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DR. KÁLMÁN ANDRÁS

DÖNTÉSFORMÁLÓ TÖRTÉNELEM
TÖRTÉNELEMFORMÁLÓ DÖNTÉSEK
A fekete polgárjogi küzdelem főbb állomásai és az amerikai Legfelsőbb Bíróság egyes ezzel
kapcsolatos döntései
Az előadás az ezernyolcszázkilencvenes évek közepétől az ezerkilencszázhatvanas évek
közepéig tartó hozzávetőlegesen hetven év során meghozott, a téma szempontjából releváns
Legfelsőbb Bírósági döntések vizsgálatára vállalkozik. Az előadásban röviden kitérek még –
mintegy az általam vázolt Legfelsőbb Bírósági döntések intézményi háttereként - az amerikai
Legfelsőbb Bíróság kialakulásának körülményeire, és az amerikai demokráciában betöltött
szerepének, valamint az amerikai alkotmánybíráskodás speciális vonásainak ismertetésére.

JANUÁR 23-ÁN, KEDDEN, 8.15-KOR AZ ANTALL JÓZSEF-TEREMBEN

NÉMETH GYÖRGY

EMBER A DIKTATÚRÁBAN
A kádári „puha diktatúra” a mikrotörténet látószögéből
1972. március 15-én – a hivatalos állami rendezvények után – spontán megemlékezések, tüntetések
zajlottak Budapest utcáin és terein. Kisebb megmozdulások már a korábbi években (1969 és 1971
között) is lezajlottak, viszont az 1972-es több száz résztvevőt vonzott. 1956 óta először fordult elő, hogy
saját elhatározásból, a hatalom nyilvánvaló akaratát figyelmen kívül hagyva sok százan emlékeztek az
1848-as pesti forradalom évfordulójára.

A személyes emlékek felidézésével képzelhetjük el, hogy a Mikszáth téri „Zöld hangya”klubban összejövő tizenéves fiatalokat milyen kérdések foglalkoztatták, hogyan éreztek, mit
érzékeltek a világból, miféle terveik voltak, hogyan döntöttek arról, hogy március 15-én, a
„hivatalos” végén Babits Mihály: Petőfi koszorúi című általuk sokszorosított versét fogják

osztogatni (a politikai rendőrség 1972 tavaszán „összeesküvő központot” sejtett a
magánlakásban tartott összejövetelekben). Az egyéni történetek alapján érthetjük meg, hogy
néhány szereplő számára miért jelentett „sorseseményt” március 15-e. Semmilyen más
forrásból nem tudhatunk a Batthyány-örökmécses korabeli állapotáról, melynek mécses alatti
felülete szotyival volt teleköpködve. Csak a visszaemlékezésekből értesülhetünk az előállítás, a
vizsgálati fogság és a politikai per körülményeiről, a korábban egymás előtt ismeretlen
letartóztatottak megdöbbenéséről, amikor ugyanazon per vádlottjaivá váltak.

JANUÁR 22-ÉN, HÉTFŐN, 8.15-KOR AZ ANTALL JÓZSEF-TEREMBEN
PERGER ZOLTÁN

TRIANON-LEGENDÁK
„Nem lehet vele lenyugodni, nem lehet elfogadni, nem lehet nem elfogadni. Semmit
sem lehet vele igazából csinálni.”
Mi köze Trianonhoz Clemenceau magyar menyének? Tényleg hajózhatónak
hazudták a Ronyvát? És egyáltalán – melyik Trianon?

JANUÁR 23-ÁN, KEDDEN, 10.05-KOR A FIZIKA ELŐADÓBAN
PERGER ZOLTÁN

A TEMPLOMOSOK
Egy lovagrend születése és pusztulása
Kik és miért hozták létre a rendet? Hogyan éltek és harcoltak – és miért kellett pusztulniuk?

JANUÁR 23-ÁN, KEDDEN, 10.05-KOR AZ ANTALL JÓZSEF-TEREMBEN

A NÉMA TÜNTETÉS
Filmvetítés és beszélgetés
A Toldy 1957 októberében… A 2016-ban készült filmet Pajer Róbert rendezte,
a forgatókönyvet a rendező és Porogi András írta.

JANUÁR 22-ÉN, HÉTFŐN, 8.15-KOR AZ ANTALL JÓZSEF-TEREMBEN
JANUÁR 23-ÁN, KEDDEN, 8.15-KOR A FIZIKA ELŐADÓBAN

POROGI ANDRÁS

MOHÁCS – A KIRÁLY HALÁLA
1526 a történelmi Magyarország összeomlásának éve. A mohácsi csatavesztés
következményeként szétszakadt Magyarország, néhány évvel később az ország nagy része
hosszú ideig idegen megszállás alá került.
A mohácsi csata idején meghalt II. Lajos magyar király is. A történelemkönyvek
szerint menekülés közben a Csele patakba fulladt. Valóban így történt? Hogyan halt meg
valójában a király? Mennyire befolyásolta az ország sorsát a király halála?
Ezekre a kérdésekre válaszol a témáról készült 50 perces dokumentumfilm, és a vetítést
követő beszélgetés.

