
Egy évtized híján másfélszáz esztendeje annak, 
hogy a politika bécsi és pesti műhelyeiben meg
született a birodalom két felének megbékélési 

paktuma, az osztrák és a magyar uralkodó körök ki
egyezése. A passzív rezisztenciából lassan feltápászko- 
dó magyar progresszió, s a dinasztiára támaszkodó Laj
tán túli hatalmasok ..közösügyi'' alkuja 140 esztendeje 
valódi alkotmányos reformot hozott tető alá. amely a 
hazai modernizáció számára a korábbinál sokkalta ked
vezőbb körülményeket teremtett.

A történel
mi évfordu
lók egyéb
iránt áldásos 
hatással van
nak a magyar 
históriai múlt 
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sának folya
mataira. Jól
lehet aligha 
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Erzsébet királyné magyar koronázási ruhában
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gyár kiegyezés genezisének, heterogén hatásme
chanizmusának. s huszadik századi utóéletének.

Am a jubileumi alkalmak puszta tényei job
bára felmentik az évfordulós történeti esemé- 
nyék krónikásait vagy az ezeknek szentelt tudó- 
mányos konferenciák organizátorait témává- — 
lasztásuk indoklásának kényelmetlen kötele
zettségétől. Ahogy e sorok írója is eltekinthet attól 
hogy hosszasan -  a tőle megszokott barokkos körmon
datokkal -argumentáljon a gödöllői Királyi Kastély fa
lai között, az intézmény Erzsébet királynénak dedikált 
emlékéve keretében. 2007 kora nyarán megrendezett 
alkotmánytörténeti szimpózium mellett.

Gödöllő, a rangos nemzetközi tudós találkozó szín
helye, illetve e helyszín megválasztása azonban már 
bővebb magyarázatra szorulhat.

A Pest közeli -  s korábban csak a 18. századi újgaz
dag Grassalkovich Antal miatt jegyzett poros mezővá
ros -  Gödöllő ugyanis távolról sem játszott említésre 
méltó szerepet a hazai politikatörténet színpadán. S ha 
Klió hazai munkásai az osztrák-magyar közjogi komp
romisszum gazdasági-társadalmi konzekvenciáiról csak 
többé-kevésbé állítottak ki pozitív mérleget, a régies 
nevén egyszerűen csak ..Gedellőként" emlegetett tele-

E L Ő A D Á S O K
A z 1867. évi osztrák-magyar kiegyezés 

140. évfordulója alkalmából rendezett 
nemzetközi alkotmánytörténeti 

konferencia előadásai 
(Gödöllő, 2007. május 25.)

Révész T. Mihály

A z osztrák-magyar 
kiegyezés,
Gödöllőről nézvést
pülésről szólván azonban elmondható, hogy csaknem 
mindent az 1867-es alkunak köszönhetett.

A magyar alkotmányosság kiegyezéses helyreállítá
sa ugyanis egyet jelentett Pest-Buda státuszának újbóli 
felívelésével. A kétközpontú birodalom Lajtán inneni 
központjává előlépett Buda, külhoni minták nyomán, 
azután a királyi tartózkodási hely szomszédságában 
„uralkodói pihenőkastélynak alkalmas rezidencia" kije
lölésének szükségét hozta magával. Több potenciális 
helyszín közül végül Gödöllő diadalmaskodott, amely
nek impozáns kastélyába -  nem elsőként, s bizonnyal 
nem is utolsóként -  maga Erzsébet királyné szeretett 
bele. Innen már egyenes volt az út. A királyi párnak, s 
elsősorban Erzsébetnek hálás magyar hívek ugyanis a 

( „közösügyi alku évében -  koronázási ajándékként -  
a magyar korona jószágai közé sorolták a kastélyt. 
s az azl övező, a gödöllői dombsággal ölelkező 

B  uradalmat.
Gödöllő mezőváros ezt követően hosszú év

tizedeken át a magyar politikatörténet fontos te
repévé vált. A kormányzati döntések egykori szín- 
7 helyeként a Kastély így okkal formálhatott

A királyi család Gödöllőn ( Vinzenz Kamzler litográfiája. 1871)

igényt a dualizmus korszakát újra és újra feltérképező 
tudományos tanácskozások rendezői szerepére.
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