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RÉSZLETES PROGRAM 

2019. november 28. (csütörtök) 

10.00– Regisztráció (Aula)  

11.00–11.15 Megnyitó (Díszterem) 

 Görög Márta, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja  

11.15–13.00 PLENÁRIS ELŐADÁS (Díszterem) 

 Révész Béla: A Fekete Doboz és a rendszerváltás filmes dokumentációja 
 A rendszerváltás képekben (Fekete Doboz filmvetítés); Elbert Mártával Révész Béla beszélget 

 Levezető elnök: Varga Norbert, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettese 

13.00–14.00 Szendvicsebéd (Aula – Kamaraterem) 

14.00–15.30 Szekció előadások (Sz 1–Sz 9) 

SZ 1 

Rendszerváltás(ok)? Kontinuitás és diszkontinuitás 1989 után 
elnök: Gyáni Gábor; felkért hozzászóló: Gyáni Gábor 

• Kovács Éva: Tükörszilánkok – Kádár-korszakok a személyes emlékezetben. Egy 15 évvel ezelőtti kutatás 
kritikai újragondolása 

• Horváth Sándor: Azelőtt. Generációs identitások és társadalmi gyakorlatok 1989-ben 
• Apor Péter: Azután. Aktivista identitások és 1989 

1. terem 
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14.00–15.30 Szekció előadások (Sz 1–Sz 9) folytatás 

SZ 2 

Társadalmi csoportok 
elnök: Valuch Tibor; felkért hozzászóló: Valuch Tibor 

• Bartha Eszter: A munkások és a rendszerváltás: kelet német és magyar válaszok 
• Kisörsi Zsófia: Társadalomkritikai gondolkodás megnyilvánulásai az ingázókról szóló publikációk tükrében 

(1960–1989) 
• Huhák Heléna: A társadalmi mozgósítás fogalmának megváltozása 

2. terem 

SZ 3 

A kisebbségi magyar pártok megszervezői 1989 előtt 
elnök: Bárdi Nándor 

• Vajda Barnabás: 1989–1990 Szlovákiában: a közéleti pezsgés kivételes időszaka 
• Tóth Szilárd János: A magyar elit és a politikai átrendeződés a vajdaságban, 1990 
• Novák Csaba Zoltán: Az RMDSZ és a romániai magyar kulturális elit 1989 előtti kapcsolathálózata 

3. terem 

SZ 4 

Nő, test, politika 
elnök: Eperjesi Ágnes; felkért hozzászóló: Hadas Miklós 

• Eperjesi Ágnes: Csizmák az asztalon – képzőművészet és politika átfedései a rendszerváltás korában 
• Acsády Judit: Az államszocializmus demokratikus ellenzékének elmaradt nőemancipáció-reflexióiról 
• Turai Hedvig – András Edit: Több lett-e a nő művész 1989 után? 

4. terem 

SZ 5 

Zene és rendszerváltás 
elnök: Dalos Anna 

• Dalos Anna: A zeneélet vitáiról. A Magyar Zeneművészeti Társaság megalakulása 
• Ignácz Ádám: A kelet-európai zenetudomány nyugati kapcsolatai a hetvenes-nyolcvanas években.  

A magyar példa 
• Kusz Veronika: Dohnányi Ernő rehabilitációja 
• Péteri Lóránt: Adalékok a Budapesti Fesztiválzenekar megalakulásának történetéhez 

5. terem 

  

no
ve

m
be

r 
28

. 



1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetősége – RÉSZLETES PROGRAM  

4 

14.00–15.30 Szekció előadások (Sz 1–Sz 9) folytatás 

SZ 6 

Helytörténet és rendszerváltás 
elnök: Tóth István 

• Végső István: Egy napos részvételi demokrácia ’79 – a kiskunhalasi Nemes Tanács története 
• Bodnár Barbara: A diósgyőri Vasgyár mindennapjai a sajtó hasábjain a rendszerváltozás idején 
• Pálinkó Máté: A Hódmezővásárhelyi Espereskerület Egyházközségei a Kádár-korszakban és a rendszerváltás 

idején 

6. terem 

SZ 7 

A Nyugat vonzásában: a magyar diplomáciai és felső tisztikar mentális átalakulása az 1960-as évektől az 1990-es 
évek közepéig 
elnök: Pótó János 

• Kemény János: A magyar külügyi tisztviselők és a Nyugat – az 1960-as évektől a rendszerváltásig 
• Sáringer János: Magyar diplomaták és diplomácia az 1990-es években 
• Horváth Miklós: A Magyar Néphadsereg (Magyar Honvédség) főtiszti kara összetételének és mentalitásának 

változásai az 1980-as és 1990-es években 

7. terem 

SZ 8 

Tabuk és kitörési pontok a Kádár-korszakban 
elnök: Jobst Ágnes; felkért hozzászóló: Gyarmati György 

• Szekér Nóra: Aki nincs ellenünk, az velünk van? Az aczéli kultúrpolitika logikája, állambiztonsági vetülete és a 
kitörési pontok 

• Pócs Nándor: Összedől ez magától?! A magyar punk harca az örök 1979. november 11. ellen 
• Palasik Mária: Az 1945-ös gyömrői gyilkosságok évtizedeken át tartó tabuja és az áldozatok családtagjainak 

túlélési technikái 

8. terem 

 
  

no
ve

m
be

r 
28

. 



Interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencia – RÉSZLETES PROGRAM  

 

5 

14.00–15.30 Szekció előadások (Sz 1– Sz 9) folytatás 

SZ 9 

Táncház- és népi kézműves mozgalom 
elnök: Fülemile Ágnes 

• Juhász Katalin: A táncházmozgalom és a „három T” az oral history források tükrében  
• Fülemile Ágnes: A belső nézőpont – táncház és amatőr együttesi táncmozgalom az 1970-es, 1980-as években, 

mint szubkultúrás generációs élmény 
• Cseh Fruzsina: Népi kézművesek és ellenzékiség az 1970-es, és 1980-as években – esettanulmányok 
• Vámos Gabriella: Fiatalok Népművészeti Stúdiója – a tárgyalkotó népművészet átalakulása  

a Kádár-korszakban 

9. terem 

15.30–16.00 Kávészünet (Aula) – Poszter bemutató (I. emelet) 

16.00–18.00 Szekció előadások (Sz 10–Sz 17) 

SZ 10 

Politikaformáló emlékezet 
elnök: Molnár Judit; felkért hozzászóló: Földes György 

• Szekeres Tamás: A rendszerváltás hatása a Horthy-korszak hivatalos értékelésére 
• Pótó János: Nagy Imre emlékezete a rendszerváltásban 
• Pók Attila: 1989 helye a huszadik századi magyar rendszerváltoztatások sorában 
• Fazekas Zsuzsanna: Hogyan nem lett október 23-a a rendszerváltás ünnepe? 

1. terem 

Sz 11 

Demokrácia és ellenzéki mozgalmak 
elnök: Révész Béla 

• Fehér Renátó: Közelítési kísérletek a Társadalmi szerződéshez 
• Bartha Ákos: A Bajcsy-Zsilinszky Társaság és a rendszerváltozás 
• Danyi Gábor: Harisnya, ablakkeret és szabad gondolat – A lengyel ellenzék szerepe az 1980-as évekbeli 

magyar második nyilvánosság kialakulásában 
• Mikecz Dániel: ‘89 tüntetései: szereplők, ügyek, következmények 

2. terem 
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16.00–18.00 Szekció előadások (Sz 10–Sz 17) folytatás 

Sz 12 

A kisebbségi kérdés átalakulása a rendszerváltás idején 
elnök: Dobos Balázs; felkért hozzászóló: Bárdi Nándor 

• Dobos Balázs: A magyarországi nemzetiségek önszerveződési folyamatai és a rendszerváltás 
• M. Balázs Ágnes: A kisebbségek országgyűlési képviselete és a rendszerváltás tanulságai 
• Kállai Ernő: A roma etnikai politizálás intézményesülésének kezdetei a rendszerváltozás idején 
• Gadó János: „Zsidóság, mint nemzetiség”. Kategorizációs viták a zsidó közösségben 1989 után 

3. terem 

Sz 13 

Elit- és orientációváltások a magyar gazdaságban az 1960-as évektől az 1990-es évekig 
elnök: Germuska Pál; felkért hozzászóló: Varga Zsuzsanna 

• Germuska Pál: Keleti integráció – nyugati kooperáció? Elitviták Magyarországon az Európai Gazdasági 
Közösségről 

• Honvári János: Gazdasági és politikai elitváltás egy vidéki nagyvárosban az 1960-as évek második felében 
• Bertalan Péter: Egy „keserédes” történet – a magyar rendszerváltoztatás geopolitikai, gazdasági, etikai 

vonatkozásai a cukoripar szervezeti transzformációjának, valamint privatizációs kataklizmájának tükrében 
• Bódy Zsombor: Rendszerváltás mint a szocialista technokrácia csődje 

4. terem 

Sz 14 

COURAGE – Underground kultúrák  
elnök: Horváth Sándor; felkért hozzászóló: Apor Péter 

• Bódi Lóránt: Színterek - zene és undeground a rendszerváltás fordulóján 
• Pál Zoltán: Keresztény ellenkulturális csoportok a nyolcvanas évek Magyarországán 
• Huhák Heléna: Az Orfeo kommunája 

5. terem 

Sz 15 

A földkárpótlás társadalom- és gazdaságtörténeti dimenziói (kerekasztal) 
elnök: Varga Zsuzsanna 

• Tóth Judit  
• Schlett András 
• Varga Zsuzsanna 
• Kissné Bognár Krisztina 

6. terem 
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16.00–18.00 Szekció előadások (Sz 10–Sz 17) folytatás 

Sz 16 

Rendszerváltás nemzetközi kitekintéssel 
elnök: Juhász Krisztina 

• Tóth Imre: Kapcsolati csatornák és a vasfüggöny átjárhatósága az 1960-as évektől 
• Vámos Péter: Magyar-tajvani kapcsolatok az 1980-as évek végén: a budapesti Taipei Trade Office 

megnyitásának története 
• Bandi István: A román–magyar kapcsolatok tabui az 1989-es romániai forradalmi események kapcsán 
• Garadnai Zoltán: A francia diplomácia helyzetértékelése Kelet-Közép-Európáról (1989) 

7. terem 

Sz 17 

Tudomány és politika 
elnök: Gyarmati György 

• Zsidi Bernát: Az MTA és a rendszerváltás 
• Szabari Vera: Társadalomtudósok a rendszerváltás alatt. Új kihívások és válaszok a társadalom kritikai 

szemléletében 
• Egry Gábor: Múlttal a jövőért? Gazdaságtörténetírás, gazdasági reform és rendszerválság az 1970-es és  

