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УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» 
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. 
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Діяльність Угорського історичного товариства значно вплинула на розвиток історичної науки 
Угорщини другої половини ХІХ ст. Засновниками і членами товариства були авторитетні вчені країни. 
Товариство та його друкований орган журнал «Századok» стали об’єднуючим чинником у галузі істори-
чних, джерелознавчих та історіографічних досліджень і популяризаторами угорської історії.  
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Розвиток історичної науки в Угорщині пе-
ріоду дуалізму (1867 – 1918) пов’язаний насам-
перед із заснуванням і діяльністю Угорського 
історичного товариства та регулярним виходом у 
світ його наукового друкованого органу «Саза-
док». Угорське історичне товариство одне з пер-

ших справді наукових товариств Угорщини (зви-
чайно до цього діяли ряд історичних клубів, гур-
тків та об’єднань у різних частинах країни). Воно 
спільно з Угорською Академією Наук є найдав-
нішим і багатим за традицією об’єднанням. 
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У період до і після 1867 р., тобто утворен-
ня двоєдиної Австро-Угорської монархії, значно 
посилився угорський націоналізм, який переш-
коджав розвитку інших національностей держа-
ви, але позитивно впливав на культуру самих 
угорців. Політична стабільність прискорила змі-
цнення Австрії та Угорщини, а відновлення кон-
ституційних норм розширило можливості для 
активізації політичного, освітнього і наукового 
життя, що набули більш вільних форм. 

Компроміс 1867 р. приpзвів до пожвав-
лення суспільних наук, які займалися вивченням 
відносин держави і громадян. Сформувалася 
офіційна наука. Вона стала централізованою, 
набула організаційного завершення. Наукові то-
вариства, що діяли у різних регіонах держави, 
підтримували контакти між собою, а також із 
центром у Будапешті. Переважна частина вчених 
звертала увагу на досягнення європейської науки 
і особливо німецької [36, с.530] і перебрала ме-
тодологію позитивізму. В цілому, у плані мето-
дології досліджень у 50 – 60-х рр. ХІХ ст. риси 
романтизму поступово розмиваються, дедалі 
яскравіше вимальовуються риси реалістичного 
зображення історичної дійсності, подій тощо. 
Митці, літератори, науковці свідомо використо-
вують потенційні можливості принципу істориз-
му, що мало неабиякий вплив на розвиток істо-
ричного жанру у різних галузях культури. 

Із централізацією культури і науки 
пов’язане і те, що видавнича справа все більше 
зосереджувалася в Будапешті. Відомі на той час 
меценати і підприємці країни вкладали значні 
кошти у цю сферу. 

Із галузей суспільних наук активно розви-
валася історія. Вона тісно була пов’язана з полі-
тикою і політичною свідомістю. Центром угор-
ської науки другої половини ХІХ ст. була Ака-
демія Наук. На жаль, тривалий час її діяльність 
значно обмежувалася. Засідання могли проводи-
ти при аудиторії не більше 8 чоловік. І тільки, у 
1858 році Академія Наук Угорщини скликала 
перше своє наукове засідання перед широкою 
публікою [32, 6/1, 610]. 

Вагому роботу проводила Академія Наук 
у справі видавничій — систематично випускала 
наукові журнали, публікувала літературні 
пам’ятки, історичні джерела тощо. Фундамента-
льне видання документів угорської історії під 
заголовком “Monumenta Hungarica Historia” мало 
дві серії: 1) дипломатичні джерела — 
Diplomatica; 2) літературні пам’ятки раннього 
періоду — Scriptores. Крім наведених матеріалів, 
видано значну кількість різноманітних докумен-
тів зовнішньої політики, постанови Державних 
Зборів угорських станів, грамоти королів тощо. 
Історичні джерела публікувалися не тільки під 
керівництвом Академії Наук. Відомим джерело-
знавцем був К.Таллі, який, крім аналізу докумен-
тів, знайомив їх із широкою громадськістю. Так, 

за його ініціативою побачив світ збірник 
“Archivum Rakoczianum”, в якому висвітлено 
роль Трансільванського князя Ференца Ракоці ІІ 
в антигабсбургзькій національно-визвольній вій-
ні угорців 1703-1711 рр. [17, 500]. 

