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Be szá mo ló a Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat
2007. má jus 12-én meg tar tott tiszt újí tó köz gyû lé sé rõl

2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu -
si ter mé ben tar tot ta meg so ron kö vet ke zõ tiszt újí tó köz gyû lés ét a Ma gyar Tör -
té nel mi Tár su lat.

Gecsényi La jos, a Tár su lat ügy ve ze tõ al el nö ke nyi tot ta meg az ülést. Kö -
szön töt te a tár su lat meg je lent tag ja it.

Tisz te let tel üd vö zöl te Kosáry Do mo kos aka dé mi kust, a Ma gyar Tör té nel -
mi Tár su lat el nö két és fel kér te, hogy mond ja el üd vöz lõ be szé dét.

Kosáry Do mo kos be ve ze tõ ben an nak a re mé nyé nek adott han got, hogy a
tár su lat ed di gi, sok éves mû kö dé se szá mos hasz nos ta pasz ta lat szer zé sé re adott
le he tõ sé get. Na gyon fon tos, meg szív le len dõ ta pasz ta lat az igaz ság ke re sé se és
min dig, min den kö rül mé nyek kö zött az igaz ság ki mon dá sa, – em be ri hang nem -
ben. Sa ját mun ká já ról el mond ta, hogy je len leg a „Ma gyar tör té ne ti bib li og rá -
fia” Ja gel ló-kort tár gya ló kö te tén dol go zik, és en nek kap csán szük sé ges nek lát -
ta ki hang sú lyoz ni, hogy ab ban a köz han gu lat ban, ami kor a fõ ne mes ség és a
köz ne mes ség egy más sal való szem ben ál lá sa sú lyos tár sa dal mi fe szült sé get oko -
zott, és ami kor a bel sõ béke meg bom lott, az ural mi vágy szem be he lyez ke dett a
kép zett em be rek vé le mé nyé vel, az em ber ko ra be li pél da mu ta tó ma ga tar tá sá ra
nagy szük ség lett vol na. A Ja gel ló-kor tör té ne ti jel lem zõ i nek is me re te az utó -
kor szá má ra pél da le het arra, mi ként ítél jük meg a tör té nel met és mit ta nul ha -
tunk a múlt tör té nel mé bõl.

Gecsényi La jos meg kö szön te Kosáry Do mo kos nak, hogy meg osz tot ta gon -
do la ta it a köz gyû lés meg je lent tag ja i val, majd fel kér te Rainer M. Já nost, hogy
tart sa meg „Az 50. év for du ló után. Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ku ta -
tá sá nak ered mé nyei és hi á nyos sá gai” c. elõ adá sát, az 1956-os for ra da lom 50. év for -
du ló ja al kal má ból meg je lent ki ad vány ok ról. Az 1956-os In té zet fõ igaz ga tó ja elõ -
adá sá ban ér té kel te az év for du ló kap csán meg je lent ki ad vá nyo kat, kü lön-kü lön
is ér té kel te a je len tõ sebb for rás ki ad vá nyo kat és fel dol go zá so kat.

Gecsényi La jos meg kö szön te Rainer M. Já nos elõ adá sát, majd fel kér te Rom -
sics Ig nác aka dé mi ai l. ta got, a tár su lat fõ tit ká rát, hogy tart sa meg be szá mo ló ját az
el múlt köz gyû lés óta el telt idõ szak ese mé nye i rõl. (Szö ve gét alább kö zöl jük.)

Be szá mo ló a Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat 2003–2007. évi
te vé keny sé gé rõl

A Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat a ma gyar tör té né szek, tör té ne lem ta ná rok, 
mu ze o ló gu sok és le vél tá ros ok leg ré gibb szer ve ze te. 1867-ben ala kult, és az óta
fo lya ma to san mû kö dik. Ve ze tõi ál ta lá ban a tör té nész szak ma ki emel ke dõ kép vi -
se lõi — 1867 után Hor váth Mi hály, a két vi lág há bo rú kö zött pe dig töb bek kö -
zött Hóman Bá lint — vol tak. Fo lyó ira ta, a Szá za dok ugyan csak 1867 óta je le nik 
meg fo lya ma to san. A szer ve zet több mint 100 esz ten dõs tör té ne te so rán fel fe lé



íve lõ, stag ná ló és ha nyat ló kor sza ko kat egy aránt meg élt. Meg ala ku lá sát kö ve -
tõ en a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia mel lett a tör té ne ti ku ta tá sok leg fon to -
sabb bá zi sa volt. A Szá za dok mel lett 1878 és 1911 kö zött ki ad ta a Ma gyar Tör -
té nel mi Tár címû for rás ki ad vány-so ro za tot, il let ve év ne gye des fo lyó ira tot és
több más fon tos ki ad ványt, pél dá ul a Tör té nel mi Élet rajz ok címû mo no grá -
fia-so ro za tot. Az egye te mi tör té ne lem ok ta tás mo der ni zá lá sa, va gyis spe ci a li -
zált tör té ne ti tan szé kek fel ál lí tá sa és a ma gyar le vél tá ri há ló zat ki ala ku lá sa kö -
vet kez té ben a 19. szá zad vé gé tõl köz pon ti sze re pe kis sé mér sék lõ dött. De még a 
két vi lág há bo rú kö zött is fon tos tu do mány szer ve zõi és ki adói te vé keny sé get
vég zett. 1939 és 1943 kö zött meg je len tet te pél dá ul a Domanovszky Sán dor ál tal 
szer kesz tett Ma gyar Mû ve lõ dés tör té netet. A II. vi lág há bo rú után a Tár su lat tu -
do mány szer ve zõi és pub li ká ci ós sze re pe egy re in kább el hal vá nyult. Ez zel pár -
hu za mo san meg erõ söd tek is me ret ter jesz tõi funk ci ói. To vább ra is szer ve zett
azon ban kon fe ren ci á kat, és kü lön bö zõ ki sebb ki ad vá nyo kat is meg je len te tett.
1990-ig a Tár su lat lé nye gé ben köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ból mû kö dött. A
tag sá gi dí jak je len tõ sé ge szim bo li kus volt. 1990 után a hely zet gyö ke re sen meg vál -
to zott. A köz pon ti tá mo ga tá sok rész ben el apad tak, rész ben ér té kü ket vesz tet ték.
Az 1990-es évek má so dik fe lé ben az egyet len biz tos be vé tel az MTA- tól ka pott évi 
1,5 mil lió fo rin tos tá mo ga tás volt. A szo ká sos kon fe ren ci ák és ván dor gyû lé sek
meg tar tá sa, va la mint a Szá za dok szer kesz tõ sé gé vel együtt mind össze sen 2 és
fél fõs tár su la ti ap pa rá tus bér költ sé ge i nek az elõ te rem té se ezért egy re ne he -
zeb ben si ke rült. 1999-re ez a hely zet per ma nens fi ze té si ne héz sé gek hez ve ze -
tett. Az új fel té te lek hez való al kal maz ko dás te rén fon tos lé pés nek te kint he tõ — 
és ezt még Dió sze gi Ist ván el nök, il let ve He gyi Klá ra fõ tit kár tet ték meg 1999
ele jén — a Tár su lat köz hasz nú tár sa ság gá ala kí tá sa. Ez tet te, il let ve te szi az óta 
is le he tõ vé a pá lyá zást kü lön bö zõ pénz ügyi tá mo ga tá sok meg szer zé sé re. Ezek
nél kül a Tár su lat ma már nem tud na mû köd ni.

Az a ve ze tés, amely he lyett ma újat vá lasz tunk, az 1999 má ju sá ban meg -
tar tott tiszt újí tó köz gyû lé sen vet te át a Tár su lat irá nyí tá sát. Az új ve ze tés,
ame lyet el nök ként Kosáry Do mo kos, a MTA ko ráb bi el nö ke irá nyí tott, nagy
ener gi á val lá tott hoz zá a Tár su lat te vé keny sé gé nek di na mi zá lá sá hoz, va la mint
az eh hez szük sé ges pénz alap ok elõ te rem té sé hez. En nek ered mé nye i rõl négy
év vel ez elõtt, az ak ko ri tiszt újí tó köz gyû lé sen rész le te sen be szá mol tam. Ezért
most csak röviden utalok rájuk.

A tár su la ti te vé keny ség fel len dí té se ér de ké ben 1999 nya rán el ha tá roz tuk, 
hogy az ak tu á lis év for du lók hoz kap cso lód va nem csak foly tat juk, il let ve fel újít -
juk a kon fe ren ci ák és a ván dor gyû lé sek szer ve zé sé nek régi ha gyo má nyát, ha -
nem emel lett egy havi rend sze res ség gel je lent ke zõ elõ adás-so ro za tot is in dí -
tunk. Ez utób bi nak a Múl tunk kritikus kérdései címet adtuk.

