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ABSTRACTS

Czoch, Gábor: How to defi ne the area of a town?  

Debates about the urban act of 1843/44

Th e starting point of the paper is the analysis of the changes of the concept of 
“town” in Hungary. Exploration of the discourse of the time shows that the con-
cept of town had undergone signifi cant changes between the end of the 18th cen-
tury and the middle of the 19th century. Besides the traditional legal-political 
concept, two new aspects came into play, as witnessed by the defi nition provided 
by Article 1. of the Urban Act drafted by the Parliament of 1843-1844: “Th e 
town consists of the town area and the town dwellers”. Th at is, while previous 
defi nitions had been primarily based on privilege, here the emphasis shifted to 
the demographic and spatial dimensions of the concept. Th e paper examines the 
part of the protracted debate of the Parliament of 1843-1844 about the draft 
Urban Act that focused on the problems related to the defi nition of the town 
area. According to the members of the Parliament, the area of the town is the 
area over which the town has jurisdiction. Th e main diffi  culty arose from the fact 
that due to the various privileges, this area did not coincide with the geographical 
dimensions of the town. Th e proponents of liberal reforms strove to homogenize 
the legally fragmented dimensions of the town as far as possible and to extend the 
competency of the town authority over the entire geographical area of the town. 
As this also entailed the subordination of the town nobility under the town juris-
diction and thus had a direct eff ect on existing noble privileges, the debate on the 
defi nition of the town area involved signifi cant political and social stakes. Yet, 
the diff erences between the geographical dimensions and the area – the jurisdic-
tion – of the town had only been eliminated by the laws of 1848. 

Győri, Róbert: At the gates of Vienna. Territorial diff erences in the 

development of the Southern part of the Kisalföld region in the 

beginning of the 20th century

In the present historico-geographical paper I have attempted to present the 
internal segmentation and developmental fault-lines of the early-20th century 
Western Trans-Danubian region using quantitative methods. On of the most 
important results of my researches is the discovery of a characteristic “North-
Western/South-Eastern slope” in the diff erences among the development level 
of the areas of the Western Trans-Danubian region. Th is refl ects the develop-
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mental situation of the entire country. I was also able to ascertain that, rather 
than diff erences of religion, ethnicity or settlement structure, developmental dif-
ferences are primarily defi ned by the distance from Vienna. Th e developmental 
map  displays marked zonality: we only fi nd contiguous areas of relative under-
development on the Southern and Eastern peripheries, only disrupted by the 
developed ”islands” around the towns. Th e correlation between the developmen-
tal zones and Vienna also shows that at the beginning of the 20th century the 
center of this region was much rather Vienna than the capital of the country, 
Budapest.

Langó, Péter: Th e study of the archaeological fi ndings 

of the 10th century Carpathian Basin as national archaeology.

An overview of the history of research

Th e study of the archaeological fi ndings of the 10th century Carpathian Basin as 
national archaeology.

Ethnogenesis had a defi nitive eff ect on the evolution of Hungarian historical 
consciousness, too. Th e assessment of the foundation of the state, the Magyar 
conquest and the events of the preceding period was often linked to matters 
of daily politics. Obviously, these links were bi-directional: ideological trends 
aff ected scientifi c theories while drawing on them as well. Th e paper reviews 
the issue from the point of view of archeology, presenting the main theories, the 
causes for their evolution and the eff ects of the main trend on subsequent arche-
ological research. Retracing the process of archeology becoming a professional 
science, we review the history of research from the recognition of the remnants 
of the Magyar conquest. Th e fi nal chapter dwells upon the eff ects of modern 
and post-modern (post-processual) theories, the relationship between academic 
science and the nationalistic ideas of the late 20th century and the modern trends 
of research.

Mordovin, Maxim: Th e norman-theory in Russia from

the beginning until the recent events

Th e question concerning the origins of the stately structure of the eastern Slavs 
has remained intriguing since the very beginning of its scholarly investigations. 
Th ese were founded by the fi rst members of the Russian Academy of Science in 
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the fi rst half of the eighteenth century. Th e earliest scientifi c views, partly based 
on the previous traditions were formulated by two prominent historians of Ger-
man origin: Gottlieb Siegfried Bayer and Gerhardt Friedrich Müller. Th ey can be 
regarded as the fathers of the so called norman-theory. Th eir opinion concerning 
the important (if not determining) role of the northern, namely Scandinavian, 
tribes in the formation of the early Russian state was almost immediately criti-
sised by Mikhail Lomonosov, the well known Russian scientist. Th e discussion 
started just before the rise of the local nationalisms has been continuing until the 
present days having a strong infl uence fi rst on the historical and later also on the 
archaeological studies. Th e objective research of the Varangian’s real role in the 
early Russian history was very often obstructed by the current political circum-
stances, e.g. Napoleonic wars, rising Russian nationalism, the 1917-revolution, 
the marrism, the Soviet-Russian chauvinism etc. Th e main purpose of this article 
is to give a brief outline of the development of the normannism-antinormannism, 
and to show its connection with the contemporary political situation from the 
very beginning until the recent events.

