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Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy:  l./ A Társulat elmúlt időszakbeli tevékenységének értékelése 

  2./ Az NKA 2010. október 19-én kelt levelének ismertetése, megvitatása; javaslat 

egy fő delegálására az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra szakmai Kollégiumába. 

 

Orosz István a Társulat elnöke, megnyitójában sajnálatát fejezte ki, hogy az ülésen meg-

jelentek száma a megszokottnál is kevesebb volt. Távolmaradásukat indokolta, hogy közülük 

többen is részt vettek Szegeden Makk Ferenc 70-ik születésnapi ünnepségén. Az Igazgatóvá-

lasztmány nevében ő is köszöntötte az ünnepeltet. 

Az ünneplés mellett gyász is érte a Társulatot. Az elmúlt hetekben halt meg Incze Miklós 

és L. Nagy Zsuzsa. Incze Miklós elévülhetetlen érdemeként emelte ki, hogy az üzemtörténet-írás 

területén végzett munkásságával ezt a területet is beemelte a történettudományba. 

Elmondta még, hogy Incze Miklóst több alkalommal választották meg a Magyar Törté-

nelmi Társulat tisztikarába. 

L. Nagy Zsuzsa a Debreceni Tudományegyetem professzoraként évtizedeken át nagy 

szakmai tudással nevelte és tanította hallgatóit a két világháború közötti történelem hiteles isme-

retére. Több éven át volt a Történettudományi Bizottság titkára. 

A Debreceni Egyetem néhány hete szervezte meg köszöntését 80.-ik születésnapja alkal-

mából, amelyre egy emlékkönyvet is megjelentetett. 

A jelenlévők egyperces néma felállással tisztelegtek az elhunytak emléke előtt. 

Ezt követően Pók Attila, a Társulat főtitkára felolvasta az NKA 2010. október 19-én, a 

Magyar Történelmi Társulathoz intézet levelét. Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 

nyolc főből álló szakmai kollégiumában megüresedett egy hely. Az NKA Igazgatósága a Magyar 

Történelmi Társulatnak felajánlotta a tagjelölés lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Törté-

nelmi Társulat Igazgatóválasztmánya tegyen javaslatot a delegált személyére, ezt a tényt rögzítse 

jegyzőkönyvben és a levélben részletezett mellékletekkel együtt 2010. dec. 31-ig juttassa el az 

NKA-hoz. Az Igazgatóválasztmány Vonyó József (a Pécsi Tudományegyetem docense, tanszék-

vezető-helyettes egyetemi tanár) személyére tett javaslatot. A főtitkár elmondta még, hogy 

Vonyó József több évtizede munkálkodik fáradhatatlanul a Magyar Történelmi Társulat Dél-

dunántuli csoportjának vezetőjeként. Sok munkával és kitartással szervezte a különböző konfe-

renciákat és nyári történelmi táborokat. 

Orosz István egyetértett a javaslattal. Elmondta, hogy a részvétel nem csak megtisztelte-

tést, de komoly munkát is jelent. 

Szakály Sándor, Tringli István, Szász Zoltán egyetértve az előterjesztéssel Vonyó József 

delegálása mellett szólaltak fel. 

Ezután a Társulat elnöke szavazásra szólította fel a megjelenteket. A szavazás eredmé-

nyeként megállapította, hogy az igazgatóválasztmány jelenlévő tagjai egyhangúan delegálták 

Vonyó Józsefet az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra szakmai kollégiumába. 

A Társulat főtitkára elmondta, hogy a következő igazgatóválasztmányi ülés tavasszal lesz, 

a Magyar Történelmi Társulat tisztújító közgyűlése előtt. Bejelentette, hogy 2011. január közepé-

től 2011. május végéig New Yorkban fog tanítani, és távollétében — korábbi gyakorlatnak meg-

felelően — Csukovits Enikőt, a Társulat titkárát bízza meg a főtitkári teendők ellátásával. Java-



solta, hogy a tisztújító közgyűlés jelölőbizottsága elnöke Gecsényi Lajos legyen. – A jelenlévők a 

javaslatot elfogadták. 

A Társulat anyagi helyzetéről a főtitkár elmondta, hogy a rendelkezésre álló pénz kb. 

2011 áprilisáig biztosítja a működést, de ezt is csak úgy, hogy különböző megszorításokat kell 

végrehajtani. Elképzelhetőnek tartotta, hogy a 2010–2011 időszakban nem lesz mód a szokásos 

havi rendezvényeket megtartani. Az is előfordulhat, hogy az előadók számára nem fizet a Társu-

lat honoráriumot. Ismételten kiemelte, hogy milyen nagy segítséget jelent anyagi vonatkozásban, 

hogy az ELTE ezekre a rendezvényekre ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a helyiséget, ezért kö-

szönetet mondott az ELTE-nek, hogy ezzel a gesztussal is támogatja a Társulat munkáját. 

