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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XXV. 2017.

Előszó

A Történeti Tanulmányok idei kötete több tematikus blokkot tartal-
maz. Az első egység a hajdúk és a reformáció, a második a kiegyezés 
témájában megrendezett konferenciák anyagaiból válogat. A mostani 
kiadvány folyóiratunk XXV. jubileumi száma, ezért közreadjuk annak 
Novák Ádám és Kálmán Krisztina Eszter által összegyűjtött és gondozott 
bibliográfiáját is.

***

2017. augusztus 4. és 6. között negyedik alkalommal rendezte 
meg Hajdúnánás Városi Önkormányzata a Hajdúk Világtalálkozóját. 
A rendezvénysorozat most is egy tudományos és ismeretterjesztő kon-
ferenciával kezdődött. A szervezők célja az volt, hogy Hajdúnánás, a 
Hajdúság, illetve az Észak-Alföld történetével foglalkozó történészek, 
néprajzkutatók széles körben megismertessék kutatási eredményeiket. 
A reformáció ötszáz éves emlékévének alkalmából 2017-ben „Tebenned 
bíztunk eleitől fogva…” Szimpózium a hajdú identitás és a reformáció 
kapcsolatáról címmel szerveztek konferenciát. Az egynapos rendezvé-
nyen Nyakas Miklós A szabolcsi hajdúvárosok és a kálvini reformáció 
című plenáris előadását követően nyolc előadó számolt be kutatásairól, 
így a Szabolcs megyei diákok középkori peregrinációjáról, a Békés me-
gyei hajdúvárosokról, a regéci uradalomról, a Felvidék 16–17. századi 
helyzetéről. Vályi Pál pályakezdő református lelkész naplója alapján a 
közönség betekinthetett a dualizmus kori Hajdúnánás társasági életébe, 
s külön előadást hallhatott az 1937-es Hajdú-hetek rendezvénysorozat-
ról, és református lelkészek beszámolói alapján ismerhette meg a térség 
második világháborús pusztításait. A konferenciáról részletes beszámoló 
jelent meg az Újkor.hu – A velünk élő történelem című online történelmi 
portálon.1

A tudományos ülésen bemutatták a korábbi három konferencia anya-
gait megjelentető köteteket. A Hajdúhagyomány – Hajdúk emlékezete 
tematika hét tanulmánya éppen folyóiratunk hasábjain látott napvilágot, 
míg a későbbi konferenciák nyolc, illetve hét tanulmányából két önálló 

1  Árvai Tünde: „Tebenned bíztunk eleitől fogva…” – Konferencia a hajdúk históriá-
járól. Debrecen, 2017. Online: Újkor.hu, 
http://ujkor.hu/content/tebenned-biztunk-eleitol-fogva-konferencia-hajduk-historiajarol 
– 2017. december 12.
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kötet készült.2 A konferenciák megrendezésében a Debreceni Egyetem 
Történelmi Intézete mindig fontos szerepet vállalt, így örülünk annak, 
hogy az Intézet folyóiratában kaphat helyet a 2017-es konferencia négy 
tanulmánya. Bízunk benne, hogy az együttműködés a város és az Intézet 
között a jövőben is gyümölcsöző lesz, s újabb folyóiratszámok, tanul-
mánykötetek készülnek majd a hajdúk történetéről.

***

A kiegyezés 150. évfordulója alkalmából az MTA Történettudomá-
nyi Bizottsága, a DAB Társadalom- és Történettudományi Szakbizottsá-
ga és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete szervezett tudományos 
konferenciát 1867 – történetiség, emlékezetpolitika és a politika vizuális 
nyelve címmel, amelynek a Debreceni Egyetem biztosított helyet 2017. 
november 8-án.

A konferencia célja az volt, hogy ne csupán a múltbeli eseménnyel 
vagy a kiegyezés következtében létrejött sajátos politikai korszakkal 
foglalkozzon, hisz az meglehetősen jól feltárt és kevésbé problematikus 
periódusa történelmünknek. A hangsúlyt inkább arra helyezték a szer-
vezők, hogy ez az időszak miként formálódott a történeti gondolkozás-
ban, hogyan változott annak értelmezése és megítélése, és hogy milyen 
emlékezethagyományok, emlékezetpolitikák kapcsolódtak hozzá, esetleg 
milyen volt azok vizuális megjelenítése. Az elhangzott előadások közül 
folyóiratunk olvasói elsősorban a historiográfiai elemzésekből kapnak 
ízelítőt, ami azért is szerencsés, mert a kiegyezés és a dualizmus kor-
szaka mindig változatos politikai és szakmai viták kereszttüzében állt, s 
történetírói interpretációi ma is átalakulóban vannak. Így kibontakozóban 
van egy a nemzeti történetírások nehezen összeilleszthető szempontjain 
felülemelkedő tendencia, amely az Osztrák–Magyar Monarchiát regioná-
lis, intézményi, politikai és főként kulturális tagoltsága ellenére változó, 
az együttműködés különböző formáit és szintjeit kialakítani képes rend-
szerként értelmezi.

Miru György – Novák Ádám

2  Papp Klára (Szerk.).Hajdúhagyomány – Hajdúk emlékezete.  = Történeti Tanulmá-
nyok, 21. 2013. 9–110.; A Hajdúk nyomában – Régiókutatás és emlékezettörténet. Szerk. 
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978-963-89351-5-1.)


