat komoly szakemberek részvételével. Ebbe a folyóiratba várják 

majd a doktoranduszok publikációit. Másrészt ennek a pályázatnak a keretében a 

doktori iskola külön honlapon fog megjelenni, amelyhez a doktori programunk is 

csatlakozni fog. 

A dékáni megnyitó után Erdődy Gábor tanszékvezető úr mint a program és 

egyben az első szekció vezetője örömmel mutatta be a tavalyi konferencia frissen 

megjelent kötetét, amely ízléses borítójával külsejében eltér a korábbi évek 

puritánságától. Erdődy tanár úr hangsúlyozta azt is, hogy egy-egy ilyen konferencia 

egyben az elmúlt év összegzése, értékelése is, és megköszönte a főszervezőknek, Cúthné 

Gyóni Eszternek, valamint Wirthné Diera Bernadettnek, hogy ismét sor kerülhet a 

doktoranduszok által elvégzett munka bemutatására az előadások keretében. 
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Az első szekciót, amely a hosszú 19. század történetéből merített, Tevesz László 

kezdte „A hazának szent neve nem csatolja magát a föld porához.” Államterület és nemzet a 

reformkori ellenzéki liberális politikai gondolkodásban című előadásával. Az előadás az 

európai eszmetörténethez kapcsolva, valamint Szűcs Jenő, illetve Gyáni Gábor 

munkásságára hivatkozva a reformkori liberálisok nemzeteszméjével foglalkozott. Az 

említett történészek elméletével polemizálva Tevesz László úgy látta, hogy a liberálisok 

nem a területi elvet tették normává, hanem a társadalmi önkormányzatiság régi (rendi) 

és új (civil) intézményeit akarták átszervezni, illetve megszilárdítani. Történeti 

szempontból nem Pannónia birtoklását és az államalapítást hangsúlyozták, hanem a 

honfoglalás előtti időkhöz nyúltak vissza azt bizonyítandó, hogy a magyarságnak már 

az Etelközben is önálló, a területiségtől független alkotmánya volt. A reformkori 

liberálisok a Kézai Simon-féle elbeszélés helyett az Anonymus-féle, illetve a 17. századi 

humanista-protestáns és a 18. századi jezsuita és piarista felfogáshoz kapcsolódtak, a 

nemzet területi egységének szükségességét is ez alapján a felfogás alapján magyarázták. 

A következő előadó, Csik Tamás Tisza István visszatérése a politikai életbe és a 

Nemzeti Társaskör belső konfliktusai címmel beszélt Tisza megítélésének változásáról a 

sajtóban 1906 áprilisa és 1909 novembere között, illetve Tisza kapcsolatairól, a Nemzeti 

Társaskörön belüli vetélkedésről, a kör állásfoglalásáról. A kijelölt lapok vizsgálata az 

1906 áprilisa és 1909 novembere közötti időszakban tárta fel a Tiszáról alkotott 

vélemény változását. Ezután pedig annak a bemutatása következett, hogy milyen volt 

Tisza viszonya  ifj. Andrássy Gyulához. Az előadó korrektként jellemezte a két politikus 

egymással szembeni magatartását. A következőkben sorra került még Tisza kapcsolata 

Lukács Lászlóval, aki a Nemzeti Társaskörben vetélytársa volt, és nagy befolyással bírt 

Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök tevékenységére. Összefoglalóan Csik Tamás 

úgy fogalmazott, hogy 1909 őszén, illetve 1910 elején Tisza elfogadottsága széles körű 
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volt, mindenesetre szélesebb, mint 1906-ban, de kormányzati szerepvállalásra ekkor 

még nem volt alkalmas.  

