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Beszámoló a Magyar Történészhallgatók Egyesülete
képviselőinek a

Tours-i Francois Rabelais Egyetemen tett látogatásáról

Európa nyugati fele látványos lendülettel menetel 1992, az Egyesült 
(Nyugat-) Európa deklarálása felé. A széleskörű, ám nem minden zökkenő
től mentes integrálódás természetesen a tudomány, a kultúra területét sem 
hagyja érintetlenül. Olyan programok indultak be, mint az EURÉKA, vagy 
az ERASMUS, s minden valószínűség szerint mindez még csak a kezdet. Itt 
az ideje, hogy mi magyarok is lendületbe jöjjünk és k itartó  erőfeszítéseket 
tegyünk annak érdekében, hogy egyenrangú félként vehessünk részt a közös 
európai koncertben. Nem feltétlenül grandiózus törekvésekkel kell előállnunk 
és főként az amúgy is bizonyos mértékig elkerülhetetlen financiális szem
lélet ballasztjától kellene megszabadulnunk. Adottságainkat, lehetőségeinket 
és a fogadókészséget figyelembe véve úgy tűnik, hogy a kis, de annál haté
konyabb lépések politikája minden téren gyümölcsözőbbnek bizonyul.

Az 1988 novemberében alakult Magyar Történészhallgatók Egyesülete 
(MTE) is ezt a taktikát követve igyekszik célját, egy, a2 ifjú történészeket 
töm örítő vüágszervezet létrehozását megvalósítani. Ehhez term észetesen a 
külföld segítőkészsége és együttműködési szándéka is szükségeltetik. Nos, a 
magyar történészhallgatók igazán nem panaszkodhatnak am iatt, hogy kez
deményezésük süket fülekre vagy értetlenségre talált volna az európai or
szágokban. Az első konkrét kapcsolatot egy franciaországi történészszerve
zettel, az AHXJT-tel (Association des Historiens de l’Université de Tours 
— a Tours-i Egyetem Történészeinek Társasága) sikerült kiépíteni. Abban, 
hogy a magyar diákok ilyen gyorsan francia partnerre találtak, alapvető ér
demei vannak a budapesti Francia Intézet egy fiatal m unkatársának. Be
nőit Falaize-nek, aki kezdeményezésüket tüstént felkarolta és m egterem tet
te a lehetőséget számukra, hogy érintkezésbe lépjenek a tours-i egyetem 
történészeivel.

Tours a Loire völgyének egyik jelentős városa. Noha jelenlegi lélekszá- 
m át és gazdasági szerepét tekintve nem tartozik a legnagyobbak közé Fran
ciaországban, jelentős történelmi és kulturális hagyományai előkelő helyet 
biztosítanak számára a francia városok sorában. "Franciaország kertje", haj
dan ezzel a jelzővel tisztelték Touraine-t, a Loire völgyének e valóban fes
tői szépségű tartom ányát, s székvárosa, a múltban folyami kikötőként is je
lentős Tours a XV. század második felében, főként XI. Lajos uralkodása 
idején, átmenetileg Franciaország uralmi központjává is vált. A francia iro
dalom olyan nagyjai, mint Rabelais, Ronsard és Balzac szárm aztak e vidék
ről, illetve tö ltö tték  itt el életüknek egy hosszabb-rövidebb periódusát, s a
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város a francia munkásmozgalom történetébe is beírta nevét: 1920-ban 
Tours-i kongresszusán szakadt két pártra az addig egységes mozgalom, s 
alakult meg a szocialista, illetve a kommunista párt Franciaországban.

E gazdag múltú város egyetemének vendégszeretetét élvezte ez év ápri
lisának végén négy napon át az MTE három fős küldöttsége. Először nyílt 
a lk a l m u k  a magyar történészhallgatóknak személyesen is felmérni kezdemé
nyezésük nemzetközi visszhangját. A meleg fogadtatás, a baráti gesztusok, 
a felfokozott érdeklődés a "messziről jö tt vendégek" iránt minden várako
zást felülmúlt. A  magyar diákokat nem pusztán egy kis magyarországi egye
sület, hanem egyetemük, sőt nem túlzás azt állítani, hogy országuk képvi
selőinek is tekintették a vendéglátók, s olyan programot állítottak össze a 
magyaroknak, amely során egyszerre szerezhettek információkat a város és 
vidéke történetéről, az egyetemi oktatás helyzetéről és problémáiról, a fran
cia történészhallgatók (és tanárok) érdeklődési területeiről és munkamód
szereiről. Országunk, történelmünk és a napjainkban végbemenő politikai 
változások irán t óriási volt az érdeklődés. Ez rendkívül fontos, ugyanis a 
(kölcsönös) szim pátia igen sokat lendíthet a továbbiakban is az MTE kül
földi kapcsolatain. Azt is látnunk kell azonban (és belátnunk!), hogy a fel
csigázott érdeklődés konjunkturális jellegű, nem tart, nem is ta rtha t örök
ké. Most kell hát megragadnunk a kínálkozó alkalmakat és intézm ényesíte
ni az ebből fakadó előnyöket. Csakis így származhat a futó szimpátiából 
tartós együttműködés.

