
Összefoglaló a Magyar Történelmi Társulat 2021. évi konferencia-táborának eseményeiről 

A Magyar Történelmi Társulat és annak Dél-dunántúli Csoportja az MTA PAB Város- és 

Helytörténeti Munkabizottságának közreműködésével 2021. augusztus 24. és 26. között 

háromnapos konferenciát, történésztábort szervezett Települések centrális szerepének 

változásai Magyarországon. A történelmi fordulatok hatásai címmel. Az eseményre a Tolna 

megyében található Tengelicen került sor. A rendezvénynek a Hotel Orchidea 

konferenciaterme adott otthont. 

A három nap alatt tizenöt neves szakember előadása hangzott el, amelyre az ország számos 

pontjáról érkeztek a résztvevők. Az előadók négy szekció keretében mutathatták be kutatási 

eredményeiket, amelyeknek a rendezési elve a kronológiai sorrendiség volt. 

Megnyitó 

2021. augusztus 24-én koradélután kezdetét vette a nyári konferencia. A nyitóbeszédet 

Csukovits Enikő, a Magyar Történelmi Társulat főtitkára tartotta meg, aki örömét fejezte ki, 

hogy két évnyi „járványhelyzetet” követően az idei esztendőben végül megrendezésre 

kerülhetett a Társulat hagyományos történésztábora. Egy 18. századi angol utazó 

Debrecenről szóló feljegyzéseit hozta példaként, majd gondolatébresztő kérdéseket vetett 

fel a konferencia résztvevői számára: Mitől vált valami centrális hellyé? Mitől tekinthető 

valami centrális helynek? Mi az, ami mutatja valamiről, hogy az egy centrális hely? Mi mérte 

az ókorban, a középkorban, az újkorban és a múlt században, hogy egy adott település vagy 

térség központi helyet töltött be? 

Első szekció 

A konferencia első szekciója a Városok a Kárpát-medencében a honfoglalás előtt és a 

középkorban címet viselte, amelynek levezetőelnöke Lengvári István főlevéltáros, a PTE 

Egyetemi Levéltár igazgatója volt. Az előadók ókori és középkori településeket, illetve 

régiókat elemeztek, különböző szempontokat figyelembevéve. 

Az első felszólaló Láng Orsolya volt, aki Az aquincumi település-együttes – egy provincia-

főváros 400 éve címmel tartotta meg előadását. A BTM Aquincumi Múzeum igazgatója az 

előadás során térben és időben elhelyezte a római kori Aquincum településegyüttest, majd 

egyes katonai és polgári területeit részletesen is bemutatta. Kitért Aquincum régészetileg 

feltárt és máig feltáratlan romjaira. Külön figyelmet szentelt a helytartói palotára és a 

légiótáborra, amelyeket rekonstrukciós rajzok segítségével is szemléltetett. 

A következő előadó Nagy Levente, a PTE Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense 

volt, aki Pannóniai városok, mint ókeresztény központok címen tartott prezentációt. 

Előadásában ismertette a Pécsi Tudományegyetemen zajló ókeresztény kutatásokat. Írott és 

régészeti tárgyi források együttes felhasználását hangsúlyozta a témakör kutatásánál. Beszélt 

az ókeresztény kultúra kontinuitásáról, illetve kiemelte azokat a területeket, ahol 

ókeresztény hitvallás nyomaira bukkanhatunk (Savaria, Sopianae, Scarbantia stb.). 

Megvizsgálta a pannóniai püspökségeket, mint vallási, közigazgatási központokat. Az 

egyiptomi, valamint kis-ázsiai nemzetközi párhuzamokra hívta fel a figyelmet. 



Tringli István, a BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa A birtokosváltás 

befolyása a magyar városok életére című előadásában Sátoraljaújhely példáján keresztül 

vizsgálta meg, hogyan hatottak a város életére a tulajdonosváltások. 848 évet vizsgált, amely 

alatt tizenhatszor cserélt gazdát a város, mindössze tíz birtokos között. Leghosszabb ideig 

királyi birtok volt, 427 éven át. Az előadó bemutatta mind a tíz birtokos családot és azok 

fontosabb tagjait. Újhely többek között a Babonicsok, Perényiek, Pálóciak, Dobók, Rákócziak 

javait is képezte. Kielemezte, mi történt Sátoraljaújhellyel ezekben az időkben, majd 

mérleget vont, hogyan hatott az adott birtokos személye és tevékenysége a város életére. Az 

újkorban gyakran folyt vita a földesúr, a városlakó nemesek és a városvezetés között. Tringli 

István felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy a források gyakran csalóka képet festenek 

arról, hogy mi múlt a földesúron és mi a városi közösségen.    