A harmadik előadás Pál Ferencé volt A szombathelyi keresztényszocializmus története 

1903-tól 1914-ig címmel. Pál Ferenc elsőként azt említette, hogy a témára Gergely Jenő 

professzor úr hívta fel a figyelmét. A keresztényszocialista mozgalmat Herényi Jenő 

ügyvéd alapította meg Szombathelyen 1903-ban, majd nem sokkal később – többek 

között – Budapesten, Pécsen és Pápán megindult a mozgalom. Három évvel később 

alakult az Országos Keresztényszocialista Párt. 1905-ben jöttek létre a szakosztályok. Az 

előadó szerint a szombathelyi szervezet tevékenysége főként érdekvédelmi, művelődési 

és hitéleti téren nyilvánult meg, és alig lépett túl egy katolikus közművelődési egyesület 

munkásságán. 

A hozzászólók, Pajkossy Gábor, Gergely András, Pritz Pál és Dobszay Tamás 

kérdései és megjegyzései alapján tisztázódott néhány kérdés, például, hogy mindaz, 

amit Tevesz László elmondott, nem érvényes a centralistákra, illetve hogy a második 

előadásban jelentős személyiségként megjelenő Lukács László a homo regius-i 

megbízásának köszönhette politikai erejét.  

Ezután rövid szünet következett. Az előadók és a hallgatóság pogácsával, 

süteménnyel, valamint kávéval és üdítővel frissülhettek fel. 

A második szekció levezetését Sipos Balázs vállalta, a szekciót pedig Szarvas 

Krisztina nyitotta meg Eljegyzés, elhálás, eltűrés, elhagyás, elválás… Avagy a 

házasságtapasztalat lenyomatai a századforduló elbeszéléseiben című előadásával, amelyben a 

házasság és a válás okait próbálta bemutatni nagyjából 270 novella tanulságai szerint. 

Természetesen első kérdésként merült fel benne is, hogy ezek a szépirodalmi alkotások 

egyáltalán mennyire tekinthetőek és kezelhetőek történeti forrásként? Előadásában 

többek között ezt is alá kívánta támasztani, és a körüljárás példájaként Mikszáth Kálmán 
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Különös házasság c. regényét választotta, amelyben egyaránt felfedezhető korának 

kritikája, egyház elleni kiszólása és több történeti párhuzamot is találhatunk. 

Nánay Mihály Vitás kérdések Habsburg-Lotharingiai József Ágost főherceg 1918-19-es 

politikai tevékenységével kapcsolatban címet adta előadásának. A főherceg személyéről átfogó 

tanulmány nem igen született még, a történelemtudomány sokszor, mint 

tehetségtelenségéről nevezetes, negatívan megítélt személyt tartja számon. Nánay 

Mihály előadásában ezért elsősorban személyének árnyaltabb megítéléséhez igyekezett 

új szempontokat felvázolni a megjelölt időszakon belül. Az előadását a szakirodalom 

mellett leginkább a főherceg emlékirataira alapozta.  

Gergely András felhívta Szarvas Krisztina figyelmét, hogy a válás leírása 

önmagában kevés és fontos az összefoglalás, értelmezés, összekapcsolás. Nánay 

Mihályhoz intézett megjegyzése szerint pedig a homo regius nem ismeretlen fogalom a 

magyar közjogban, ennek szerepkörének alakulását érdemes lehet tisztázni. Pritz Pál az 

első előadónál a strukturálását, míg a másodiknál a szakirodalom és a forráskritika 

alkalmazását hangsúlyozta, továbbá úgy vélte, hogy a történészek által már 

megegyezett kérdéseket nem szabad vita tárgyává tenni. Dobszay Tamás a példaként 

választott regényt kevésbé értékelte jó választásnak, és további novellák és 

szakirodalom elolvasását javasolta.  

Bödők Gergely Magyar jövőképek 1918–20 című előadása betegség miatt elmaradt. 

A konferencia első napját Izsák Lajos vezetésével második világháborús 

előadások zárták. Bern Andrea a megadott címtől (Magyar kormányzóhelyettes-választás a 

német titkosszolgálati dokumentumok tükrében) eltérően Horthy István kormányzóhelyettes 

utolsó repüléséről referált. Az előadó széles forrásbázisra építve (a 

Hadügyminisztérium Elnöki Osztályának iratai, Szabó Mátyás századparancsnok 

memoárja, a történeti szakirodalom által elismert Nemeslaki Zsoltán vallomása, a másik 

felderítőgép pilótájának vallomása, a felderítő-repülőtér napostisztjének vallomása, a 
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repülőtérről készült képek, a repülés előtti motorpróba-jegyzőkönyv) mérnöki 

pontossággal próbálta rekonstruálni Horthy István balesetét. Rámutatott a különböző 

források ellentmondásaira, és logikus gondolatmenettel ütköztette azokat. A baleset 

körül élő legendákat hiteles történeti kép vázolásával cáfolta. 

