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Orosz István elnök megnyitójában megemlékezett a 2007 novemberében 
elhunyt Kosáry Domokosról, az MTT volt elnökéről (1999–2007), majd 
tiszteletbeli elnökéről (2007–2008) és emlékeztetett 2008 legfontosabb 
történelmi évfordulóira (Mátyás trónra lépése, Nagy Imre-per, a Habsburg 
Monarchia felbomlása, őszirózsás forradalom). 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Csukovits Enikőt és Zsoldos Attilát kérte fel. 
Határozat: a jelenlévők a hitelesítőket ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
fogadták el. 
Az elnök ezután Bárány Attila egyetemi adjunktust kért fel Mátyás az európai 
uralkodó című a reneszánsz évhez kapcsolódó előadásának megtartására. 
Bárány Attila megtartotta vetített képekkel kísért előadását majd az elnök a 
főtitkárt kérte meg éves beszámolójának megtartására. 
Pók Attila főtitkár összefoglalta a megválasztása óta eltelt egy év legfontosabb 
társulati eseményeit. 
Az őszi szezon nyitó rendezvényén Gyarmati György, az Állambiztonsági 
Történeti Levéltár vezetője beszélt a közelmúlt feltárásának korlátairól és 
lehetőségeiről, különös tekintettel az „ügynökkérdés”-re. A további előadások: 
Miskolczy Ambrus a modern magyar demokratikus politikai kultúra gyökereit, 
Tomka Béla a második világháború utáni európai jóléti rendszerek típusait, 
Anderle Ádám pedig a spanyolországi „nemzeti emlékezet törvényt” elemezte. 
Az utóbbi hónapokban a legnagyobb visszhangot A temető zaja című társulati 
vita kapta, arról a méltatlan helyzetről, amely a rákoskeresztúri temetőben 
alakult ki: a Nemzeti Pantheonban egymás mellett találhatók nyilas 
keretlegények és áldozataik sírjai. A nagy visszhangot kapott rendezvény is 
szerepet játszhatott abban, hogy a temetőből eltávolították az áldozatok és 
gyilkosaik nevét egymás mellett megörökítő emléktáblákat. A Magyar 
Tudományos Akadémia központi épületében 2008 februárjában mintegy 250-en 
vettek részt a Társulat megalakításának 140.évfordulója alkalmából rendezett 
egész napos konferencián. 
A vidéki csoportok közül 2007 folyamán különösen aktív volt a Dél-Dunántúli, 
a Kelet-Dunántúli valamint a Győr-Moson-Sopron megyei csoport, többek 
között jelentős szakmai visszhangja volt az októberi székesfehérvári 
historiográfiai konferenciának. 
Új kezdeményezésként a Magyarországon dolgozó külföldi diplomaták és más 
külföldiek részére angol nyelvű rendezvénysorozatba kezdett a Társulat. Ennek 



első eseményén, ahol Ferenc Józsefről, Horthy Miklósról és Rákosi Mátyásról 
Gerő András, Frank Tibor és Borhi László tartott előadást, értékelte történelmi 
szerepüket. Három nagykövet mellett tucatnyi más rangos külföldi személyiség 
jelent meg. Igen szerény eszközeivel így próbál hozzájárulni a Társulat a 
külföldi reális magyarság-kép formálásához. Második angol nyelvű 
rendezvényünkön Földes György Kádár Jánosról, Jeszenszky Géza Antall 
Józsefről, Tamás Pál Horn Gyuláról beszélt, a vitában különösen aktív volt a 
budapesti brit nagykövet. A jövőben két-három havonta szeretne a Társulat ilyen 
angol nyelvű rendezvényt szervezni a magyar történelem meghatározó 
személyiségeiről és nemzeti történelmünk európai beágyazottságáról, 
legközelebbi témánk a magyarországi reneszánsz lesz. 
Rendszeresen megjelennek a Társulat folyóiratai, a Századok és a Turul. 2007 
végére készült el a Századok eddigi összes, 140 évfolyamának kutatható 
adatbázisa, amelyet a Társulat valamennyi aktív tagja Interneten keresztül 
szabadon használhat. 
Az elkövetkezendő évben a tervezett előadások főbb témakörei: a magyar 
szociálpolitika története, a közigazgatási intézmények története, a parlamenten 
kívüli erők politikai szerepe demokratikus és autoriter politikai rendszerekben, a 
civil társadalom magyarországi hagyományai európai és közép-kelet-európai 
összehasonlításban, a globális felmelegedés témaköréhez kapcsolódó 
természettörténeti kérdések, a magyar őstörténet vitatott kérdései, a Habsburg–
magyar viszonnyal kapcsolatos új kutatási eredmények, a huszadik századi nagy 
magyar történeti-politikai viták története, történeti alapfogalmak (feudalizmus, 
rendiség, forradalom, ellenforradalom, progresszió) tudományos, politikai és 
oktatásban használatos értelmezései, 1918-hoz, 1938-hoz, 1968-hoz, 1989–90-
hez kapcsolódó évfordulós megemlékezések. Rendezvényeket tervez továbbá a 
Társulat az erdélyi, felvidéki, vajdasági és Kárpátaljai magyar történeti 
kutatások eredményeiről. Hagyományainkhoz híven valamennyi témáról 
nemcsak Budapesten, hanem lehetőség szerint minél több más helyszínen is 
szeretnénk előadásokat, vitákat szervezni. 
A rendezvényekről, az ott bemutatott tudományos eredményekről beszámoló 
jelenik meg a Társulat központi folyóiratában, a Századokban és mozgósítjuk 
mind az elektronikus, mind a nyomtatott sajtót. Folytatni szeretnénk az 
együttműködést a Kossuth Kiadóval, amellyel az utóbbi években négy kötetet 
jelentettünk meg. Szintén a hagyományokat folytatva tervezzük saját 
gondozásban könyvek és az egyes előadások anyagait összefoglaló kisebb 
füzetek kiadását is. 
2007 nyara óta újjászületett a Társulat honlapja, amely folyamatosan tájékoztat a 
lezajlott és tervezett rendezvényekről és a társulati élet más eseményeiről. 
A sokirányú tevékenység szinten tartása és bővítése a jelenlegi infrastruktúra 
fejlesztését igényli. A tagok fokozatosan növekvő hányadát lehet e-mailen elérni 
és a naprakész honlapon keresztül tájékoztatni. Ehhez számítástechnikai 
beruházásokra (mind hardware mind software) lenne szükség. Rendkívül nagy 



