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„A területi csoportok a Társulatnak területi – 
regionális vagy megyei – alapon szervezett 
egységei. Tagjai az adott területen működő 
társulati tagok. A csoportok létesítéséhez, il-
letve megszüntetéséhez, működési helyük 
megállapításához az igazgatóválasztmány 
határozata szükséges. A területi csoport elnö-
két, alelnökét és titkárát a csoport tagjai vá-
lasztják a csoport ülésén, négyévi időtartamra. 
A csoportelnök évenként beszámol a csoport 
munkájáról a Társulat elnökségének, időköz-
ben rendszeresen tartja a kapcsolatot az illeté-
kes alelnökkel és titkárral.” (http://www.
tortenelmitarsulat.hu/tarsulat/alapszabaly.php) 
A fenti sorokkal definiálja a regionális és helyi 
szervezetek társulaton belüli státusát és mű-
ködésük kereteit az alapszabály. Ha a benne 
foglalt feladatkörük alapján végzett tevékeny-
ségüket tekintjük, egyszerű sikertörténetként 
könyvelhetnénk el működésüket, melyet több 
száz konferencia szervezése és könyv ki adása, 
sokezer szakmai előadás, könyv bemutató, 
számos vetélkedő és kiállítás megrendezése 
reprezentál. Ennek kapcsán jelentős szerepet 
játszottak a helytörténeti kutatásokban és a 
történelemtanárok továbbképzésében is. 

A történet azonban nem ilyen egyszerű. 
Mindenekelőtt azért, mert a Történelmi Tár-

sulat – területi csoportjaival együtt – maga is 
történeti jelenség. S miként a történettudo-
mány általában, egyik fontos szervezete sem 
függetleníthette magát a társadalmi-politikai 
környezet változásainak hatásaitól. Ezért a 
területi csoportok működését tartalmi és 
szervezeti vonatkozásban is időbeli és terüle-
ti eltérések jellemezték.

Az első nyolcvankét év dokumentumai-
ban hiába kutatunk a fentiekhez hasonló 
passzusok után. 1949-ig a Magyar Történelmi 
Társulat tagolatlan, országos szervezetként 
mű ködött, amelynek nem voltak önállóan 
mű ködő területi csoportjai, vidéki tevékenysé-
gét is az országos központ szervezte (Emlék-
könyv, 1892; Századok, 1892; Gróf Klebelsberg 
Kunó elnöki megnyitói in: Klebersberg, 1990) 
Az egész ország életét felforgató politikai for-
dulat hozta azokat a változásokat a történé-
szek tudományos társaságának működésében, 
ami kötelezővé s egyben lehetővé tette terü-
leti csoportok létesítését. Erről az MDP ve-
zetésének elvárásai szerint 1949-ben létrejött 
új társulati vezetés döntött, kialakításukra ezt 
követően került sor. Abban az időszakban, 
amikor a Magyar Dolgozók Pártja korlátlan 
hatalmának kiépítését követően átszervezték 
a magyar tudományos életet. Ez nemcsak az 
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Akadémia pártirányításának kialakítását, álla-
mosítását, szervezetének és funkcióinak je-
lentős módosítását, tagsága nagy részének 
politikai szempontok alapján történő kicseré-
lését (Kónya, 1975; Péteri, 1989; Pótó, 1994), 
illetve a korszak legfontosabb tudományos 
ku tatóhelyei, az egyetemek autonómiájának 
felszámolását eredményezte. Az államosítás 
azt jelentette, hogy a hatalmat kizárólagosan 
uraló MDP vezetése határozta meg az átalakí-
tott intézmények feladatait, működésük 
anya gi és személyi feltételeit. Ezek a viszonyok 
determinálták a tudományos egyesületek, így 
a Magyar Történelmi Társulat lehetőségeit és 
működését is. Az uralkodó párt akaratának 
érvényesítését szolgálta, hogy a társulat dísz-
elnöke, majd később tiszteletbeli elnöke 
1956-ig Révai József,1 elnöke pedig a Moszk-
vából hazatért, 1949-ben akadémikussá „vá-
lasztott” kommunista történész, Andics Er-
zsébet lett (Századok, 1949, 374–376.). 

Ezt követően a társulat szinte kizárólagos 
jogosítványokat kapott „a történelem aktuá-
lis kérdéseinek és irányvonalainak meghatá-
rozására”, fő feladataként pedig egy új, mar-
xista szemléletű magyar történelem megalko-
tását jelölték meg (Századok, 1949, 374–376.). 
Mindezzel az egyeduralkodó párt propagan-
dacéljait kellett szolgálnia, mert – miként 
Andics később fogalmazott – „… a leghatéko-
nyabb ideológiai fegyver a történészek kezé-
ben van.” (Századok, 1955, 975.) 

