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AHonismereti Szövet-
ség és a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei

Honismereti Egyesület a gróf
Károlyi Ferenc által a 18. szá-
zad közepén újratelepített
Nyíregyházán, július 7–12. kö-
zött rendezte meg a XLVII.
Országos Honismereti Akadé-
miát a „Noblesse oblige – a
nemesség kötelez” A nemes-
ség szerepe Magyarországon
címmel. A konferencia fővéd-
nökségét gróf Károlyi László és
Kásler Miklós, az emberi erő-
források minisztere vállalta.

Minden évben más téma-
körrel és más megyével közö-
sen, de azonos felépítéssel
szervezi ezt a konferenciáját a
Honismereti Szövetség, me-
lyen már több éve a Honisme-
ret folyóirat támogatása céljá-
ból egy vasárnapi jótékonysági
esttel fogadják az érkezőket.
Konferenciájuk ünnepélyes

megnyitóját hétfőn a megye-
háza patínás dísztermében
tartották. Itt adták át a Honis-
mereti Szövetség kitüntetéseit
– a Budapesti Honismereti
Társaság ajánlására Honisme-
reti Munkáért emlékéremmel
Szöllősy Marianne, Honisme-
reti Munkáért Emléklappal
Benyóné dr. Mojzsis Dóra, Bu-
zinkay Géza és Lukács Emilia
kapott elismerést munkájáért.
Délután faültetéssel egybekö-
tött helytörténeti sétán lehetett
megismerni a vendéglátó vá-
ros nevezetességeit. E konfe-
rencián a Budapesti Honisme-
reti Társaság 22 fővel képvisel-
te a fővárost.

Az akadémia résztvevői kö-
zel húsz előadást hallhattak a
nemességnek a magyar törté-
nelemben betöltött szerepéről
– az előadások címe és elő-
adóik a Honismereti Szövet-
ség honlapján olvashatók

(https://honismeret.hu/ese
menyek). Konferenciájuk har-
madik napján három szekció-
ülést tartottak, melyen a ne-
messég mecénási tevékenysé-
gét, a nemesség és a jobbágy-
ság viszonyát, valamint a ne-

messég épített örökségét tár-
gyalták. 

Nem csupán szakmai elő-
adások voltak, de a már emlí-

tett nyíregyházi városnézés, az
utolsó előtti napon válaszható
egynapos nyírségi, szatmári,
vagy tiszai szakmai tanul-
mányút és esténként kulturális
programok is színesítették az
ötnapos konferenciát.

A Budapesti Honismereti Társaság és Budapest Főváros Levél-
tára Budapesti Históriák című előadóest-sorozatát minden hó-
nap lehetőség szerint első szerdai napján, du. 5 órai kezdéssel
Budapest Főváros Levéltára Gárdonyi Albert termében tartjuk
(Budapest, XIII. ker., Teve u. 3–5.). Ezek nyilvánosak, belépődíj
nélküliek, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Október 2.
• Az Erdélyi bástya feltárása
Előadó: Terei György, régész
• Egy fél évszázados múzeum a város szívében
Előadó: Csibi Kinga, gyűjteményvezető, történész

November 6.
• A Tanácsköztársaság budapesti kultúrpolitikája
Előadó: Dr. habil. Újváry Gábor, történész
• A szecesszió gyöngyszemei Budapesten
Előadó: Puha Titusz, fotós

December 4.
• Szilágyi Erzsébet lakhelye Budán
Előadó: Dr. C. Tóth Norbert, történész
• A Kopaszi-gát története
Előadó: Dr. Horváth Péterné, helytörténész

Budapesti Históriák

Mérlegen 
a Tanácsköztársaság

Kétnapos konferencia Budapest levéltárában

Budapest Főváros Levéltára és az MTA-Lendület Trianon
100 Kutatócsoport közös konferenciája volt május 15–
16-án a Mérlegen a Tanácsköztársaság címmel a levéltár

Teve utcai földszinti konferenciatermében megtartott kétnapos
előadássorozat. Időszerűségét nem csupán a Tanácsköztársaság
100 éves jubileuma, de számos, az 1945 utáni évtizedekben fel
nem tárt témaköre is indokolta. Az elhangzott előadások a vizs-
gált időszak politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi téma-
köreibe egyaránt jó betekintést adtak – a szerencsésen megvá-
lasztott előadóiknak köszönhetően. 

Meghívójukban is közzétett több mint harminc előadásukból
csupán a közvetlen fővárosi vonzatúak témaköréről tennénk
említést: A Tanácsköztársaság katonai mozgósítása Budapesten
1919 májusában (Révész Tamás), Budapest román megszállása
(Perczel Olivér), Hétköznapi társadalmi konfliktusok és a Ta-
nácsköztársaság fővárosi hatalmi szervei (Sipos András), A Ta-
nácsköztársaság fővárosi karhatalmai – Cserny József terrorcsa-
pata (Bíró Aurél), A budapesti piaristák és a Tanácsköztársaság
(Szakál Ádám Sch. P.), A vörös uralom, mint személyes élmény
(Horváth J. András), Állatkert a Tanácsköztársaság alatt a
„Lendl-ügy” tükrében (Mautner Zoltán).

A konferencia levezető elnöke Kenyeres István, Ablonczy Ba-
lázs, Sipos András és Horváth J. András volt.

Honismereti Akadémia
Konferencia a nemesség szerepéről

A Honismereti Emlékéremmel kitüntetett 
Szöllősy Marianne a szövetség vezető tisztségviselőivel
(Végső István, Debreczeni-Droppán Béla)