Siklósi, Zsuzsanna: Th e change of the concept

of archaeological culture and the identifi cation of ethnic identity

in prehistoric research

Th e concept of archaeological culture is fundamentally diff erent from the con-
cept of culture used in everyday language or social sciences. Th is notion, initi-
ated by Gordon Childe, became the fundamental analytical unit of traditional 
archaeology. Its meaning underwent considerable change during the history of 
theoretical archaeology, until its use seriously declined in recent years.

Th e basic question is how social groups can be defi ned by archaeological 
methods, which is closely connected with the research of ethnic and cultural 
identity. Traditional archaeology identifi ed archaeological culture with ethnic 
and language groups. New Archaeology later questioned this identifi cation and 
processualist archaeologists were sceptical about being able to defi ne the bound-
aries of self-identifying groups. Postprocessualist archaeology in recent decades 
yielded important results in the identifi cation of ethnic groups. Th e realization 
of complex use of material culture as well as the relative and situational nature 
of ethnic borders resulted in emphasis on individual interpretation of archaeo-
logical fi nds instead of generalization. In connection with this, the use of the 
concept of style is increasingly coming to the forefront instead of the use of 
archaeological culture.
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Takács, Miklós: Expectations of nation building.

Research objectives in the medieval archaeology of the states

of the Northern-Balkans

Th e paper intends to provide a brief overview of the objectives and expectations 
characteristic of the medieval archaeology of the states of the Northern-Balkans 
during the last hundred and fi fty years. According to our fi ndings, the following 
common traits may be discovered as regards our subject:

1. In all countries of the region, medieval archaeology evolved within the 
process of the acquisition of national independence, the process of “nation 
building”. It was a part of the intellectual struggle that was the motor of national 
independence. Th e circumstances of this evolutions explain why the archaeolo-
gists of the various states of the Northern-Balkans had to and have to fi nd preset 
answers to certain questions, answer, which coincide with the national-romanti-
cist theories of historiography in the given country. 

2. In the area under examination, medieval archaeology is distinct to the 
different states. This segmentation is so deep, that the various independent, 
“national” researches focus on the past of the given nation exclusively, along the 
lines of ad hoc territoriality, a concept formulated by László Szakra in another 
concept, but very fi tting to our subject as well.

3. Due to society expectations toward medieval archaeology, two questions 
have become prominent in research. Th ese two research topics are: the ethno-
genesis of the given people – to provide the ground for the imaginary “rights of 
the fi rst settlers” – and the material culture of the given people during the mid-
dle-ages to illustrate the “glory of old”. 

4. Th e communists’ rise to power in the Northern-Balkans after 1945 had 
only a partial and temporary eff ect on these priorities. Th e return to traditional, 
“national” questions within the archeological researches of the region had started 
as early as the 1950’s. In the case of the former Yugoslavia and Albania, the 
reformulation of the national aspect was strengthened by the fact that the com-
munist nomenclatures of these two states wished to rid themselves from Mos-
cow’s guardianship. 

Vida, Tivadar: Th e question of ethnicity in German early-medieval 

archaeology after 1945

Certain representatives of the study of early German history (Frühgeschichte – 
cc. the fi rst Millennium AD) blame their predecessors for the fact that the sub-
stance and methodology of the defi nition of ethnicity has remained unchanged 
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since 1945; essentially the question of ethnicity is still defi ned by the 19th cen-
tury romantic ideas presupposing the unity of people, language, (archaeologi-
cal) culture and race. While historians did undergo a change of paradigm and 
left behind the ideology of “völkisches Denken” to create a study of history that 
is modern as regards its methods, laws and theories, archaeological students of 
ancient and early history remained unaff ected by this. Archaeologists formally 
entrenched themselves behind the archaeological analysis of the fi ndings and 
seemingly only dealt with these fi ndings and the cultures, wholly ignoring or 
treating matters of history and ethnicity with unnecessary care. Th is approach 
had been maintained by the researchers and school founding university 
 professors of the 50’s-70’s and their students. After 1945 it became possible for 
professionals to treat “ethnic identity” as a purely scientifi c question rather than 
a political one. Th e doubts regarding Gustaf Kossina’s theories could come to 
light; the approach equating “object” with “ethnicity” was left behind. At the 
time, however, archaeology lacked a unifi ed and modern concept of ethnos, that 
could have served as the basis for research. Th e possibility of change and renewal 
for the German archaeology of the early middle ages came from the field of 
history and, partly, from ethno-sociology. Th e authors most committed from 
the point of view of ethnic interpretation acquired their degrees under Joachim 
Werner at Munich University; their works are closely related to those of the 
Master both as regards their contents and their methodology, therefore the defi -
nite ethnic program of Werner’s school has defi ned the German research of the 
early middle-ages for several decades.
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Konferencia felhívás