1980-as években  
• Géczi József Alajos: A gazdasági, ökoszociális és más társadalmi programok sorsa a ’89 májusától felpörgő 

időben 

8. terem 

19.00– Fogadás (Aula – Kamaraterem) 
 Pohárköszöntő: Balogh Elemér, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar előző dékánja 

19.00–24.00 Zenés-táncos est, fellép a Dollar Boys Band (Díszterem) 
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2019. november 29. (péntek) 
 

09.00–11.00 Szekció előadások (Sz 18–Sz 27) 

Sz 18 

Lehetetlen Realizmus – művészeti utópiák ütközése a valósággal a rendszerváltás előtt és után. (1.) 
elnök: Klaniczay Júlia 

• Mélyi József: Rendszerváltás, 1983 
• György Péter: A naiv és utópikus neoavantgárd valamint az önelégült szakma (a helyzet 1989 előtt) 
• Kürti Emese: Az intézmény mint utópia. Rendszerváltást előkészítő művészeti intézmények és médiumok 

Magyarországon 
• László Zsuzsa: A fogalmak áramlása – kontextuális kísérletek a konceptualizmus és a realizmus integrálására 

és historizációjára 

1. terem 

Sz 19 

Művészet és a hatalom 1. 
elnök: Löffler Tibor 

• Básthy Ágnes – Bajusz Orsolya: Rendszerváltás / Kánonváltás 
• Egri Petra: Ellendivat a ’80-as évek Magyarországán 
• Gáspár Zsuzsa Lili: A politika és az alternatív szubkultúrák, művészeti körök kapcsolata a rendszerváltásig 
• Orbán Hédi: Rendszerváltás és közművelődés. A Rendszerváltást követő jelenségek a hazai közművelődésben 

2. terem 

Sz 20 

Rendszerváltás, egyházak, vallási kérdések 
elnök: Máté-Tóth András 

• Lugosi-Szabó Gergely: A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. 
törvény bemutatása és hatása a rendszerváltozást követő időszakban 

• Kökényessy Zsófia: „Kulturális rendszerváltás” a Magyar Görögkatolikus Egyházban 
• Dudás Róbert Gyula: Itthon vagy otthon? – A külföldön élő magyar szerzetespapok dilemmái 1989-ben 
• Völgyesi Orsolya: A vallásos identitás megőrzésének lehetőségei az 1960-as, 1970-es években: 

Vénusz Gyula az állambiztonság célkeresztjében 

3. terem 
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09.00–11.00 Szekció előadások (Sz 18–Sz 27) folytatás 

Sz 21 

Kulturális és tudományos hatások és transzferek a rendszerváltás előtt 
elnök: Takács Róbert 

• Takács Róbert: A kultúra nem áru? Viták a kultúráról és a nyugati importkultúra a késő Kádár-korban 
• Takács Erzsébet: Külső hatások, belső meggyőződések. Családszociológia a késő Kádár-korban 
• Csunderlik Péter: A „NATO-történetírás” kritikájától a „KGST-történetírás” diadaláig? – A magyar történetírás 

szemléletváltása 1956 után 
• Pinkasz András: Útfüggőség és nemzetközi tudástranszferek a magyar közgazdaságtudományban 

4. terem 

Sz 22 

A rendszerváltás és előzményei a megyei levéltárak iratanyagának tükrébe 
elnök: Káli Csaba; felkért hozzászóló: Szűts István Gergely 

• Tóth Judit: A vidéki reformkörök működése a megyei pártiratok tükrében  
• Czetz Balázs: A Hazafias Népfront megyei iratanyagainak forrásértéke, további kutatási lehetőségek 

bemutatása a Fejér megyei példán keresztül 
• Nagy Szabolcs: Rendszerváltás Veszprém megyében a levéltári iratok tükrében 

5. terem 

Sz 23 

Választások, képviselet és politikai részvétel a rendszerváltás után 
elnök: Fábián György; felkért hozzászóló: Nagy Levente 

• Kéfer Ádám: Veteránok a Magyar Országgyűlésben. Az országgyűlési képviselők újraválasztásának elemzése 
az 1990-es országgyűlési választástól 2018-ig 

• Békefi Ákos: Kommunista utódpártok a Visegrádi négyek országaiban 
• Klézli Péter Zsolt: A kelet-európai országok zöld mozgalmainak alakulása a rendszerváltás előtt és után 
• Gál Ramóna: A politikai aktivitás hanyatlása 

6. terem 

Sz 24 

Gazdasági átalakulás: ágazatok, gyárak a rendszerváltás idején 
elnök: Katona Tamás 

• Frisnyák Zsuzsa: A szovjet struktúrák lebontása a közlekedésügyben 
• Szabó Róbert: Környezetvédelem és politika: a Paksi Atomerőmű a szocializmus válságában 
• Kelemen Katalin: Egy „üstökös vállalkozás” életpályájának tanulságai 
• Galambos István: „Megmaradtunk” – Egy rákospalotai gyár a rendszerváltás viharában 

7. terem 
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09.00–11.00 Szekció előadások (Sz 18–Sz 27) folytatás 

Sz 25 

Rendszerváltás a tudományos életben: tudományos szabadság és reformok 1. 
elnök: Horváth Sándor 

• Takács Ádám: Reform: gazdaság, ideológia, politika – egy kulcsfogalom karrierje a késő szocializmus idején 
• Gyáni Gábor: A BUKSZ és a Hajnal István Kör létrehozásának története 
• Czoch Gábor: Az Atelier megalapítása és a hazai történettudomány nemzetközi kapcsolatai 

