
BESZÁMOLÓ

„A történetírás antropológiai perspektívái: 1914 Európában”

Az MTA Magyar–Román Történész Vegyesbizottság XXII. ülésérõl
(Budapest, 2014. november 4–6.)

2014. november 4 és 6 között tartotta XXII. tanácskozását a Magyar–Ro-
mán Történész Vegyesbizottság Budapesten. Az 1971 óta mûködõ — bár munká-
ját 1983 és 1992 között szüneteltetõ — testület kétévente ülésezik, felváltva, hol
Romániában, hol Magyarországon, hogy megvitassák közös kutatásaik eredmé-
nyeit. A 2012-es nagyszebeni találkozó után idén a Magyar Tudományos Akadé-
mia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete és Történet-
tudományi Intézete adott otthont a kétnapos konferenciának.

Az ülést Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont fõigazgatója nyitotta meg. Bevezetõjében vázolta az MTA vegyes-
bizottságainak történetét és jelenlegi állapotát, külön kiemelve, hogy a magyar-ro-
mán bizottság a rendszerváltást követõ újjáélesztése óta az elmúlt két évtized
egyik legaktívabb vegyesbizottsága volt. A fõigazgató üdvözölte az ülés témavá-
lasztását is, mivel az egyrészt beleillik az idei évben rendezett 1914-es esztendõrõl
megemlékezõ konferenciasorozatok tematikájába, másrészt az antropológiai meg-
közelítési mód beemelése egyedivé is teszi a tudományos konferenciák sorában.

A nyitóelõadásban Bogdan Ivanov a Kolozsvári Ortodox Érsekség kulturális
tanácsosa teológiai nézõpontból közelítette meg a Habsburg-dinasztia egyházpoli-
tikáját. Bevezetõjében beszélt a teológia és politika viszonyáról, az uralkodói hata-
lom isteni eredetének tanáról, majd elemezte a Habsburg uralkodók és a katolikus
egyház viszonyát, külön kiemelve V. Károly, I. Ferdinánd, II. Miksa és II. Rudolf
egyházpolitikáját. Kitért az ellenreformáció és a rekatolizáció idõszakában felerõ-
södõ Pieta Austriaca eszmekörére, mely a katolikus identitástudat formálásában is
szerepet játszott. Beszélt a tridenti zsinat (1545–1563) Habsburg birodalmat is
érintõ szellemi vonatkozásairól, hangsúlyozva a dinasztia politikájában szerepet
kapó eucharisztia tiszteletét, mely hozzájárult a keresztény felekezetek közötti el-
lenségeskedés csökkentéséhez és a vallási béke egyik kulcsának is tekinthetõ az
1914 elõtti Habsburg birodalomban.

Az elsõ szekció második elõadója Nagy Levente az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem egyetemi docense, a Román Filológiai Tanszék tanszékvezetõje,
a Vegyesbizottság magyar tagozatának alelnöke volt, aki Alexics György nyel-
vész, irodalomtörténész és a ruszin származású Sztripszky Hiador néprajzku-
tató, irodalomtörténész által 1911-ben megjelentetett Szegedi Gergely énekes-
könyve XVI. századbeli román fordításban. Protestáns hatások a hazai román-
ságra címû mû kiadásának és visszhangjának hátterét elemezte részben kon-
fesszionális szempontok alapján. E mû jelentõségét az adta, hogy a románság
irodalmának elsõ latin betûs nyomtatott emlékét tartalmazza, magyar helyes-
írással. A kiadvány jelentõs irodalmi bizonyíték arra, hogy a magyar kálvinis-
ták már 1570-tõl érdeklõdtek a románság iránt. 1690 után, részben a román
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egyházi unió hatására is, a református magyar arisztokrácia és a román ortodo-
xok között bizonyos együttmûködés figyelhetõ meg. A megjelenést követõen Ale-
xics Györgyöt számos kortársa méltatta vagy bírálta, s hogy ki tartozott kritikusai
vagy épp dicsérõi közé, sokszor csupán vallási hovatartozás kérdése volt.