A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület
2006. évi konferenciáját

KULTURÁLIS FORDULAT A TÖRTÉNETÍRÁSBAN
címmel június 30 – július 1-én tartja

A kultúra, a kultúra története és a kulturális tanulmányok, közismertebb nevén 
a „cultural studies” az 1980-as és az 1990-es években került előtérbe a hagyomá-
nyos társadalom- és kultúrtörténet rovására. A kultúra új paradigmája behatolt 
szinte minden ember- és társadalomtudományba, jóllehet a „kulturális fordu-
lat” eltérő hatással járt itt és ott és a kultúra fogalma mást jelent az egyikben és 
a másikban. A pszichológiában a kultúra fogalom térhódítása komoly kétségeket 
támasztott az emberi pszichikum antropológiai állandóságát feltételező hagyo-
mányos felfogással szemben. A földrajztudományban ez a fejlemény megkérdő-
jelezte a „kultúrtáj” bevett fogalmát, amely a társadalmi különbözőségeket volt 
hivatva áthidalni. A közgazdaságtanban a fogyasztás iránti megnövekedett érdek-
lődés ösztönzőjéül szolgált a kultúra fogalom adaptálása; nem bizonyult többé 
egyedül gyümölcsözőnek a racionális fogyasztó fogalmának a mechanikus hasz-
nálata. A politológiában a szimbolikus politika értelmező ereje kerekedett felül 
a racionális választó fogalmával operáló korábbi megközelítéseken. A történet-
írásban pedig a korábban hosszú időn át egyeduralkodó gazdasági, vagy a gazda-
ságira visszavezetett társadalmi magyarázó sémák helyét foglalta el némely törté-
nészek kezén a kultúra mint téma és analitikus rendezőelv. 

A cultural studies-nak a történetírásra gyakorolt hatása igen csak szerteágazó 
inter- és multidiszciplináris kutatásokat eredményezett. Kezdetben a kulturális 
(interpretatív) antropológia történetírásra tett közvetlen befolyása volt a legszem-
betűnőbb, amely még a mikrotörténetírást is segített szárba szökkeni. A kultúra 
fogalmának a történetírást rabul ejtő expanziója idővel elvezetett a szimbolikus 
formák fi lozófi ájának (Ernst Cassirer), a szimbolikus politika fogalmának (Mur-
ray Edelman), az érzelmek pszichológiájának, az irodalom- és a művészettör-
ténetnek és megannyi egyéb humaniórának a történetírói hasznosításához. Ezt 
a fejleményt illetik a kulturális fordulat elnevezéssel, melynek az Új Kultúra 
Történet (New Cultural History) lett a fő hordozója. Mely tudományos áram-
lat kezdettől szorosan összekapcsolódott a konstrukcionizmus és a reprezentáció 
eljárásmódját s fogalmát előnyben részesítő, olykor posztmodernként is tudato-
sított törekvésekkel. 

Ez évi konferenciánk a kultúra hagyományos, valamint az említett új fogal-
mi bázison nyugvó megközelítéseinek egyszerre igyekszik teret adni. Az alábbi 
témákban és irányokban várjuk az előadók jelentkezését.
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1. Fürdőélet, fürdőkultúra

A szabadidő történetének kedvelt és fontos területe a fürdőhelyek históriája, 
kivált a fürdőélet társadalom- és kultúrtörténete. A kik, mikor, hol és hogyan 
vették ki részüket a nyilvános fürdőzés, az ehhez szorosan kötődő szociabilitás 
örömeiből — nélkülözhetetlen ez ma már a modern polgárság társadalomtörté-
netének a megismeréséhez. Egyúttal a tömegtársadalom 20. századi fejlődését is 
segít megérteni a jelenség közelebbi vizsgálata. Nagy fi gyelmet kíván tehát a für-
dözők kiléte, a fürdőzés társadalmi gyakorlata (a fürdőélet társadalomtörténete), 
a fürdőkultúra társadalmi reprezentációja (reklám, életforma-imázs) és magának 
a fürdőhelynek a társadalomtörténete.

2. A színház a társadalomban 

A városi kőszínház mint intézmény felemelkedése párhuzamos a modern pol-
gári fejlődéssel, valamint a nemzeti kultúra kanonizálódásával. Ebből adódóan 
mind a színházba járás, mind a színház által közvetített kulturális és eszmei érté-
kek világa döntően járult hozzá a modernitás társadalomtörténetéhez. A szín-
ház, mint a szociabilitás egyik első pregnáns színtere fontos tanulságokkal szol-
gál továbbá a modern városi kultúra antropológiai megközelítéséhez is. Különös 
tekintettel kell tehát lenni a színház kiemelkedően fontos reprezentációs szere-
pére, valamint arra, hogy kulcsszerepet tölt be a társadalmon belüli integrációs 
folyamatokban: a középosztályosodásban, a polgári viselkedési kód meggyöke-
reztetésében, a nemzeti tudat kulturális kódjainak az elterjesztésében.