Важливим кроком у розвитку угорської іс-
торичної науки стало відкриття у 1874 р. у Буда-
пешті Державного архіву [32, 6/1, 141]. Основ-
ною метою заснування була систематизація до-
кументів Центральних державних закладів та 
відкриття доступу до них дослідників. Саме з 
цього часу помітно пожвавлюються історичні 
пошуки, джерелознавство та публікація докуме-
нтів. 

Особливо жваво відбувається розбудова 
теоретичних та організаційних засад історичної 
науки. Відзначимо, що характерною рисою істо-
ричної науки другої половини ХІХ ст. в Угорщи-
ні є первинність формування закладів освіти, і 
вже на їх основі творилися самі дослідження. 
Історичні пошуки включали в себе збір і систе-
матизацію фактологічного матеріалу, публікацію 
джерел, введення до наукового обігу невідомих 
або маловідомих творів попередніх століть. Ча-
сом не вистачало ґрунтовного аналізу, конкрет-
них висновків при розгляді тих чи інших про-
блем. Значна частина дослідників не були про-
фесійними істориками. Головним їх профілем 
була інша галузь, а вже на аматорському рівні 
вони вивчали історію. Наприклад, Ш.Сіладї, 
І.Ачаді, Д.Андьол починали, як публіцисти [32, 
7/2, 900], і тільки в процесі роботи у сфері жур-
налістики звернули увагу на вивчення минулого 
Угорщини. Отже, у цей період історична наука 
формувалася на основі діяльності непрофесійних 
вчених, що не применшує вагомості досліджень, 
а підкреслює широку зацікавленість даною галу-
ззю суспільних наук. 

Певна річ, що на період організаційного 
оформлення угорської історичної науки припа-
дає процес виділення її із сфери суспільних наук 
Австрійської імперії на самостійну ідейно-
організаційну структуру зі своїми установами, 
кадрами, науковою ідеологією, незалежними від 
імперської чи німецької науки. Організаційне 
оформлення угорської національної науки протя-
гом ХІХ ст. пов’язане з угорським національним 
відродженням, звільненням з-під впливу імперії 
Габсбургів. Провідну роль у цьому процесі відіг-
рав інтелектуальний чинник. 

Сприяла прогресивному розвитку історіо-
графії діяльність різних наукових спілок, това-
риств, у тому числі Угорського історичного то-
вариства. Засноване воно у 1867-му, у рік австро-
угорської дуалістичної угоди. Біля витоків това-
риства стояли відомі історики: Міхай Хорват, 
Ференц Толді, Імре Міко, Арнольд Іпольі, Кал-
ман Талі, Іван Надь, Фрідєш Пешті. Першочер-
говим завданням товариства визначено – систе-



Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія», вип., 28, 2012 

174 

матичне інформування угорського суспільства 
про результати історичних досліджень [10, 1140]. 

Перше своє засідання товариство провело 
15-го травня 1867 року. Головою обрали графа 
Імре Міко (1867 – 1876), заступниками голови 
Міхая Хорвата (1867 – 1877) та Арнольда Іпольі 
(1867 – 1877), секретарем став Калман Талі (1867 
– 1875) [31, с.12]. Вже наприкінці року кількість 
членів товариства становила 613 чол. [14, с.234]. 
Одночасно із заснуванням товариства розпоча-
лося видання наукового журналу «Сазадок». По-
саду редактора запропонували Калману Талі, а 
редакційну комісію очолив Міхай Хорват. Пер-
ший випуск журналу становив 800 примірників 
[14, с.235]. 

Вже наступного року проведено перше ви-
їзне засідання товариства у Коложварі (сучасне 
м. Клуж-Напока, Румунія), де створено першу 
регіональну філію. Подібні виїздні засідання, 
експедиції практикувалися впродовж усього дос-
ліджуваного періоду і пізніше. Такі заходи вико-
нували важливе завдання популяризації історії, 
підтримки регіональних осередків. Завдяки екс-
педиціям вчені мали змогу ознайомитися із архі-
вними, музейними та приватними колекціями, 
провести експертизу документів, визначити на-
прямки і характер наступних досліджень. Важ-
ливо і те, що усі звіти та матеріали наукових по-
дорожей були опубліковані у додатках журналу 
«Сазадок». 