A Múl tunk kri ti kus kér dé sei címû elõ adás so ro zat 1999 szep tem be ré ben
kez dõ dött, és a nyá ri szü ne tek tõl el te kint ve havi rend sze res ség gel az el múlt
négy év ben is foly ta tó dott. A 2003–2004-es tan év ben Eu ró pa és Ma gyar or szág:
sors for dí tó ko rok cím mel foly tat tuk a so ro za tot. Erre az Eu ró pai Uni ó hoz való
2004-es csat la ko zás adta az ap ro pót. Ezt 2004–2005-ben a Mû hely be szél ge té sek
címû so ro zat kö vet te. En nek ke re té ben vi ta tott té mák ról — Te le ki Pál ról, Thö -
köly rõl vagy ép pen a tör té net írás új irány za ta i ról — kü lön bö zõ né ze te ket val ló
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ku ta tó kat igye kez tünk egy asz tal mel lé ül tet ni. A 2005–2006-os év ben is mét
vissza ka nya rod tunk Ma gyar or szág és Eu ró pa vi szo nyá hoz, ez út tal kul tu rá lis
szem pont ból (Ma gyar or szág és az eu ró pai kul tú ra). Az elõ adá sok te ma ti kai íve
a ke resz tény ség fel vé te lé tõl a poszt mo dern je len ség meg vi ta tá sá ig ter jedt. És
vé gül az utol só, a 2006–2007-es tan év ben az ak tu á lis tör té nel mi év for du lók ról
ren dez tünk fel ol va só es te ket (Év for du lók). En nek ke re té ben a nán dor fe hér vá ri 
di a dal ról, 1956-ról, Bocs kai Ist ván fe je de lem sé gé rõl, gróf Bat thyá ny La jos ról,
az 1947-es pá ri zsi bé ke szer zõ dés rõl és vé gül IV. Kár oly 1917-es bé ke kí sér le te i -
rõl hang zott el elõadás.

A négy aka dé mi ai év ben össze sen 24 té mát vi tat tunk meg, min den eset -
ben az Aka dé mia köz pon ti épü le té ben, ál ta lá ban a II. eme le ti elõ adó te rem ben.
Ezek a szer da késõ dél utá ni ren dez vé nyek kü lö nö sen a fi a ta lok — kö zép is ko -
lás ok és egye te mis ták —, va la mint az idõ sebb kol lé gák ér dek lõ dé sé re szá mít hat -
tak. A té mák tól és elõ adók tól füg gõ en idõn ként meg je len tek azon ban a szak ma
ak tív és él vo nal be li kép vi se lõi is. A részt ve võk szá ma 50 és 100 fõ kö zött moz -
gott. Az elsõ négy év so rán en nél jó val töb ben — al kal man ként 200-nál is töb -
ben — lá to gat ták eze ket a szer da esti elõ adá so kat. Az 1999-ben oly nagy saj tó -
vissz han got és mé dia ér dek lõ dést ki vál tott so ro zat te hát az utol só négy év ben
bi zo nyos mér té kig és ér te lem ben ki ful ladt. Va gyis meg újí tás ra vár. A 24 ren dez -
vé nyen egyéb ként mint egy félsz ász tör té nészt szó lal tat tunk meg. Ezek kö zött a 
szak ma nagy öreg jei — pél dá ul Or mos Má ria, Kubinyi And rás vagy Ró na-Tas
And rás — épp úgy meg ta lál ha tók vol tak, mint a kö zép nem ze dék kép vi se lõi —
Bé kés Csa ba, Klaniczay Gá bor, Kö vér György, Gerõ And rás, Gyáni Gá bor, Pritz
Pál stb. — vagy a leg fi a ta lab bak, pél dá ul Ablonczy Ba lázs, Mende Ba lázs Gusz -
táv, Pálosfalvi Ta más és Tusor Pé ter. A ge ne rá ci ós szem pont mel lett tö re ked -
tünk arra is, hogy a Tör té net tu do má nyi In té zet és az ELTE Tör té ne ti In té ze te
mun ka tár sai mel lett a vi dé ki és más pes ti mû he lyek kép vi se lõ it is meg szó lal -
tas suk. Sze ged rõl töb bek kö zött Koszta Lász lót és Papp Sán dort, Deb re cen bõl
Bitskey Ist vánt és Barta Já nost, Pécs rõl Font Már tát üd vö zöl het tük elõ adó ink
kö zött. Nél kü lük, és per sze a név sze rint nem em lí tet tek köz re mû kö dé se nél -
kül, eze ket az es te ket nem tud tak vol na meg ren dez ni. Ezért va la mennyi ük nek
há lás köszönetemet fejezem ki.

A havi rend sze res ség gel je lent ke zõ szer da esti elõ adá sok, il let ve vi ták mel -
lett min den év ben ren dez tünk ván dor gyû lést, il let ve ki sebb tu do má nyos ülés -
sza kot. Ezek re min den eset ben éves köz gyû lé se ink kel egy idõ ben ke rült sor.
2003-as köz gyû lé sünk tu do má nyos té má ja Deák Fe renc élet mû ve volt, te kin tet -
tel szü le té sé nek 200. év for du ló já ra. Elõ adó ink Mol nár And rás, Ger gely And rás
és Gerõ And rás vol tak. 2004-ben Gyön gyö sön tar tot tuk a köz gyû lé sün ket. Az
egész na pos tu do má nyos kon fe ren cia té má ja a Rá kó czi -sza bad ság harc volt, is -
mét csak egy év for du ló hoz, a Rá kó czi -sza bad ság harc 1703-as kezdetének 300.
év for du ló já hoz kap cso lód va. Ezt a kon fe ren ci án kat Gyön gyös Vá ros Ön kor -
mány za tá val és az ot ta ni Mát ra Hon véd Ka szi nó Kul tu rá lis Egye sü let tel, il let -
ve en nek ve ze tõ jé vel, Se reg Jó zsef fel együtt mû köd ve ren dez tük meg. Elõ adást
Kal már Já nos, Barta Já nos, Czigány Ist ván, Misóczki La jos, Se reg Jó zsef, Mé -
szá ros Kál mán, Fáy Zol tán és Fü löp La jos tar tott. 2005-ös köz gyû lé sün ket is -
mét Bu da pes ten tar tot tuk. A téma ez út tal az 1945-ös ma gyar or szá gi ese mé -
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nyek ér té ke lé se volt. Fel sza ba du lás? Meg sza ba du lás? Meg szál lás? Ezek re a kér -
dé sek re ke res ték a vá laszt elõ adó ink: Sze ren csés Kár oly, Ungváry Krisz ti án és
Vida Ist ván. 2006-os köz gyû lé sün kön — ugyancsak Budapesten — a középkori
magyar egyházszervezetrõl hallgattunk meg három elõadást. Koszta László,
Szovák Kornél és Tringli Ist ván legújabb kutatási eredményeikrõl számoltak
be.

Az 1999–2003-as kon fe ren ci á ink és elõ adá sa ink leg több jét an nak ide jén kü -
lön bö zõ for má ban — kö te tek ben vagy fo lyó irat ok ban — meg je len tet tük. Ezek egy
ré szé nek ki adá sa át hú zó dott a 2003–2007-es idõ szak ra. Így pél dá ul a szer dai elõ -
adá sok ja vát meg je len te tõ A ma gyar tör té ne lem vi ta tott sze mé lyi sé gei címû so ro zat
3. kö te te csak 2004-ben lá tott nap vi lá got. A ko ráb bi kö te tek hez ha son ló an ezt is a
Kos suth Ki adó gon doz ta. Kü lön bö zõ okok mi att csak 2006-ban je lent meg a 2002-
 es deb re ce ni Kos suth-kon fe ren ci ánk anya ga. Ezt Hermann Ró bert szer kesz tet te,
és az Osiris Ki adó je len tet te meg Kos suth La jos, a „ma gya rok Mó ze se” cím mel. A
2003-as De ák-kon fe ren cia elõ adá sai a Szá za dok egyik szá má ban lát tak nap vi lá got, 
a 2004-es De ák-kon fe ren cia elõ adá sai pe dig Ka to na Csa ba szer kesz té sé ben egy kü -
lön kö tet ben, a mi, va gyis a Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat ki adá sá ban. A Tár su lat
ezek mel lett há rom má sik kö te tet is ki adott. Ezek kö zül ket tõt — Az a rö vid hu -
sza dik szá zad (2005) és a Ma gyar kül po li ti kai gon dol ko dás a 20. szá zad ban (2006) 
cí mû e ket — Pritz Pál írta, il let ve szer kesz tet te. A har ma di kat, amely 1956 oka i -
val, je len tõ sé gé vel és kö vet kez mé nye i vel fog lal ko zott, és ugyan csak 2006-ban je -
lent meg, én szer kesz tet tem (1956 okai, je len tõ sé ge és kö vet kez mé nyei). Az utób bi
há rom kö tet ki adá sá ban, il let ve a har ma dik szer kesz té sé ben nagy sze re pet ját -
szott Pál La jos, aki nek a hoz zá ér té se egy részt nagy se gít sé get je len tett, más részt
az esz té ti kus meg je le nést is ga ran tál ta.