A  Tours-i történészek szervezete, az AHUT öt éve alakult néhány diák 
kezdeményezésére. Céljuk az volt, hogy keretet teremtsenek különféle ta 
lálkozók szervezésére és egyéb, a szorosan vett egyetemi oktatáson kívüli, 
szakmai jellegű programok lebonyolítására. Nemcsak történészeket, hanem 
régészeket és m űvészettörténészeket is igyekeznek szervezetüknek megnyer
ni (ez a MTE szám ára is példa lehet), s a diákok mellett öregdiákokat és 
tanárokat is tagjaik között tudhatnak. Utóbbiak esetében lényeges, hogy a 
tagság teljes egyenjogúságot feltételez. Az AHUT elnöki tisztét ennek meg
felelően rotációs alapon töltik be, egy diák és egy tanár váltja egymást éven
te. Fontosnak tartják  annak hangsúlyozását, hogy m indenfajta diák- vagy 
szakmai szakszervezettől függetlenek (ezek igen jelentős szerepet játszanak 
a francia felsőoktatásban, de semmilyen szakmai, azaz tudományos jelen
tőségük sincs, szerepük a (többnyire zajos) érdekvédelemre és politizálásra 
korlátozódik.) Anyagilag is igyekeznek magukat függetleníteni, ez szerény 
program jaikat és az egyetem technikai felszereltségét (amit szabadon igény
bevehetnek) tekintve többnyire sikerül is. Legfontosabb tevékenységük te 
hát, m int m ár említettük, az egyetemi órákon kívüli keretet nyújtani a tö r
ténész, m űvészettörténész és régész hallgatóknak illetve az elsőévesek pat- 
ronálása, orientálása egyetemi tanulmányaik kezdetén. Ennek sokkal na
gyobb jelentősége van mint azt a magyar egyetemisták saját rendszerükből 
kiindulva elképzelhetnék, ugyanis egy francia diák lényegesen nagyobb, m ár- 
már zavarbaejtő szabadsággal rendelkezik tanulmányai tárgyának összeállí
tásakor. Ennek jobb kihasználását igyekszik elősegíteni az AHUT kiadvá
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nyaival, amelyek bem utatják az egyetemet, a történelem és m űvészettörténet 
szak tananyagát, oktatóit, a vizsgakövetelményeket és a különféle tanul
mányok által elérhető egyes egyetemi fokozatokat, ezenkívül a tours-i 
diákéletet megkönnyítendő, a városi szállás-, sport és egyéb kikapcsolódási 
lehetőségekre is kitérnek. Ezenkívül évente történészbált, illetve kisebb 
összejöveteleket szerveznek, ezek hozzájárulnak a szervezet költségeinek fi
nanszírozásához is (lévén a vendégek "fizetők".) Legjelentősebb tevékeny
ségének azonban az AHUT évente megszervezett úgynevezett "tanul- 
mányútjait" tekinti. Ilyenkor a szervezet egy nagyobb létszámú csoportja 
keresi fel Franciaország egy történeti vagy m űvészettörténeti szempontból 
jelentős vidékét, városát vagy más települését, ahol szakszerű vezetés mel
lett ismerkedhetnek meg az illető hely múltjával és nevezetességeivel. Ezek 
az utak rendkívül olcsók a tagok számára, s ez természetesen Franciaor
szágban sem elhanyagolható vonzerő egy egyetemi hallgató számára. Az 
utóbbi években külföldön is megfordultak (Róma, Katalónia, Rajna-vidék, 
London) és terveik között egy közép-európai körút is szerepel.

Tours-ban az egyetem, stílszerűen, Francois Rabelais nevét viseli, s no
ha a város maga nem a legnagyobbak közül való Franciaországban, egyete
me igazi nagyüzem. Névadója univerzális műveltségének megfelelően ki-ki 
érdeklődése szerint folytathat itt bölcsészeti, természettudományi, közgaz
dasági, orvosi, gyógyszerészi, jogi és műszaki tanulmányokat. Az egyetemi 
tananyag szerkezete és elsajátításának menete eltérő a magyarországi gya
korlattól. Nem a nálunk megszokott "ötéves képzési idő a végén diplomá
val" jegyében folyik az oktatás, hanem az egymásra épülő, egyre értékesebb 
fokozatok megszerezhetősége szab irányi a tanulmányoknak. így mindenki 
akkor és olyan diplomával hagyja o tt az egyetemet, ami ízlésének és igé
nyeinek megfelel.