A szekció második előadója Turbucz Dávid volt, aki Vezérkultusz és reálpolitika. 

Horthy Miklós államfői tevékenysége 1944. március 15–július 6. címmel tartott előadást. A 

referátum fő érdeme, hogy legendákat bontott le, nevezetesen: 1. Horthy a megszállás 

sokkja hatására összeomlott; 2. a németek letartóztatták, a megszállók foglya volt a 

Várban; 3. Horthy passzivitásba vonult. Turbucz elmondta, hogy az államfő a 

zsidórendelettel kapcsolatban nem gyakorolta előszentesítési jogát, minden más 

területen azonban élt államfői jogaival. A kormányzó nyilvános szereplései cáfolják 

fogva tartását.  Az előadó külön fejezetet szentelt Horthy Miklósnak a zsidók 

deportálásában betöltött szerepének. Hangsúlyozta, hogy a május 15. és július 9. közötti 

időszakban a kormányzó hozzáállása változott, a deportálásokat azonban csak 

nemzetközi tiltakozások nyomására állította le. Az előadás konklúziója: Horthy azzal, 

hogy kormányzó maradt a német megszállást követően is, legitimálta a megszállást és 

az 1944-es eseményeket. 

A nap záróelőadását Nagy József tartotta: Az emlékezet néhány aspektusa. Interjú 

második világháborús veteránokkal a Székelyföldön címen. Az előadó alapos oral history 

módszertannal elemezte az általa Gyergyóban készített interjúkat. Hangsúlyozta a 

székelyföldi és magyarországi interjúk különbözőségeit, melynek fő okát a székelyek 

kisebbségi létében látta, mely önmeghatározásra késztet. Bemutatta, hogy születési év 

szerinti csoportosításban az emlékezeti minták hogyan változnak, valamint az I. és II. 

világháborús narrációkat hasonlította össze. Nagy József interjúk vetítésével tette 

színesebbé az előadását. 



Modern Magyarország 1. évf. (2012) 1. szám 

 

253 

 

Az előadásokat követő vita valóban parázzsá vált a jelenkortörténet 

természetéből adódóan – nevezetesen: hogyan konfrontálódnak a történészek és az 

eseményeket átélt személyek álláspontjai. Elsőként egy Horthy-korabeli katonacsaládból 

származó úr kért szót, aki erősen bírálta Turbucz Dávid Horthy-képét azzal kezdvén 

hozzászólását: „Nálam hitelesebben ezt senki nem tudja.” A történeti valóságnál sokkal 

pozitívabb Horthyt festett le, és különféle – mai napig elevenen élő – toposzokkal vette 

védelmébe a kormányzót. Az hozzászóló megjegyzéseire Pritz Pál reagált: „Az igazat 

mondd, ne csak a valódit.” – rámutatva arra, hogy az érintett személyek csak egy 

szemszögből, a sajátjukból látják az eseményeket, míg a történész nagyon sok 

szempontot figyelembe véve rekonstruálja a történeti valóságot. Pritz tanár úr adatok, 

tények említésével próbálta a Turbucz Dávid által is bemutatott Horthy-képet erősíteni. 

A vitában nyilvánvalóan egyik fél sem győzte meg a másikat, a témáról való eszmecsere 

azonban talán mindenki számára tanulságos volt. 