A ki ad vány ok ról szól va sze ret ném meg em lí te ni, hogy a rend szer vál tás
idõ sza ká nak za va rai után, ame lyek alap ve tõ en pénz ügyi ter mé sze tû ek vol tak,
a Tár su lat két fo lyó ira ta, a Szá za dok és a Tu rul — az utób bi nak társ ki adói va -
gyunk — az utób bi évek ben rend re és rend sze re sen meg je len tek. Ez per sze
nem a Tár su lat ve ze tõ sé gé nek, ha nem a két lap szer kesz tõ sé gé nek az ér de me.
Azt hi szem még is in do kolt ezt itt is meg em lí te nem, mert — leg alább is a Szá za -
dok — nem csak for má li san a Tár su lat fo lyó ira ta, ha nem fi nan ci á lis kap cso lat is 
van kö zöt tünk. A fe le lõs szer kesz tõ és tit kár nõ jé nek — saj nos két ség kí vül sze -
rény — fi ze té sét ugyan is a Tár su lat fo lyó sít ja. A nyom da- és egyéb költ sé gek rõl
vi szont a Szá za dok Ala pít vány gon dos ko dik, amely hez csak annyi közünk van,
hogy ennek a pénzügytechnikai részét a Társulat könyvelõje intézi.

Ez zel kap cso lat ban utal nom kell arra, hogy a Tár su lat igaz ga tó vá laszt má -
nyá nak 2003. má ju si dön té se alap ján Gecsényi La jos ügy ve ze tõ al el nök, Orosz Ist -
ván al el nök és Romsics Ig nác fõ tit kár át te kin tet ték a Szá za dok hely ze tét, és 2003.
jú ni us 28-án több tar tal mi és szer ve ze ti vál to zást ja va sol tak. Ezek a kö vet ke zõk
vol tak: (1) a köz lés re el fo ga dott ta nul má nyok kö zött na gyobb arány ban sze re pel je -
nek egye te mes tör té ne ti té má jú írá sok; (2) a ta nul má nyok el fo ga dá sát elõz ze meg
kö rül te kin tõbb szak mai lek to rá lás, (3) a re cen zi ós ro vat job ban tük röz ze a ma gyar 
és — a le he tõ sé gek függ vé nyé ben — a nem zet kö zi tör té net írás ered mé nye it; (4) a
kül föl di fo lyó irat ok szem lé zé se le gyen rep re zen ta tí vabb. A fen ti cé lok el éré se ér de -
ké ben ja va sol tuk, hogy a Szá za dok szer kesz tõ sé ge újul jon meg. En nek lett kö vet -
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kez mé nye, hogy Mucsi Fe ren cet a szer kesz tõ bi zott ság élén Pritz Pál, a szer kesz tõ -
ség bõl ki vált Tilkovszky Lo rán dot pe dig Zeidler Mik lós vál tot ta fel. A szer kesz tõ -
bi zott sá gon, il let ve az igaz ga tó-vá laszt má nyon be lül ezek bõl a vál to zá sok ból
vita ke let ke zett, amely a vá laszt mány 2004. ja nu ár 22-i ülé sén zá rult le. A tar -
tal mi ja vas la to kat a vá laszt mány nagy szó több ség gel, a sze mé lyi vál to zá so kat
egy han gú an el fo gad ta. Több mint há rom év vel e vál to zá sok után úgy lá tom, de
Pritz Pál el nök úr er rõl majd nyil ván rész le te seb ben be szá mol, hogy a vál to zá -
sok rész le ges ered ménnyel jár tak. A ta nul mány ro vat fris sebb és szín vo na la -
sabb lett, sõt rész le tes be szá mo lók je len tek meg kü lön bö zõ ha zai és nem zet kö zi 
kon fe ren ci ák ról. A re cen zi ós ro vat azon ban ér dem ben nem lett rep re zen ta tí -
vabb, a kül föl di fo lyó irat ok szemlézése pedig teljesen megszûnt.

A pub li ká ci ós és ki adói te vé keny ség mel lett, amely min den ered mé nyünk
mel lett ter mé sze te sen jó val sze ré nyebb, mint akár a 19. szá zad ban, akár a két
vi lág há bo rú kö zött volt, tö re ked tünk arra is, hogy az elekt ro mos mé di ák ban —
a rá di ók ban és a TV-kben — meg je len jünk. Ez kü lö nö sen ele in te si ke rült. Az
utób bi évek ben azon ban csök kent az ér dek lõ dés ren dez vé nye ink iránt. Ren dez -
vé nye ink lá to ga tott sá gá nak csök ke nõ ten den ci á já hoz ha son ló an ez is azt bi zo -
nyít ja, hogy a Tár su lat te vé keny sé ge is mét meg újí tás ra vár. Az utób bi idõ ben
tu laj don kép pen már csak a Nép sza bad ság tu dó sí tott ren dez vé nye ink rõl. Ez
dön tõ en Hovanyecz Lász ló nak kö szön he tõ, aki az új ság írók kö zül fo lya ma to san 
a leg több fi gyel met szentelte munkánknak. A többi lap jóval kevesebb ér dek lõ -
dést mutatott irántunk.

Rend sze res és elég gya ko ri ren dez vé nye ink el le né re tag sá gunk lét szá ma
— némi in ga do zás sal — stag nált. 1999-ben, né hány hó nap pal azu tán, hogy az
új ve ze tés el kezd te mun ká ját, fi ze tõ tag ja ink lét szá ma 1315 fõ volt. Ez 2003 ta -
va szá ra 1536 fõre – te hát 16%-kal — emel ke dett. A 2004-ben el ha tá ro zott tag -
díj eme lés kö ve tõ en a lét szám kis sé vissza esett. 2006-ban 1413, né hány hét tel
ez elõtt va la mi vel több mint 1300 fi ze tõ ta gunk volt. Vár ha tó, hogy év vé gé re is -
mét el ér jük, vagy leg alább is meg kö ze lít jük az 1400-as lét szá mot. Tag ja ink kö -
zül 420-an lak nak a fõ vá ros ban, a töb bi ek vi dé ki ek. Tag ja ink több mint fele —
össze sen 732 fõ — ál ta lá nos vagy kö zép is ko lai ta nár, a töb bi ek egye te mi és fõ is -
ko lai ok ta tók (175 fõ), ku ta tók (124 fõ), köz gyûj te mé nyek – könyv tá rak, le vél -
tá rak és mú ze u mok – mun ka tár sai (91 fõ). A 114 fõs egyéb ka te gó ri á ba so rol tak 
több sé ge nyug dí jas. Az egye te mi hall ga tók szá ma 46. Te kint ve, hogy 1999-ben
csak 4–5 egye te mi és fõ is ko lai hall ga tó tar to zott so ra ink közé, ez ör ven de tes
vál to zás. A hall ga tók lét szá má hoz vi szo nyít va azon ban nem több mint csepp a
ten ger ben. An nak el le né re van ez így, hogy kü lön bö zõ esz kö zök kel tö re ked tünk 
a fi a ta lok ér dek lõ dé sé nek a fel kel té sé re. A tu do má nyos di ák kö ri kon fe ren ci ák
leg jobb tör té nész di ák jai kö zött pél dá ul eb ben az év ben már har mad szor ad -
tunk ki kü lön dí ja kat. En nek a vissz hang ja nagyon jó, ám taglétszámunk ala ku -
lá sá ban ez csak kevéssé mutatkozott meg. Ez is egy olyan terület, ahol további
erõfeszítéseket kell tennünk. Egyébként elkerülhetetlenül tovább fog nö ve ked -
ni tagságunk átlagos életkora. 