A diákokkal és tanárokkal lezajlott találkozókon a magyar hallgatók vá
zolták Magyarország történetét (erre mindenképpen szükség volt, lévén a 
közép-európai történelem szinte teljesen ismeretlen az amúgyis nagy hiátu- 
sokat felm utató francia egyetemi történelem tananyagban), az MTE törek
véseit és eddigi működését, valamint a budapesti bölcsészkaron folyó okta
tás kereteit és anyagát. Rendkívül tanulságosnak bizonyult a kétféle szisz
téma egybevetése, ami olykor a magyarok számára meglepetésekkel is szol
gált: az itthon tragikusnak m inősített 20—25 fős szemináriumi csoportok 
a francia diákok és tanárok számára elérhetetlen paradicsomi állapotot je
lentenek, ott ugyanis az egy tanárra jutó diákok számát néha bizony három 
számjeggyel mérik, így a tanár-diák viszonyban az egyéniség értékelése alig 
ju that szerephez. Ugyanígy nagy elismeréssel szóltak a történelem szak tan
anyagának öt évre történő elosztásáról (magyarországi gyakorlat), amivel 
szemben egy ottani diák egy afféle kétéves "gyorstalpaló tanfolyamon" kény
telen átfutni az egész történelmen az ókortól napjainkig, s azután speciali
zálódhat valamilyen témára. Természetesen az ottani rendszer előnyeit is 
hosszasan lehetne ecsetelni, azonban erre itt és most nem nyílik lehetőség. 
Ehelyett inkább álljon itt azon tanárok névsora, akik az AHUT tagjaiként



vagy "csupán" készséges házigazdaként fogadták és kalauzolták az MTE tag
ja it ottlétük során: Christiane DELUZ a középkori történelem professzora, 
az AHUT jelenlegi elnöke, Bemard CHEVALIER, a középkori történeti tan 
szék vezetője, Claude PETITFRERE, az újkori történelem professzora, Ge- 
orges MIROUX, az ókortörténet professzora, Jean GUILLAUME, a művé
szettörténeti tanszék vezetője, Claude ANDRAULT, a középkori művé
szettörténet professzora, Eric CAHM, a legújabbkori történelem professzo
ra  és Janine CELS, az ókortörténet professzora.

Külön kell szóljunk még a Tours-ban működő és Franciaországban a m a
ga nemében egyedülálló Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance (Re
neszánsz-kutató Központ) nevű intézetről, amely festői környezetben várja 
könyvtárával, professzoraival és kutatótermeivel a francia és külföldi szak
embereket és diákokat. Amint azt Róbert SAUZET, az intézet igazgatója 
elmondta, igen jó  kapcsolatokkal rendelkeznek Magyarországon is, rend
szeresen megfordulnak náluk magyar vendégek és ösztöndíjasok, akiket to 
vábbra is a legnagyobb örömmel látnak vendégül az intézetnek otthont adó 
kis reneszánsz palotában — erősítette meg.

A franciaországi "vendégszereplés" tehát feltétlenül elérte célját és egy 
tartós, hasznos együttműködés lehetőségének reményét villantotta fel az 
MTE tagjai számára a Tours-i egyetemmel, s rajtuk keresztül talán egyéb 
franciaországi egyetemekkel és tudományos intézményekkel is. Azóta szá
mos más országból is reagáltak a magyar történészhallgatók tavalyi felhí
vására, s a kapcsolatok kiépítése már német nyelvterületen is intezíven fo 
lyik. A sikeres folytatáshoz nem is kívánhatunk mást, m int hogy olyan irány
ba fejlődjenek nemzetközi kapcsolatink, ahogyan azt Tours-i barátainkkal 
elterveztük.

Végezetül álljon itt a két szervezet közösen szerkesztett és Tours-ban 
aláírt nyilatkozata együttműködésük folytatásáról és további formáiról.

"Az MTE és az AHUT képviselői közt Tours-ban 1989. április 25-e és 
28-a között rendezett találkozó eredményeképpen a következő elképzelések
ről születelt megállapodás:

— a történelem és m űvészettörténeti tanulmányok előmozdítása,
— a tanárok és hallgatók tanulmányainak és kutatásainak támogatása,
E program megvalósítása végett szervezeteink célul tűzik maguk elé:
— az országaink történetének és kultúrájának jobb megismerését célzó 

ism eretterjesztést,
— inform ációcserét és, ha ez lehetséges, a két szervezet tagjai szakmai 

tevékenységének összehangolását,
— szakfolyóiratok, történeti, m űvészettörténeti és régészeti munkák ki

vonatainak cseréjét egy adatbank megalapozásának céljából,
— tanulmányutak és tudományos ülések szervezését
— tanárok és diákok cseréjének előkészítését
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Kívánságunk az, hogy együttműködésünk hosszabb távon más magyar, 
francia vagy egyéb országbeli egyetemek történész és művészettörténész 
hallgatóira és tanáraira is kiterjedjen".

Tours, 1989. április 28.
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