A munka csak akkor lehetett sikeres, ha 
az egész országra kiterjed. Ezért alakították 
meg a területi csoportokat. Nem önszervező-

dés, hanem központi döntés alapján. Elekes 
Lajos, akkori főtitkár szavai is jelzik, hogy 
mozgásterük az első években ennek megfele-
lően erősen behatárolt volt: „A helyi szervezet 
a budapesti központ irányításával, de közvet-
lenül vezeti, szervezi a helyi és környékbeli 
munkát. Feladatköre: meghatározott terüle-
ten képviseli a Társulatot, elvégzi a szervezési 
munkát, a történészek és a történelem iránt 
érdeklődők tömörítését, egybehangolja, és az 
ötéves terv munkálataiba bekapcsolja a tudomá-
nyos kutatók tevékenységét, előadásokat tart, s 
végül szakmai vonatkozásokban útbaigazítás-
okkal szolgál a környékbeli nevelőknek.” (Szá-
zadok, 1949, 378.) 

A fentiek szellemében, a hatékony köz-
ponti irányítás és a szakmai szempontokat is 
érvényesítő személyi feltételek biztosítása ér-
dekében alakították ki a regionális csoporto-
kat – ahol lehetett, egyetemi-főiskolai vagy 
tu dományos intézményekkel a centrumban. 
Elsőként a Dél-alföldi Csoport létesült 1950. 
március 19-én, melynek létrehozása körül 
Ge  rőné Fazekas Erzsébet, az MDP második 
számú vezetőjének felesége bábáskodott (Szá-
zadok, 1950, 462.). A többi csoport megalaku-
lása – kettő kivételével – elhúzódott. A buda-
pesti és kezdetben a Pest megyei progra mokat 
az országos központ közvetlenül szervezte. (1. 
táblázat ) A területi csoportok néhány szerve-
zeti adata (Századok, 1950, 1951, 1954, 1963)

Ez a szervezeti struktúra néhány év eltel-
tével bomlásnak indult, azáltal, hogy sorra 
alakultak megyei csoportok, melyek egy része 
fokozatosan függetlenítette magát a területi 
csoporttól, s önállóan folytatta tevékenységét, 
közvetlen kapcsolatot tartva az országos el-
nökséggel, illetve igazgatóválasztmánnyal. A 
folyamatot a Borsod-miskolci (Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei – V. J.) Csoport Kelet-
magyarországi csoportból történő kiválása 

indította el 1954. október 24-én. Példájukat 
az 1980-as évekig követte az összes megye, 
beleértve az addig regionális csoporton kívü-
li Pest megyét is. Ennek következtében az 
1990-es évekre a regionális egységek megszűn-
tek – a változatlan keretek között működő 
Dél-dunántúli Csoport kivételével. A megyei 
csoportok itt is megalakultak, de a továbbra 
is fennálló regionális szervezet keretében 
működnek.

 Az 1949–1962 közötti időszak önmagá-
ban is összetett. A kezdeteket, a Rákosi-kor-
szak legkeményebb éveit az eredeti célkitű-
zések következetes megvalósítása jellemezte. 
A társulati csoportok elsődleges feladata „a 
leghatékonyabb ideológiai fegyver” alkalma-
zása volt. Nem csak, sőt nem elsősorban a 
szakmai munkát kellet szervezniük. A szak-
embereket is főként azért kellett összefogniuk, 
hogy egységes, marxista szellemben alakítsák 
át a lakosság történeti tudatát. Ezért az „…
MDP útmutatása […] nyomán a Magyar 

Történelmi Társulat keretében megalakult az 
Előadói Szakosztály”. Ennek megyei szakosz-
tályai, az élükre kinevezett összekötők irányí-
tásával, központilag meghatározott témakö-
rökben szerveztek előadásokat üzemekben, 
intézményekben, falvakban. Csak egy példa 
e munka volumenének illusztrálására: 1951 
novemberében 229 előadást tartottak vidéken 
(Komárom megyében 52, Baranyában 36, 
Hajdú-Biharban 15) mintegy 14 ezer résztve-
vővel (Századok, 1951, 589.). Mindehhez 
biztosították a szükséges anyagi feltételeket: 
a társulat az Akadémia közvetítésével jelentős 
támogatásban részesült a központi költségve-
tésből. Gondoskodtak az előadók utazásáról, 
a technikai feltételekről. Számukat és hatásu-
kat tekintve ezek mellett eltörpültek a szak-
mai jellegű programok. A szigorú központi 
irányítás nem adott lehetőséget a helyi kez-
deményezésekre, a munka tartalmi és mód-
szertani tekintetben is azonos jellegű volt az 
egyes területi csoportokban.