Horváth Richárd BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársának előadásában 

a középkori Győrt, mint egyházmegyei központot ismerhettük meg. Arra a kérdésre kereste a 

választ, hogy miként vált az ókor óta lakott város (Arrabona) a Szent István király által 

alapított egyházmegye centrumává. A felnégyelt Koppány egyik darabja a városba került. 

1009-től ispáni és püspöki központ volt. Győr a középkorban nem volt határváros, mégis 

történtek katonai események benne, hiszen az utak és folyók városa volt. A város birtokosa 

egyben igazgatási jogkört is kapott. A város fejlődésében fontos szerepe volt a birtokos 

püspök személyének. Horváth Richárd kiemelte például Kálmán győri püspököt, I. Károly 

király törvénytelen fiát, illetve Nagylucsei Orbánt, aki I. Mátyás kincstartója volt. Győr a 16. 

század első felére vált határvárossá, amikor jó részt elpusztult, újjáépült és többször gazdát 

cserélt. 

A szekciót követően a hallgatóság számára lehetőség nyílt az előadókhoz kérdéseket intézni 

és a résztvevők tudományos vitát folytathattak az elhangzottak kapcsán.  

Az este folyamán Németh Miklós ex-miniszterelnökkel (1988–1990) készült riportfilmet 

tekinthették meg a résztvevők Halász Imre, a BGE professzor emeritusának moderálásával. 

 

Második szekció 

A konferencia másnapján A kora újkori Magyarország szekció előadásai következtek, 

amelynek elnöke Várady Zoltán KRE BTK tanszékvezető egyetemi tanára volt. 

C. Tóth Norbert, MTA-HIM-SZTE-MOL tudományos főmunkatársa a Menekülés a városból. A 

kiváltságok mennek vagy maradnak? címmel tartotta meg előadását a középkor és a kora 

újkor időszakában bekövetkezett változások idejéről. Elemzése egy konkrét városról, 

Ráckevéről szólt, amelyet 1439 után népesítettek be a Dunamenti Kevéről érkező szerb 

menekültek. Leszármazottaik több kiváltságlevelet hamisítottak, hogy városuk jogát 

biztosítsák. Eljárásuk a 18. században nem sok szerencsével járt, a 19. századtól kezdve 

kibontakozó kritikai történetírás mégis hitelt adott ezeknek az okleveleknek. 

Lengyel Tünde, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének 

munkatársa Egy mezőváros rövid fénykora a 17. században. Biccse a Thurzók alatt címmel 

tartott előadásában egy jelentős felvidéki vár és a mellette elterülő mezőváros alig egy 



évtizednyi gyors felvirágzását majd hanyatlását mutatta be, széles család-, művelődés- és 

művészettörténeti panorámába ágyazva. 

Varga Szabolcs a BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa Pécs centrális 

szerepének alakulása a török uralom alatt és felszabadulása után címmel tartott előadást, 

mely lendületesen összegezte a városról tudható és kikövetkeztethető információkat a 

nemrég napvilágot látott Pécs-monográfia releváns török korral foglalkozó kutatási 

eredményeinek bázisán. 

Spannenberger Norbert történész (Kelet-Európa-kutató Intézet, Lipcse) a török utáni 

betelepülések, betelepítések társadalmi és gazdasági hatásait vizsgálta három helyszín - 

Poroszország, Zirc, Ozora – gazdag forrásbázisra alapozott, részletes összevetése alapján.  

Végül kérdések és tudományos vita következett. 

 

Harmadik szekció 

A harmadik szekció előadásainak a dualizmus időszaka állt a középpontjában. A szekció 

elnöke Halász Imre volt. Az első előadó Kaposi Zoltán volt, a PTE KTK egyetemi tanára, aki a 

dél-dunántúli városokról mint a gazdasági fejlődés központjairól értekezett. A főbb 

központok közül kiemelte Pécset, Kaposvárt, Kanizsát és Szigetvárt. Megvizsgálta azok 

nyersanyagadottságait, a végbemenő társadalmi változásokat (népességnövekedés), ipar 

fejlődését és a szakmák megszaporodását. Az ipari fejlődés három ciklusát különböztette 

meg: 1. reformkor, 2. neoabszolutizmus, 3. századforduló körüli évtizedek. Kaposi Zoltán 

felhívta a figyelmet arra, hogy bár általában negatív véleménnyel vagyunk a 

neoabszolutizmus időszakáról, mégis a későbbiekben meghatározó cégek ekkor kezdtek 

kialakulni Pécsett. Fontos szempontként értékelte a gyáripari innováció jelentőségét, a 

bányászat hatásait, a kereskedelem fejlődését (Pécs és Nagykanizsa kereskedelmi központ 

volt), a hitel- és pénzintézetek megjelenését.     