A nap utolsó elõadását Remus Câmpeanu a Román Akadémia kolozsvári
George Bariþiu Történettudományi Intézetének tudományos fõmunkatársa, a
Vegyesbizottság román tagozatának titkára tartotta Az erdélyi görögkatoliku-
sok az elsõ világháború után címmel. Câmpeanu elõadása bemutatta, hogy a
háborút követõen a Gyulafehérvár-fogarasi görögkatolikus fõegyházmegye mi-
lyen új kihívásokkal találta magát szembe. Az impériumváltást követõen Ba-
lázsfalva legfontosabb célkitûzésévé az vált, hogy a jövõben ne legyen regionális
egyházi szerepre kárhoztatva Románián belül, hanem a korábbi Magyarország-
hoz tartozó területekrõl kilépve, hasonló jelentõségû nemzeti egyházi szerepre
tegyen szert, mint az ortodoxia. Ennek elsõ lépése volt a bukaresti görögkato-
likus parókia kivonása a bukaresti római katolikus érsekség joghatósága alól és
Balázsfalvához csatolása. A Róma, Bukarest és Balázsfalva között zajló tárgya-
lások idején Róma igencsak óvatos politikát folytatott, míg Balázsfalva a juris-
dictiós kérdések gyors rendezésében volt érdekelt, részben a korábban beígért
állami szubvenció miatt. Ezzel szemben Raymund Netzhammer bukaresti ró-
mai katolikus érsek a megegyezést a joghatósága alól kikerülõ plébániához tar-
tozó anyagi kérdések rendezésének függvényévé tette. Megoldást végül az 1924-es
esztendõ hozott, amikor megvalósult a Balázsfalvához csatlakozás, viszont a
kezdeti lelkesedés ekkorra már alábbhagyott, egyrészt a Kárpátokon túli terü-
leteken való hitterjesztés kudarca, másfelõl az alacsony állami szubvenció miatt.

A konferencia második napját Nicolae Edroiu akadémikus, a Román Aka-
démia kolozsvári George Bariþiu Történettudományi Intézet igazgatója, a Ma-
gyar–Román Történész Vegyesbizottság román tagozatának elnöke nyitotta meg.
Elõadásában a 2012–2014 közötti román történetírást és az elsõ világháborút,
valamint annak antropológiai perspektíváit elemezte. Beszélt a Romániában —
Bukarestben, Jászvásáron, és Kolozsvárott — mûködõ történettudományi inté-
zetek évkönyveirõl, majd kiemelten foglalkozott a kolozsvári George Bariþiu
Történettudományi Intézet kiadványainak bemutatásával. Historiográfiai át-
tekintésében ismertette a jelenleg is folyó kutatásokat, illetve a már megjelent
történeti, bibliográfiai és statisztikai kiadványokat különös tekintettel az elsõ
világháború idõszakára. Az általános történeti munkák mellett külön figyelmet
szentelt a fontosabb részismereti munkák és a kapcsolódó forráskiadványok be-
mutatására.

A következõ elõadást Ábrahám Barna a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudomá-
nyos fõmunkatársa tartotta, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlovák
Tanszékének kezdeményezésére összeállított magyar-szlovák történeti fogalmi
lexikon tanulságait ismertette. A négy fejezetbõl álló kiadvány elsõ részében a
legáltalánosabb történeti terminológiai kérdésekkel foglalkozik, mint a két nép
(ön)megnevezésének vagy a történeti magyar állam elnevezésének változatai-
val. A második és harmadik fejezet a nép és nemzet fogalmának problémáját
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elemzi, a két nép szempontjából specifikus kifejezések fogalommagyarázatát
tisztázza (például pánszlávizmus, magyarón stb.) Az utolsó tematikai egység a
fontosabb földrajzi nevek, többek között a fõváros elnevezéseinek változásait,
illetve a magyar területek névanyagának fordításait mutatja be.

Szabó Dániel a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Ku-
tatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos fõmunkatársa az elsõ
világháborús reklámok és azok jelentéstartalmának változásairól beszélt. Ki-
emelte, hogy az elsõ világháborúhoz köthetõ a társadalomra közvélemény-for-
máló erõvel is bíró modern reklám megszületése, mely a háború szerepének
megítélésére is hatást gyakorolt. Igaz, katonák reklámokban való szerepelteté-
se már a világháború elõtt megjelenik, de fontos hangsúlyozni, hogy egy reklám
ugyanabban a formában más jelentéstartalmat közöl az elsõ világháború elõtt
és alatt. A háborús üzleti reklámok elõször az egészségügy terén jelentek meg,
majd az idõ elõre haladtával az élet minden területére tovább terjedtek. Fordu-
latot az 1915-ös év hozott, mikor a háború már a hátországban is erõsebben
kezdte éreztetni hatásait, a veszteségek és az áruhiány miatt már egyre kevés-
bé volt értelme árucikkeket a háborúval reklámozva eladásra kínálni.