Tisz telt Kol lé gák! Az ed di gi ek ben a Tár su lat ve ze té sé nek kez de mé nye zé -
se it, il let ve a pes ti köz pont ál tal szer ve zett ren dez vé nye ket is mer tet tem. Nem
len ne azon ban tel jes a kép, ha rö vi den nem szól nék vi dé ki szer ve ze te ink, il let ve 
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ta go za ta ink mun ká já ról. Alap sza bá lyunk sze rint a Tár su lat szer ve ze ti egy sé gei 
a te rü le ti cso por tok, a szak osz tály ok és a ta go za tok. Ezek önál ló jogi sze mé lyek, 
ame lyek sa ját va gyon nal ren del kez nek, és önál ló an gaz dál kod nak. A négy év vel 
ez elõt ti hely zet hez ké pest nagy vál to zá sok ról e té ren sem szá mol ha tok be. A
nóg rá di, Vas me gyei, Pest me gyei és sop ro ni cso port ja ink évek óta nem mû köd -
nek. En nek rész ben anya gi okai van nak, rész ben pe dig az élet kor. A régi ve ze -
tõk és ta gok las san ki dõl nek, újak pe dig nem je lent ke zek. Er rõl a le han go ló
hely zet rõl és a vál to zás szük sé ges sé gé rõl na gyon ta lá ló an írt be szá mo ló já ban
Bé kés me gyei cso por tunk ve ze tõ je, Sza bó Fe renc. Idé zem: „Az évek óta fenn ál ló 
[…] kö rül mé nyek kö vet kez té ben cso por tunk a négy év alatt mind össze há rom -
szor sze re pelt társ ren de zõ ként, és adott elõ adót. Önál ló ren dez vé nyünk nem
volt. A nem rit ka ju bi lá ris ülés szak okon, ün nep sé ge ken egyes sze mé lyek ként
sze re pe lünk, kö vet jük a költ ség vi se lõ ál tal kí vánt prog ra mot. A ve ze tõ ség tag jai 
szá mos al ka lom mal em lé kez tet nek arra, hogy a mi cso por tunk is lé te zik, és az
adott sá ga ink sze rin ti szel le mi erõ is. A Tár su lat köz pon ti ren dez vé nye in (az in -
gyen uta zó nyug dí ja sok kal), sze ge di és deb re ce ni rit ka össze jö ve te le in al kal mi -
lag részt ve szünk. A Tár su lat hoz tar to zás ér zé se még hat – leg in kább a kö zép -
ko rú és az idõ sebb ge ne rá ció egyes tag ja i ban. Hogy ez a fi a ta lab ba kat is meg -
érint se, ah hoz szá mos te rü le ten szem lé let vál tás ra, az önál ló gon dol ko dás meg -
be csü lé sé re, nem pe dig vissza szo rí tá sá ra vol na szük ség”. En nél ki csit jobb a
hely zet Gyõ rött, ahol a Fridery Lászlóné ve zet te cso por tunk 2004-ben De ák-
 kon fe ren ci át szer ve zett, s a ta gok kö zül né há nyan rend sze re sen lá to gat ják Er -
dély, Kár pát al ja és Szlo vá kia ma gyar tör té nel mi he lye it. Csong rád me gyé ben
Szen te sen, Ma kón és Sze ge den mû kö dik cso por tunk. Eze ket Labádi La jos le -
vél tár-igaz ga tó, Halmágyi Pál mú ze um-igaz ga tó és Szeg fû Lász ló tan szék ve ze -
tõ fõ is ko lai ta nár ve ze tik. Mind há rom cso port több ki sebb kon fe ren ci át szer ve -
zett, és ki ad ványt je len te tett meg, ám — anya gi esz kö zök hí ján — ál ta lá ban
költ ség ve té si in téz mé nyek kel együtt mû köd ve. Ugyan ez mond ha tó el a Haj dú-
 Bi har me gyei, va gyis deb re ce ni szer ve zet rõl, ame lyet Barta Já nos és Bár sony
Ist ván ve zet nek. 2004 és 2006 kö zött 11 ki sebb-na gyobb kon fe ren cia szer ve zé -
sé ben vet tek részt. Ezek egyik cent rá lis té má ja — te kin tet tel az év for du ló ra —
Bocs kai Ist ván volt. Nyír egy há zán Czövek Ist ván ügy buz gal má nak kö szön he -
tõ en még mû kö dik a Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyei cso port, amely el sõ sor ban 
a Nyír egy há zi Fõ is ko la Tör té net tu do má nyi Tan szé ké vel tud együtt mû köd ni.
Új és ör ven de tes fej le mény, hogy az el múlt évek ben fel len dült a szé kes fe hér vá ri,
pon to sab ban az ott szé ke lõ ke let-du nán tú li cso por tunk te vé keny sé ge. A 2005-
 ben Far kas Gá bor he lyé be lé pett De me ter Zsó fia, va la mint Vízi Lász ló és má sok 
igen ak tív és ered mé nyes mun kát vé gez tek. En nek bá zi sa rész ben a Le vél tár,
rész ben pe dig a Kodolányi Fõ is ko la. Ren dez vé nye ik kö zül ki emel ke dett a na pó -
le o ni há bo rúk ma gyar or szá gi vo nat ko zá sa i val, va la mint az 1956-al fog lal ko zó
ta valy õsszel. Gyön gyö sön az örök ifjú Dr. Se reg Jó zsef nek kö szön he tõ en van
je len a Tár su lat. Min den év ben több he lyi jel le gû elõ adást tar tot tak, több nyi re
az év for du lók hoz al kal maz kod va. Utol só, 2007. áp ri lis 24-ei ren dez vé nyük té -
má ja gróf Bat thyá ny La jos volt. Mint ko ráb ban, eb ben a négy év ben is ki emel -
ke dõ en jól és ered mé nye sen dol goz tak a dél-du nán tú li ak. A Vonyó Jó zsef ál tal
irá nyí tott szer ve zet év rõl-év re meg ren de zi a dél-du nán tú li tör té né szek nyá ri
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szak mai kon fe ren ci á ját. Eze ken 50–100 fõ vesz részt, az or szág min den ré szé -
bõl, sõt idõn ként kül föld rõl is. Emel lett he lyi — pé csi, bony há di, nagy ka ni zsai
— kon fe ren ci á kat is ren dez tek, és külön kiadványokat is megjelentettek. 

Ta go za ta ink és szak osz tá lya ink kö zül ket tõ tõl kap tam be szá mo lót. En nek 
alap ján fel té te le zem, hogy több nem is mû kö dik. Ezek egyi ke a Ta ná ri Ta go za -
tot, amely Sza bolcs Ottó irá nyí tá sá val hosszú idõ óta igen élénk és ered mé nyes
te vé keny sé get fejt ki. A ta ná ri ta go zat rend sze re sen szer vez to vább kép zõ tan fo -
lya mo kat, ame lye ken 200–300, sõt oly kor en nél is több ta nár je le nik meg. Sza -
bolcs Ottó szer kesz té sé ben a ta go zat ki ad ja a Tör té ne lem ta ná ri To vább kép zé si
Kis könyv tá ra címû so ro za tot. En nek ed dig 47, egyen ként 5–6 íves szá ma je lent
meg. Ezek kö zül 17 kö tet a 2003–2006 kö zöt ti idõ szak ban. A ta go zat má sik so -
ro za ta, a Tör té ne lem pe da gó gi ai Fü ze tek egy mód szer ta ni köz lönyt van hi vat va
pótolni. Ennek eddig 25 száma jelent meg, – ebbõl 13 az utóbbi négy évben.

Má sik ta go za tunk, a Tár sa dal mi Ne mek és Nõ tör té ne ti Szak osz tály jó val
rö vi debb múlt ra te kint het vissza. Az igaz ga tó vá laszt mány ha tá ro za ta alap ján,
ame lyet a 2005-ös köz gyû lé sünk is meg erõ sí tett, kü lön szak osz tály ként lé nye -
gé ben két éve mû köd nek. Ezen idõ alatt több szak mai kon fe ren ci át szer vez tek,
és még több szak mai kon fe ren ci án vet tek részt elõ adó ként. Bár önál ló, szak osz -
tá lyi ki ad vánnyal nem je lent kez tek, több kö te tet szer kesz tet tek, il let ve ta nul -
mányt, köny vet ír tak. A pub li ká ci ós mun ka terén különösen Petõ Andrea, a
szakosztály elnöke és Palasik Mária jeleskedett.