mértékben emelkedtek az elmúlt években a rendezvények lebonyolításához 
szükséges helyszínek bérleti díjai, a kommunikációs és utazási költségek. A 
pályázati források elnyerése esetén remélt társulati infrastrukturális fejlesztés fő 
célja az, hogy a magyar társadalom minél szélesebb rétegeihez juttassa el a 
történettudománynak a jelen problémáinak megértését elősegítő eredményeit, 
napi politikai felhangoktól mentes fórumokat biztosítson a társadalmat 
foglalkoztató történeti kérdések megvitatására, kiadványokkal és 
rendezvényekkel segítse a történelemtanárok tevékenységét. A Társulat 
szervezete lehetővé teszi a véleményformáló helyi értelmiségiek elérését az 
egész országban, a struktúra működtetéséhez azonban az anyagi források 
bővítésére van szükség. 
A beszámoló befejezésül részletesen ismertette a Társulat pénzügyi helyzetét 
(ld. A 2. számú mellékletet.)  
Határozat: a közgyűlés a főtitkári beszámolót a pénzügyi jelentéssel együtt 
egyhangúan elfogadta. 
Frank Tibor alelnök a beszámolóhoz kapcsolódva részletesen beszélt az angol 
nyelvű rendezvények tapasztalatairól, a Teller Ede emlékülésről, amelyet a 
Társulat a Magyar Fizikai Társulattal közösen rendezett majd beszámolt a 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok elismerését célzó Tanári 
Akadémia felállításával kapcsolatos kezdeményezésről. 
Orosz István javasolta, hogy a Társulat a jövőben is folytasson együttműködést 
más tudományágak társaságaival és javaslatára. 
A résztvevők egyhangúan megszavazott határozatban támogatták a Tanári 
Akadémia létrehozását. A Társulat képviseletével e témában Frank Tibort és 
Szabolcs Ottót kérte fel. 

Szabolcs Ottó részletesen beszámolt a Tanári Tagozat munkájáról és terveiről. 
(ld. 3. sz. melléklet, „Áttekintés a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata 
2008. második félévi terveiről és tevékenységéről”) 

Kozári Miklós a társulati tevékenység szimbolikus elismeréseként javasolta a 
nyugdíjas tagok tagdíjának emelését. 

Orosz István a közgyűlés felhatalmazását kérte ahhoz, hogy a tagdíjjal 
kapcsolatban az igazgatóválasztmány készíthessen javaslatot. 
A közgyűlés egyhangú határozatban fogadta el a javaslatot. 
Pál Lajos felelős szerkesztő beszámolt a Századok szerkesztőségi munkájáról. 
A folyóirat rendszeresen és pontosan, kéthavonta megjelenik. A társulat 
(tagdíjfizető) tagjai számára rendelkezésre áll a múlt év folyamán elkészült 
online adatbázis, valamennyi eddig megjelent évfolyam rákeresési 
lehetőségével. Az adatbázis DVD-n is kapható. 
Halász Éva arról beszélt, hogy szerinte nem megfelelő a holokauszt tanítása a 
magyar iskolákban. 



Toman Ilona a szélsőséges jobboldali nézetek terjedésének veszélyeiről beszélt 
és evvel kapcsolatos társulati állásfoglalást javasolt. 

Pető Andrea a Társadalmi Nemek és Nőtörténeti Szakosztály munkájáról 
számolt be (4. sz. melléklet „Jelentés a Magyar Történelmi Társulat Társadalmi 
Nemek és Nőtörténeti Szakosztályának 2007–2008. évi működéséről”) és 
valamennyi megjelentet megajándékozta a témakörrel kapcsolatos új 
tankönyvvel. 

Bana József a Győr-Moson-Sopron megyei csoport munkájáról beszélt (5. sz. 
melléklet „MTT Győri Területi Tagozatának beszámolója – 2007”) 

Rácz Lajos a Csongrád megyei csoport helyzetéről adott tájékoztatást. 
Nagy Péter Tibor javasolta a Társulat együttműködését a különböző 
egyetemekkel. 
Tungli Gyula dicsérően beszélt a Társulat elmúlt évi teljesítményéről és a tanári 
munka elismerésének társadalmi fontosságáról. 
Orosz István javasolta, hogy a Társulat elevenítse fel a társulati díjak 
odaítélésének hagyományát. 
A közgyűlés egyhangúan támogatta a javaslatot. 
 
Orosz István megköszönte a résztvevők aktivitását és bezárta a közgyűlést. 
 
  
 
A jegyzőkönyvet készítette: Gerő Lászlóné 
 
 
 
Hitelesítők:  Csukovits Enikő s.k. 
 
 
 
  Zsoldos Attila s.k. 
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