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Fekete Bálint 

 

TANSZÉKI RETROSPEKTÍV 

 

Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének egy éve  

(2014/15-ös tanév) 

 

 

Az idő rohan, és ezt még azok is érzik, akik a múlttal foglalkoznak. Az egyetemen hasonló 

a tapasztalat: a gólyák még alig vették fel első óráikat, máris elkezdődött a téli 

vizsgaidőszak, amit alighogy sikerült kihevernie az oktatóknak és a hallgatóknak 

egyaránt, máris záróvizsgázókkal és friss diplomásokkal telik meg a kampusz. Közben 

talán fel sem tűnik, vagy nem tudatosul, hogy a kurzusok és vizsgák vég nélküli 

körforgásán túl – akár tanszéki szinten is – mi minden zajlik, amitől egy felsőoktatási 

intézmény hivatali–szolgáltatói szervezete valódi universitasként működik. Az universitas 

márpedig az oktatók és a hallgatók közössége, és ezt a közösséget folyamatosan építeni, 

formálni kell. Az alábbiakban azt tekintem át, hogy az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar 

Történeti Tanszéke mit tett hozzá az egyetemi közélethez a 2014/15-ös tanévben. 

 Mindennek persze nem az öndicséret a célja, csupán a számvetés, ami semmiképp 

sem lehet teljes, hiszen épp az marad láthatatlan, ami a legfontosabb: az a rengeteg 

befektetett plusz munka, amely nélkül aligha valósulhatott volna mindaz, amiről szó lesz 

a következőkben, valamint az a rengeteg élmény és tapasztalat, amivel az egyetem 

polgárai és az érdeklődők gyarapodtak. 
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A tanszék számokban 

 

Elöljáróban fontos leszögeznem, hogy az elektronikus regisztráció és ügyintézés 

korszakában is szinte lehetetlen pontos számadatokat megtudni. Az alábbiakban közöltek 

éppen ezért inkább tájékoztató jellegűek, de a tendenciákat viszonylag jól tükrözik. 

 Mivel a tanszéki munka javarészt az oktatási feladatok ellátásból áll, ezért elsőként 

ezt a témát tekintem át. Az alábbi táblázat a tanszék kurzuskínálatát foglalja össze (azzal a 

megjegyzéssel, hogy valószínűleg nem minden kurzus indult el). 

 

 I. félév II. félév Összesen 

BA 41 43 84 

MA 9 23 32 

PhD 8 8 16 

Összesen 58 74 132 

1. táblázat 

 

 Alapszakon (BA) a kínált 84 kurzusból 55 szeminárium, 11 előadás és 18 

zárószeminárium volt. Mesterszakon (MA) a két félév alatt 25 szemináriumot és 7 előadást 

hirdetett a tanszék. A 32 óra közül 21 szakirányos mesterszakosoknak, 7 tanári képzésben 

részt vevőknek, 4 muzeológusoknak szólt. 

 Az óriási óraterhelésnek köszönhetően rengeteg hallgató került kapcsolatba a 

tanszékkel. Bár mindenre kiterjedő pontos számok nem ismertek, de leszögezhető, hogy a 

Történeti Intézetben az egyik legmagasabb hallgatói létszámmal dolgozik a tanszék. 

Mesterképzésre I. évfolyamon 18, II. évfolyamon 14 fő iratkozott be (és vannak túlcsúszók 

is!), a doktori képzésben 21 hallgató vett részt. A magas létszám a minden képzési szintre, 

formára vonatkozó témavezetésekben mutatkozik meg leginkább: alapképzésen 

negyvenhatan, mesterképzésen tizenhárman adták le záródolgozatukat. Külön ki kell 

emelni, hogy hét sikeres doktori védés volt az elmúlt évben: Cúthné Gyóni Eszter, Vér 
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Eszter Virág, Grósz András, Herber Attila, Kárbin Ákos, Soós Viktor Attila és Szécsényi 

András szerzett sikerrel fokozatot. 

