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1989. október 11-13. között megrendeztük első nemzetközi konferenciánkat ,,A 
forradalom a történelemben” címmel. Elnöke Köpeczi Béla volt, előadói: D. Godi- 
eau és R. Chartier (Franciaország), Maarten Prak (Hollandia), Niederhauser Emil 
és Komoróczy Géza (Magyarország). Gondolataik részben a .francia forradalom
hoz kötődtek, részben annak kelet-európai hatásait, illetve általános témákat ele
meztek (a nők a történelemben, a forradalom kilátástalansága). Tagjainkon kívül 
mintegy hatvan diák jött el Bécsből, Grenoble-ből, Tours-ból, Dortmundból, Var
sóból, Lublinból, Helsinkiből, Moszkvából, Ungvárról és Pozsonyból. A  konferen
cia zárónapján tanácskoztunk egy nemzetközi történész diákszervezet megalapítá
sáról. Jelentős eredményt értünk el: sikerült elfogadni egy szándéknyilatkozatot 
céljainkról, s leszögeztük, hogy féléven belül megalakul az International Assodati- 
on of History Students. A jelenlevők némi vita után azzal is egyetértettek, hogy a 
szervezet központja Budapest legyen, mivel ide az „Ostblock” diákjai is könnyeb
ben utazhatnak (ne feledjük: a német, a csehszlovák és a román fordulat előtt 
voltunk’)- Ezenkívül nálunk olcsóbban lehet konferendákat rendezni, mint Nyuga
ton.

Az ősz folyamán folytattuk hálózatunk kiépítését: prágai utazásunk során ki
építettük ottani bázisunkat, néhány tagunk felvette a kapcsolatot Tartuval, 
Haifával, Tel Aviwal. A kitartó levelezés eredményeképpen több angol egyetem 
jelentkezett (Neweastle, Bristol, Aberdeen, Essex, Cambridge), fejlődtek holland 
kapcsolataink (Nijmegen, Leiden, Groningen). Mint tudomásunkra jutott, létezik 
egy helyi bizottság Brazzaville-ben és Szófiában. Folyamatban van a kapcsolat- 
felvétel a kelet-német, a román, a jugoszláv és az olasz egyetemekkel.

A kapcsolatok elmélyítése végett varsói és prágai barátainkkal megállapodtunk 
egy-egy hetes csereutazások lebonyolításában. Céljuk egyetemeink, múzeumaink, 
levéltáraink, könyvtáraink megismertetése, különös tekintettel a közös történe
lem dokumentumaira. Ezenkívül előadásokat szervezünk, beszélgetéseket kuta
tókkal.

Április elején debreceni helyi bizottságunk Görögországban volt Németh 
György vezetésével. Utána mintegy tizenöten Grenoble-ba utaztak, ahol részt 
vettek egy nemzetközi konferencián („A történelem keletre tart”). Kaptunk 
meghívást nyárrá Aberdeenbe egy trockizmus-konfcrendára. Lehetőség nyílik
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együttműködésre egy római történész-díákcsoporttai, tíznapos csereutazások 
szervezésére.

Az októberi szándéknyilatkozatnak megfelelően május 6. és 11. között meg
rendeztük második nemzetközi konferenciánkat „Az Európa-paradigma” cím
mel. A  napjainkban oly sokat emlegetett európaiság problémáit négy szekcióban 
vitattuk meg.

— Európa történeti régiói '/
-  Tolerancia és intolerancia az európai történelemben
-  A  nemzeti történelmek szerepe és jelentősége a közös európai örökségben
— Nemzetek és államok kontra nemzetállamok az európai történelemben.
A résztvevők ezen témakörök val ameylikében tarthattak rövid vitaindítót an

golul, németül, vagy franciául. A  későbbiek során minden dolgozatot teljes terje
delemben publikálunk.

A találkozó egyben az ISHA (International Students of History Association) 
alapítókongresszusa.is kívánt lenni. Emiatt májusig hatalmas előkészítő munka 
állt előttünk. Az elkészült alapszabály-tervezet már októberben vitákat váltott ki. 
Ki kell dolgoznunk emellett a részletes működési, pénzügyi szabályzatot.

Ezen munkálatok sikere és a konferencia gördülékeny lebonyolítása -  nem 
pedig a „mitaláltukki” történelmi joga - ,  biztosíthatja számunkra a nemzetközi 
központ státuszát.
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