 

A második napon, csütörtökön 10 órakor folytatódott a konferencia. Az első 

szekció elnöke, Dobszay Tamás felhívta a figyelmet egy nemzetközi pályázatban való 

közreműködés lehetőségére, majd Kárbin Ákos beszélt Adalékok az 1892. évi magyar 

valuta-enquète történetéhez címmel. Az Osztrák-Magyar Monarchia valutareformját 

megelőzően került sor a címben említett enquête-ra, miután 1890-re sikerült stabilizálni 

a birodalom pénzügyi helyzetét. Enquête-ra külön került sor Bécsben és Budapesten, 

azonban ezek valójában csak formális események voltak, az aranyvaluta bevezetése 

ekkor már elhatározott tény volt. A folyamatban jelentős szerepet vállalt Wekerle 

Sándor előbb államtitkárként, majd pénzügyminiszterként.  

A délelőtti szekció következő előadója Pécsi Tudományegyetemről érkezett, ahol 

az „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskola hallgatója. Somodi Imre témája is Pécshez 

kötődött: A pécsi jezsuita Pius Gimnázium az első világháború és a szerb megszállás éveiben. 
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Az előadó disszertációjában a gimnázium 1912 és 1948 közötti történetét dolgozza fel, 

amelyből most kiemelte az 1914–1921-es időszakot. Ezekben az években folyamatos volt 

az oktatás az intézményben annak ellenére, hogy közben az épület egy részében egy 

időre katonai kórházat rendeztek be, majd a szerb megszállás idején a magyarországi 

családoktól és hivataloktól elvágva kellett működnie. Azonban ezek a nehéz évek is 

hoztak magukkal pozitív változásokat, például ekkoriban alakult meg az önképzőkör és 

a fúvószenekar az iskolában.  

A szekció végén ismét érdekes hozzászólásokat hallhattunk Erdődy és Dobszay 

tanár uraktól. A felvetések alkalmat adtak arra, hogy Kárbin Ákos megindokolja az 

arany alapra való áttérés szükségességét azzal, hogy az ezüst elértéktelenedett, és nem is 

volt belőle nagy mennyiség a birodalomban, illetve a nemzetközi kereskedelem nagy 

része már arany alapon zajlott. Somodi Imrének pedig többek között arra a kérdésre 

kellett válaszolnia, hogy miért volt szükség egy újabb katolikus gimnáziumra Pécsen a 

már működő ciszterci iskola mellett. Az előadó szerint a meglévő Nagy Lajos 

Gimnázium nem tudta kielégíteni a katolikus oktatásra irányuló igényeket, másrészt a 

Pius Gimnázium rendelkezett internátussal is, ezért a vonzáskörzete országos volt. 

A rövid szünet és a finom pogácsa után Pritz Pál elnökletével folytatódott a 

konferencia. Elsőként Csajányi Melinda tartotta meg az előadását Születtem 1900-ban… 

Fejezetek egy bíborban született generáció elmúlt jövőjéből címmel. Melinda egy érdekes 

kohorsz-elemzésre vállalkozott, amelynek az első eredményeit tárta a hallgatóság elé. 

Az 1890 és 1910 között születettek közül választotta ki azokat, akik hercegi, grófi vagy 

bárói címet viseltek, és a törvényhozás tagjai voltak vagy maguk, vagy valamely 

szülőjük vagy pedig házastársuk, aki szintén 1890 és 1910 között született. A vizsgálat 

az egyes személyekről készített cédulákkal kezdődött, amelyeken az alábbi információk 

szerepeltek: apa, anya, házastárs, végzettség, birtokok, életút, gyermekek. Ezután 

következett az 1920 és 1944 közötti törvényhozók (2440 fő) közül az arisztokraták 
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kiemelése. Ezek szerint 286 fő alkotta a „bíborban született generációt”, vagyis ők 

kerültek be a további elemzésbe. A szempontok (iskolázottság, átlagos halálozási 

életkor, születési hely, utolsó tartózkodási hely) különböző csoportokat rajzoltak ki, 

majd az előadó három konkrét családot mutatott be közelképként.  

Ezután Grósz András következett, aki Egy kisebbségpolitikus küzdelmei és vívódásai. 

