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A 26. alkalommal megrendezésre kerülő történésztábor témájának apropóját a 

kiegyezés 150. évfordulója adta, így idén Kultúra és társadalom a kiegyezés korában címmel 

rendezték meg a Magyar Történelmi Társulat háromnapos rendezvényét. A Társulat 

történésztáborainak újabb hagyományait folytatva a társadalom- és kultúrtörténet látószögét 

alkalmazva, a rokon- és határtudományok szempontjait is bevonva kívánt áttekintést nyújtani 

a kiegyezésről és annak korszakáról. 

A konferenciát Csukovits Enikő, a MTT főtitkára nyitotta meg, amelyben többek 

között felhívta a figyelmet arra is, hogy 1867 nemcsak a kiegyezés, hanem egyben a Társulat 

alapításának is évfordulója. Továbbá a Társulat folyóiratában, a Századokban külön tematikus 

szám is megjelenik a közeljövőben a kiegyezésről.  

A konferencia első délutánja a történeti értékelések jegyében telt: Gyáni Gábor a 

modern (kori) közép-európai birodalom változó értékelését, Fónagy Zoltán a városi 

középosztály értékvilágát és életformáját, Tamáska Máté pedig a bécsi és budapesti körutak 

közlekedésben és reprezentációban való szerepét ismertette az összegyűlt érdeklődők előtt. A 

következő nap délelőtti szekciójának középpontjában a politika és modernizáció állt: Cieger 

András a kiegyezés korának politikai kultúráját, Fazekas Csaba a jozefinizmus fogalmának 

dualizmus kori értelmezési lehetőségeit, Majdán János pedig a monarchia vasútjainak 

életmódra gyakorolt hatását járta körbe. Az ezt követő délutáni szekció mint színes mozaikok 

egészítették ki egymást, hiszen Saly Noémi a kávéházakban megjelenő nőkről, Landgraf 

Ildikó az uralkodóról szóló anekdotákról, végül Papp Gábor az Akadémián elhelyezett 

nemzeti képtár kialakításáról adott elő. A második nap a Művészetek és tudomány a 

nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyaroroszágon című NKFI-projekt 

kiadványainak bemutatásával zárult. A köteteket a kutatócsoport vezetője Gyáni Gábor 

ismertette. Az utolsó nap délelőttjén az irodalom, a sajtó és a 19. század végi tankönyvek 

kerültek előtérbe: Császtvay Tünde a korabeli irodalom intézményi és személyi hálózatáról, 

Buzinkay Géza a kiegyezés körüli sajtóvitáról és propagandáról, Molnár-Kovács Zsófia pedig 

a dualizmuskori tankönyvkutatásokban elért eredményeiről szólt előadásában. Az előadások 

mellett a tábor lehetőséget adott arra is, hogy a szakmai beszélgetések folytatódjanak a 

Balaton-partján és a közös étkezések alkalmával.  



A konferenciát Fónagy Zoltán zárta kiemelve azt, hogy ez a nyári történésztábor 

igyekezett minden tudományterületet összekapcsolni és a tudományos intézetek, egyetemek 

legjelesebb képviselőinek az előadásával bemutatni a kiegyezés korszakát. A háromnapos 

tanácskozás azt is jól érzékeltette, hogy a korábbi sarkalatos válaszok, viták a kiegyezés 

értékeléséről már kevésbé meghatározók a történeti kutatásokban; a lezárt válaszok, a 

kiegyezés megítélésének bizonyossága helyett nyitottabb kérdések és válaszok születnek, 

születtek a történeti vizsgálatokban.  


