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Historizáló Budapest 

Az építészeti historizmus múltja, jelene és jövője  

 
című kerekasztal-beszélgetésre , 

valamint utána egy kis forralt borozásra . 
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A Mika Sándor Egyesület a magyar tudományos utánpótlásnevelés fellegvárának, az Eötvös Collegiumnak a 

legrégebbi szakmai műhelyéből kirajzott fiatal bölcsészeket tömörít. Eszményünket, hogy a tudományt és a kultúrát 

nemcsak művelni, hanem szervezni és közvetíteni is kell, mert csak így töltheti be nemzeti hivatását, olyan tudóstanár 

egyéniségek példájára képviseljük, mint Kodály Zoltán, Gombocz Zoltán, Keresztury Dezső vagy Szekfű Gyula. 

Új programsorozatunknak, a Szekfű Gyula Szabadegyetemnek az a célja, hogy tudományos és interaktív fórumot 

teremtsen olyan problémáknak a megvitatására, amelyek a történelemnek és társtudományainak az íróasztalára 

tartoznak, és foglalkoztatják a hazai közbeszédet és a nemzeti közvéleményt. Tudományos igénnyel, de a mai 

közbeszéd számára is érthető módon szeretnénk rámutatni jeles szakértők bevonásával történelmi önképünk 

meghatározó, olykor ellentmondásosan értelmezett szimbólumaira. 

Noha a magyarországi historizáló épített örökség nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, a historizáló építészet 

kutatását kezdettől fogva számos tényező nehezíti. A róla szóló diskurzus pedig ellentmondásokkal terhelt. A 

historizmus kutatását eleinte a kortárs ellenszenv, később az építészettörténettel foglalkozó tudósok anakronisztikus 

kritikája gáncsolta, így szisztematikusan csak az 1970-es évek végétől indulhatott el. A beszélgetésre olyan 

szakembereket hívtunk meg, akik a mai napig oroszlánrészt vállalnak a historizmusról szóló diskurzus alakításában. 

Velük beszélgetünk a historizmus kutatásának és népszerűsítésének kezdeteiről, jelenéről és a jövőben rejlő 

lehetőségekről. 

http://www.mikaegylet.hu/