Vasile Ciobanu a Román Akadémia nagyszebeni Társadalomtudományi
Kutatóintézetének tudományos fõmunkatársa Az erdélyi urbanizáció problé-
mái a századfordulón címmel tartott elõadást. Bevezetõjében felvázolta az ur-
banizáció anyagi és szellemi vonatkozásait, konkrét példákon át ismertetve az
iparosodás és a technikai újdonságok elterjedésébõl adódó infrastrukturális fej-
lõdés konzekvenciáit. Az urbanizáció pozitív következményei mellett kitért a
„városok aktivizálódására”, illetve a helyi „városvédõ” egyesületek megalaku-
lására is, melyek a régi városkép megtartására, valamint a területrendezések és
épületbontások megakadályozására törekedtek. Beszélt a városiasodás lakos-
ságra gyakorolt mentalitásbeli hatásairól, majd rátért az elsõ világháborúra,
mint az urbanizációt fékezõ jelenség elemzésére. Zárásként kitért a háborút kö-
vetõ idõszakra, ami az urbanizáció új típusú lendületét jelentette az erdélyi vá-
rosok számára.

Fónagy Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Ku-
tatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos fõmunkatársa az elsõ
világháború és a társadalmi modernizáció relációját mutatta be, különös tekintet-
tel a genderkutatásra. Elõadása elején ismertette Arthur Marwick skót történész
által megfogalmazott, a háborúból fakadó társadalmi változások négy szintjének
elvét. E szerint az elsõ a háború destruktív és bomlasztó szintje, a második a meg-
próbáltatások és feszültségek szintje, a harmadik a részvétel, vagyis az irányított
és nem irányított szándékok szintje, míg a negyedik a pszichológiai tapasztalat
szintje. Az elõadás többek között arra keresett választ, hogy a marwicki modell
mennyiben érvényes Magyarország esetében. Felvázolta, hogy a Központi Hatal-
mak országaiban, így Magyarországon is megfigyelhetõ volt a társadalom polarizá-
lódása, a társadalmi kohézió gyengülése szemben az Antanthatalmak hátországai-
val, ahol az utóbbi évtizedekben megjelent munkák a társadalmi kohézió erõsödé-
sérõl számolnak be. Magyarországon a háború következményeként lazultak a me-
rev társadalmi korlátok, ami a munkaerõpiaci kényszer hatása alatt a nõi eman-
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cipációt is meggyorsította. A nõk aktivizálódása az iskoláztatás és a munka
szférájában magával hozta a nõk professzionalizálódását is, s bár a társadalom
eleinte idegenkedéssel fogadta a jelenséget, a statisztikai adatok a fokozatos tér-
hódítást bizonyítják. A megváltozott társadalmi helyzet magánéletre gyakorolt ha-
tása is megfigyelhetõ. A háborús szükséghelyzetbõl adódó kényszeremancipációs
attitûdökbõl azonban a háborút követõen kevés bizonyult tartósnak.

A szekció utolsó elõadását Lajtai László az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Karának tudományos munkatársa tartotta A régi ma-
gyar tankönyvek etnikai sztereotípiái címmel, melyben az 1918 elõtt a történeti
Magyarországon használt magyar nyelvû történelem-tankönyveket vizsgálta. Ele-
mezte a tankönyvcímekben megjelenõ, Magyarországra vonatkozó megnevezése-
ket, beszélt a tankönyvek narratívájában megfigyelhetõ sajátos ciklikus elvrõl,
majd példákon keresztül illusztrálta a magyar etnikum és a nemzetiségek viszo-
nyának tankönyvbeli megjelenését. Az elsõ magyar tankönyv, az 1770-es években
készült Hármas kis tükör megjelenésétõl, mely a felvilágosodás és a reformkor leg-
fontosabb alapfokú tankönyve volt, az 1880-as évekig a nemzetiségeket a tanköny-
vek a 10. századig a Kárpát-medencében élõ népek utódainak tekintették. A 19.
század utolsó két dekádjától kezdve viszont az oktatási segédanyagokban a nemze-
tiségeket már a magyar honfoglalás után betelepülõ elemként mutatják be. Ekkor-
tól válik hangsúlyossá a magyar etnikum számarányának növekedése és a nemze-
tiségek asszimilálódási folyamata, a nemzetiségi politikai mozgalmak létét pedig a
bécsi kamarillapolitikával és az alulinformált néptömegek manipulálásával ma-
gyarázzák az érintett tankönyvek. A századforduló szerzõi kiemelten foglalkoznak
a magyarság és a nemzetiségek együttélésének szükséges voltával, külön hangsú-
lyozva a magyarság szupremáciáját és civilizatórikus küldetését.