3. Ízlés, érzelmek, percepció

Az Új Kultúra Története egyik legizgalmasabb kutatási területét képezi a szubjek-
tum  egyes megnyilvánulásainak történeti forrásokon nyugvó szakszerű megköze-
lítése. A Th eodor Zeldin, Peter Gay, Peter és  Carol Stearns, Simon Schama, Alain 
Corbin vagy Peter Burke és mások által sikerrel folytatott ily értelmű történeti 
kutatások mindenekelőtt a diskurzusok elemzésével világítják meg a „kulturális 
érzékenység” egyes történeti változatait. A diskurzusokat nem csak verbális (írott 
formát öltő) megnyilatkozások rögzítik, ám a vizuális reprezentáció megannyi for-
mája is tovább éltetheti. A konyhakultúrától a testgondozás kultúráján át a ne-
mek (vagy a vérségi rokonok, a barátok) közötti kapcsolatok érzelmi kultúrájáig 
sok minden történeti érdeklődés tárgyává tehető ezúton. Fontos továbbá a mit és 
hogyan látás (a percepció) mint történeti probléma felvetése: segít megóvni ben-
nünket a közvetlen historizálás veszélyeitől és rávilágít, hogy  forrásaink szerzőinek 
a „megfi gyelései” adott korhoz és kultúrához kötött entitások, kár tehát számon 
kérni rajtuk mai érzelmi és szellemi érzékenységünket.
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4. A politika kultúrája

A szimbolikus politika fogalmában feloldott politikatörténet ígéretes alterna-
tívát kínál a politika-diplomácia- és államtörténetírás-írással konvencióival szem-
ben. A politika világa nem csupán a politikai formák (és események) instrumentá-
lis funkcióira korlátozódik, hiszen a politikai intézmények, formák és cselekedetek 
jelentéseket rejtenek magukban, melyek a hatalommal bírók (politikusok) és az 
alattvalók (újabban állampolgárok) közti szüntelen és interaktív kapcsolatok során 
keletkeznek, újulnak meg és halnak ki végül. Ezen jelentések, melyek folytonos 
egyeztetése a politika működésének egyik kulcskérdése, legitimálják a hatalmat,  
s eközben mindenki számára átélhető módon fejezik ki a közösként defi niált abszt-
rakciókhoz fűződő viszonyukat. A politikai kultúra fogalma így nem aff éle adalék 
 csupán a politikai köztörténet hagyományos narratívájához, mivel hozzásegít ben-
nünket ahhoz, hogy bepillantsunk a vezetők és vezetettek viselkedésének hátterébe, 
s valóságos (ne pusztán a mából visszavetített) motivációkat tulajdonítsunk nekik, 
amikor a tetteiket értelmezzük.

5. Fikciók, mint a múlt reprezentációi

Napjainkban mind kevesebb hitelre lel a tudományos megismerés 19. századból 
öröklött naiv realista eszménye, s ezzel egyúttal felértékelődik a referenciális (le-
véltári) írott forrásokon túli nyomok további  széles garmadája. Az oralitás kul-
túráját rögzítő írott dokumentumok mellett a képi ábrázolás múltból fennma-
radt nyomai, továbbá a fi kciós irodalom megannyi megnyilvánulása, s újabban 
pedig az audiovizuális média (fi lm, TV) egyaránt elengedhetetlen tehát ahhoz, 
hogy megismerhessük a múltbeli valóság kortárs imázsát. A tapasztalat történeti 
kategóriáját adja tehát a kezünkbe a reprezentációk termelésének és fogyasztá-
sának a története, mely kutatási ág az Új Kultúra Történet talán egyik legfőbb 
hozadéka. 

Az előadásokat 20 percesre tervezzük. 
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A konferencia helyszíne és időpontja:
Balatonfüred

2006. június 30 – július 1.

Tisztelt tagok!

2006. június 16-án lesz ötven éve, hogy egyesületünk névadója, Hajnal Ist-
ván meghalt. Rá emlékezve ezen a napon délelőtt megkoszorúzzuk a volt háza 
 (Városmajor u. 26/c.) falán lévő emléktáblát. Délután 2 és 4 óra között szakmai 
tanácskozást rendezünk  Hajnal István az ember és a történész címmel.

A rendezvény színhely: Budapest Főváros Levéltára, Budapest, Teve u. 3–5.

Mindenkit meghívunk és szeretettel várunk mind a két rendezvényünkre.
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