Reményét fejezte ki, hogy az MTA támogatása 2011-ben lehetővé teszi majd a további 

munkát, azért is, mert a pályázati lehetőségek igen korlátozottak. 

Az elmúlt időszak tevékenységéről beszámolva elmondta, hogy a Társulat társrendező-

ként közre működött több vidéki rendezvényen, pl. a székesfehérvári Hóman Bálint konferencián 

is. 

Pesti rendezvények közül a legtöbb hallgató Pető Andrea 2010. nov. 30.-i előadásán volt. 

A Társulat tervei között szerepel Varga Zsuzsa: Köztulajdon témával foglalkozó előadása, 

vagy ugyanerről a témáról kerekasztal-beszélgetés. 

A II. világháborúval kapcsolatos kutatási lehetőségek örvendetesen javultak azzal, hogy 

Oroszországban most már egyre több levéltári forrás nyílik meg a kutatók számára. Ezért ebben a 

témában Sz. Biró László, Pritz Pál és Barta György tarthatna egy-egy előadást. 

Kitért néhány aktuális napi hírre is, amely szerint a Szabó Ervin Könyvtár nevét meg kel-

lene változtatni, valamint, hogy Károlyi Mihály szobrát el kell távolítani a Parlament mellől.  

Javaslatot kért, hogy e témákban milyen véleményt fogalmazzon meg írásos formában a 

Társulat, amelyet médiákhoz, és napilapokhoz juttatna el. Célravezetőbb-e egy kerekasztal-

beszélgetés megszervezése, ahol a felek elmondhatják érveiket. 

Egyebekről elmondta, hogy a kormány takarékossági intézkedései között szerepel több in-

tézmény és alapítvány anyagi forrásainak nagyarányú csökkentése. Ez azt jelentheti, hogy lehe-

tetlenné válik további működésük. Név szerint az 56-os intézetet, és a Politikatörténeti Intézetet 

említette ezek között. 

Külön foglalkozott a Tanári Tagozat tevékenységével, kiemelte, hogy ősszel sikeres kon-

ferenciát szerveztek Mucsi József közreműködésével. Sajnos az anyagi lehetőségek szűkössége 

miatt a rendezvények száma igen korlátozott, s ebben a Társulat is csak szerény mértékben tud 

segíteni. 

Jelezte, hogy a 300-ik évfordulón, 2011 tavaszán rendezik meg a Szatmári békével kap-

csolatos nemzetközi konferenciát, Gebei Sándor szervezésében. Jelentősége miatt az előkészítő 

munka már több éve folyik. A rendezvényhez, a korábbi kormány állami finanszírozást vállalt. 

Orosz István a beszámolót megköszönte és vitára bocsátotta. 

Szakály Sándor szerint a tagság álláspontja a napi ügyekben nem egységes. Nem java-

solja a vitatott témákkal kapcsolatos írásos reflexiót. Mint a Magyar Történelmi Film Közalapít-

vány és az Osztrák Magyar Akció Alapítvány kuratóriumi tagja elmondta, hogy ott is nagyobb 

összevonások és változások várhatók. Ennek részleteit azonban nem ismeri.  

Felhívta a Társulat vezetőinek figyelmét arra, hogy 2011. január végéig benyújtott kérel-

mek alapján a Szerencsejáték Zrt. kulturális célok támogatását vállalja. Javasolta, hogy a Száza-

dok is adjon be ilyen kérelmet. 

Nagy Péter Tibor ellenzi, hogy a Szabó Ervin és Károlyi Mihály kapcsán felmerült prob-

lémákra írásban reagáljon a Társulat. Kerekasztal megbeszélés szervezését javasolta. 

Vonyó József olyan vitákat támogatna, ahol mindkét oldal felhozza érveit, ellenvetéseit. 

A társadalom ebben is igen megosztott. Bejelentette, hogy a jövőben a Dél-dunántúli csoport a 

Pécsi Kulturális Központtal közösen kívánja programjait megvalósítani. Előadássorozatot szer-

veznek az elmúlt időszak vitatott kérdései címmel. Pályázataik beadását is a Pécsi Kulturális 



Központ igen agilis szakembere intézi. Végül a Csongrád megyei csoport megbízásából ismertet-

te, hogy 2011-ben 10–12 előadás megtartását tervezik. Téma: Belépés a második világháborúba. 

Beszélgetés szemtanúkkal, kik hogyan élték meg. 