8. terem 

Sz 26 

Színpad és nézőtér – Kódolás és dekódolás a Kádár-rendszer színházában 
elnök: Ring Orsolya; felkért hozzászóló: Imre Zoltán 

• Huber Beáta: Szélmalomharc – Huszonötödik Színház 
• Patonay Anita: „Vélemények színháza” 
• Varga Luca: Az ideológiavesztés folyamata a színház és ifjúság kérdése körüli diskurzusban (1970–1990) 
• Ring Orsolya: Szikora János pécsi és győri rendezései a kortárs politikai diskurzusban  
• Schuller Gabriella: Halász Péter rendszerváltó rendezései 

9. terem 

Sz 27 

Rendszerváltás és tudománytörténet: új megközelítések az etnográfia és a kulturális antropológia területén, 
1989–1995 
elnök: Sz. Kristóf Ildikó 

• Vörös Miklós: Kulturalista fordulat a rendszerváltás utáni társadalomtudományokban? 
• Biczó Gábor: A miskolci modell kísérlete: Kunt Ernő (1948–1994) szellemi öröksége 
• Wilhelm Gábor: A hazai múzeumantropológia születése 

10. terem 

11.00–11.30 Kávészünet (Aula) – Poszter bemutató (I. emelet) 
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11.30–13.30 Szekció előadások (Sz 28–Sz 37) 

Sz 28 

Lehetetlen Realizmus – művészeti utópiák ütközése a valósággal a rendszerváltás előtt és után. (2.) 
elnök: Kürti Emese, László Zsuzsa 

• Hock Beáta: Illetékesség és provokáció: Az ellenzékiség kultúrája 
• Lázár Eszter – Székely Katalin: Rebels - Művészeti akadémiák és a rendszerváltás Kelet- és Közép-Európában 
• Timár Katalin: Akkor és most. A képzőművészeti intézményrendszer utópiáiról 
• Barkóczi Flóra: A világháló utópiája – Internet és képzőművészet viszonya a rendszerváltást követő 

időszakban 

1. terem 

Sz 29 

Művészet és a hatalom 2. 
elnök: Soós Edit 

• Képiró Ágnes: Művészeti nyilvánosság a ’80-as években – egy vidéki galéria működésének tükrében 
• P. Szabó Dénes: Szabó István és Bacsó Péter rendszerváltásra adott filmes reflexiói 
• Wagner Sára: Egy hibrid műfajban alkotó zenekar legendája 1989 után: a szocialista kultúrpolitika és a műfaji 

hierarchia szerepe a populáris zenetörténet-írásban 

2. terem 

Sz 30 

Vallásgyakorlás mint kulturális ellenállás a Kádár-korszakban 
elnök: Soós Viktor Attila 

• Kiss Réka: Legális-illegális-féllegális. Tiltott és tűrt pasztoráció a református egyházban a Kádár-korszakban 
• Fejérdy András: A vallásgyakorlás mint ellenállás. Szempontok a katolikus egyház Kádár-korszak alatti 

történetének kutatásához 
• Wirthné Diera Bernadett: Elzárva? Bezárva? Kizárva? Katolikus lelkiségi mozgalmak megjelenése a kádári 

Magyarországon (a Fokolare mozgalom példáján) 
• Ablonczy Bálint: Szolidaritás és ellenállás: református hálózatok a határontúli kapcsolattartásban. Erdélyi 

segítőakciók a hetvenes-nyolcvanas években 

3. terem 
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11.30–13.30 Szekció előadások (Sz 28–Sz 37) folytatás 

Sz 31 

(A) Rendszerváltás a történelem tanításában 
elnök: Miklósi László 

• Farkas Judit: Holnaptól kezdve minden másképp volt, avagy a tankönyvek mint a rejtett (?) tanterv közvetítői 
• Repárszky Ildikó: Mi maradt a rendszerváltásból, avagy ma mi az elvárás [kerettanterv, érettségi, 

tankönyv(ek)] a rendszerváltozás tanításakor? Kihívás ma a rendszerváltozás tanítása? 
• Rideg László: Mit és hogyan tanít(hat)unk a rendszerváltás koráról? Lehetőségek és korlátok 

4. terem 

Sz 32 

Az emlékezetpolitika provokációja: az 1989-es eseményhorizont digitális reprezentációjáról 
elnök: Mink András; felkért hozzászóló: Hammer Ferenc 

• Hammer Ferenc: A rendszerváltás médiatörténeti szempontból  
• Leposa Balázs – Tari Örs Lehel: Kurátori döntések a kontextus szolgálatában 
• Zádori Zsuzsa: A rendszerváltás videón. Fekete Doboz Alapítvány archívuma 
• Bóné József – Tímári Károly: Az ötlettől a megvalósításig. Kihívások egy digitális gyűjtemény  

életre keltése közben 
• Zsámboki Miklós: Virtuális gyűjtemény valós térben 

5. terem 

Sz 33 

Rendszerváltás a mindennapokban 
elnök: Stumpf Péter Bence 

• Ördög Mercédesz: A járható út teóriái, avagy a privatizáció értékelése a parlamentben 
• Csordás Noémi: Kiutazási engedély, avagy a bevásárlóturizmus hatása a Kádár-korszakban 
• Hornyák Cintia: Rock és a rendszerváltás 
• Petrovszki László: Rendszerváltás Medgyesegyházán 

6. terem 
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11.30–13.30 Szekció előadások (Sz 28–Sz 37) folytatás 

Sz 34 

Rendszerviták és emlékezet Kelet-Közép-Európában 1989 után 
elnök: Mitrovits Miklós 