Mun kánk tar tal mi ré szé nek az is mer te té se után en ged jék meg, hogy rö vi -
den pénz ügyi hely ze tünk rõl is be szá mol jak. Be vé te lünk 2000-ben, az 1999-es
sza ná lás utá ni elsõ év ben 8,9 mil lió Ft-ot tett ki. Et tõl kezd ve 2003-ig fo lya ma -
to san emel ke dett: 2001-ben 8,6 mil lió, 2002-ben 10,2 mil lió és 2003-ban 12,6
mil lió Ft-ot tett ki. Et tõl kezd ve is mét csök ke nés kez dõ dött. 2004-ben már csak
11,8 mil lió, 2005-ben 5,8 mil lió és 2006-ban 7,1 mil lió be vé tel hez ju tot tunk. E
té te lek mint egy har ma dát — néha kö zel fe lét — a NKÖM fo lyó sí tot ta. Az MTA
tá mo ga tá sa a 2000-es 1,5 mil li ó ról elõbb 3,2, majd 2003-ban már 5,1 mil li ó ra
emel ke dett. Ez után vi szont le csök kent 4 mil lió alá. 2007-re 3,6 mil lió Ft tá mo -
ga tást kap tunk. Be vé te le ink kö zött mind azo nál tal ma is ez a leg na gyobb té tel.
Az Or szág gyû lés tá mo ga tá sa ele in te éven te 1 mil lió fo rint kö rül moz gott, ám
mára ez is vissza esett. Tag dí jak ból ugyan csak 1 mil lió fo rint kö rü li össze gek
foly tak be éven te és a sze mé lyi jö ve de lem adó 1%-ából 200–300 ezer fo rint kö rü -
li össze gek. Az ál ta lá nos meg szo rí tá sok kö vet kez té ben 2006 ta va szán-nya rán
úgy lát szott, hogy mos tan ra is mét pénz ügyi vál ság ba ke rü lünk. Erre sze ren csé -
re nem ke rült sor. Az el múlt évek ben fél re tett tar ta lé kok nak és az 1956-os év -
for du ló meg ün nep lé sé re biz to sí tott pá lyá za ti alap ból való ré sze se dé sünk nek
kö szön he tõ en — és ezért azt hi szem el sõ sor ban Pók At ti lá nak tar to zunk há lá -
val — si ke rült biz to sí ta ni mû kö dé sünk pénz ügyi fel tét ele it. A Tár su lat ren del -
ke zé sé re álló összeg ma 3,3 millió Ft. Ebbõl és a még várható pályázati és egyéb
bevételekbõl — tagdíjak, személyi jövedelemadó 1%-a, stb. — év végéig minden
szokásos — bér és egyéb — kiadás fedezhetõ.

És mire köl töt tük ezt a lát szó lag sok pénzt? Éves ki adá sunk 2000-ben és
2001-ben még 6,3, il let ve 6,4 mil lió Ft volt, amely azon ban 2002-ben már 10
mil lió Ft fölé emel ke dett. 2003 és 2006 kö zött 8,3 és 10 mil lió Ft kö zött in ga doz -
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tak ki adá sa ink. Ezen össze gek nek több mint fe lét, va gyis kö zel 5 mil lió Ft-ot a
Szá za dok fe le lõs szer kesz tõ jé nek, tit kár nõ jé nek, va la mint a Tár su lat tu do má -
nyos tit ká rá nak, köny ve lõ jé nek és ügy in té zõ jé nek a bé rei, il let ve en nek já ru lé -
kos költ sé gei tet ték ki. Sen ki ne gon dol jon ren des fi ze té sek re; tu laj don kép pen
min den ki fél- il let ve ne gyed ál lá sos fi ze té sek nek meg fe le lõ jut ta tá so kat ka pott.
Az át la go san 3 mil li ós bér költ sé get azon ban 1,7 mil li ós já ru lék fi ze té si kö te le -
zett ség ter he li. A fen ti össze gek má sik fele pe dig el ment nyom da-, pos ta- és más 
iro dai költ sé gek re, il let ve a kon fe ren ci ák szer ve zé sé re és az elõ adói ho no rá ri u -
mok ra. Költ ség ként je lent ke zett az is, hogy fo lya ma to san igye kez tünk mo der -
ni zál ni iro dai gép par kun kat. Elõbb új szá mí tó gé pet vet tünk és egy üze net rög zí -
tõs, faxszal felszerelt telefonkészüléket, majd legutóbb új nyomtatót. El ké szí -
tet tük a Társulat honlapját, és ma már e-mailen is tarthatjuk és tartjuk is a
kapcsolatot tagjainkkal. 

Négy éves te vé keny sé günk nek ter mé sze te sen nem csak ered mé nyei, ha nem
hi á nyos sá gai is vol tak. Ezek kö zül né há nyat én is em lí tet tem. Úgy gon do lom
azon ban, hogy a je len lé võk eze ket hi te le seb ben el tud ják mon da ni, mint én. Ké -
rek is min den kit, hogy öt le te i vel és ta ná csa i val, me lyek kel az új ve ze tést ori en -
tál ni és se gí te ni tud ják, sen ki ne fu kar kod jék. Most, a szám ve tés pil la na tá ban
van itt az ide je an nak is, hogy az eset le ges nem ru tin sze rû te en dõ ket is ki je löl -
jük. Mi e lõtt azon ban be fe jez ném be szá mo ló mat, a le he tõ leg õszin téb ben sze ret -
nék kö szö ne tet mind azok nak, akik az el múlt négy, il let ve nyolc év ben tá mo gat -
ták mun kán kat. Elõ adó ink nak, akik a sze rény ho no rá ri um el le né re min dig ma -
gas szin ten tet tek ele get vál lalt fel ada tuk nak. Tag sá gunk nak, amely a tag dí jak
be fi ze té sé vel hoz zá já rult ah hoz, hogy tal pon ma rad has sunk. Ren dez vé nye ink
lá to ga tó i nak, akik je len lét ük kel mun kánk ér tel mé rõl biz to sí tot tak ben nün ket.
Tisz ti ka runk nak — al el nö kök nek, tit ká rok nak és vá laszt má nyi ta gok nak —,
akik ta ná csok kal lát tak el ben nün ket, és gyak ran ma guk is be kap cso lód tak a
szer ve zõ mun ká ba. Sze mély sze rint is sze ret ném meg em lí te ni Rozs nyói Ág nes
tu do má nyos tit ká run kat, aki 2006-ban hunyt el, és 2005-ig a tár su la ti mun ka
mo tor ja és min de ne se volt. Ál lá sát nem töl töt tük be. Az el múlt két év ben köny -
ve lõnk, Dr. Horváthné Csiz ma dia Er zsé bet és Gerõ Lászlóné (Edit) vé gez ték az
õ mun ká ját is – nagy oda adás sal. Kö szö nöm Gecsényi La jos ügy ve ze tõ al el nök
úr mun ká ját, aki nek a se gít sé gé re min dig szá mít hat tam. Utol já ra, de va ló ban
nem utol só sor ban kö szö nöm el nö künk, Kosáry Do mo kos mun ká ját, aki nem -
csak ne vé vel, te kin té lyé vel, ta ná csa i val és irány mu ta tá sá val já rult hoz zá a Tár -
su lat régi te kin té lyé nek leg alább rész le ges hely re ál lí tá sá hoz, ha nem az zal is,
hogy — fi a ta lo kat meg szé gye ní tõ len dü let tel és fris ses ség gel — va la mennyi
kon fe ren ci án kon és csak nem va la mennyi szer dai elõ adá sun kon õ el nö költ, és õ
ve zet te a vi tá kat. El nök Úr, Al el nök és Tit kár Urak, ked ves Er zsé bet és Edit,
na gyon kö szö nöm! Se gít sé ge tek, tá mo ga tá so tok nél kül ma sok kal több hi á nyos -
ság ról és jó val ke ve sebb eredményrõl számolhattam volna be.

Gecsényi La jos meg kö szön te a be szá mo lót és kér te, hogy a meg je len tek
egy per ces néma fel ál lás sal em lé kez ze nek Rozs nyói Ág nes re, aki tu do má nyos
tit kár ként hosszú idõn át lel kes és oda adó mun kát vég zett a Tár su lat ban.

Ez után fel kér te Pritz Pált, a Szá za dok szer kesz tõ bi zott sá gá nak el nö két,
hogy rö vi den szól jon a Szá za dok szer kesz tõ sé gé nek munkájáról.
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Be szá mo ló a Szá za dok 2003. évi tiszt újí tás utá ni
év fo lya ma i ról

Az 1867 óta meg je le nõ pe ri o di ka év fo lya ma i nak ten ge ré ben igen-igen rö -
vid spá ci um két tiszt újí tás kö zöt ti idõ. Ám ezek nek a rö vi debb idõ szak ok nak a
tég lái hor doz zák ma gát az épü le tet, min den tisz tét vi se lõ nek — vé gül is —
ebben van a maga felelõssége.