1 Révai 1949–1953 között az MDP politikai bizottságá-
nak tagjaként és titkáraként, egyben népművelési mi-
niszterként állami és „pártvonalon” is közvetlenül ha-
tározta meg és ellenőrizte a tág értelemben vett kul túra 
valamennyi területének és intézményének tevékenysé-
gét. (Erről lásd például Huszár, 1998; Szilágyi, 1992.)

 Alakulás Székhely Bázisintézmény

Dél-alföldi Csoport   József Attila
(Bács-Kiskun, Békés, Csongrád)  1950. 03. 19. Szeged Tudományegyetem

Kelet-magyarországi Csoport
(Borsod-Abaúj-Zemplén,  1950. 12. 17.  Debrecen Kossuth Lajos

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár)   Tudományegyetem

Észak-magyarországi Csoport
(Heves, Nógrád, Szolnok) 1951. 10. 28. Eger Egri Pedagógiai Főiskola

Dél-dunántúli Csoport   MTA Dunántúli
(Baranya, Somogy, Tolna, Zala) 

1954. 04. 27. Pécs
 Tudományos Intézete

Kelet-dunántúli Csoport
(Fejér, Komárom, Veszprém) 1962. 05. 18. Székesfehérvár Fejér Megyei Levéltár

Nyugat-dunántúli Csoport   Győr-Sopron
(Győr-Sopron, Vas) 1963. 11. 05. Győr Megyei Levéltár

1. táblázat
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A hatás nyilván nem maradt el, de nem 
minden tekintetben a szervezők szándéka 
szerint alakult. A programokon százezrek 
vehettek részt országszerte, s hallgatták meg 

„a magyar nép igazi történetét”, a megelőző 
korszakok és azok magyarországi gazdasági, 
társadalmi, kulturális és politikai elitjének 
reakcióssá, fasisztává minősítését, a munkás-
mozgalom, s azon belül a kommunista párt 
szerepének, jelentőségének felnagyítását, 
idealizálását stb. hangoztató – azaz a történe-
ti valóságot meghamisító – történészeket, 
tör ténelemtanárokat. Mindez azonban a 
történelmi ismeretek iránti érdeklődés növe-
lését is eredményezte. Másrészt azt is, hogy 
sok ezren szembesültek az MDP vezetése 
által sulykolt propagandisztikus történeti kép 
és az általuk megélt történelem ellentmon-
dásaival, ami kritikus viszonyt alakított ki 
bennük az előadásokon elhangzott nézetek-
hez és azok képviselőihez.

Minden bizonnyal ennek is szerepe volt 
abban, hogy a Nagy Imre-kormány időszaká-
ban elindultak másféle mozgások, az ekkor 
megfogalmazott új vélemények széles körben 
találtak visszhangra a területi csoportokban, 
a történelem iránt érdeklődőkben. A kezde-
ményezés ezúttal is a központból indult. A 
Századok szerkesztősége által szervezett vitá-
ban a párt elvárásaitól eltérő nézetek hangzot-
tak el a történettudomány helyzetéről és fel-
adatairól (Századok, 1953, 1954). Ennek 
alapján rendeztek két jelentős vitaülést 1954. 
szeptember 30-án Debrecenben és Egerben 
helyi és budapesti kutatók, levéltárosok, ta-
nárok, diákok részvételével. A vitaindítók és 
hozzászólások tartalma nem ismert. A nagy 
érdeklődés és a hozzászólások nagy száma 
azonban jelezte, hogy az „új szakasz” politikájá-
nak hatására kibontakozóban lévő szabadabb 
légkört a szakma vidéki képviselői is igyekez-

tek kihasználni egy reálisabb történelemszem-
lélet kialakítására, az ideológiai-politikai 
szempontok helyett a szakmai kritériumok 
érvényesítésére (Századok, 1954, 720.). 

Feltűnő, hogy hosszú és vontatott előké-
születek után ekkor alakult csak meg a Dél-
dunántúli Csoport (Századok, 1954, 719.). 
Minden bizonnyal azért csak ekkor, mert a 
bázisul szolgáló és a vezetőséget adó intézmé-
nyek – az MTA Dunántúli Tudományos In-
té zete, a Pécsi Pedagógiai Főiskola és a megyei 
közgyűjtemények szakemberei a megválto-
zott helyzetben látták alkalmasnak a politikai 
feltételeket arra, hogy érdemi szakmai mun-
kát végezhessenek a társulat keretei között 
(Vonyó, 1995).