На сторінках наукового журналу публіку-
валися дослідження, повідомлення, рецензії, 
огляди вітчизняної та зарубіжної наукової періо-
дики тощо [16; 40; 43]. Звичайно, із плином часу 
змінювалася тематика публікацій, наприклад, у 
другій половині ХІХ ст. зустрічаємо дослідження 
з політичної історії Угорщини середньовічного 
та нового часу, окремі розвідки зовнішньополі-
тичних відносин. Наприкінці ХІХ – початку ХХ 
ст. політична історія відходить на задній план, 
активізуються пошуки соціальної історії, госпо-
дарського розвитку населення Угорщини різних 
періодів. Втім, відзначимо, що впродовж усієї 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (та й піз-
ніше) присутні теми краєзнавчого характеру, 
археології, нумізматики, сфрагістика і генеалогії 
[12; 18; 19; 20; 22; 23; 29; 33; 41; 42; 44]. 

Історичне товариство із самого початку 
свого існування виконувало важливу наукову і 
громадську роботу. Члени товариства тісно спів-
працювали із Угорською Академією Наук, керу-
вали архівними пошуками, складали і видавали 
фундаментальні збірники джерел, узагальнюючі, 
колективні та індивідуальні дослідження. Діяль-
ність товариства поширилася на усі без винятку 
сфери історичної науки та допоміжних дисцип-
лін, хронологічно охопили період від стародав-
ніх часів і до кінця ХІХ ст. Різнобарвну тематику 
і географію досліджень істориків другої полови-

ни ХІХ ст. яскраво відображають публікації «Са-
задок». 

Громадська роль товариства проявилася у 
систематичних столичних і регіональних захо-
дах: засідання, конференції, лекції, наукові подо-
рожі та ін. До пошукової діяльності, нагрома-
дження джерельного матеріалу та пам’яток істо-
рії постійно долучалася інтелігенція різних регі-
онів країни. У 80-х рр. ХІХ ст. кількість членів 
товариства досягла 1850 чол. Звичайно, наукові 
розробки, статті і монографічні дослідження бі-
льшості членів товариства та усіх хто публікува-
лися на сторінках «Сазадок» віддзеркалювали 
концепції офіційної угорської історіографії, за-
хищали і обґрунтовували ідею єдності і неподі-
льності земель святостефанської корони, культу-
рницьку «зверхність» угорської нації, тощо. 

Простежуючи теми основних публікацій 
та рецензій журналу «Сазадок» у другій половині 
ХІХ ст. чітко виділяється дослідження історії 
регіонів [6; 8], комітатів [24; 25; 44], дворянських 
родин [19; 20; 49; 15], відомих діячів [12;13; 23; 
26; 28; 30], істориків попередніх століть [26; 48; 
50] тощо. 

Окремо групою можна виділити праці з 
давньої історії угорців: до і під час здобуття но-
вої батьківщини [1; 2; 18; 22; 35; 37; 49]. Помітно 
зросла кількість такого характеру публікацій 
напередодні святкування тисячоліття здобуття 
батьківщини (1896) та дев’ятсот річчя від засну-
вання королівства Святим Іштваном (1900) [3; 
38; 39]. 

Впродовж другої половини ХІХ ст. допи-
сувачі наукового журналу «Сазадок» цікавилися 
проблемами методології і методів історичних 
досліджень, розвитку історіографії попередніх 
століть. 

Про розвиток історіографії свідчать ґрун-
товні розвідки про окремі періоди чи проблеми 
історії того чи іншого регіону, комітату. Історіо-
графічну ситуацію чітко віддзеркалюють опублі-
ковані на сторінках «Сазадок» критичні замітки, 
рецензії нових наукових, науково-популярних 
видань, відкриті листування істориків, тощо. Ба-
чимо, що угорська наукова громадськість отри-
мувала певну інформацію про розвиток історич-
них досліджень сусідніх країн саме через огляди 
іноземної наукової літератури, фахових журна-
лів. В останнє десятиліття ХІХ ст. подібні огляди 
закордонних видань зросли кількісно і якісно. 