A Szá za dok a Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat fo lyó ira ta, ám ahogy hosszú
év ti ze dek óta nem a Tár su lat szab ja meg a ha zai tör té net írás fõ irá nyát (bár
nem ze tünk tör té ne ti tu da tá nak tisz tán tar tá sa, gon do zá sa te rén szá mot te võ a
je len tõ sé ge), a lap nak sem fel ada ta a köz pon ti köz löny funk ci ó já nak el lá tá sa. A
fragmentálódás hosszú év ti ze dek re nyú lik vissza, a nyolc va nas évek tõl ki vált -
képp igaz, hogy a lap csu pán egy a ha zai tör té ne ti pe ri o di kák so rá ban. Ám azok
kö zül ki eme li szín vo nal ra kö te le zõ múlt ja, mert e te kin tet ben el vi tat ha tat la nul 
egye dül álló je len tõ sé ge van, ki eme li im po záns ter je del me, amely ré vén — bár e 
te kin tet ben a Múl tunk, a Had tör té ne ti Köz le mé nyek, az Aetas, a Szá zad vég, a
Tör té nel mi Szem le és a Ko rall is ver seny tár si po zí ci ót él vez — komoly le he tõ sé -
get kínál a nagy lélegzetû, jelentõs forrásanyagot felvonultató, azzal operáló,
színvonalas tanulmányok számára.

A lap is le nyo ma ta ko ráb bi, egy más sal is fe le se lõ ko rok szel le mi sé gé nek,
tör té net írói irány za ta i nak. Jel lem zõ vo ná sa, hogy tör té ne te so rán — így a rend -
szer vál tás óta el telt bõ más fél év ti zed ben, azon be lül a mos ta ni be szá mo lá si
idõ szak ban is — nem tö re ke dett arra, hogy kí sér le ti mû he lye le gyen avant gárd
mód szer ta ni tö rek vé sek nek, múlt rom bo ló irány za tok nak. Vé lel münk sze rint a
szó leg jobb ér tel mé ben vett ne mes kon zer va ti viz mus jellemzi. Tehát haladni
kíván a korral, ám azt nyugodt megfontoltsággal teszi.

Ho gyan tük rö zõ dik mind ez a be szá mo lá si idõ szak össze sen 425 írást pub -
li ká ló számaiban?

A Szá za dok az el múlt négy esz ten dõ so rán is éven te hat szor je lent meg,
éves át lag ter je del me meg ha lad ja a 90 nyom dai ívet, az utób bi idõ ben a 100 ívet is 
(1600 nyom ta tott ol dal). Az egész, több mint ezer esz ten dõs ma gyar his tó ria lap -
ja ma radt, pro fil ja nem szû kült le egyik vagy má sik kor szak tör té né se i nek áb rá -
zo lá sá ra, az egyes szá mok ugyan ak kor ha tá ro zott idõ rend sze rint szer kesz tet tek
meg: az utób bi évek ben az a gya kor lat ala kult ki, hogy a 2. szám a kö zép ko ri, a 4. 
szám kora új ko ri, a 3. szám 19. szá za di, amely nek kor szak ha tá ra 1918., az 5.
szám az ún. Habs burg-szám, te hát a Habs burg Tör té ne ti In té zet tel kö tött (ké -
sõbb még em lí ten dõ) egyez mény ér tel mé ben zöm mel az ezen in té zet ál tal ins pi -
rált cik kek meg je le né si fó ru ma, az 1. és 6. szám pe dig a leg újabb koré. Az utób bi
idõ ben fel me rült, hogy egy kor szak okon át íve lõ szá mot is je len tes sen meg a szer -
kesz tõ ség. Erre leg ko ráb ban a jövõ esz ten dõ ben nyí lik le he tõ ség.

*

A ke zünk ben lévõ év fo lyam ok szá mos ki tû nõ ta nul mány nak let tek elsõ
he lyi köz lõi. Ki emel het jük kö zü lük az ethnosz kora kö zép ko ri kér dé se it ha tal -
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mas for rás anyag bir to ká ban elem zõ, mód szer ta ni szem pont ból is ex cel lá ló írást 
(2006/2.), a kö zép ko ri tör té nel mi tu dat és a tör té ne lem-ha gyo má nyo zó dás sa já -
tos sá ga it bon col ga tó dol go za tot (2003/4.), a pan non hal mi apát ság 11–13. szá za -
di egy ház jo gi hely ze té nek, egyéb ként fi a tal tör té nész tol lán tör tént pre cíz be -
mu ta tá sát (2004/2.), a 15–17. szá za di Osz mán Bi ro da lom ha tal mi elit jé vel fog -
lal ko zó frap páns ta nul mányt (2004/4.).

A nem zet kö zi tör té net írás egyik új haj tá sá hoz kap cso ló dik a 15–17. szá za -
di Ma gyar or szág ko ro ná zá si la ko má it a po li ti kai elit ha tal mi rep re zen tá ci ó ja
ke re té ben vizs gá ló kis mo no grá fia ter je del mû mun ka (2004/5.). Ko ráb bi té ves
és som más szak iro dal mi elõz mé nyek után meg gyõ zõ en új ké pet kap az ol va só
az Er dély ben 1583–1585 kö zött mû kö dött tri um vi rá tus ról (2006/4). A lap szé -
les te ma ti ká ja je gyé ben ke rült ol va só elé a 18. szá za di honi or vos lás kér dé se it
tá gas ke re tek ben meg vi lá gí tó írás (2005/5.), a 19. szá zad ele ji ura dal ma kon be -
lü li ha tal mi vi szo nyo kat egy per tük ré ben in ven ci ó zu san re konst ru á ló dol go zat 
(2004/3.), a ki sebb (de na gyon so kak szem pont já ból egy ál ta lán nem lé nyeg te -
len) ki rá lyi ha szon vé te lek kér dé sét a re form kor ban, va la mint a for ra da lom és
sza bad ság harc idõ sza ká ban vizs gá ló fun dált, tö mör ta nul mány (2005/3.).

Ugyan csak je les ered mény Lónyay Meny hért nek az 1867-es gaz da sá gi ki -
egye zés ben vitt sze re pé nek hi te les be mu ta tá sa (2006/6.), az egy há zak és a du a -
liz mus ko ri fel sõ ok ta tás vi szo nyá nak tag la lá sa (2004/1.), a kö zös kül ügyi szol gá -
lat ban te vé keny ke dett ma gyar dip lo ma tá kat lá tó kör be hozó szak ava tott írás
(2004/3.), va la mint a vilmosi Né met or szág gaz da sá gi fej lõ dé sé nek sa já tos sá ga it
elem zõ dol go zat (2003/6.).

A sok szem pont ból a tár sa da lom tör té ne ti tu da tát ki vált kép pen be fo lyá so ló
20. szá zad his tó ri á já ból me rí tõ mun kák kö zül — to vább ra is idõ ren det tart va, s
egy ben el is mer ve, hogy a négy esz ten dõ vel ko ráb ban e te kin tet ben meg fo gal ma -
zott kri ti kát meg szív lel ve is csu pán sze rény elõ re lé pés rõl ad ha tunk szá mot — leg -
ran go sab bak ként a neo lóg zsi dó ság út ke re sé sét a szá zad for du lón hig gad tan vizs -
gá ló mun kát (2005/6.), a he lyi elit ku ta tást a szá zad elsõ fele Nyí regy há zá ja pél dá -
ján gaz da gí tó ta nul mányt, a ma gyar–szov jet dip lo má ci ai kap cso la tok 1935 és 1941
kö zöt ti idõ sza kát messze nem bi la te rá lis né zõ pont tal be mu ta tó dol go za tot (2006/1.), 
va la mint ha zánk nak a hit le ri Né met or szág ár nyé ká ban foly ta tott de vi za- és ár fo -
lyam-po li ti ká já nak nagy eru dí ci ó val tör tént vizs gá la tát em lít jük (2004/6.).