Ebben a légkörben figyelmeztette a főtit-
kár az igazgatóválasztmányt a tagságban meg-
fogalmazott igényre: „…a Társulatban na-
gyobb demokratizmus legyen”, ami az előadói 
esteken kibontakozó aktív, alkotó, kez de mé-
nyező vitákat jelenthetne. Hangsúlyozta, hogy 

„az ötletet az élet vetette fel, alulról jött kezde-
ményezés” (Századok, 1954, 483–484.).

Az 1955 elején bekövetkezett visszarende-
ződés, ha el is tudta némítani ezeket a han-
gokat, a közvéleményt átformálni nem volt 
képes. Hatása tetten érhető 1956-ban a Pető-
fi Kör történészvitájában (Hegedűs – Rainer, 
1990) és a Történészek Forradalmi Bizottsá-
gának október-novemberi törekvéseiben 
(Századok, 1959, 175.). 

A forradalom leverését követően, 1956–
1962 között a társulat és területi csoportjainak 
működését egyrészt az elbizonytalanodás és 
passzivitás jellemezte, amit a vidéki vezetősé-
gek többségének felbomlása is jelzett, illetve 
eredményezett. A munka tartalma pedig a 
visszarendeződésre utalt – módosulásokkal. 
Hasonlóan a hatalom politikájának számos 
területéhez. A vezetés kritikával illette az 

1953–1956 között megfogalmazott nézetek 
nagy részét, s képviselőiket, „akik olyan tevé-
kenységet fejtettek ki, hogy munkájukat a 
Társulat vezetősége többé nem vehette igény-
be” (Századok, 1959, 175.). 1958. december 
2-án a közgyűlés által elnökké választott Mol-
nár Erik hangsúlyozta, hogy a Magyar Törté-
nelmi Társulat „a marxista-leninista történet-
tudomány fejlesztését és ezen a réven a szoci-
alizmus építését szolgálja”. Ugyanakkor a 
tömeges tudománynépszerűsítés helyett azon 
vidéki csoportok támogatását szorgalmazta, 
melyek „tényleges történetkutatókat tömörí-
tenek” (Századok, 1959, 175.). Megszűnt az 
előadói szakosztály, s a társulat vidéki tevé-
kenységét elsősorban az évenként rendezett 
történésznapok fémjelezték. Tematikájukat 
pedig a rendszer restaurálását és konszolidá-
lását szolgáló kérdések taglalása. 1959-ben 
például TSZ-történetek és a Tanácsköztársa-
ság története, 1960-ban, a 15. évforduló alkal-
mával, számos rendezvényen a felszabadulás 
különböző összefüggéseinek tárgyalása, 1961-
ben a pécsi történész napokon „a burzsoá 
nacionalizmus elleni küzdelem történettudo-
mányi” feladatai voltak napirenden.

 1962-ben már mutatkoztak az enyhülés 
jelei, és annak nyomán lazult a politika által 
a történettudományra gyakorolt nyomás. Ezt 
követően számos változás, s azok következ-
ményeként keletkezett ellentmondásos szitu-
áció jellemezte a vidéki csoportok helyzetét 
és tevékenységét. Változatlanul érvényesült a 
párt irányító szerepe. Egyrészt a vezetők válasz-
tása során gyakorolt vétójog révén.  Sza kály 
Ferenc szavaival szólva: „a Társulat gondosan 
szelektált vezetősége döntött arról, kik legye-
nek azok a kiválasztottak, akik a szűk körben 
olvasott szakfolyóiratok hasábjain kívül is 
hallathatják hangjukat, hathatnak a szélesebb 
értelemben vett olvasóközönségre”. (idézi 

Vonyó, 1995) Még az is előfordult, hogy egy 
területi csoport vezetője nem szakember, ha-
nem tanácsi vezető lett.2