Bleyer Jakab parlamenti képviselői tevékenysége, 1920–1933 című előadásában először Bleyer 

életútját vázolta fel, majd áttért a kijelölt időszakra. Az előadó kiemelte, hogy Bleyer 

Jakab megtanulta az Osztrák-Magyar Monarchia egyeztetési politikájának gyakorlatát, 

amely a későbbiekben hasznára vált. Bleyer ugyanis politikai pályára lépett, 1919 

augusztusa és 1920 decembere között a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere 

volt, részt vett az 1920–1922-es nemzetgyűlésen, majd az 1927–1931-es és – 1933 

decemberében bekövetkezett haláláig – az 1931-35-ös képviselőház munkájában is. 1921-

ben német nyelvű hetilapot alapított, 1924-ben pedig létrehozta a Magyarországi Német 

Népművelődési Egyesületet. Keresztény-konzervatív politikusként az ország területi 

integritásának híve volt, elutasította a területi autonómiát, ugyanakkor síkra szállt a 

félmilliós hazai németség nyelvi-kulturális jogaiért. A Szent István-i állameszme 

fontossága mellett kiemelte a Németországgal való szoros kapcsolat szükségességét is. 

Utolsó parlamenti beszédében élesen bírálta a magyar politikai radikalizmus 

megerősödését és a kialakult helyzetben nyíltan utalt a német népközösségi eszme 

elsőbbségére a magyar állam iránti hűséggel szemben. 

A német kisebbség történetét folytatva Marchut Réka tartott előadást A Pest 

megyei németek a második világháború idején címmel, visszautalva Bleyer Jakab 

munkásságára a német nemzeti mozgalom megszervezésében. Ehhez kapcsolva az 

előadó bemutatta a kül- és belpolitikai körülmények hatására végbement 

radikalizálódást, valamint a Volksbund 1938-as megalakulását. Marchut Réka is a 

népszámlálási adatokat használta az egyesület hatékonyságának vizsgálatára, az 1941-es 
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összeírás számai alapján elmondta, hogy ebben az esetben sem hozta meg a sikert a 

német nemzeti mozgalomhoz kötődő agitáció. Az előadás ezután áttért az SS-

toborzásokra és a kényszersorozásokra, valamint a Hűségmozgalomra, amely 

alternatívát kínált a Volksbund-on kívül. Marchut Réka összegzésként úgy fogalmazott, 

hogy a magyarországi németek számára volt lehetőség a kívülmaradásra és a hazához 

való hűség kifejezésére, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy a Volksbund tagjait sem 

szabad egységesen megítélni. 

Az előadásokat számos hozzászólás követte Sipos Balázs, Dobszay Tamás, 

Erdődy Gábor és Pritz Pál tanár urak részéről. Ezek során Csajányi Melindának az 

önkényes generációválasztására hívták fel a figyelmet, illetve a szociológiai irodalom 

fogalomhasználatának vizsgálatát javasolták. Grósz András egy felmerült kérdésre adott 

választ, amikor arról beszélt, hogy nagyrészt nem önkéntes távozás volt Magyarország 

területéről a második világháború idején, hanem szervezett menekítés Észak-Erdélyből, 

majd egyre csökkenő intenzitással a trianoni Magyarország területéről is. A német 

menekülők többsége csak ideiglenes távozásra gondolt. Marchut Réka pedig a hat Pest 

megyei település feldolgozásával foglalkozó disszertációjának szerkezetében helyezte el 

mostani előadását. 

A két délelőtti szekció után következett az ebédszünet, amelynek során mindenki 

élvezhette a szervezők által biztosított büfé kínálatát, illetve megbeszélhette a látottakat 

és főként a hallottakat. 

Az ebédszünet után Divinyi Zsombor Egy befejezetlen per – a Jacobson-ügy c. 

előadása következett, amelynek alapjául egy Amerikában folytatott kutatás szolgált. A 

magyarországi kommunisták által lefolytatott koncepciós pereken belül kiemelkedő 

helyet és jelentőséget foglalnak el a külföldi állampolgárok elleni perek és eljárások. 

