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Beszámoló a 

Tézisek, témák, módszerek 

címő konferenciáról 

Kolozsvár, 2006. március 25. 

                BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM részérıl Pál Judit 2005 tavaszán kez- 
  deményezte a Történeti Kollégium meghívását Kolozsvárra, a BBTE 
történész doktoranduszainak körébe. Az egy évvel késıbb megvalósult konfe-
rencia fontos lehetıséget biztosított a magyar tudományosság most érı nemze-
dékeinek szakmai kapcsolatteremtésére is. Az elıadások nem egy korszak vagy 
téma köré szervezıdtek, hanem a történettudomány módszertani, elméleti le-
hetıségeinek bemutatása volt a cél. A történészmőhelyek közötti kommuniká-
ció folyamatosságának fenntartásán túl így a témák sokszínősége volt jellemzı. 
Szinte minden elıadás interdiszciplináris megközelítést alkalmazott. A kölcsön-
vett eszközök a kulturális antropológiától kezdve a kémiai és fizikai törvény-
szerőségekig terjedtek. 

A konferencia elsı elıadója, Tolmár Bálint (Történeti Kollégium) A rene-
szánsz fogalma Johann Huizinga mőveiben címő beszámolójában történetfilozófiai 
szempontból tekintette át a reneszánsz fogalmának változását. A reneszánsz 
értelmezésére ható irányzatok, továbbá a Huizinga felfogásában bekövetkezı el-
mozdulások és az ennek nyomán létrejövı új megközelítések széleskörő bemu-
tatása általánosan is felvetette egy történeti korszak meghatározhatóságának, 
illetve értelmezhetıségének alapvetı kérdéseit és problémáit. 

Hasonlóan gondolatébresztı kérdéseket feszegetett Hegyi Géza (BBTE) 
Fizikai módszerek a történelemkutatásban: a Pareto-törvény érvényesülése a középkori 
magyar nemesi társadalomban címő elıadása. Elıször a fizika új, más tudomány-
ágak, így a történetírás felé is megnyíló, azzal párhuzamokat mutató irányzata-
it tekintette át. Nézete szerint a társadalom felfogható úgy, mint egy komplex, 
kaotikus rendszer, amely a káoszelméletekkel leírható. Tétele alátámasztása ér-
dekében a Pareto-törvény érvényesülését vizsgálta a középkori magyar nemesség  
körében. Mivel a Pareto-törvény a társadalom legfelsı 5%-ára érvényes, az össze-
írások alapján egy küszöbvagyont (legalább 10 portát magába foglaló birtokok) 
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állapított meg, így kapott egy 1400 fıs mintát, amelyben maradéktalanul érvé-
nyesült a Pareto-törvény. Vagyis a vizsgált társadalmi réteg tagjait vagyoni hely-
zetük szerint rendezve (a leggazdagabbal kezdve), a sorindexet a vagyon függ-
vényében ábrázolva egy csökkenı hatványfüggvényt kapott. 

Nickel Réka (Történeti Kollégium) Állattá változások a Magyarországon lefoly-
tatott kora újkori magyar boszorkányperekben címő elıadásában számos esetet vizs-
gált és vetett össze a kora újkori népi hiedelmekkel. Az állattá változások igen 
gyakoriak a perekben és még napjainkban is az élı néphit részét képezik. A 
hiedelemlényeket két fontos csoportba igyekezett sorolni: werwolf és mora, attól 
függıen, hogy mi módon hoztak rontást áldozatukra. A leggyakrabban említett 
állatfajok a kutya és a macska, valamint a farkas és a békák, illetve a különbözı 
madarak. A magyar néphit állatalakot öltı hiedelemlényei szerves részét ké-
pezték a közép-európai kultúrkörnek. 

Demmel József (Történeti Kollégium) Egy elfelejtett (?) forrás. A prenumerációs 
listák irodalom-, társadalom-, és mővelıdéstörténeti felhasználásáról címő beszámo-
lójában áttekintette azokat a lehetıségeket, amelyek egy mindezidáig alig fel-
használt forráscsoport vizsgálatában rejlenek. A német eredető, elıfizetéses 
könyvterjesztési technika a 18. század végén jelent meg elıször Magyarországon. 
Szerepe fokozatosan növekedett, és még napjainkban is alkalmazott eljárás. Az 
elıfizetés útján értékesített könyvek, újságok közölték a prenumeránsok névso-
rát. Ebbıl fontos ismeretek szerezhetıek az aktív olvasóközönségrıl, tágabban 
az író, a mő és az olvasóközönség társadalomtörténetérıl is. A listák által fel-
térképezhetıvé válik az elıfizetıi körök szervezıdése és kapcsolatrendszere. 

