
FELHÍVÁS A MAGYAR TÖRTÉNÉSZ HALLGATÓK 
ORSZÁGOS SZERVEZETÉNEK MEGALAKÍTÁSÁRA 

Kedves Barátaink! 

Országunkban számos olyan egyetem és főiskola működik, ahol történelem-oktatás 
folyik. Mindeddig azonban rendszertelen volt a kapcsolat az ország különböző 
városaiban tanuló történészhallgatók között, s ezért nem volt - s gyakorlatilag most sincs 
- lehetőség arra, hogy egymás szakmai munkáját, törekvéseit, érdeklődését megismerjük. 
Pedig az összehangolt tevékenységnek mindannyian csak hasznát látnánk. Úgy véltük, 
hogy egy, a magyar történészhallgatókat tömörítő szervezet kedvezőbb feltételeket 
teremthetne az együttműködésre. Ehhez azonban szükségünk van a Ti segítségetekre is. 

1988. júliusában Esztergomban négynapos szakmai tábort rendeztünk, ahol neves 
történészek tartottak színvonalas előadásokat módszertani kérdésekről. Ez alkalommal 
létrehoztuk az általunk tevbevelt Magyar Történész Hallgatók Országos Szervezetének 
budapesti bölcsészkari tagozatát. Hogy kezdeményezésünk országossá bővüljön, kérjük 
csatlakozzatok hozzánk! A helyi bizottságok megalakulása lehetne az első lépcső és ezen 
az alapon jöhetne létre az országos szervezet, amely képes lenne a különböző szervezési 
feladatok ellátására. 

November elejére újabb szakmai tábort tervezünk, ahol - az előadások szakmai 
programok mellett - megalakíthatnánk a helyi bizottságokra támaszkodva a MAGYAR 
TÖRTÉNÉSZHALLGATÓK ORSZÁGOS SZERVEZETÉT. Ez összeállíthatna egy 
számítógépes adatbankot egyesületünk tagjairól és így számon lehetne tartani, melyik 
egyetemen ki milyen témával foglalkozik. Szakmai összejöveteleket, táborokat 
szervezhetne, ahol neves előadók részvételével az egyetemi oktatás szerkezetéből 
kimaradó témákat is meg lehetne vitatni. Alakíthatna egy olyan könyvtárat, amely -
később kiépítendő nemzetközi kapcsolataink révén - nehezen megszerezhető külföldi 
kiadványokat szerezne be és bocsátaná a szervezet tagjainak rendelkezésére. Segíthetné a 
vidéki hallgatókat a szállás megszerzésében, ha kutatásaik céljából Budapestre utaznak, s 
természetesen ez a lehetőség fordítva is fennállna. A különböző szakmai programokról 
(külföldi előadók érkezése, tanácskozások, kandidátusi, nagydoktori viták stb.) 
tájékoztathatná a helyi bizottságokat. Tervezzük kapcsolatok felvételét különböző már 
meglévő történész társaságokkal (Magyar Történelmi Társulat, Hajnal István kör stb). 

Végül, de nem utolsó sorban, tervezzük a nemzetközi kapcsolatok felvételét, egy 
Nemzetközi Történészhallgatók Egyesületének létrehozását is. így jó esélyeink 
lehetnének a külföldi cserekapcsolatokra, esetleges tanulmányutakra stb. Ennek 
érdekében a szervezet igyekszik majd magasabb szintre emelni tagjai nyelvtudását is. 
Persze ez még csak távlati - bár nem elérhetetlen - cél. Ahhoz, hogy idáig eljussunk 
először saját nemzeti szervezetünket kellene létrehozni. Legfontosabb feladatunk 
pillanatnyilag az újabb tábor megszervezése 1988 novemberének első hetére. Ha nagy 
számban, s valóban minden egyetemről főiskoláról érkeznének résztvevők, komoly 
lépéssel juthatnánk előbbre. Különösen akkor, ha a helyi bizottságok már 
megalakulnának a tervezett tábor előtt. így ott az országos szervezet létrehozása 
kerülhetne napirendre. 



Ha a helyi bizottságok felépítéséhez információkra van szükségetek, szívesen 
rendelkezésiekre boocsátjuk a már meglévő és általunk elfogadott működési 
szabályzattervezetet, amelyet az Országos Szervezet alapjának tekinthetnénk. 

További információkért fordulhattok: 

illetve 
a SIC - ITUR AD ASTRA az AETAS 

(1052 Bp. Piarista köz 1.1/37) (JATE BTK Történettudományi 
Tel.: 182 - 645 Szakkönyvtár Szeged, Egyetem 

Egyetem u. 2-6. 6722) 
szerkesztőségéhez. 

Utóbbi képviselői ugyanis részt vettek az Esztergomban szervezett táborban és 
tanácsaikkal, észrevételeikkel sokat csiszoltak elképzeléseinken. 

Várjuk mielőbbi jelentkezéseteket és ötleteiteket! 

Üdvözlettel: 
a budapesti és szegedi történészhallgatók képviselői 

Esztergom, 1988. július 11. 