Israel Gaynor Jacobson egyike volt ezen eljárások szenvedő alanyainak. 1947 

szeptemberében került Magyarországra, és mint amerikai állampolgár, egyben egy félig 
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diplomáciai, félig segélyszervezet vezetője természetesen jó kapcsolatot ápolt az 

amerikai követség vezetőivel és más magas rangú tisztségviselőjével. Jacobson 

személye, munkája és kapcsolati hálója miatt nem zárható ki, hogy valóban végzett 

kémtevékenységet az USA részére, ám ez vádpont nem volt elég Rákosinak. Jacobsont 

cionista konspirációval kívánták megvádolni. Ezzel a perrel Magyarország megelőzte 

volna az összes szocialista államot, így Rákosi Mátyás valóban Sztálin legjobb 

tanítványává válhatott volna. A nagyszabású tervből végül nem lett per, Jacobsont 14 

nappal a letartóztatás után elengedték, és Ausztriában átadták az ottani amerikai 

nagykövetség képviselőinek. A miértekre biztos válaszaink jelenleg nincsenek. 

Elképzelhető egy fogolycsere, de az is lehet, hogy a moszkvai utasítás hiánya miatt a 

magyar vezetők mégsem vágtak bele ebbe a tervbe.  

Berki Imre Egervári László halálának hiteles története c. előadásában az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kezdő eseményének, a rádió ostromának egy szomorú 

epizódját mutatta be Egervári László történetén keresztül. Ismertette a Harminckettesek 

terén lezajlott összecsapás menetét és annak következményeit az események 

résztvevőinek visszaemlékezései, levéltári iratok segítségével. Bemutatta Egervári 

László „kultuszának” történetét. Egervári emlékének felhasználása jellemzően a 

propaganda céljait szolgálta és a rendszer önigazolásaként értelmezhető.  

Berki Imre előadását Kalász Péter Mezőgazdasági reform és a rádió a ’60-as években c. 

előadása követte. Az előadó a mezőgazdasági reform rádióműsorokban való 

megjelenését vizsgálta. A mezőgazdasági reform rövid ismertetése után a rádió 

hanganyagának történeti forrásként való használhatóságát vázolta, majd pedig a 

rádióműsorokat témájuk és formájuk szerint tipologizálta. Kalász kiemelte, hogy Nagy 

Tamás a gazdasági mechanizmust vázolta fel, Berend T. Iván arról beszélt, hogy a 

fokozatos átalakítási tervek miért fontosak. Csizmadia Ernő három adásban ecsetelte 

nézeteit a rádióban. Az elsőben a mezőgazdasági ár- és pénzügyi reformról, a 
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másodikban a tervezésről, módszerekről, értékesítésről, a harmadik adás pedig az 

irányításról szólt. Kalász Péter a reform értékelését a következőkben összegezte: az új 

gazdasági mechanizmus bevezetése elengedhetetlen volt a magyar gazdaság számára. A 

pozitív és negatív hatás ellenére változást hozott az ország életében.  

Varga Zsuzsa a szekció levezetőjeként külön hangsúlyozta, hogy ezek a 

rádióműsorok azért is érdekesek, mert a rendszer „szólamai” mellett itt piacról és 

árakról is beszéltek. Pritz Pál kérdést is intézett Berki Imréhez, ami arra vonatkozott, 

hogy az előadásban bemutatott eset, vagyis a kultuszteremtés mennyire rendszer-

specifikus? Az előadó szerint a kultuszteremtés a rendszer önigazolási 

mechanizmusának részét képezte, ám természetesen nem rendszerspecifikus, vagyis 

nem tekinthető csak a Kádár-korszak sajátjának. 