Másrészt tartalmi kérdésekben. A politi-
kai elvárások teljesítését jelezte a munkásmoz-
galom-történet változatlanul hangsúlyos 
sze repe, továbbá az ilyen jellegű, illetve a rend-
szer előtörténetével kapcsolatos évfordulókról, 
személyiségekről történő megemlékezések 
(Századok, 1965, 1966, 1967, 1971, 1973). A 
„három T” elvének alkalmazása azonban lehe-
tővé tette, hogy a társulati rendezvényeken 
látványosan szaporodjanak a szakma által 
diktált tematikai elemek (például: gazdaság-, 
társadalomtörténet, helytörténet, régebbi 
korok történeti kérdései stb.). Példaként 
említhetjük a Dél-dunántúli Csoport előadói 
estjeit, melyeken részben új, addig nem tár-
gyalt témákat vitattak meg, részben – szakmai 
alapon – a politikai elvárásoktól eltérő érté-
kelések hangzottak el a vitákban (gyakran az 
előadásokban is). Ez történt például 1968. 
már cius 12-én, amikor Tilkovszky Loránt A 
Szent István-i állameszme jegyében címmel 
Teleki Pál nemzetiségi politikájáról tartott 
előadásában és az azt követő vitában nemzeti 
érdekek, illetve szempontok is hangot kaptak. 
Öt évvel később Dolmányos István Napjaink 
szovjet historiográfiája c. előadását követően a 
kérdezők és hozzászólók elsősorban Orosz-
ország ázsiai vagy európai fejlődésének dilem-
máját feszegették. Ezek a néha bátorta lan, 
fo kozatosan erősödő szakmai ellenveté sek a 
történettudomány (és helyi képviselői) politi-
ká tól való elszakadásának fontos jelenségei 
voltak. Kizárólag szakmai szempontok érvé-
nyesültek 1980-ban, a Pécs szabad királyi vá-
rossá nyilvánításának 200. évfordulója alkalmá-
2 1970-ben a borsodi csoport elnökévé a Miskolci 
Városi Tanács elnökhelyettesét választották. (Századok, 
1970, 1280.)
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ból rendezett konferencián (Vo nyó, 1995). 
Hasonló tanulságai voltak a Kelet-dunán túli 
Csoport I. István királyról tartott em lékkon-
ferenciájának (Századok, 1970, 1073.).

Ugyanígy kettősséget mutatnak a progra-
mok szervezeti vonatkozásai. A központ által 
elvárt tevékenységi formákból (vándorgyű-
lések, központilag meghatározott előadások 
stb.) fakadó azonosságok mellett egyre több, 
önálló kezdeményezésre épülő sajátos szín 
jellemezte az egyes csoportok tevékenységét. 

„A területi csoportok nagymértékben igazod-
tak a helyi adottságokhoz, ezt nemcsak 
mun kájuk, hanem vezető testületeik is tük-
rözik, ahol a funkciók is ennek figyelembe-
vételével alakultak ki” – állapította meg 
1981-ben az igaz gatóválasztmány (Századok, 
1983, 289.). (2. táblázat; néhány területi és 
megyei csoport jellemző tevékenységi for-
mái; ugyanott, továb bá Századok, 1962, 1963, 
1964, 1970, 1973, 1975)

E változások nemcsak jelei, hanem inspi-
rálói is voltak a vidéki munka megélénkülésé-
nek. Nem véletlen, hogy ezekben az években 
alakultak meg a regionális csoportok ott, ahol 
addig nem került rájuk sor: 1962-ben a kelet-
dunántúli, 1963-ban a nyugat-dunántúli. S 
ekkor teljesedett ki az 1950-es évek közepén 

indult folyamat, a megyei szervezetek önálló-
sodása. A pozitív jelenségeket regisztrálta 
1966-tól közgyűlési beszámolóiban az orszá-
gos főtitkár, megemlítve a társulati munka 
iránti érdeklődés, ennek nyomán a taglétszám 
növekedését, a csoportok rendezvényeinek 
gyarapodását. A társulat finanszírozását szol-
gáló központi támogatás 1956 utáni csökke-
nését ekkor még pótolni tudták a bázisintéz-
mények (egyetemek, közgyűjtemények) 
szakmai programokra fordítható költségve-
tési tételeiből, illetve a tanácsok és intézmé-
nyeik, különböző társadalmi szervezetek stb. 
anyagi támogatásaként kapott összegek.

Az 1980-as évek közepétől, a hatalom 
nyo másának további enyhülésétől kezdve még 
inkább kitágultak a csoportok lehetőségei, 
erősítve a fenti tendenciákat. A rövid, mint egy 
öt éves átmeneti időszakot követően alap vető-
en új helyzetet teremtett a rendszerváltozás.

