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9.30–10.00  Megnyitó

köszöntőt mond  
Fodor pál, az MTA BTk főigazgatója  

és Földváryné kiss réka, a NEB elnöke

A konferenciát megnyitja:  
gulyás gergely, az Országgyűlés alelnöke

10.00–11.00 óra

szekcióelnök: Földváryné kiss réka (NEB)

ö. kovács józsef (MTA BTk): Azé a föld…  
A leplezett kommunista diktatúra eszközei és 

társadalmi gyakorlata

káli csaba (Magyar Nemzeti Levéltár zala Megyei 
Levéltára): A közigazgatás mint zsákmány. kísérlet 
a közigazgatás politikai átállítására zala megyében 

(1945–1946)

rigó róbert (kecskeméti Főiskola):  
Halálos ítéletek a kecskeméti Népbíróságon

szünet 

11.20–12.20 óra

szekcióelnök: ö. kovács józsef (MTA BTk)

horváth gergely krisztián (MTA BTk):  
Az egyházi földek „reformja”. A Veszprémi 

Egyházmegye 1945–1946-ban

bánkuti gábor (Pécsi Tudományegyetem BTk):  
A szovjet megszállás és a diktatúra kiépülésének 

egyházi recepciója

Földváryné kiss réka (NEB): szorításban.  
Református helyzetértékelés 1945-ben

ebéDszünet 13.30 óráig



13.30–14.30 óra

szekcióelnök: bánkuti gábor  
(Pécsi Tudományegyetem BTk)

czetz balázs (Magyar Nemzeti Levéltár  
Fejér Megyei Levéltára): A szovjet megszállás 

tapasztalattörténete Fejér megyében  
a közigazgatási iratok tükrében 1944–1947

galambos istván (NEB Hivatala):  
Juttatott álom. Az 1945. évi keszthelyi földosztás 

vizsgálatának tapasztalatai

szűts i. gergely (Magyar Nemzeti Levéltár  
Veszprém Megyei Levéltára):  

Falu, vállalat és politika. két Veszprém megyei 
magánvállalat helyzete 1944–1945-ben

Diera bernadett (NEB Hivatala):  
„Le kell csapolnunk ezt a mocsarat.” Igazolási eljárások 

Vác városában 1945-ben

szünet 

14.50–16.10 óra

szekcióelnök: horváth gergely krisztián (MTA BTk)

kunt gergely (Miskolci Egyetem BTk): Asszony a 
fronton és a menekülttáborban 1944–1945-ben

sáfár gyula (Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei 
Levéltára): A tradicionális tisztviselői réteg  

megrostálása Gyulán 1945-ben

nagy károly zsolt (MTA BTk Néprajztudományi 
Intézet): „szolgálat és nem vezérség.” A református 

egyházi terminológia átalakulása 1945 után

szilágyi levente (MTA BTk Néprajztudományi Intézet):  
A diktatúra emlékezete és a múlt feldolgozásának 

alakzatai a szatmári svábok körében 

szilágyi zsolt (Debreceni Egyetem BTk):  
Egy hajdúnánási család megpróbáltatásai

hozzászólások

zárszó