 A fenti áttekintés jelzi, hogy az oktatás önmagában is bőséges feladatokat ró a 

tanszék „gerincét” alkotó oktatói gárdára, amely mindössze tizenegy főből áll: Izsák Lajos 

professor emeritusként, Föglein Gizella, Varga Zsuzsanna, Csapó Csaba, Dobszay Tamás, 

Pajkossy Gábor, Sipos Balázs, Szerencsés Károly és Zeidler Miklós habilitált egyetemi 

docensként, Manhercz Orsolya tanársegédként oktatott az Erdődy Gábor egyetemi tanár 

által vezetett tanszéken. 

 Az oktatói gárda tudományos teljesítménye – a 2014-es naptári évre vonatkozóan – 

a következőképpen összegezhető: 

 

Könyvek és könyvfejezetek, magyar nyelvű  12 

Tanulmányok, cikkek, magyar nyelvű  26 

Könyvek és könyvfejezetek, idegen nyelvű  1 

Tanulmányok, cikkek, idegen nyelvű  2 

Hazai konferencián való részvétel (alkalom)  20 

Nemzetközi konferencián való részvétel (alkalom)  7 

2. táblázat 

 

 A kurzusok megtartása – szerencsére – nem kizárólag a státuszban lévőkre hárul, 

hiszen több mint 20 vendégoktató segítette hosszabb-rövidebb ideig az eligazodást a 19‒

20. századi magyar történelemben. A különféle intézetekből és műhelyekből (pl. MTA 

BTK TTI, PTI, NKE) érkező felkért oktatók színesítették a palettát mind témákat, mind 

módszereket illetően. 

 A már fokozattal rendelkezőkön túl a PhD-hallgatók és doktorjelöltek közül heten 

kaptak lehetőséget arra, hogy egy egész féléven át oktassanak, de egy-egy óra erejéig 

többen is katedrára álltak. Ehhez természetesen minden segítséget megkaptak, sőt a 

doktori program újdonságaként, kísérleti jelleggel bevezetésre került az a rendszer, 
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amelynek első lépcsőfokát egy kötelező tanításmódszertani kurzus jelenti, amelyet egy 

hospitációval összekötött társ-oktatói félév követ (néhány önálló óra megtartásával, 

konzultációkkal). A folyamat lehetőséget ad arra, hogy a gyakorlattal nem rendelkező 

doktori hallgatók folyamatosan csiszolják oktatói képességeiket, mielőtt önálló, egész 

szemesztert felölelő kurzusokat tartanának. 

 Ide kívánkozik, hogy a rengeteg adminisztrációval, előkészülettel járó oktatási és 

egyéb feladatokban is számíthatunk segítségre. Tanszéki előadóként Sallai Gabriella segíti 

a munkát, és újabban a hallgatók közül, pályázat útján választott önkéntesek, ún. tanszéki 

demonstrátorok is közreműködnek a programok szervezésében, lebonyolításában (Angyal 

Katalin, Matolcsy Réka, Nádasdi Szandra és Kósa Kristóf). 

 

 

Az oktatáson túl... 

 

A tanszék szakmai és kulturális programkínálatának kialakításakor a legfontosabb az, 

hogy a kiemelt évfordulókról rendre megemlékezzünk. Ezeken az alkalmakon arra is 

törekszünk, hogy sor kerüljön a nemzeti ünnephez kapcsolódó, a történeti kontextust 

árnyaló szakmai beszélgetésekre, előadásokra. 
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1. tabló 

  

A már hagyományosnak tekinthető október 6-i és március 15-i előadások keretében  

ősszel Csikány Tamás ezredes tartott előadást A szabadságharc tábornokai címmel, tavasszal 

pedig öt 1848–1849-es témájú, frissen megjelent kötet bemutatására került sor (Hermann 