A szabaddá váló légkörben ellentétes folya-
matok zajlottak le a vidéki szervezetek életé-
ben. Az 1980-as évek második felében nőtt a 
taglétszám, gazdagodott a cso por tok program-
kínálata. Az 1990-es évek közepétől azonban 
lelassult, majd megfordult ez a tendencia. 
Csökkent azon csoportok szá ma, amelyek 
önálló rendezvényekkel kel tették fel, illetve 

elégítették ki a történelem iránti érdeklődést. 
Közülük egyesek szerepe egyre inkább egy-
egy színvonalas országos konferencia, illetve 
vándorgyűlés szervezésében, annak segítésé-
ben merült ki. A főtitkárok közgyűlési beszá-
molóikban, az 1990-es években sorra arról 
adtak hírt, hogy a megyei csoportok mintegy 
harmada szüntette be tevékenységét. Ellen-
példaként a Dél-dunántúli Csoportot említ-
hették, mely változatlan aktivitást tanúsított 
(Századok, 1999, 2003, 2007). Utóbbi helyze-
tének alakulása azonban önmagában is szem-
léletesen illusztrálja a korszak fokozódó ne-
hézségeit, s azt is, milyen eszközökkel lehetett 

– legalább részben és időlegesen – ellensúlyoz-
ni azokat. Ezért tanulságos 1985–2007 közöt-
ti munkájának részletesebb bemutatása 
(Vonyó, 1995, MTT DDCs it).

A Dél-dunántúli Csoport legfontosabb 
akciói ebben az időszakban:
• Dél-dunántúli történészek nyári tábora 

(1986–2006 – húsz alkalommal).
• Dél-dunántúli történészek konferenciája 

(1987–1994 – öt konferencia, két tanul-
mánykötet).

• Szigetvári konferenciák – a törökkor kérdé-
seinek tárgyalása, vezető turkológusok 
közreműködésével.

• A Dél-Dunántúl török alóli felszabadulása 
(három nemzetközi konferencia: 1987-ben 
Siklóson a nagyharsányi csata, 1989-ben 

Szigetváron és 1990-ben Nagykanizsán az 
adott várak felszabadításának évfordulója 
alkalmából – ezek anyagának publikálása 
tanulmány- és forráskötetekben).

• Helytörténeti kutatások, várostörténeti mo-
nográfiák elkészítésének segítése (Pécs, Siklós, 
Nagykanizsa, Bonyhád – részvétel a kuta-
tási programok szervezésében, konferen-
ciák rendezésében).
Közülük is a legfontosabb és a legsikere-

sebb volt a továbbképzést szolgáló nyári tá-
borok rendezése. Az egyhetes programokon 
összesen több mint ezer fő vett részt. Legtöb-
ben tanárok, de szép számmal közgyűjtemé-
nyek munkatársai, diákok, és számos nem 
szakmabeli érdeklődő. A résztvevők mintegy 
5-6 százaléka a határon túlról érkezett.

A hatékonyság fontos biztosítéka volt a 
regionális szervezet fennmaradása, s azon 
belül a megyei csoportok önálló, de összehan-
golt tevékenysége. Ennek érdekében ala-
kította ki a csoport 1987-ben kétszintű veze-
tőségét. (1. ábra)

Ez a szervezet egyszerre biztosította a meg-
felelő munkamegosztást és az erőforrások kon-
centrálását. A programok (táborok, konfe ren-
ciák) főszervezője minden évben más megyei 
csoport vezetése volt, egyaránt támasz kodva 
megyéje intézményeire és a regionális veze-
tőségre. Így – szintén rotációs rendszerben – 
biztosítható volt egy ideig a megyei és városi 

       Csoport             Tevékenységi forma

Borsod-Abaúj-Zemplén Helytörténeti előadások
 Borsodi Történeti Évkönyv rendszeres kiadása
Csongrád Vidéki centrumok kialakítása (Szentes, Makó stb.)
Hajdú-Bihar Megemlékezés-sorozat kiemelkedő kutatókról
Kelet-Dunántúl Részvétel A Dunántúl településtörténete című konferenciák  
 szervezésében és köteteik kiadásában 
Dél-Dunántúl Történelemtanítási módszertani munkaközösség
 Évenként előadássorozatok a Pécsi Rádióban
 Kiadói tevékenység

2. táblázat • Néhány területi és megyei csoport jellemző tevékenységi formái 1. ábra
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tanácsok/önkormányzatok, illetve intézmé-
nyek és vállalkozások anyagi támogatása. A 
vezetőség pedig – tagjainak sokrétű szak mai 
érdeklődése és munkahelyi kötődése révén 

– a történettudomány több területén volt jár-
tas, és széles körű kapcsolatrendszerrel rendel-
kezett, ami mind a tartalom, mind a szervezés 
terén garantálta a megfelelő színvona lat. A 
szervezeti keretek és a kedvező szemé lyi fel-
tételek tették lehetővé, hogy (a területi cso-
portok esetében egyedülálló módon) ön ál ló-
an gazdálkodva finanszírozza rendezvényeit. 