• Balázs István Miklós: Viták a lengyel emlékezetpolitikai diskurzusokban 1989 után 
• Zahorán Csaba: A román nemzet Ceaușescu/a kommunizmus után. Folytonosság és új kihívások 
• Lukács György: A jugoszláv állam képe a horvát és szlovén közgondolkodásban a felbomlás után 
• Bencsik Péter: A kommunista Csehszlovákia megítélései Csehországban 1989 után 

7. terem 

Sz 35 

Rendszerváltás a tudományos életben: tudományos szabadság és reformok 2. 
elnök: Horváth Sándor 

• Klaniczay Gábor: Reformtörekvések az ELTE-n 1989-ben 
• Mátay Mónika: Apolitikus nemzedék? Diákok és politikai aktivitás a rendszerváltás idején  
• Laczkó Sándor: A Bibó István Emlékbizottság és a Nemzet és demokrácia című szegedi konferencia 1989 

májusában 
• Balog Iván: Bibó recepciója, mint a rendszerváltás előmozdítója – és akadályozója 

8. terem 

Sz 36 

A rendszerváltás társadalmi hatásai 1. 
elnök: Nagy Levente 

• Lipcsei László Péter: Rendszerkritikus mozgalom a rendszerváltás előtt és után: a szélsőjobboldali szubkultúra 
mint ellenállás 

• Kukucska Zsuzsa: A rendszerváltás hatása a munkanélküliség alakulására 
• Szöőr-Fülöp Luca: A rendszerváltást követő nőjogi megmozdulások 
• Nemes-Zámbó Gabriella: A gyermekvédelmi politika átalakulása a rendszerváltás után 

9. terem 

Sz 37 

Rendszerváltozások agrár- és falusi miliőben. A kollektivizálástól a dekollektivizálásig 
elnök: Ö. Kovács József 

• Ö. Kovács József: A kollektivizálás társadalmi hatásai 
• Csikós Gábor: „A tszcs szervezés miatt búskomorrá vált”. A felemás modernizáció egészségügyi vetületei 
• Schlett András: Mezőgazdasági munkaszervezet és munkakultúra különbségei a nagy- és a kisüzemi 

gazdálkodásban 

10. terem 
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13.30–14.30 Szendvicsebéd (Aula – Kamaraterem) 

14.30–15.00 PLENÁRIS ELŐADÁS (Díszterem) 
 Rainer M. János: A rendszerváltás fogalma és újabb jelentései 
 Levezető elnök: Horváth Sándor, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa 

15.00–15.30 Kávészünet (Aula) – Poszter bemutató (I. emelet) 
 

15.30–18.00 Szekció előadások (Sz 38–Sz 46) 

Sz 38 

Sorsfordító történelem. A rendszerváltás hatása az élettörténetre 
elnök: Keszei András; felkért hozzászóló: Dr. Szilágyi Márton 

• Bögre Zsuzsanna: Szerzetesrend tagjainak emlékezete: Feloszlatástól a rendszerváltásig 
• Németh Krisztina: Észrevétlen rendszerváltás: ’89 az állami gazdaságok dolgozóinak szemszögéből 
• Luxné Prehoda Anna: Újonnan nyíló vallási lehetőségek és a rendszerváltás 
• Soltész Márton: Szélkakasok és széplelkek. A Nagy Péter–Szabó Magda vonal 
• Keszei András: Élettörténet és történelem: sorsfordító események emlékezete 

1. terem 

Sz 39 

Egészségügy, gender, család 
elnök: Löffler Tibor 

• Kovai Melinda: Pszichoterápiás mező a rendszerváltás-kori Magyarországon 
• Dávid Beáta – Bóné Veronika – Hegedüs Réka: Várakozások, szubjektív életkilátások – a Szülés, születés 

kutatás kvalitatív bemutatása 
• Grexa Izabella: A rendszerváltás időszakának női tapasztalata 
• Kappanyos Ilona: Az orvos válaszol, 1970–1988. A szexuális felvilágosítás, mint a támogatott tabutörés 

modellje 

2. terem 
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15.30–18.00 Szekció előadások (Sz 38–Sz 46) folytatás 

Sz 40 

Rendszerváltás és magyar kisebbségi önszerveződés Romániában, 1989 
elnök: Fodor János; felkért hozzászóló: Bárdi Nándor 

• Toró Tibor: A temesvári magyar 1989-es forradalom. Az RMDSZ és a magyar önszerveződés alakulása az 
1989-es forradalom után 

• Fodor János: „Minek kell Kolozsvárra jönni?”– Az 1989–1990-es fordulat magyar vonatkozású eseményei 
Kolozsváron 

• Sárándi Tamás: Az 1989-es rendszerváltás krónikája Szatmárnémetiben 
• Novák Csaba Zoltán: Rendszerváltás és etnikai konfliktus Marosvásárhelyen 
• Tóth-Bartos András: Rendszerváltás és önszerveződés Háromszéken, 1989–1990 

3. terem 

Sz 41 

Megváltozott munkástársadalom: Társadalmi egyenlőtlenségek 1989 után a volt munkáskolóniákon 
elnök: Alabán Péter; felkért hozzászóló: Horváth Sándor 

• Alabán Péter: Három évtized távlatában – Szegénység és társadalmi egyenlőtlenségek az ózdi 
munkáskolóniákon a rendszerváltozás után 