Róbert – Benkő Levente (szerk.): Ágyúba öntött harangok. Tanulmányok Gábor Áron 

születésének 200. évfordulójára; Kővári László: Erdély története 1848–49-ben c. munkájának új 

kiadása; Csikány Tamás: Kisháború Háromszéken – 1848. december; Hermann Róbert: A 

honvesztéstől a honmentésig. Perczel Mór téli hadjárata; Süli Attila: Erdélyi arisztokrata sors a 

„csudák évében”. A gróf Mikes család tagjainak szerepe az 1848–49-es forradalomban és 

szabadságharcban). 
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2. tabló 

 

 Az egyetemi identitás kapcsán kiemelt jelentőségű az október 23-i megemlékezés, 

amelyet idén is az I. Tóth Zoltán Körrel közösen szerveztünk. Ennek során – Pajkossy 

Gábor a rendszerváltás körül aktuálissá vált, ELTE-seket érintő rehabilitácókkal 

kapcsolatos bevezetője után – az Eötvenhat című filmet vetítettük, amelyben számos 

egykori ELTE-s hallgató szólal meg, köztük kiváló történészek, akikkel a mai hallgatók 

már nem találkozhatnak (pl. Szabad György, Szakács Sándor stb.). Szerencsére néhány, 

még élő egykori ELTE-s polgárt sikerült meghívni.  
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3. tabló 

 

A filmvetítést koszorúzás és mécsesgyújtás zárta a Főépület aulájában. A 

rendezvény sikerét mutatja, hogy novemberben egy önálló beszélgetésre is sor került. 

Ekkor Kelemen Elemér, Trencsényi Imre és Vadász Sándor is megosztotta élményeit a 

megjelentekkel, és a témát kutató Dr. Borsodi Csaba intézetigazgató úr is rengeteg érdekes 

adalékkal szolgált. 

Külön ki kell emelni, hogy 2014 novemberében átadott „Névsor a fugákban” 

emlékmű6 háttérkutatásait Csonka Laura végezte, aki tanszékünk doktori programjában 

                                                 
6 A részleteket l. http://emlekhely.btk.elte.hu/ (Utolsó megtekintés: 2016. május 15.) 
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vesz részt. Az emlékmű átadásán oktatóink és hallgatóink is nagy számban képviseltették 

magunkat. 

A szakmai programkínálatban rendre szerepelt egy-egy frissen megjelent kötet 

bemutatója. Szerencsére az is elmondható, hogy a legtöbb esetben a tanszékhez kötődő 

szerzők munkáinak méltatására került sor. A már említett 1848–1849-es köteteken túl Réfi 

Attila A császári-királyi huszárság törzstiszti kara..., Anssi Halmesvirta Kedves rokonok, 

Stefano Bottoni A várva várt Nyugat, Molnár Ferenc A Munkácsi Egyházmegye 1848‒1849-

ben, illetve Dénes Iván Zoltán Szekfű Gyula munkásságáról szóló A történelmi 

Magyarország eszménye c. könyvét ismerhették meg az érdeklődők. 

 Mindezeken felül folytatódott a Dr. Pritz Pál vezette teadélután-sorozat, amely 

egyfajta posztdoktori műhelyként működik, és amelyeknek egyes alkalmairól az 

érdeklődők a moma.elte.hu oldalon beszámolót olvashatnak. Kísérleti jelleggel 

megrendezésre került az OTDK-n indulóknak és szakdolgozóknak egy módszertani 

műhely (Cieger András és Fónagy Zoltán részvételével), amely eligazodást kínált 

módszertani kérdésekben. Ide kívánkozik, hogy Kisőrsi Zsófia II. helyezést ért el az 

OTDK-n a „Magyar gazdaság-, társadalom és életmód a 20. században” szekcióban. 

 A tanszéken folyó kutatások közül lezárult a Dobszay Tamás vezette OTKA-kutatás 

(Az 1843–44-es országgyűlés kerületi üléseinek naplója), amelyről novemberben a résztvevők, 

Szilágyi Adrienn és Dobszay Tamás tartottak beszámolót. A beszámoló előadásokat 

kerekasztal-jellegű szakmai beszélgetés követte. 



Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám 

 

 

291 

 

 

4. tabló 

 

Természetesen nem csak hazai, de külföldi vendégeket is fogadtunk.  A bonni 

egyetemről érkező Dr. Hermann-Josef Scheidgen három előadást tartott április folyamán. 

A legutóbbi tanszéki doktori konferencián pedig Johanna Mellis mutatta be folyamatban 

lévő kutatásait, amelyek a magyar sportolók és sportvezetők helyzetét vizsgálják a 

szocializmus időszakában. 
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A „szakmán túl” 

 

Természetesen nem csak a előadókban, szemináriumi termekben fordultunk meg az 

elmúlt két szemeszterben. Az egyetem falain kívül és belül is több olyan programunk volt, 

amely alkalmat adott arra, hogy kötetlenebb, szabadabb légkörben, egy-egy látványosság 

megtekintése közben, vagy egy-egy pohár hűsítő, üdítő mellett megvitassuk a minket 

érdeklő kérdéseket. 

 

 

5. tabló 
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 Az oktatók és a doktoranduszok közül az edzettebbek ősszel és tavasszal is 

gyalogtúrára indultak. Októberben a Zsámbéki-medencében, áprilisban pedig a Pilisben 

barangoltak a magyar új- és jelenkort kutató ELTE-sek.  

A már szintén hagyományos, I. Tóth Zoltán Körrel közös kirándulás ősszel ezúttal a 

Dél-Alföldre és a Vajdaságba vezetett. A mintegy húszfős társaság – Csapó Csaba szakmai 

vezetésével – november közepén ellátogatott Kecskemétre, Kiskunmajsára, Szabadkára, 

Csantavérre, Zentára és Hódmezővásárhelyre. 

 Az órákhoz kapcsolódva több, kisebb volumenű program volt. Csapó Csaba a 

rendőrmúzeumot és a frissen avatott Országgyűlési Múzeumot kereste fel hallgatóival, 

Dobszay Tamás várostörténeti sétát vezetett Budapest belvárosában a muzeológusoknak, 

míg Csikány Tamás tavasszal Komáromban kalauzolta az érdeklődő egyetemistákat.  
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6. tabló 

 

 Külön ki kell emelni Manhercz Orsolya és Szilágyi Adrienn várostörténeti kurzusát, 

amelynek keretében több budapesti célpontot felkerestek. A kurzus igen népszerű, és ezért 

különösen „piacképes” történelmi–kulturális séták világába engedett betekintést, és ami 

fontosabb, innen kinőve valósult meg az országosan megrendezett Múzeumok Éjszakája 

Trefort-kerti programja: egy egyetemtörténeti séta, valamint a kampuszt az érdeklődőkkel 

játékos formában megismertető mobilapplikáció a Mistory szoftverfejlesztő csapattal 

közreműködve. A szervezés, lebonyolítás során nagyban támaszkodhattunk a hallgatókra, 

és a várt siker nem is maradt el, rengeteg látogatót sikerült becsalogatni az ELTE 

bölcsészkampuszára. 
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7. tabló 

 

Az egyik legnépszerűbb, legjobb hangulatú tanszéki program a Hozd magaddal a 

bögrédet!, amelynek alapgondolata az volt, hogy a folytonos rohanás közben lehetőséget 

adjunk arra, hogy a hallgatók (BA-sok, MA-sok, PhD-sok) és az oktatók, dolgozók az 

órákon kívül, egy-egy csésze tea vagy üdítő mellett kötetlen formában beszélgethessenek. 