 A rendszerváltásnak köszönhetően meg-
valósult a teljes szólásszabadság, nem voltak 
többé tiltott témák. Ez az első években még 
pozitív hatást gyakorolt a társulati rendezvé-
nyekre, hisz immár teljesen nyíltan lehetett 
beszélni addig elhallgatott vagy a hatalom 
igényei szerint értékelt történeti jelenségekről. 
Ezzel egy időben azonban sorra alakultak a 
társulat számára „konkurenciát jelentő” új 
egyesületek, melyek hasonlóan tartalmas 
programjaikkal érdeklődőket vontak el.3 
Minden korábbinál gazdagabb lett a sokféle 
igényt kielégítő könyvkínálat. Széles tartalmi 
és ideológiai skálán lehetett tájékozódni a 
sokszínűvé váló folyóiratokban, sajtóban, 
illetve a kereskedelmi és az ismeretterjesztő 
tévécsatornák műsoraiban. Nem is beszélve 
az internet nyújtotta lehetőségekről. Ennek 
nyomán 1996-tól a dél-dunántúli történészek 
táborai résztvevőinek száma is csökkenő 
trendet mutatott – a kezdeti 60-80 főről az 
utolsó években 25-30-ra apadt.

Ezzel párhuzamosan – különösen az 
1990-es évek végétől – romlottak a pénzügyi 
és szervezeti feltételek. Az állami szervek 
korábbi költségvetési támogatásait egy ideig 

kiváltotta a megyei és városi önkormányza tok 
szponzori tevékenysége. A múlt század utol-
só éveitől azonban egyre csökkent költségve-
tésük, ami két vonatkozásban is rontotta a 
társulat területi csoportjainak helyzetét. Egy-
részt, jelentősen visszaesett, esetlegessé vált, 
majd sok helyen lényegében megszűnt prog-
ramjaik önkormányzati támogatása. Más részt, 
pénzügyi elvonásokkal és a személyi ál lomány 
csökkentésével akaratlanul is ugyan erre 
kényszerítették intézményeiket, a levéltárakat, 
pedagógiai intézeteket, melyek infrastruktú-
rájukkal is kevésbé tudták segíteni a társulati 
csoportokat. Hasonló nehézségek jellemezték 
az egyetemek, főiskolák lehetőségeit is. A 
helyzet azért is vált súlyossá, mert egyrészt a 
gazdasági szervezetek csekély hajlandóságot 
mutattak/-nak ilyen rendezvények szponzo-
rálása iránt, másrészt a területi csoportok – 
nem lévén önálló jogi szemé lyek – az újonnan 
kínálkozó pályázati lehetőségekkel sem (vagy 
csak erősen korlátozottan) élhettek. Ennek 
volt következménye, hogy 2004-ben – tizen-
nyolc év után először – a Dél-dunántúli 
Csoport nem tudta megrendezni hagyomá-
nyos nyári programját. 2005-ben és 2006-ban 
pedig csak egy-egy nagyobb szakmai intéz-
ménnyel közös konferenciaként, melyeket 
jórészt utóbbiak finanszíroztak. A mai hely-
zetben csekély a re mény a folytatásra. Azaz, a 
legaktívabb csoport aktivitása is látványosan 
hanyatlik. Tevékenysége egyre inkább a más 
tudományos szervezetekkel, intézményekkel 
közösen szervezett programokra korlátozódik, 
melyekhez csak szakmai és szervezési segítsé-
get tud adni tagjai, illetve vezetőinek tapasz-
talatai révén.

Összegezve megállapítható, hogy a társulat 
területi csoportjainak története nemcsak si-
kertörténet, hanem egyben ellentmondások 