• Dobák Judit: A rendszerváltás, mint a vidéki munkáskolóniák szlömösödési folyamatainak katalizátora 
• Nagy Péter: Amerikától a perifériáig – Az Ózd környéki vállalati kolóniák társadalma a kezdetektől 

a rendszerváltásig 
• Valuch Tibor: Területi egyenlőtlenségek Magyarországon a rendszerváltás után, különös tekintettel az egykori 

ipari településekre 

4. terem 

Sz 42 

1989 és a magyar film társadalomtörténete 
elnök: Varga Balázs; felkért hozzászóló: Murai András 

• Kovács András Bálint: Miért nem volt korszakhatár 1989 a magyar filmben? 
• Gelencsér Gábor: Az elbizonytalanodás kora. Világképek és formamegoldások az 1989 körüli magyar filmben 
• Varga Balázs: DIY kapitalizmus. Autonómia, aktivitás és ágencia a késő nyolcvanas évek magyar 

filmgyártásában és magyar filmjeiben 

5. terem 
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15.30–18.00 Szekció előadások (Sz 38–Sz 46) folytatás 

Sz 43 

30 év nyomában: Civil társadalom és demokratizálódás 
elnök: Gerő Márton, Kerényi Szabina 

• Gerő Márton: A demokratikus átmenet paradoxona: intézményépítés, strukturális beágyazottság és a civil 
társadalom szerepe 

• Vajda Róza: Önszerveződés, ösztönzés, intézményesülés: a roma civil társadalom sorsa Magyarországon 
• Kerényi Szabina: A zöldmozgalmak öröksége és a részvétel problémája: a környezetvédelmi aktivizmus 

átalakulása a rendszerváltás óta 
• Szabó Andrea: Politikai szocializációs életutak Magyarországon 
• Berger Viktor – Huszár Ákos: Az új középosztály: a demokratikus rend támasza? 
• Böcskei Balázs – Szabó Andrea: A rendszertranszformáció lakossági megítélése 

6. terem 

Sz 44 

Ifjúsági Kultúra és szabadidő-politika, 1985–1993. Szempontok a kulturális rendszerváltás értelmezéséhez 
elnök: K. Horváth Zsolt 

• Csatári Bence: Rendszerváltás a hazai könnyűzenei életben 
• K. Horváth Zsolt: Nem-egyidejű egyidejűség. A Petőfi Csarnok a művelődési ház és a globális populáris zenei 

helyszín között 
• Ignácz Ádám: A Petőfi Csarnok fogadtatása a magyar sajtóban 1985–1989 
• Szőnyei Tamás: Falra hányt jelek – provokatív vizuális gesztusok az újhullámos plakátokon 
• Balla Loránd: „Mi így vonulunk be a történelembe!” Fekete Lyuk – kiállítás a rendszerváltás undergroundjáról 

7. terem 
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15.30–18.00 Szekció előadások (Sz 38–Sz 46) folytatás 

Sz 45 

Egyéni életutak és a rendszerváltás 
elnök: Hajzer Gergő 

• Medgyesi Konstantin: Grósz Károly politikai kommunikációja és hatalmi lépései mint narratív történetek a 
kortársi visszaemlékezésekben 

• Bárány Balázs: „Velünk lezárult a múlt.” Marosán György utolsó évei és a rendszerváltás 
• Andreides Gábor: „Az az elvem, hogy szerénynek kell maradni”– Száll József egykori nagykövet a 

rendszerváltás idején 
• Süli Szabina Mercédesz: „NATO-kémek” avagy a rendszerváltás előfutárai?! 
• Pap Péter: Mi tette a népi-nemzeti ellenzéket? Az ellenzéki „párhuzamos” elit kérdései Csengey Dénes  

(1953–1991) biográfiája alapján 

8. terem 

Sz 46 

A rendszerváltás társadalmi hatásai 2. 
elnök: Nagy Levente 

• Maszlag Fanni: Roma nők szerepváltozásai a rendszerváltást követően 
• Loncsák Noémi: A rendszerváltás hatása a vidéki térségek társadalmára 
• Tóth Dalma: A rendszerváltás hatása a keleti határ menti munkavállalásra és földrajzi mobilitásra 
• Bombosz Barnabás: A vegyes választási rendszer kialakulása, és az első szabad választások 
• Nyíri Szabolcs: A többpártrendszer fejleményei az 1990–1994-es parlamenti ciklusban 

9. terem 

19.00– Kötetbemutató és felolvasó est (8. terem) 
 Ezentúl lesz banán! – novellák a rendszerváltásról 
 Kiss Noémival és Kovács Eszterrel Danyi Gábor beszélget 

20.00–24.00 Anna fürdőben éjszakai fürdőzési lehetőség  
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2019. november 30. (szombat) 
 

09.00–10.30 Szekció előadások (Sz 47–Sz 55) 

Sz 47 

Emlékezet(ek) 1. 
elnök: Pihurik Judit 

• Bata Attila: Kádár-rendszer értelmezések a rendszerváltás után 
• Berényi Marianna: Közös időnk 1989 – közösségi emlékezet 
• Litkei József: Rendszerváltás és múltkonstrukció 
• Izing Máté Antal: A kárpátaljai fiatalság jelen- és jövőképének változása 1989 és 2016 között 

1. terem 

Sz 48 

Erőszakos múltjaink – az ötvenes évek a nyolcvanas években 
elnök: Müller Rolf; felkért hozzászóló: Tabajdi Gábor 

• Tulipán Éva: Az „ellenforradalmi” erőszak emlékezete a ’80-as években 
• Takács Tibor: Az állambiztonság identitása, 1982 
• Müller Rolf: Az „államvédelmi múlt” a rendszerváltásban 