A konferencia harmadik szekciójának elsõ elõadója Vasile Puºcaº, a kolozsvá-
ri Babeº-Bolyai Tudományegyetem Európai Tanulmányok Karának egyetemi ta-
nára személyesen nem volt jelen; elõadását rövidítve felolvasták, melynek címe
Közép-Európa és a nemzetközi hatalmi rendszer átrendezõdése 1914-ben volt. A
historiográfiai bevezetõ és az egyes alapfogalmak megmagyarázása után az elõ-
adás kitért a Habsburg-birodalom és Közép-Európa, illetve Németország és Kö-
zép-Európa 19–20. századi viszonyrendszerére, s bemutatta a két nagyhatalom
belsõ problémáit a tárgyalt idõszakban. Hangsúlyozta, hogy az európai politikában
sokáig kulcsfontosságú szerepet játszott a hatalmi egyensúly fenntartása, amely
az elsõ világháború végéig az Osztrák–Magyar Monarchia fennmaradását is jelen-
tette, majd vázolta, hogy világháborút lezáró békeszerzõdések milyen biztonságpo-
litikai elvek alapján szervezik újjá a térséget. Zárásként röviden ismertette a két
világháború közötti idõszak nagypolitikai problémáit és a nemzetközi hatalmi rend-
szer átrendezõdését, kiszélesedését.

Vörös Boldizsár a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Ku-
tatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos fõmunkatársa elõadásá-
ban az elsõ világháborús gyermekjátékokkal foglalkozott, vizsgálatában egyszerre
megjelenítve a játékot, mint tárgyi eszközt és mint társas foglalkozást. Legfonto-
sabb forrásbázisául az 1914–1915 közötti budapesti oktatási intézmények beszá-
molói szolgáltak, melyeken keresztül bemutatta, hogy a korszakban miként vál-
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toztak az óvodás- és iskoláskorú gyermekek háborús vonatkozású játéktevékeny-
ségei, és milyen aktualizáló hatással bírt az elsõ világháborús propaganda. Kitért a
korabeli pedagógusok és gyereklapok szemléletváltozására a háború idõbeli elõre-
haladtával: egyre több eset foglalkozott a játéktevékenység eldurvulásával, illetve
a gyerekek lelki- és kedélyvilágának változásával. Rávilágított arra, hogy a háború
a gyerekek szempontjából is realizálhatott bennük lévõ lehetõségeket, amellyel a
játékok agresszívvá válása is magyarázható. Összefoglalásában kiemelte azt is,
hogy a háborús játékok konjunktúrája hamar, már 1915–1916-ra lefékezõdött, s
visszautalva Szabó Dániel elõadására, megállapította, hogy a háborús lelkesedés
lecsengésével együtt a hadi tematikájú játékok is visszaszorultak.

A konferencia utolsó elõadását Miskolczy Ambrus egyetemi tanár, a Ma-
gyar–Román Történész Vegyesbizottság magyar tagozatának elnöke tartotta
Emil Cioran antropológiája és ama bizonyos magyar csendõr címmel. Elõadása
felhangjaként kiemelte, hogy Emil Cioran azzal lett a román értelmiség egye-
dülálló jelensége, hogy (vasgárdista) múltját nem letagadta, hanem megtagadta
anyanyelvével együtt, és aztán Párizsban az egyik legnagyobb francia stilisztává
emelkedett. Ezt követõen felvázolta a ciorani terminológia sajátosságait, külö-
nös tekintettel az írásaiban többször visszatérõ magyar csendõr, mint a magyar
elnyomás metaforájának bemutatásával, valamint a magyarsághoz és a magyar
lelki alkathoz fûzõdõ ambivalenciájának elemzésével. Esszéin keresztül bemu-
tatta Cioran politikai nézeteinek változását, ismertette a román–magyar vi-
szonyrendszerrõl alkotott álláspontját, majd részletesen beszélt Illyés Gyula,
Fejtõ Ferenc és Wagner György ciorani értelmezéseirõl és reflektálásairól. Vé-
gül elõadását Lucian Boia bukaresti történésznek a dualizmus korabeli Ma-
gyarország politikájáról és annak mai megítélésérõl szóló példaszerûen igényes
gondolataival zárta.

