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FELHÍVÁS 
 

A Magyar Történelmi Társulat és annak Dél-dunántúli Csoportja 

az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Város- és Helytörténeti Munkabizottsága és 
a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára 

közreműködésével 

módszertani jellegű konferenciát rendez a helytörténetírás kérdéseiről 

A hely embere – az ember „helye” 
Emberközpontú történetírás ‒ helytörténeti kutatás 

címmel. 

A rendezvény a hasonló című, 2017. november 29‒30-án Pécsett, a PAB székházában ren-
dezendő konferencia szerves folytatása. 

A két konferencia arra érdemes előadásait a rendezők egységes tanulmánykötetben publi-
kálják 2018/2019 fordulóján a pécsi Kronosz Kiadó gondozásában. 

A konferencia  

ideje: 2018. augusztus 14‒16. 

helye: Hethland Üdülő, Zamárdi, Kiss Ernő u. 3. 
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A konferencia tatalmi és szervezeti kérdései 
 

I. Tartalmi kritériumok 
 

A szervezők szándéka, hogy ‒ a címnek és az alcímnek megfelelően ‒ elsősorban azt vizsgáljuk: 

1. Miért különösen kedvező és egyben kívánatos vizsgálati terep egy helység vagy kisrégió 

történetének feldolgozása a sajátos társadalmi viszonyok, élethelyzetek ‒ azaz az ember 

(helyi) élete ‒ alapos feltárása szempontjából? 
2. Ezt milyen részkérdések elemzésével és milyen módszerek alkalmazásával lehet eredmé-

nyesen végezni? 

A konferencián nem esettanulmányokat, hanem módszertani problémák, kérdések megvitatását 
célozzuk. Ezért olyan témákkal érdemes jelentkezni, amelyek az alábbi témakörökkel, illetve azok 
valamely elemével kapcsolatos kutatási, kutatásszervezési problémát tárgyalnak – akár konkrét 
példán is. (Fontos azonban, hogy ne a történeten, hanem a megoldási módon, az azzal kapcsolatos 
lehetőségeken, nehézségeken stb. legyen a hangsúly.) 

Javasolt tárgykörök: 

 Elméleti kérdések – módszertani közelítések 
o A helytörténet és országos történet viszonya. A helytörténeti kutatás jelentősége az 

országos történet szempontjából. 
o Társ- és rokontudományok (néprajz, antropológia, szociológia, demográfia, régé-

szet, társadalomföldrajz stb.) kutatási módszerei alkalmazásának lehetőségei. 
o A történetírás új irányzatai (mikrotörténet, mentalitástörténet, a társadalmi nemek 

története, pszichohistória stb.) alkalmazásának lehetőségei. 

 Egy település vagy kisrégió társadalmának vizsgálati lehetőségei 
o Egy település, kisrégió, vagy azok kisebb közösségeinek, egy-egy intézményének 

társadalma. 
o Foglalkozási, vallási, nemzetiségi stb. csoportok sajátosságai (hagyományrendszer, 

életmód, gazdálkodási szokások, iskolázottság, műveltségi viszonyok stb.). 
o Vegyes nemzetiségű, felekezetű települések sajátos viszonyai, ilyen kisrégiók tele-

püléseinek kapcsolatai – az együttélés nehézségei, esetleges előnyei a fa-
lu/város/régió közösségének egészére nézve. 

 Az ember és a természeti, ill. az épített környezet viszonya 
o A település/kisrégió természeti környezetének és örökölt szerkezetének, épületál-

lományának stb. hatása a helyi lakosság életfeltételeinek alakulására. 
o A helyi társadalom, egyes kisközösségek, kiemelkedő személyiségek szerepe  

 a természeti feltételek alakításában, 
 az infrastruktúra, a közösségi célokat szolgáló, az egyéni életfeltételeket javí-

tó épületek, építmények létesítésében – általában a település külső képének 
alakításában. 

 Az épületek funkciói és használata egyes korokban. 
 Az épület- és lakásállomány, illetve azok berendezésének forrásértéke az 

életmód vizsgálata szempontjából. 

 A hatalom és a helyi társadalom viszonyának alakulása különböző történeti korokban, 
politikai helyzetekben – a politika, a gazdaság, a kultúra stb. területén. 

o A központi akarat érvényesítésének helyi feltételei és sajátosságai. 
o Helyi kezdeményezések megvalósításának lehetőségei, akadályai és azok sorsa.  

 Személy és közösség 
o A település sajátos viszonyainak szocializációs hatásai a lakosságra, illetve onnan 

származó kiemelkedő személyiségekre (tudósok, művészek, politikusok stb.). 
o A település életét jelentősen befolyásoló személyiségek munkáságának hatásai, an-

nak eszközei. 
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 Kutatásszervezés 
o Települési sajátosságok 

 A város-, falu- és régiótörténet kutatásának eltérései kutatásszervezés, tema-
tika, forrásadottságok és módszerek stb. szempontjából. 

 A kutatás személyi feltételei. 
o A település/járás/megye vezetőinek és a kutatók kapcsolatának kérdései – a szak-

mai és a politikai szempontok/érdekek ütközése. 
o A finanszírozás kérdései. 
o A forrásőrző intézmények (levéltárak, múzeumok, könyvtárak) szerepe a helytörté-

neti kutatásban. 
o Az új technikai eszközök, azok révén alkalmazható módszerek adta lehetőségek. 

 Történelemtanítás és helytörténet 
A helytörténet oktatásának jelentősége 
o az országos történet folyamatainak megértésében, 
o a gyerekek településhez fűződő érzelmi viszonyának alakításában. 

Megjegyzés: A fenti szempontokat mintának, gondolatébresztőnek szántunk, bármilyen további, a 
helytörténeti kutatás szempontjából fontos probléma elemzésével lehet jelentkezni. 
 

II. A jelentkezés és a lebonyolítás menete 

1. A program tervezése érdekében a részvételi szándék előzetes jelzését kérjük a ter-
vezett előadás címének és 4000 – 6000 n. terjedelmű szinopszis megadásával. 
Határidő: 2017. október 31. 

A jelentkezést nem tekintjük végleges elkötelezettségnek, később visszavonható! 

2. A szervezők ennek alapján mérlegelik, kit kérünk a javasolt téma alaposabb kimun-
kálására. 
A döntésről szóló értesítések kiküldésének határideje: 2017. december 15. 

3. Az elfogadott témák szerzőitől egy szerző ív (40.000 n) terjedelmű tanulmányt ké-
rünk, mely a konferencia programja végleges kialakításának alapjául szolgál. 
Beadási határidő: 2018. május 10. 

A szervezők az elfogadott tanulmányokat tanulmánykötetben publikálják. Ezt a kéz-
iratot a végleges tanulmány alapváltozatának tekintjük, melyet a konferencia vitái 
tapasztalatai alapján módosítani lehet.  

4. A konferencia végleges programjának kialakítása: 2018. július 1. 
 

5. A végleges kéziratok beadási határideje: 2018. szeptember 30. 
 

6. A tanulmánykötet megjelenésének határideje: 2019. március 31. 
 

Pécs, 2017. október 5. 
 

     Csukovits Enikő s. k.  Lengvári István s. k. 
Magyar Történelmi Társulat a PTE Egyetemi Levéltár igazgatója 

 főtitkára      a Magyar Történelmi Társulat 
 Dél-dunéntúli Csoportjának titkára 

 

  Pilkhoffer Mónika s.k.               Vonyó József s. k. 

a PAB Város- és Helytörténeti Munkabizottságának 
              titkára                 elnöke 
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