2. terem 

Sz 49 

Trianon emlékezete és a rendszerváltás 
elnök: Ablonczy Balázs; felkért hozzászóló: Bencsik Péter 

• Krizmanics Réka: Illékony történészi monopólium. Trianon-diskurzusok a késő Kádár-korszakban 
• Mészáros Flóra: Trianon köztéri szobrászata 1989 után 
• Zahorán Csaba: Nemzeti narratívák útvesztőjében. Trianon értelmezései magyar–szomszéd viszonylatban 

1989 óta 

3. terem 

Sz 50 

A rendszerváltás nemzetközi kontextusa 
elnök: Kalmár Melinda; felkért hozzászóló: Stefano Bottoni 

• Kalmár Melinda: Gorbacsov és a szovjet forgatókönyvek, 1988‒1991 
• Békés Csaba: A kelet–nyugati viszony átalakulása és a rendszerváltás, 1988‒1991 
• Kecskés D. Gusztáv: A NATO és a kelet-európai rendszerváltások, 1988‒1991 

4. terem 
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09.00–10.30 Szekció előadások (Sz 47–Sz 55) folytatás 

Sz 51 

Rendszerváltás a művészetben – 1989 és a rendszerváltás hatása a kortárs képzőművészeti intézményrendszerre 
elnök: Szőke Annamária; felkért hozzászóló: Szőke Annamária 

• Ács Bálint: A kulturális hidegháború múzeuma – A magyarországi Ludwig Múzeum létrejötte és kultúrpolitikai 
előzményei 

• Huth Júliusz: Szalonviták és előzményeik – A Műcsarnok és a művészszövetségek a rendszerváltás 
folyamatában 

• Majsai Réka: Vezetőségváltás – A Magyar Képzőművészeti Főiskola és a rendszerváltás 

5. terem 

Sz 52 

Zöldek, környezetszennyezés és nemzetköziség 1989-ben: Magyarország 
elnök: Balogh Róbert 

• Varga Anna - Samu Zoltán Tamás: Fás-erdős legeltetési rendszerek használatának helyzete és változása az 
1980-as és 1990-es években 

• Czeglédi Alexandra: When the red mud cleans capitalist production by accident. Techno-scientific knowledge 
production in Hungary to valorize industrial waste 

• Nagy András: DUNA – egy antológia. Tagolt térben tagolatlan tiltakozás – egy kontextusteremtő 
kezdeményezés anatómiája 

• Farkas Judit: A vidéki Magyarországon megjelenő ökológiai gondolkodás/gyakorlat és a rendszerváltás 
kapcsolata az ökolfalvak példáján 

6. terem 

Sz 53 

Bűnözés 
elnök: Szomora Zsolt 

• Bezsenyi Tamás – Böcskei Balázs: Igazságtétel, szervezett bűnözés, „rendszerváltó” maffiák a rendszerváltás 
média és közpolitikai napirendje tükrében (1989–1992) 

• Debre Zsuzsa Nóra – Kálmán Mátyás – Bezsenyi Tamás: Nemzetközi vagy cigánybűnözők-e a tabusított 
szervezett bűnözői csoportok a rendszerváltás évében 

7. terem 
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09.00–10.30 Szekció előadások (Sz 47–Sz 55) folytatás 

Sz 54 

Rendszerváltás, közelmúlt – az 1956-os Intézet szekciója 1. 
elnök: Gyáni Gábor; felkért hozzászóló: Keller Márkus 

• Eörsi László: 1956 és a rendszerváltás 
• Somlai Katalin: A rendszerváltás liberális és konzervatív emlékezete életútinterjúkban 
• Kőrösi Zsuzsanna: A rendszerváltás a „snagovi gyerekek” emlékezetében 

8. terem 

Sz 55 

Politikai átalakulás 1. 
elnök: Stumpf Péter Bence 

• Saád József: „Jöjjenek hát el!” – plakátok és kampánystílus-változatok 1989–1990-ben 
• Merényi Miklós: Képviseleti igények a rendszerváltás politikai diskurzusában 
• Fekete Sándor: A magyarországi átmenet legitimációs zavarai 

9. terem 

10.30–11.00 Kávészünet (Aula) – Poszter bemutató (I. emelet) 

11.00–13.00 Szekció előadások (Sz 56–Sz 64) 

Sz 56 

Emlékezet(ek) 2. 
elnök: Pók Attila 

• B. Kádár Zsuzsanna: A zsidóság holokauszt-narratívájának változása a rendszerváltás körüli években 
• Murai András – Németh Brigitta: „.. a védekező reflexek akkor is éltek..” A rendszerváltozás hatása a Gulág-

emlékezetre 
• Gausz András: Mesék rendszerváltásokról 
• Szolnoki József: PROVISORIUM HUNGARICUM. A rendszerváltás heraldikája 

1. terem 
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11.00–13.00 Szekció előadások (Sz 56–Sz 64) folytatás 

Sz 57 

Politikai átalakulás 2. 
elnök: Merkovity Norbert 

• Haraszti Miklós: A rendszerváltás fogalmának eredete és tartalma 
• Jankó Attila: Független és függetlennek álcázott lapok – ügyes manipulációk és ordas hazugságok 
• Kiss Zsombor: Híradók, hírmondók, hírtükrök. Újjáéledő helyi sajtó Pest megyében az 1990-es országgyűlési 

választások idején 
• Tóth András: Munkásság és piaci átmenet 
• Máté-Tóth András: Sebzett kollektív identitás magyarázó ereje. Kelet-Közép-Európa értelmezési kísérlete az 