A szekciókat követõen számos kérdésfeltevésre került sor a hallgatóság-
tól, termékeny eszmecsere alakult ki, mely további szakmai kérdések megvála-
szolására ad lehetõséget a közös kutatások folytatása során. Zárszóként a Ve-
gyesbizottság román és magyar tagozatának elnökei hangsúlyozták a találkozók
fontosságát, a közös kutatások eredményeinek jelentõségét, majd felvázolták a kö-
vetkezõ két év munkatervét, melynek eredményeirõl a soronlévõ romániai konfe-
rencián fognak beszámolni 2016-ban. A tervezett találkozó fõ témakörének a kul-
turális transzfer a polgári nemzeti átalakulásban, valamint a családkutatás eddigi
eredményeinek és feladatainak vizsgálatát jelölték meg. A konferenciát megtisz-
telte jelenlétével Románia nagykövete, Alexandru Victor Micula is.

A találkozó zárásaként a harmadik napon közös — Tringli István által
szervezett — váci szakmai kiránduláson vettek részt a Vegyesbizottság tagjai,
történelmi tematikájú kiállítóhelyeket és a városi levéltárat látogatták meg, ot-
tani szakemberekkel konzultáltak. Az ottani munkamegbeszéléseken informá-
lis keretek között is megvitathattak több aktuális kérdést, a tanácskozás tudo-
mányos tanulságait és a további közös kutatások perspektivikus lehetõségeit.

Papp Csilla
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Következõ számaink tartalmából

Rákóczi István: Három infáns Magyarországon – (Portugália stratégiai gondolkodása és Magyaror-
szág-képe a török-ellenes harcok korában)

Kovács László: Kísérletek a Kárpát-medencei 10–11. századi magyar sír-, szórvány- és kincsleletek
teljességre törekvõ kiadására: leletkataszter, korpusz

Ujváry Gábor: Tankönyvvita. Magyar és német kísérletek a másik ország tankönyveinek módosítá-
sára a második világháború idején

Anderle Ádám: Gerõ Ernõ árnyéka. A Rajk-per spanyol elõzményei
Sipos József: Bajcsy-Zsilinszky Endre képviselõvé választása 1922-ben.

E számunk munkatársai

Deák Ágnes PhD, egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem, BTK Történeti Intézet) – Demmel
József PhD-hallgató (Kistarcsa) – Eõry Áron PhD-hallgató (Károli Gáspár Református Egyetem,
Történelemtudományi doktori iskola, Budapest) – Gyarmati Enikõ PhD-hallgató (EKF Történe-
lemtudományi Doktori Iskola) – Hermann Róbert az MTA doktora, szerkesztõségi igazgató, Had-
történelmi Közlemények (Budapest) – Hernády Zsolt (Duna Televízió Nonprofit Zrt., Budapest) –
Horn Ildikó PhD, habil. tanszékvezetõ egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Buda-
pest) – Izsák Lajos az MTA doktora, emeritus professzor (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Buda-
pest) – Jasna Turkalj a tudományok doktora, (Horvát Történettudományi Intézet, Zágráb, Horvát
Köztársaság) – Lukács B. György PhD, tudományos segédmunkatárs, MTA BTK TTI (Budapest) –
Miklós Péter történész-muzeológus (Szeged) – Papp Csilla PhD-hallgató (ELTE BTK Történelem-
tudományi Doktori Iskola Mûvelõdéstörténeti Doktori Program) – Soós László ny. fõlevéltáros (Bu-
dapest) – Süli Attila PhD, tudományos kutató (Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, Budapest) –
Székely Tamás tudományos segédmunkatárs, MTA BTK TTI (Budapest) – Szijártó M. István kan-
didátus, habil. egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest) – Urbán Aladár az
MTA doktora, professzor emeritus (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,
Budapest) – Valló Gábor PhD-hallgató, Károli Gáspárt Református Egyetem (Budapest)

Számunk szerzõi hozzájárulnak ahhoz, hogy a Századok
szerkesztõsége írásaikat — külön díjazás nélkül — DVD-n

és a folyóirat internetes adatbázisában megjelentesse