Вагомі рецензії угорських і зарубіжних 
праць читаємо саме на сторінках «Сазадок». На-
приклад, відомий угорський славіст А.Годинка 
на сторінках журналу проаналізував працю вида-
тного російського історика Миколи Костомарова 
«Богдан Хмельницький» і в цілому дав позитив-
ну оцінку дослідження [16]. А ось російський 
вчений О.Петров опублікував статтю про дату-
вання руських літописів [40]. 
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Подібні публікації зустрічаються в різних 
наукових виданнях Угорщини, друкованих орга-
нах інших товариств. 

Друга половина ХІХ ст. була особливо 
плідним часом в угорському джерелознавстві та 
медієвістиці. Серед основних завдань Угорсько-
го історичного товариства було виявлення і 
опрацювання документальних матеріалів усіх 
періодів угорської історії. Звичайно, найбільшу 
популярність мали «славетні» періоди минулого, 
наприклад, доба Святого Іштвана [1; 3; 38; 39], 
Матяша Корвіна [4; 5; 6; 7; 8; 11; 27; 34; 50]. 
Отож, часи правління цих королів привертали 
увагу як джерелознавців, так і інших фахівців. 
Угорське історичне товариство та його журнал 
«Сазадок» стали справжніми популяризаторами 
угорської історії. 

На рубежі ХІХ –ХХ ст. товариство пере-
живало тимчасову кризу: обмеження фінансової 
підтримки, зменшення кількості членів, припи-
нення виїзних засідань тощо. Занепадає також 
суспільно-політична роль товариства, вклад у 
популяризацію історії Угорщини у середовищі 
простого народу. Втім, товариство і надалі зали-

шалося важливим осередком історичної науки, 
організатором та керівником важливих дослі-
джень. Аналіз документів та оцінка періоду або 
ж окремих діячів не відходить від офіційної кон-
цепції історії держави, ідеалізують «сильних» 
осіб, видатних політиків, підкреслюється благо-
дійний вплив угорської культури на розвиток 
інших національностей держави. 

Для об’єктивної і всебічної оцінки ролі 
Угорського історичного товариства та його дру-
кованого органу в розвитку історіографії слід 
скрупульозно проаналізувати публікації, порів-
няти із іншими тогочасними науковими видан-
нями, монографічною, науково-популярною лі-
тературною тощо. (Це буде метою наступних 
наших досліджень). Однак, на основі вже опра-
цьованих матеріалів можемо констатувати про-
відну роль Угорського історичного товариства у 
формуванні угорської історичної науки, збере-
женні історичної пам’яті та угорської національ-
ної самосвідомості, у примноженні здобутків 
історіографії. 
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РЕЗЮМЕ 
ВЕНГЕРСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ ВЕКА 
Ферков О. В. (Ужгород) 

Деятельность Венгерского исторического общества оказала сильное влияние на развитие истори-
ческой науки Венгрии второй половины ХІХ века. Основателями и членами общества были авторитет-
ные ученый страны. Общество и его печатный орган журнал «Сазадок» стали объединяющим фактором в 
отрасли исторических, источниковедческих и историографических исследований и популяризатором 
венгерской истории.  
Ключевые слова: исторические исследования, научное общество, научный журнал, источники, пробле-
матика исследований. 

SUMMARY 
HUNGARIAN HISTORICAL SOCIETY AND “SZAZADOK” MAGAZINE IN 

THE SECOND HALF OF XIX CENTURY 
O. Ferkov (Uzhhorod) 

The activity of Hungarian Historical Society has sufficiently influenced the development of historical 
science in Hungary in the second half of XIX century. Prominent scientists of the country have been the founders 
and the members of the Society. The Society and its magazine “Szazadok” became the unifying factors in the 
field of source study, historical, and historiographical researches and promotion of Hungarian history. 
Key words: historical studies, scientific society, scientific magazine, sources, research problem. 