*

A szer kesz tés so rán most is elv — min den bi zonnyal he lyes elv — ma radt a ta -
nul má nyok és a köz le mé nyek mû fa já nak szét vá lasz tá sa. Ez ter mé sze te sen messze
nem je len ti azt, hogy ez utób bi mû faj ban nem ta lál hat nánk ran gos írá so kat. An nál
is in kább ki emel he tünk kö zü lük töb bet, mert míg a Tár su lat ve ze tõ sé ge ál tal 2003-
 ban ki kül dött bi zott ság a lap egyik gyen gé jét az egye te mes tör té ne ti té má jú dol go za -
tok tör pe szá má ban lát ta, ad dig most a megnövekedett szá mú egye te mes té má jú, il -
let ve kap cso lat tör té ne ti mun ka je len tõs ré sze e mû faj szü löt te.

Ki vált képp ilyen nek lát juk a ró mai jog, és az eu ró pai jog fej lõ dés kö zép ko ri 
or szág gyû lé se ink re gya ko rolt ha tá sá nak be mu ta tá sát (2005/2), a Lo ta rin gi á hoz 
(is) köt he tõ ka to na ság ti zen öt éves há bo rú ban vitt sze re pé nek hal lat la nul adat -
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gazdag tár gya lá sát (2004/5.), az el len re for má ció szem pont já ból igen lé nye ges
ka to li kus misszi ók 17. szá za di nagy kor sza ká nak ma gyar or szá gi vo nat ko zá sa it
tag la ló írást (2004/4), az 1848–1849. évi ma gyar for ra da lom és sza bad ság harc
bel gi u mi li be rá lis ka to li kus saj tó ban való tük rö zõ dé sé nek be mu ta tá sát
(2003/5.), a „ke le ti élet tér” hitleri germanizálási kísérlete sokszor feldolgozott
témájáról tömören tájékoztató dolgozatot (2003/6.).

A ma gyar té má jú cik kek ese té ben is szi go rú kö ve tel mény volt a hun ga ro -
cent ri kus né zõ pont ke rü lé se, a szé le sebb ho ri zont kém le lé se. Az 1860. évi ok tó -
be ri dip lo ma nyo mán az ál lam rend õr ség és a be sú gó há ló zat vi szo nya i ban be kö -
vet ke zett vál to zá sok ról re á li san tá jé koz ta tó köz le ményt (2006/6.), va la mint Ras -
say Kár oly éle te ko ráb ban szin te tel je sen is me ret len utol só év ti zed ének szép
áb rá zo lá sát emel jük ki eb bõl a szem pont ból (2003/6.). 

Mi köz ben saj ná lat tal re giszt rál juk, hogy a ki mon dot tan tör té net el mé le ti
és -módszertani írá sok szá ma ezek ben az évek ben sem gya ra po dott a lap ban,
ám bi zo nyá ra hiba len ne nem em lí te ni, hogy a fi gyel mes ol va só fel te he tõ leg el -
is me rõ en nyug táz za szá mos írás mód szer ta ni igé nyes sé gét. A ki emelt írá so kon
túl eb bõl a szem pont ból a re form kor tól az elsõ vi lág há bo rú ig ter je dõ idõ szak
tár sa da lom te rem tõ fo ga lom al ko tá sát boncolgató terjedelmes közleményre hív -
juk fel a figyelmet (2003/5.).

Az ún. év for du lós tör té net írást — jól tud juk — nem ke vés ve sze de lem len -
gi kö rül, ugyan ak kor az is tény, hogy az egy-egy sze mély re, je len tõs, ám idõ köz -
ben az múlt kö dé be ve szõ ese mény re a ju bi le um ör vén ára dó fi gye lem újabb ku -
ta tá sok nak ad hat len dü le tet. 2003-ban a 200 éve szü le tett Deák Fe renc re, ez
esz ten dõ ele jén az 1947. évi pá ri zsi bé ke szer zõ dés 60., az el múlt esz ten dõ ben a
fél száz esz ten de je tör tént ma gyar for ra da lom és sza bad ság harc ra em lé kez tünk. 
A Deák Fe ren cet idé zõ kö tet (2003/5.) írá sai ré vén töb bet tu dunk a haza böl cse
1833–1835 kö zöt ti kö vet je len té se i rõl, tisz táb ban lát juk a re form kor vo nat ko zá -
sá ban ál lam jo gi né ze te it, Görgei Ar túr hoz fû zõ dõ vi szo nyá ról is több is me re -
tünk van, sõt Deák és a ki egye zés szá mos mûben feldolgozott témáját taglaló
írás is hozott megszívlelendõ, új szempontokat.

Az 1947. évi pá ri zsi bé ke szer zõ dés re em lé kez ve an nak szé les tör té ne ti
össze füg gé se it idéz tük fel, a meg je lent írá sok kö zül most az Antonescu-rezsim
1940–1944 kö zöt ti bé ke el kép ze lé se i nek be mu ta tá sát emeljük ki (2007/1.).

A for ra da lom és sza bad ság harc elõtt tisz tel gõ szám (2006/5.) egyik je len tõs
ta nul má nya fél év ti ze des idõ tá von vizs gál ja a ma gyar–ju go szláv–szov jet kap cso -
la tok ala ku lá sát, a má sik ter je del me sebb dol go zat az zal ho zott újat, hogy a he lyi
ha ta lom vi szo nya it tár ja fel nagy ala pos ság gal.

Mára ala po san hát tér be szo rult a lap for rás köz lõ ha gyo má nya, ám va ló ban
na gyon lé nye ges új for rá sok ese té ben foly tat tuk ezt a gya kor la tot: en nek je gyé -
ben je len tek meg azok az orosz kút fõk, ame lyek az ed dig is mert né met do ku men -
tu mok kal egy be vet ve Molotov hí res-hír hedt 1940. no vem be ri ber li ni lá to ga tá sá -
nak még hi te le sebb re konst ru á lá sát se gí tik (2005/1.). E mel lett jog gal em lít het -
jük az 56-os szám for rás köz lé sét is, amely Ká dár Já nos és Ma ro sán György ho -
mály ba hul lott 1957 szep tem be ri moszk vai tár gya lá sa i ról tu dó sít, s amely is mét
döb be ne tes erõ vel idé zi fel az or szág ak ko ri sú lyos ki szol gál ta tott sá gát.
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Össze gez ve az elmondottakat: a Szá za dok mun ká ját az el múlt négy esz -
ten dõ ben — kez dõ ha son la tunk hoz vissza tér ve — olyan nak lát juk, amely az
1867 óta fenn ál ló épü le tet ér dem ben bõ ví tet te. Az a tény, hogy a ha zai tu do má -
nyos szfé rát is hu za mo sabb ide je jel lem zõ csök ke nõ ál la mi sze rep vál la lás kö rül -
mé nyei kö ze pet te (az MTA to vább ra is él ve zett tá mo ga tá sá nak, a Nem ze ti Kul -
tu rá lis Alap prog ram nál rend sze re sen el nyert tá mo ga tás nak, egyes szá mok ese -
té ben 2004-tõl a Habs burg Tör té ne ti In té zet tel tör té nõ együtt mû kö dés nek kö -
szön he tõ en) a lap a meg szo kott nagy ter je de lem ben, va la mint a szin tén sok esz -
ten de je meg szo kott (de em lé kez he tünk: ko ráb ban na gyon so ká ig egy ál ta lán
nem így volt) pre cíz rend sze res ség gel meg je lent, meg je le nik, az már ön ma gá -
ban ered mény.

A szer kesz tõ bi zott ság ér dem ben fel ügyel te, be fo lyá sol ta a lap mun kát. Éven -
te ál ta lá ban két íz ben tar tott ülést, s eze ken rend re ér té kel te, ele mez te az idõ -
köz ben nap vi lá got lá tott szá mo kat, dön tött a kö vet ke zõ szá mok lap ter vé rõl, so -
kat fog lal ko zott a di gi ta li zá lás idõ sze rû kér dé se i vel és egy sor egyéb idõ sze rû
prob lé má val. A 2003 óta ki bõ vült szer kesz tõ ség tu da to san tö re ke dett arra, hogy
a lap in for ma tí vabb le gyen. En nek je gyé ben a re cen zi ós ro vat vél he tõ leg ki egyen -
sú lyo zot tabb és szín vo na la sabb lett, az is mer te té sek a va ló ban lé nye ges mun kák
be mu ta tá sá ra irá nyul nak, s azo kat szá mos al ka lom mal kri ti kus szem lé let tel tár -
gyal ják, meg kí sé rel ve a nem könnyû fel adat tel je sí té sét, az adott mun ka his to ri -
og rá fi ai he lyé nek ki je lö lé sét. Az el ért ered mé nyek ben igen nagy sze re pe van fe le -
lõs szer kesz tõnk, Pál La jos meg bíz ha tó tu dá sá nak, lan ka dat lan szor gal má nak, a
meg erõ sí tett szer kesz tõ ség gon dos szak ér tel mé nek, ugyan ak kor tény, hogy most
is el ma radt több je len tõs mun ka be mu ta tá sa. Más fe lõl a lap ol va só já nak tá jé ko -
zó dá sát mind eze ken túl ér dem ben se gí tet te a Mû hely és a Fi gye lõ ro vat ban kö -
zölt sok ér té kes anyag.

