A Horthy-korszak vitatott kérdései

Az elmúlt évek új kutatási eredményei és emlékezetpolitikai vitái okán indokoltnak látszik, hogy a
Horthy-korszakkal kapcsolatos tudásunkat górcső alá vegyük, és ha szükséges, részben vagy egészben
revideáljuk. E céltól vezérelve elhatároztuk egy olyan konferencia megrendezését, amelynek
keretében a korszak kompetens kutatói – tekintet nélkül ideológiai meggyőződéseikre és intézményi
hovatartozásukra – politikailag indifferens közegben fejthetnék ki, és ütköztethetnék nézeteiket.
Hagyományainál és tekintélyénél fogva ennek ideális helye a Magyar Tudományos Akadémia,
szervezője pedig annak II. osztálya. A 2020. szeptember 14-15-én megrendezésre kerülő konferenciát
ebből adódóan Zsoldos Attila, a II. Osztály elnöke nyitja meg, és az MTA elnöke (elfoglaltsága esetén
egyik alelnöke) köszönti.
A konferencia tematikáját és kulcsszereplőit az alábbi program tartalmazza. A két nap folyamán
összesen hét másfél órás panel lebonyolítására kerül sor. Minden panel a problémákat és a
vitakérdéseket exponáló, maximum 30 perces bevezető előadással kezdődik, melyet három felkért
hozzászóló maximálisan 10 perces korreferátuma követ. A panelenkénti nyitó előadásokat a
konferencia kezdete előtt legalább 30 nappal meg kell küldeni a panel elnökének és a három
korreferensnek. Kívánatos, hogy a korreferensek ne beszéljenek el a bevezető előadás mellett, hanem
egyetértve vagy vitatkozva reflektáljanak annak megállapításaira, illetve egészítsék ki saját kutatásaik
relevánsnak gondolt eredményeivel. Az ily módon összesen egy órát igénylő előadásokat 30 perces vita
követi, amelyben a jelenlévők közül bárki kérdéseket tehet fel, és maximum 5 percben véleményt is
nyilváníthat. A panelt az egész szekciót vezető, az előadót és a felkért hozzászólókat nagyon röviden
(egy-két mondatban) bemutató és vita mederben tartásáért, valamint kulturáltságáért felelős elnök
zárja néhány mondatban. A panelek között 10 perces szünetek lesznek, délben pedig 50 perces
ebédszünet. Az előadásokat, az írásban leadott hozzászólásokat és a 7 elnöki zárszót az egész
konferenciát befejező zárszóval együtt a Kossuth Könyvkiadó külön kötetben megjelenteti. Emellett
gondoskodni kívánunk arról is, hogy a szakfolyóiratok (Századok, Aetas, Múltunk stb.) és az
ismeretterjesztő lapok (Rubicon, BBC History) közöljenek összefoglalókat és/vagy az írott szövegekből
részleteket. Továbbá figyelmet fordítunk arra is, hogy a tömegkommunikációs fórumok (napi- és
hetilapok, rádió- és TV--csatornák, internetes portálok) szerkesztői időben értesüljenek az eseményről,
és így tudósíthassanak is róla. Azt szeretnénk, hogy a konferencián elhangzottakról ne csak a szűk
szakmai körök értesüljenek, hanem a magyar társadalom történelem iránt érdeklődő és az
emlékezetpolitikára rezonáló csoportjai is.
Részvételi díjat senkitől sem kérünk, viszont semmiféle szolgáltatást sem nyújtunk. Az MTA új
beléptetési rendszere miatt ennek ellenére az állandó belépővel rendelkező MTA-tagok kivételével
mindenkinek regisztrálnia kell előzetesen. A regisztrációt a név megadásával ezen a címen tehetik meg
2020. szeptember 10-ig: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTDm0hFD6MAG22C09X_PazC75TEqHmkCvlCYwdYs-ZAXpyg/viewform?usp=sf_link
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Program
2020. szeptember 14.
9.30 Megnyitó
Zsoldos Attila, az MTA II. Osztályának elnöke
9.45 Köszöntő
(Az MTA aktuális vezetőinek egyike)
***
10.00 A „három millió koldus” és a többiek… Társadalom és társadalompolitika
Elnök: Gyáni Gábor
Bevezető előadás: Tomka Béla
Felkért hozzászólók: Bódy Zsombor, Egresi Katalin és Szilágyi Zsolt
11.30 Szünet
11.40 Diktatúra, autokrácia, demokrácia? A politikai rendszer jellege
Elnök: Vonyó József
Bevezető előadás: Püski Levente
Felkért hozzászólók: Kerepeszki Róbert, Ignácz Károly és Paksa Rudolf
13.10 Ebédszünet
14.00 Nem a „kard”, hanem a „kultúra”! Oktatás és művelődés
Elnök: Pók Attila
Bevezető előadás: Ujváry Gábor
Felkért hozzászólók: Sipos Balázs, Papp István és Balogh Margit
15.30 Szünet
15.40 Zsidóság, antiszemitizmus, holokauszt
Elnök: Karády Viktor
Bevezető előadás: Karsai László

Felkért hozzászólók: Kovács M. Mária, Szita Szabolcs és Molnár Judit

2020. szeptember 15.
9.30 Külpolitika és revízió: mindent vissza?
Elnök: Pritz Pál
Bevezető előadás: Zeidler Miklós
Felkért hozzászólók: Ablonczy Balázs, L. Balogh Béni és Hornyák Árpád
11.00 Szünet
11.10 Utolsó csatlós vagy vonakodó szövetséges? Magyarország a II. világháborúban
Elnök: Szakály Sándor
Bevezető előadás: Ungváry Krisztián
Felkért hozzászólók: Számvéber Norbert, Joó András és Pető Andrea
12.40 Ebédszünet
13.30 Horthy Miklós: honmentő és/vagy honvesztő?
Elnök: Romsics Ignác
Bevezető előadás: Turbucz Dávid
Felkért hozzászólók: Bencsik Gábor, Olasz Lajos és Bern Andrea
15.00 Szünet
15.10 Általános vita és hozzászólások
16.10 Zárszó
Frank Tibor