Bolgár Dániel (Történeti Kollégium) amellett érvelt Hogyan értelmezzünk tor-
naosztályzatokat? Testmozgatás, kvantifikáció és történetírás címő elıadásában, hogy 
hiába lett mára általános az az ismeretelméleti kétely, amely a társadalomtudo-
mányos történetírás paradigmájára nem volt jellemzı, ennek kvantitatív mód-
szereirıl még nem érdemes lemondani. Álláspontját egy empirikus vizsgálat 
bemutatásával igyekezett alátámasztani, amelynek célja a gyöngyösi gimnázium 
tornaóráin a 20. század elsı felében érvényesülı antiszemita diszkrimináció 
mérése volt. Ehhez a tornaosztályzatokra elsıként felfigyelı Karády Viktor 
történeti szociológiai modelljét értelmezte újra. A tornaórák erıfelméréseirıl 
fennmaradt táblázatok statisztikai vizsgálatának segítségével arra jutott, hogy 
a diákok tantárgyhoz való hozzáállása (tulajdonképpen a zsidó diákok vallási 
alapú intellektualizmusa, önképe) csupán másodlagos szerepet játszott abban, 
hogy a zsidók tornaosztályzatai rosszabbak voltak a keresztények érdemjegyei-
nél. A döntı tényezı a tanárok elıítélete volt. 

Papp Barbara (Történeti Kollégium) Gender studies, avagy a társadalmi nem 
fogalma és a történelem címő elıadásában a nıi társadalmi nem vizsgálatának 
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megjelenését elemezte. Ebben a feminizmuson kívül jelentıs szerepet játszot-
tak más, a politikatörténet kizárólagosságát elvetı irányzatok is, ami azt ered-
ményezte, hogy mára a „történelembıl hiányzó nı” felfedezését felváltotta a ne-
mek társadalmi konstruáltságából adódó különbségek kutatása. Ugyanakkor 
az elıadás azt is hangsúlyozta, hogy bár a gender-kutatók között számos elmé-
leti és ideológiai különbség mutatkozik, éppen a marxista, a pszichoanalitikus, 
vagy éppen az irodalomelméleti iskolák ellentmondásainak feltárása világíthat 
rá a gender studiesban rejlı lehetıségekre. 

Papp Gábor (Történeti Kollégium) elıadása Miért ık tizenhárman? Mikro-
történelem, prozopográfia, makrotörténelem és az 1904-es vasutassztrájk címmel pro-
zopográfiai módszerekkel helyezte új megvilágításba a történetírás által már 
többször vizsgált eseményt. Az egész országot megbénító ötnapos sztrájkot a 
kormány felszámolta, a megmozdulást szervezı 13 tagú bizottságot pedig le-
tartóztatták. Az elıadás arra kereste a választ, hogy miért nyúltak a vasutasok 
a sztrájk eszközéhez és miért pont 1904-ben. A bizottság tagjainak prozopo-
gráfiai szempontú vizsgálatából az derült ki, hogy döntıen olyan embereket 
találhatunk közöttük, akik már régóta alkalmazásban álltak, azonban az auto-
matikus elıléptetés eltörlése következtében megmerevedı vasutas társada-
lomban nem nyílt lehetıségük elırelépésre. Végsı soron a sztrájkot az okozta, 
hogy noha a sztrájkoló vasutasoknak biztos egzisztenciája volt, más hivatalnoki 
csoportokhoz képest hátrányos helyzetben érezték magukat a századfordulón. 

Békefi Róbert (Történeti Kollégium) Rajztól a fényképig, azaz hány ember kell 
a fényképezés feltalálásához? címő elıadásában a fényképezés technikatörténetét 
tekintette át. Bár feltalálóként és az eljárás kidolgozójaként a francia Louis 
Daguerre-t tisztelik, az elıadó igyekezett rámutatni, hogy már számos angol 
és francia kísérlet történt korábban is. Ugyanakkor a fény és a fényhatások 
megismerésének történeti vizsgálata azt is bizonyította, hogy a technikai fejlı-
dés ugyan korán eljutott egy látvány leképezhetıségéhez, azonban a rögzítésre 
alkalmas felület hiánya sokáig gátat szabott a fényképek tényleges elkészítésé-
nek. Mikor ez a kémiai akadály elhárult, a fényképezés eljárásának három út-
törıje (Talbot, Niépce, Daguerre) különbözı indíttatásból jutott el a képal-
kotáshoz. S bár a Daguerre-rıl elnevezett dagerrotípiát tekintik a fényképek 
elıdjének, a ma használatos eljárás mégis Talbot-tól veszi eredetét. 

Az utolsó, Erdélyiek a GULÁG-on. Kolozsvári civilek szovjet deportálása 1944-ben 
címő elıadásban Murádin János (BBTE) a kolozsvári magyarság 20. századi tör-
ténetének egyik tragédiáját, a második világháború utáni meghurcolást tárgyalta. 
Az elıadó alapos áttekintést nyújtott a helyi magyar lakosságot és különösen 
annak elitjét sújtó szovjet deportálások históriájáról, bár a történetírás nemzeti 
paradigmáján belül maradó beszámoló számos kérdést nyitva hagyott.  
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A kolozsvári rendezvény sikerét pedig mi sem bizonyíthatja jobban, mint-
hogy mindkét fél részérıl felmerült a rendszeres szakmai kapcsolattartás igé-
nye, amelynek jegyében már megkezdıdött egy újabb, immár budapesti kon-
ferencia elıkészítése.  

 
Mihalik Béla 

  