Ehhez kapcsolódva idén már második alkalommal rendeztük meg a fotópályázat 

eredményhirdetését. A pályázatra bárki szabadon jelentkezhetett a megadott témákhoz 

kapcsolódó képpel. Az idei kiállításon végül a pályaművek és tanszéki életképek kaptak 

helyet (szerencsére bőven volt miből válogatni!). 
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8. tabló 

 

 

Hallgatói szervezetek, hallgatói aktivitás 

 

Mivel az áttekintés a tanszék doktori konferenciájára készült, elsőként ide kívánkozik, 

hogy a PhD-hallgatók mivel járultak hozzá a Doktoranduszok Országos Szövetsége 

Történelem- és Politikatudományi Osztálya (DOSz TePo) sikeres működéséhez. A 

tanszékről – eddig – Fekete Bálint, Pettinger-Szalma Vendel és Sós János csatlakoztak a 

szervezethez. 
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9. tabló 

 

 Az osztályüléseken túl szervezőként részt vettek a Nemzet(politika) és 

emlékezet(politika) című debreceni rendezvényen, ahol Zeidler Miklós tartott előadást a 

történettudomány alakulásáról, feladatairól, illetve az emlékezetformálás és a politika 

kapcsolatáról. Külön ki kell emelni a DOSz Café sorozat márciusi állomását, amelynek az 

ELTE adott helyet Megújul(t)-e a történelemtanár eszköztára címmel. A rendezvényen – az 

aktualitás és a kiemelt érdeklődés okán – szóba került a történelemtanítás helyzete, az új 

törvényi környezet és természetesen az új tankönyvsorozatok is. 

 Ezen felül említést érdemel, hogy a tanszék képzésein tanuló hallgatók közül 

többen is rendszeres és aktív résztvevői az International Students of History Association 

(ISHA) rendezvényeinek (pl. Kisőrsi Zsófia, Szabó Csaba). Az angol munkanyelv 
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gyakorlása és a nemzetköziesítés szempontjából lényeges, hogy hallgatóink az elmúlt egy 

évben nem hiányoztak egyetlen rendezvényről sem, ott voltak Ljubljanában, Pulában, 

Olmützben, Bukarestben és legutóbb Szkopjéban is. A külföldi rendezvények mellett 

rendszeressé váltak az ezeket előkészítő ún. „Preparing Workshop”-ok is, illetve az – az 

egyelőre kizárólag az ELTE BTK történész hallgatóiból álló – ISHA Budapest szekciója 

sikeresen együttműködik a Tihany Centre for Political Analysis-szal, aminek köszönhetően 

többen részt vettek egy tihanyi műhely-hétvégén. 

 

 

10. tabló 
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Remélhetőleg a jövőben is jelen lesznek az ELTE hallgatói, és különösen a tanszék 

mester- és doktori képzésben tanulói mindkét szervezetben. 

 

* 

 

Végezetül illő köszönetet mondani mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy az ELTE BTK 

Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszéke az oktatási feladatok ellátásán túl kivehesse a 

részét a tudományszervezésből, továbbá kulturális programokat kínálhasson a 

nagyközönségnek. Természetesen köszönet illeti az ELTE BTK Történeti Intézetét, 

valamint az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatát, amiért támogatták a programok 

megvalósulását, csakúgy mint a résztvevőket – legyen szó az egyetem polgárairól vagy 

más érdeklődőkről –, akik nélkül nem lenne teljes a sor. Végül köszönetet kell mondani 

azoknak, akik felvállalták azt a rengeteg, szervezéssel, kivitelezéssel járó plusz munkát, 

amely nélkül igencsak rövid áttekintés született volna, és ami még fontosabb, amely nélkül 

nem lenne ilyen pezsgő és jó hangulatú a tanszék. Reményeink szerint lesznek követőik, és 

legalább ilyen terjedelemben számolhatunk be a Modern Magyarország elkövetkező 

számaiban a Múzeum körúti Főépület második emeletén folyó életről. 

 

 

 

Az illusztrációként szereplő fényképek, plakátok a Tanszék hallgatóinak és oktatóinak munkái. A 

tablókat Fekete Bálint készítette. 
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