Tringl István megjegyezte, hogy Szabó Ervin és Károlyi Mihály témával nem kell fog-

lalkozni. Ezek az ügyek nem is ügyek. Egy, két hétig csak újsághír, tovább nem. A média olyan 

gyors, hogy mire válaszolnánk, már el is késtünk, addigra új hír borzolja majd a kedélyeket. 

Csukovts Enikő Ezeket egyéni ambíciók és színrelépés becsvágya táplálja. Nem kell vele 

foglalkozni. 

Nagy Péter Tibor E témákban nem jó konferenciát szervezni, mert az hosszú előkészítést 

igényel. Továbbra is a kerekasztal megbeszélés mellett voksol. 

Szakály Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy politikai szimpátiáktól függetlenül, fon-

tos történészműhelyek végveszélyben vannak. 

Orosz István arra mutatott rá, hogy az 56-os Intézet és a Politika Történeti Intézet ellehe-

tetlenülése (vagy megszűnése) miatt bizonytalan, hogy továbbra is használhatóak lesznek-e levél-

táraik? A lehetőség hiánya gátolni fogja a kutatásokat. A két vitatott témában az a véleménye, 

hogy ne a Társulat nyilatkozzon, hanem mindenki magánemberként személyes véleményét 

mondja el Szabó Ervin és Károlyi Mihály vonatkozásában. 

Egyebek között Csukovits Enikő javasolta, hogy a Társulat honlapján egy, vagy akár 

több szakkönyv bemutatását, hogy a szakmai értékrend érvényesüljön. Ez segíthetné a vásárlók 

értékorientálását. 

Pók Attila elmondta, hogy a Társulat web oldalát eddig kb. 18.000-en látogatták. Meg-

említette azt is, hogy Dárdai Ágnes Pécsett indított egy online folyóiratot, amely elsősorban pe-

dagógiai kérdésekkel foglalkozik. 

Újvári Zsuzsanna szerint jó lenne profi történész munkákat is ismertetni. 

Nagy Péter Tibor kijelentette, hogy nincs minden történeti időszakra új könyvpubliká-

ció, ezért hiányos lenne az ismertető. 

Orosz István jó gondolatnak tartotta a kiadvány ismertetést, ki kellene próbálni a honla-

pon. 

Szakály Sándor egy sajátos történelmi vetélkedőre hívta fel a figyelmet. Ezen a Tan-

könyvkiadó. szervezésében 400 iskola vett részt. A kiadó a nyertes számára, a Kozmopolitan 

egyéves előfizetését ajánlotta fel. 

A Társulat elnöke ezt követően Pál Lajosnak a Századok felelős szerkesztőjének adta 

meg a szót. A felelős szerkesztő tájékoztatta az igazgatóválasztmányi tagokat a folyóirat helyze-

téről. Elmondta, hogy ebben az évben a pénzügyi szigorítások következtében a hárommilliós 

NKA-támogatásból elvont kétmillió Ft nehéz helyzet elé állította a szerkesztőséget. A folyóirat 

biztonsági tartalékának terhére lehetett csak megjelentetni a folyóirat mindegyik számát, a koráb-

ban szokásos terjedelemben. 

A kialakult helyzet miatt a folyóirat szerkesztősége úgy határozott, hogy meggyorsítja a 

Századok új internetes adatbázisának létrehozását, jóllehet továbbra is a papíralapú megjelenést 

tartják legfontosabb feladatuknak. Az új internetes forma bemutatója a Századok szerkesztőbi-

zottságának következő (előre láthatólag 2011. január 28-án, pénteken 14 óra) ülésén lesz, amely-

re tisztelettel meghívta az igazgatóválasztmány tagjait is. 

Befejezésül javasolta, hogy a „könyvbemutató” ne törekedjen teljességre, elég, ha szak-

mai szempontból értékes egy vagy két műre hívják fel a társulati honlap látogatóinak figyelmét, 

pl. a hét vagy hónap könyve címmel. 

Orosz István társulati elnök elmondta, hogy részt vett az MTA II. osztályának ülésén, 

ahol kérte, hogy az Akadémia külön támogatást biztosítson nehéz anyagi helyzete miatt a Száza-

dok megjelenéséhez. Hiába hívta fel azonban a jelenlévők figyelmét arra, hogy tudomása szerint 

egyedüli az országban az, hogy ez a folyóirat 1867 óta folyamatosan megjelenik – kérését nem 

támogatták. 



Pók Attila főtitkár szerint, ha nagy nehézségek árán is, de a Társulat továbbra is működni 

fog. Felvetette az elitek felelősségét a kialakult helyzettel kapcsolatban. Véleménye szerint nem-

csak a politikai, hanem az értelmiségi elit felelősségéről is beszélni kellene. 

Orosz István megköszönte a beszámolót, a hozzászólásokat és berekesztette az ülést. 
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