A Kró ni ka ro vat ban a ko ráb bi nál több ren dez vény rõl ad tunk szá mot, el -
hunyt tör té nész kol lé gá ink ról meg fe le lõ en ipar kod tunk meg em lé kez ni.

Az a tény, hogy 2004 de re ká tól a fo lyó irat nak internetes hon lap ja van, a lap
tel jes anya ga — a fi nan ci á lis okok ból el ke rül he tet le nül szük sé ges egy év ké sés sel 
— a vi lág há lón ol vas ha tó, va la mint, hogy ugyan csak 2004-tól a lap 1867–1880,
va la mint 1994–2003. évi szá mai tel jes szö ve gû ke re sõ prog ram mal ké szült CD-
 ROM-on ren del ke zés re áll, te hát eb ben a ha tal mas adat bá zis ban az összes szó ra,
ki fe je zés re vagy az írá sok cí me i re, szer zõ i re ke res ni le het, azt mu tat ja, hogy a
Szá za dok tu dás anya gá nak igen je len té keny há nya da a mo dern kor kö ve tel mé -
nyei sze rint is el ér he tõ.

A to vább lé pés hez ennyit tud tunk ten ni. A tisz telt Köz gyû lés tisz te a vég -
zett mun ka meg íté lé se.

Gecsényi La jos meg kö szön te Pritz Pál be szá mo ló ját, és meg nyi tot ta a vi tát.
Sza bó Imre (Pest me gye) meg je gyez te, hogy a vi dé ki cso por tok „meg szû -

né sé hez” hoz zá já rul hat, hogy so kuk ese té ben hi ány zik a „hát tér in téz mény”.
Ja va sol ta Sza bolcs Ottó ki tün te té sét, va la mint Rozs nyói Ág nes posz tu musz ki -
tün te tés re való fel ter jesz té sét.
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Gecsényi La jos meg kö szön te a hoz zá szó lást. Bi zony ta lan volt abban, hogy a
tár su lat nak van-e joga ál la mi ki tün te tés re ja vas la tot ten ni.

Vonyó Jó zsef ag go dal mát fe jez te ki a kö zép- és fel sõ ok ta tás tör té ne lem ok -
ta tá si kon cep ci ó já val kap cso lat ban. El mond ta at tól tart, hogy en nek kö vet kez -
té ben a tör té ne lem ok ta tás mély pont ra fog zu han ni. Ja va sol ta a prob lé ma meg -
tár gya lá sát, és azt, hogy az ál lás fog la lást meg fo gal maz va jut tas sák el az il le té -
kes fõ ha tó ság hoz.

Romsics Ig nác mint le kö szö nõ fõ tit kár erre nem kí vánt ref lek tál ni, ja va -
sol ta, hogy a MTT jö ven dõ tisz ti ka ra fog lal koz zon ez zel a kér dés sel.

Gecsényi La jos kér dé sé re a köz gyû lés egy han gú an el fo gad ta a két be szá -
mo lót.

A ko ráb bi tisz ti kar fel men té se után az ügy ve ze tõ al el nök ja va sol ta, hogy
Kosáry Do mo kost — te kin tet tel man dá tu má nak le jár tá ra — a jö võ ben a Ma -
gyar Tör té nel mi Tár su lat tisz te let be li el nö ké vé vá lassza meg a tiszt újí tó köz -
gyû lés. A tag ság egy han gú an el fo gad ja a ja vas la tot.

A dél utá ni ülé sen Gecsényi La jos fel ol vas ta a je lö lõ bi zott ság nak az új tisz -
ti kar ra vo nat ko zó ja vas la ta it, de elõbb meg kér dez te a meg je len tek tõl, hogy
min den ki re giszt rál tat ta-e ma gát? A meg ál la pí tás sze rint 104 tag je len tet te be
ma gát.

Meg ne vez te a sza va zat szám lá ló bi zott sá got: el nök ifj. Barta Já nos, to váb -
bi két tag Vida Ist ván és Draskóczy Ist ván. A tag ság el fo gad ta a ja vas la tot.

A kö vet ke zõk ben tá jé koz ta tást adott a je lö lõ bi zott ság (Papp Klá ra, Font
Már ta, Sza bolcs Ottó, Pritz Pál, Vida Ist ván, Gecsényi La jos) kon szen zu sos
meg ál la po dá sá ról illetve szempontjairól.

– te rü le ti cso por tok kép vi se le te biz to sí tott legyen
– élet kor-vál tás
– annyi hely re tet tek ja vas la tot, ahány he lyet az alap sza bály le he tõ vé tesz
– úja kat is ja va sol hat nak a részt ve võk
– két cik lu son túl nem vál lal ha tó har ma dik
A sza va zás meg tör tén te után fel ol vas ták az ered ményt.

A Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat 2007. má jus 12-én meg vá lasz tott új tisz ti ka ra:
Tisz te let be li el nök: Kosáry Domos aka dé mi kus. A Ma gyar Tör té nel mi Tár -
su lat el nö ke: Orosz Ist ván aka dé mi kus, fõ tit ká ra: Pók At ti la. A Ma gyar Tör té -
nel mi Tár su lat al el nö kei: Frank Ti bor, Kar dos Jó zsef, Sipos Le ven te, Vonyó Jó -
zsef, Zsol dos At ti la; tit ká rai: Csukovits Eni kõ, Ka to na Csa ba, Mucsi Jó zsef, Püski
Le ven te, Szakály Sán dor. Az Igaz ga tó vá laszt mány tag jai: Ablonczy Ba lázs, Bana 
Jó zsef, Baráth Mag dol na, Ifj. Bertényi Iván, Bor so di Csa ba, Do mo kos Zsu zsa, Föl -
des György, Ge bei Sán dor, Gerõ And rás, Gyar ma ti György, Makk Fe renc, Nagy Pé ter 
Ti bor, Rainer M. Já nos, Reisz T. Csa ba, Szar ka Lász ló, Tringli Ist ván, Jánokiné Új -
vá ri Zsu zsa, Var ga Zsu zsan na, Veszprémy Lász ló, Vizi Lász ló. Ál lan dó meg hí vott: a
Szá za dok szer kesz tõ bi zott sá gá nak el nö ke és fe le lõs szer kesz tõ je. A Re ví zi ós Bi -
zott ság el nö ke: Szász Zol tán, tag jai: Draskóczy Ist ván, Nyu lá sziné Straub Éva. A
Szá za dok szer kesz tõ bi zott sá gá nak el nö ke: Or mos Má ria aka dé mi kus. A
Szá za dok szer kesz tõ bi zott sá gá nak tag jai: Feitl Ist ván, Fo dor Pál, Font Már -
ta, Gecsényi La jos, Hiller Ist ván, Izsák La jos, Klaniczay Gá bor, Kosáry Do mo kos,
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Kubinyi And rás, Niederhauser Emil, Orosz Ist ván, Pajkossy Gá bor, Pók At ti la,
Romsics Ig nác, So mo gyi Éva, Szász Zol tán.

Gecsényi La jos meg kö szön te a sza va zást. Meg ál la pí tot ta, hogy a sza va zás
rend ben le zaj lott. Gra tu lált az új tisz ti kar nak, és azt kí ván ta, hogy a kö vet ke zõ
négy esz ten dõ ben ered mé nye sen mû köd je nek. Meg kö szön te a meg je len tek nek
a rész vé telt, és fel kér te Orosz Ist ván aka dé mi kust, újon nan meg vá lasz tott el nö -
köt a hoz zá szó lás ra. Orosz Ist ván meg kö szön te a bi zal mat. Ígér te, hogy igye -
kez nek tar ta ni a tár su lat mun ká já nak ed dig el ért szín vo na lát, amely el is me rés -
re mél tó és ki emel ke dõ volt. Min den ere jé vel azon lesz, hogy az MTT a to váb bi -
ak ban is tisz tes ség gel dol goz zon, erõ sít se a ta ná ri ta go za tot, és erõ sít se a kap -
cso la tot más egye sü le tek kel is, mint pél dá ul a Haj nal Ist ván Kör vagy a Tör té -
ne lem ta ná rok Egyesülete.
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