története is. A létrehozásukat követő években, 
a legkeményebb diktatúra időszakában – 
kényszerűségből – a hatalom propagandaesz-
közeként funkcionáló, a szakmai szempon-
tokat mellőzni kényszerülő szervezetek min-
den anyagi és szervezeti támogatást megkap-
tak működésükhöz. Jóllehet, tevékenységük 
tartalmilag behatárolt volt, rendezvényeiken 
minden korábbinál nagyobb tömegek sze-
reztek ismereteket történeti kérdésekről, 
szélesítve a társadalom érdeklődését múltjá-
nak eseményei és azok értékelése iránt. A 
Kádár-korszakban utóbbiakat – ha lassan is, 
de – egyre szélesedő skálán, és sok vonatko-
zásban már szakmai igényességgel elégíthet-
ték ki. Így hozzájárulhattak ahhoz, hogy a 
lakosság nagyobb része legyen képes – reális 
történeti ismeretek alapján – a korabeli tár-
sadalmi, politikai, gazdasági és kulturális vi-
szonyok kritikus elemzésére. Mivel a pénz-
ügyi feltételek központi támogatás nélkül is 
biztosíthatóak voltak, az 1970–1980-as évek 
a – változatlanul fennálló, de csökkenő – kor-
látozások ellenére is igen termékeny szakasza 
volt a területi csoportok történetének. S végül, 
a politika nyomása alóli teljes felszabadulás 
(a hasonló funkciót betöltő szervezetek, fóru-
mok gazdagodása, a hagyományos pénzügyi 

támogatók ellehetetlenülése, az új lehetőségek 
nem megfelelő kihasználása jogi, szervezeti 
korlátok miatt stb.) ellentmondásos módon 
együtt járt az anyagi és intézményi feltételek 
rohamos romlásával, illetve az érdek lődők egy 
részének „elszívásával”. Miközben a szakmai 
és személyi feltételek minden korábbinál 
több lehetőséget rejtenek magukban.

Pesszimista kép, mely megváltoztatandó 
és megváltoztatható. Egyrészt a külső körül-
mények javításával – a területi csoportok 
önálló jogi személlyé válása, a pályázati lehe-
tőségek kiaknázása, történelem iránt érdek-
lődő vállalkozók társulati csoportokba törté-
nő bevonása révén. Másrészt belső megúju-
lással – új ötletekkel (mai problémáinkra is 
választ kereső, tartalmas, érdekes programok-
kal), a munkát vállaló, a mai viszonyokat 
ismerő és kihasználni képes, szakmailag fel-
készült, nagy munkabírású fiatalok vezetővé 
választásával. Utóbbiak lehetnek elsősorban 
képesek a területi csoportok munkájának 
megújítására, s ezáltal újabb fellendítésére – a 
tapasztaltak támogatásával.

Kulcsszavak: területi csoport, regionális csoportok, 
megyei csoportok, előadói szakosztály, konfe ren-
cia, tudománynépszerűsítés
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A megújuló, s ezen belül a biomasszán alapu-
ló energiaforrások felhasználásának növelése 
az Európai Unió, így hazánk energiapoliti-
kájának is egyik meghatározó alapelve, illetve 
célkitűzése. A tervezetek alapján az EU a 
2000-es évek eleji, kevesebb mint 6 %-os meg-
újuló energiafelhasználását 2020-ig 20 %-ra 
kívánja emelni. Magyarországon ez az arány 
13-15 % lenne az említett időszak be fejező évé-
ig. E program sikeres végrehajtásában fontos 
szerepet tölthetnek be az ún. energiaerdők, 
illetve energetikai faültetvények. Létesítésük 
alapelveként az a szakmai felismerés szolgál, 
hogy gyorsan növő fafajoknak (fajtáknak) 
meghatározott termesztés-tech nológia alap-
ján történő telepítésével ener getikai hasznosí-
tásra alkalmas faültetvényeket hozunk létre. 
Ezeket rövid (négy-tizenöt éves) vágásforduló-
val termeljük ki, egy részüket több generáción 
át is sarjaztathatjuk. A tanulmány az ener-

getikai faültetvények termesztés-technológi-
ai ismérveit tárgyalja, a kísérleti (referencia-) 
ültetvények hozamadatainak felhasználásával. 

Fogalmi meghatározások

Energetikai célú erdőket és faültetvényeket 
elsősorban jó termőképességű termőhelyeken 
célszerű létesíteni, hasonlóan a normál erdő-
telepítések ökológiai feltételrendszeréhez. A 
számbajöhető területek egy részén mezőgaz-
dasági tevékenységet folytattak, de időközben 
a mezőgazdasági termékek iránti kereslet le-
csökkent (napjainkban úgy tűnik, hogy csak 
átmenetileg), illetve a biztonságos termelés 
kockázata az átlagosnál lényegesen magasab-
bá vált (időszakos elöntések, árvízkárok stb.). 
A szántóföldi növénytermesztésből ily módon 
kikerült földterületek gazdaságos hasznosításá-
nak egyik formája a dendromassza (biomasz-
sza) termelés lehet. Első lépcsőben az energe-

Tanulmány
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