Pelles Márton a PTE KTK tudományos kutatója és az MMKM muzeológusa Fiume: 

Magyarország tengeri kapuja a világra (1867–1914) címmel tartotta meg előadását, 

melyben az egykori Magyar Királysághoz tartozó kikötőváros gazdasági (elsősorban pénzügyi, 

ipari és kereskedelmi) jelentőségét ismertette. A magyar kormányok által fejlett ipari várossá 

váló Fiume a magyar-horvát tengermellék meghatározó központi városává vált, amely 

európai jelentőségű forgalmat bonyolított le a századfordulót követően. A város kikötője és 

annak szerkezete mind a mai napig hasonlít a dualizmus kori elrendezéséhez. 

A nap utolsó előadója Pilkhoffer Mónika, a PTE BTK egyetemi docense volt, aki Pécs 

dualizmus kori fejlődésének a városképre gyakorolt hatását vizsgálta. A hallgatóság számára 

feltárultak azok az épületek, amelyeket a dualizmus időszakában építettek fel a városban. 

Infrastrukturális fejlesztésekre (pl. vízművek, villanyvilágítás) került sor. Pilkhoffer Mónika 

gazdag fotóanyaggal illusztrált prezentációjában sorra vette a városfejlesztést befolyásoló 

tényezőket is: Pécs egyházi és vármegyei központ volt, törvényhatósági jogú város, emellett 

fejlett egészségügyi intézményei mellett, a vasúti közlekedés kiépülésének és az állami 

érdekeknek is köszönhette fejlődését.  



A szekció végén érkeztek a kérdések, a hallgatóság számára pedig lehetőség nyílt kifejteni 

véleményüket. 

Az este folyamán az aktuális levéltárügyi kérdésekről (így például a hitbizományi ügyek 

alakulása) Rácz György MNL tudományos igazgatóhelyettese számolt be a hallgatóság 

számára egy kötetlen esti beszélgetés keretében. 

 

Negyedik szekció 

A záró napon a 20. századi sorsfordító eseményeknek (Trianon, rendszerváltás) a városokra 

gyakorolt hatásait vizsgálták az előadók. A szekció elnöke Kaposi Zoltán volt.   

Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója Határkijelölés – határzárás – határnyitás. Sopron 

helyzetének fordulatai és a város stratégiái a 20. században című előadásban ismertette a 

város modern kori fordulópontjait, túllépve a hagyományos „a hűség városa” 

megközelítésen, eljutva egészen a napjaink ausztriai munkavállalásából adódó új problémák 

értő és érzékeny bemutatásáig.  

Gyarmati György, a PTE nyugalmazott egyetemi tanára Bibó Istvánnak és Mattyasovszky 

Jenőnek a koalíciós időkben készített közigazgatási reformtervezetét ismertette. Az 

elaborátumot ugyan jó két évtizedig csak kevesen ismerhették, néhány eleme azonban az 

1970-es évek elejének államigazgatási reformjaiban felismerhető. 

Vonyó József, a PTE címzetes egyetemi tanára Korszakváltások – funkcióváltások. Pécs 

fejlődésének fő szakaszai és jellemzői a római várostól a rendszerváltásig címmel tartott 

nagyívű, átfogó előadást arról, hogy ilyen hosszú időtávon, mely változók 

figyelembevételével lehet egy települést az egyes történelmi korszakokban helyesen 

vizsgálni. 

Kérdések és szakmai vita követte az utolsó szekciót is.  

 

Zárszó 

Csukovits Enikő zárszavával ért véget a konferencia-tábor, amelyben összegezte a három nap 

tapasztalatait. Kiemelte, hogy a rendezvény – a római uralom időszakát is bevonva a 

vizsgálatba – az eddigi leghosszabb időintervallumban tekintette át a konferencia 

középpontjába állított kérdéskört. Ugyancsak fontos változásnak tekintette, hogy több 

előadó is korszakhatárokon átívelő vizsgálatra vállalkozott, esetenként évszázadokkal 

későbbi források segítségével oldva meg egy-egy problémát. A konferencia legnagyobb 

eredményeként azonban azt emelte ki, hogy noha az előadások többsége egy települést 

vizsgált, ezek a vizsgálatok mégis túlmutattak a hagyományos helytörténeti kutatásokon, 

elősegítve, hogy az egyedi példákból kibontakozzon egy általános összkép a magyarországi 

városok helyzetében, szerepében beálló változásokról, e változások főbb társadalmi-politikai 

indítékairól. 