A konferencia utolsó szekciójában négy előadó szerepelt, mind a négyen 

egyháztörténeti témával foglalkoznak, ezért szerencsés választás volt, hogy a szekciót 

Balogh Margit vezette. Elsőként Cúthné Gyóni Eszter kapott szót, Endrédy Vendel 

vallomása volt vizsgálata tárgya és egyben előadása címe is. Gyóni Eszter bevezetésként 

elmondta, hogy egy kézzel írt vallomásról van szó, amelyet a meghurcolt és megkínzott 

zirci apát írt az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) börtönében 1950 őszén, illetve 1951 

tavaszán. Endrédyt államellenes bűntettekkel, összeesküvés szervezésével, 

kémkedéssel, valamint valutaüzérkedéssel vádolták. Vallomását ennek megfelelően 

átalakították, így a szövegben keveredik a szerzetes saját nyelvezete a kommunista 

fogalmakkal, ahogyan azt az előadó bemutatta. Az apátot végül 14 év börtönre ítélték, 

azonban 1957-ben szabadult, ekkor Pannonhalmán jelölték ki számára tartózkodási 

helyét. Endrédy Vendel 1981-ben hunyt el, 200 oldalas vallomása – megfelelő 

forráskiadásban – fontos forrása lehet mind a Zirci Apátság 1945 utáni történetének, 

mind a korszak egyháztörténetének. 
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 A soron következő előadás átvezetett az 1956 utáni konszolidációs időszakot 

követő letartóztatásokhoz, ezen belül is az egri ciszterciek ellen folytatott eljáráshoz. 

Wirthné Diera Bernadett témája – Az egri „Fekete Hollók” – az 1961-ben egyszerre több 

városban lezajlott házkutatások és letartóztatások történetét ismertette, illetve konkrétan 

ennek egri eseményeit. Az előadó elsőként felvázolta a szerzetesrendek tevékenységét 

feloszlatásuk után, egyrészt a lelkipásztori, másrészt a tanítói-nevelői tevékenységet, 

amelyek lehetőséget kínáltak az egyházi élet és a hitoktatás folytatására. Az 

államhatalom részéről természetesen mindezt nem nézték jó szemmel, több éven 

keresztül megfigyelték a volt szerzetesek és apácák egri tevékenységét, majd ezek után 

került sor letartóztatásukra, kihallgatásukra és elítélésükre. A két fő vádlott Hervay 

Ferenc és Vastag Sándor 4 és fél, illetve 2 év börtönbüntetést kaptak, az eljárásban 

gyanúsítottként résztvevőket pedig eltiltották a papi pályáról, és kényszerlakhelyt 

jelöltek ki számukra. A szerzetesek által irányított csoportok aktív tagjait szóban 

figyelmeztették. Diera Bernadett összesítése szerint a per összesen 74 főt érintett. 

A soron következő előadás egy kisebb felekezet történetéhez kapcsolódott, a 

magyarországi Hetednapi Adventista Egyházon belüli szakadás részleteit tárta elénk. 

Holló Péter Egy út vége. A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának elnöke 

Magyarországon 1984-ben címmel Neal Wilson magyarországi látogatásának 

körülményeit vizsgálta, illetve az azt megelőző eseményeket. 1975 és 1977 között 

ugyanis több prédikátort és egyháztagot kizártak a Hetednapi Adventista Egyházból 

(HNAE) az ökumenizmus kérdéséhez való eltérő hozzáállásuk miatt. A kizártak 

kísérletet tettek a kérdés rendezésére, azonban sikertelenségük oda vezetett, hogy 

nemzetközi segítséget kértek. Wilson eleinte hajlott arra, hogy a szakadást felszámolják, 

azonban Miklós Imrével, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével és Szakács Józseffel, a 

HNAE korábbi elnökével való találkozása után mégsem ebben a felfogásban foglalt 

állást. Döntése megváltozásának okát Holló Péter abban látta, hogy a „kis hidegháború” 
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idején a szocialista blokkban megjelenő amerikai egyházi tisztviselő engedett az állam 

nyomásának. Zárásként pedig kiderült, hogy a kizártak vezetőjéről elnevezett Egervári-

csoport ezek után illegalitásban működött tovább, 1990-ben vált elismertté, de a kérdés 

máig rendezetlen az adventista egyházon belül. 