1989/91-es átmenetet követően 

2. terem 

Sz 58 

A Nőkérdés (újra)tematizálása. Nőmozgalmak, nőszervezetek, női alternatív nyilvánosság a rendszerváltásban 
elnök: Acsády Judit; felkért hozzászóló: Balogh Lídia 

• Neményi Mária: Nőszervezetek szerepe a rendszerváltás folyamatában 
• Haiser Anna Klára: Feminista szerveződés a rendszerváltáskor Magyarországon 
• Elekes Irén Borbála: Feminista sajtó, közéleti viták és női rádióműsorok 

3. terem 

Sz 59 

Rendszerváltás a családokban 
elnök: Dupcsik Csaba; felkért hozzászóló: Harcsa István 

• Dupcsik Csaba: Félreértett demográfiai rendszerváltás(ok) 
• Tóth Olga: A család reprezentációja az 1970-es és 1980-as évek laikus sajtóvitáiban és a témával foglalkozó 

riportkötetekben 
• Szabó Laura: Termékenység és foglalkozási csoportok: leíró elemzés az 1940–1944, illetve az 1970–1974 

között született nők körében 
• Harcsa István – Monostori Judit: Tévképzetek és tények a családszerkezet hosszú távú változásával 

kapcsolatosan 

4. terem 
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11.00–13.00 Szekció előadások (Sz 56–Sz 64) folytatás 

Sz 60 

Kihívások szorításában. A képzőművészet intézményeinek átalakulása a rendszerváltás folyamatában 
elnök: Sasvári Edit 

• Bencsik Barnabás: Folyamatos átmenetek – Műcsarnok, Ludwig Múzeum, Stúdió. Esettanulmány töredékek a 
’90-es évek kortárs képzőművészeti intézményrendszerében végbement átrendeződésekről 

• Szoboszlai János: Utólagos okoskodás – avagy visszatekintés a képzőművészeti intézményrendszer 30 évvel 
ezelőtti állapotára és elemeire 

• Pilinger Erzsébet: A kortárs galéria, mint fórum, a rendszerváltástól az intézményrendszer teljes 
átalakulásának időszakáig 

• Török András: Egy ejtőernyős kultúrpolitikus esete a magyar kultúra „állatkertjével” (Írott és íratlan 
kultúrpolitikák a rendszerváltáskor és utána) 

5. terem 

Sz 61 

Közösségi és civil állampolgári kezdeményezések születése, célrendszere, értékvilága, hatásai 
elnök: Jancsák Csaba; felkért hozzászóló: Szabó Tibor 

• Krémer András: A TDDSZ megalakulása, mint az 1989. évi átalakulás egy eleme 
• Kállai Ernő: Az állami cigánypolitikák és a formálódó ellenzéki roma mozgalom a rendszerváltozáshoz  

vezető úton 
• Jancsák Csaba: A magyarországi egyetemi hallgatói mozgalom születése – értékek, célok, hatások  

(1988–1989) 
• Kiss Mária Rita: „A gyerekeket hagyjuk ki ebből!” Az állampolgári szerepfelfogások formálása a közoktatásban 

(1989–2019) 

6. terem 

Sz 62 

Jugoszlávia és a magyar rendszerváltás 
elnök: Heka László; felkért hozzászóló: Gulyás László 

• Heka László: A rendszerváltó magyar kormány Jugoszlávia felbomlásának és a háború kitörésének 
pillanatában 

• Szondi Ildikó: Nemzetiségek a széteső szocialista Jugoszláviában 
• Szabó Palócz Orsolya: A magyarországi rendszerváltás a vajdasági magyar sajtóban 
• Szaniszló Réka Brigitta: A vajdasági magyarok a magyarországi felsőoktatásban a rendszerváltozás után 

7. terem 
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11.00–13.00 Szekció előadások (Sz 56–Sz 64) folytatás 

Sz 63 

Rendszerváltás, közelmúlt – az 1956-os Intézet szekciója 2. 
elnök: Rainer M. János; felkért hozzászóló: Keller Márkus 

• Szegő Iván Miklós: A konszenzusos elit megteremtésének esélye és bukása 1989-ben 
• Lénárt András: Rendszerváltás – rémület a hitközségben 
• Tabajdi Gábor: Bomlasztás. A BM III/III Csoportfőnökség működésének társadalmi hatása 1989 előtt és után 

8. terem 

Sz 64 

Irodalom és rendszerváltás 
elnök: Apor Péter 

• Benedek Anna: Kultúra és hatalom. Egy kiadó haláltánca 
• Kiss Noémi: A magyar irodalom átpolitizáltsága nyugaton a rendszerváltás tükrében – Kertész Imre és  

Szabó Magda Haldimann-levelei 
• Kocsis Adrienn: Az NDK-s korcsokat vigyék csak a ruszki csajok – a wałbrzychi nők a Nyugat vonzásában 

Joanna Bator regényeiben 
• Weiss János: A rendszerváltás irodalmi reprezentációi 

9. terem 

13.10–13.40 A poszterverseny eredményhirdetése (Díszterem) 
  A díjakat átadja: Homoki-Nagy Mária, SZTE Állam-és Jogtudományi Kar, Tudományos Diákköri Tanács elnöke 

 A KONFERENCIA ZÁRÁSA 

13.40–14.00 Provisorium Hungaricum. A rendszerváltás heraldikája 
 Szolnoki József kiállítása – finisszázs Készman József művészettörténész közreműködésével  

14.00–15.00 Szendvicsebéd (Aula – Kamaraterem) 
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