A konferencia utolsó előadója Bárány Zsófia volt, aki Amnem parvorum facit unda 

frequens fluviorum – Az ún. „kreatív kisebbségek” szerepe az állam és az egyház viszonyában az 

1970-es években című előadásában arra keresett választ, hogy hogyan váltak a katolikus 

egyházon belül megjelenő „kreatív kisebbségek” az állam és az egyház közötti dialógus 

részeivé, vagyis – utalva az előadás címére – hogyan táplálja a folyamot sok kis patak. A 

bevezetésből kiderült, hogy az 1960-as években megjelenő helyi egyházi 

csoportosulások gyakran nemzetközi mozgalmakká nőtték ki magukat, megrepesztették 

az egyház egységét. Majd az előadó rámutatott, hogy Magyarországon a 

bázisközösségek aktivizálódása az 1970-es évek második feléhez köthető. Az őket 

jellemző nyitottság a protestánsok felé, illetve a közösségi élet modern formáinak 

bevezetése új embereket nyert meg a vallás számára. A folyamatot az államhatalom 

éberen figyelte, és az ellene való fellépéshez igyekezett a magyar Püspöki Kart is 

megnyerni. Bárány Zsófia a csoportok megszüntetésének nehézségét abban látta, hogy a 

közösségeket gyakran a magyar egyházi elithez közelálló személyek vezették. 

A hosszú, ám nagyon érdekes témákat felvető szekció végén természetesen igen 

sokan kértek szót, így például Kereszty Rókus ciszterci szerzetes Dallasból, aki Endrédy 

Vendel vallomásairól szeretett volna további részleteket megtudni. Hozzá kell tenni, 

hogy a konferenciát megtisztelte jelenlétével Zakar Polikárp nyugalmazott zirci apát is. 

Az oktatók részéről Erdődy, Pritz és Dobszay tanár urak tettek fel kérdéseket, illetve 

említettek új szempontokat is a vizsgált témák kapcsán. Ezek közül talán a 

legjelentősebb az a kérdéskör volt, amely arra vonatkozott, hogy az államvédelmi 

apparátus láthatóan nagy erőket mozgósított az egyházakkal szemben, ezzel mintegy 
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saját maga kreálta, illetve nagyította fel az ügyeket. Ezt az álláspontot osztotta a 

jelenlévők nagy része. A nézők között helyet foglaló Arató László, aki személyesen is 

érintett volt a Fekete Holló-mozgalom elleni eljárásban, alá is támasztotta a rendszerben 

rejlő önmozgást az egykor rá irányuló megfigyelés technikai részleteinek bemutatásával. 

Az elhúzódó hozzászólások után Balogh Margit zárta be a konferenciát, amely 

igazán jól sikerült. Örvendetes volt, hogy a legtöbben vetítéssel kötötték egybe az 

előadásukat, ami többnyire segítette a hallgatóságot a témában való eligazodásban a 

megnevezett személyekről közölt képekkel, adatsorokkal, illetve idézetek kivetítésével. 

A konferencia minden évben bizonyítja, hogy igen széles spektrumban készülnek 

a doktori disszertációk a programunk keretében. Másfelől egy-egy doktoranda, 

doktorandusz esetében jól látható a fejlődés évről-évre a kutatások alaposságában és az 

előadási készség javulásában egyaránt. Az oktatók és a résztvevők hozzászólásai pedig 

igen értékes jelzések a munkafolyamat állapotát tekintve, és gyakran útmutatásként is 

szolgálnak a továbbiakra nézve. 

A kétnapos, kemény munkát a jól megérdemelt – hagyományos – sörözéssel 

zárták mindazok, akik kitartottak csütörtök estig. A hűvös idő ellenére a sörök és az 

egyéb frissítők igazán jó hangulatot teremtettek, oldották a fáradtságot, ezt bizonyította, 

hogy az utóhad igen későn hagyta el a Fecske Presszó teraszát. 

 

A hagyomány pedig 2012-ben sem szakadt meg, a júniusi – ismét két napos – 

konferencián ráadásul bemutatásra került a 2011-es előadások bővített változatát 

tartalmazó, frissen megjelent tanulmánykötet is. 

 

 

 

Készítette: Manhercz Orsolya, Marchut Réka és Szilágyi Adrienn


