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Az MTA Bölcsésze
ttudományi Kuta
zottsága közötti,
tóközpont és a
Nemzeti Emlé
2014. szeptemb
kezet Bier elsejétől érvén
podás adott lehet
yes, öt évre szóló
őséget arra, hogy
megállaa Vidéktörténet
élő kutatótársakk
i Témacsoport
al kiegészülő mun
a vidéken
vezhesse munkáját
kacs
. Kutatásaink súlyp oportokra támaszkodva megs
zett, struktúrav
zerontját az 1940-es
áltoztató jelentőség
évektől bekövetke
ű társadalomtör
latára helyezzük
téneti eseménye
. 1945 hetvened
k vizsgáik évfordulója
hogy lehetőleg
eleve ösztönzés
új kérdések alapj
t adott ahhoz,
án szólaltassunk
mert történeti
meg
forrásokat.
ismert és kevé
sbé isKiindulópontunk,
hogy közös neve
fős kutatócsoport
zőre hozzuk több
unk alapvető mód
mint huszonöt
it. Abban kezd
szertani és forrá
ettől fogva kimo
selemzési célki
ndva-kimonda
tűzésemondanivalónk
tlanul egyetérte
megfogalmazása
ttünk, hogy
során a régi elfog
miképpen nem
állíthatunk újak
ultságok helyé
be semat. Szak mai norm
hez minden körü
áink egyik fonto
lmények között
s értékéigyekszünk raga
soknak alapvető
szkodni: a törté
vétójoga van bárm
neti forráérzékenységgel
ilyen ideológiá
val vagy jelenből
szemben. A jelen
fakadó
kor-történeti viták
lett megtalálnunk
at figyelembe
a kutatócsoport
véve kelkintett kérdéseit
rövid és hosszú
. Mindez persz
távon érvényesn
e
korántsem olyan
ek teközött értékrend
egyszerű, hisze
ek, nézőpontok
n
többek
és léptékek külö
válaszainkat. Külö
nbözése is befo
nösen így van
lyásolja a
ez 1945 esetében,
szak, az 1990
előtti emlékeze
az intézményesü
tpolitika és az
lt erőemóciók konfl
emlékezetekben
iktusa miatt.
elraktározott
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Rápillantva a
mag yar társadalo
m által az elmú
bejárt útra, egyé
lt három évszázad
rtelműen látszik,
ban
hogy az iparosodá
általában az állam
sban, városiasodásb
élet és a moderniz
an s
áció jelenségköréh
mányok’ megterem
ez kapcsolható
tésében mindenk
’vív
or megkerülhete
források szerepe,
tlen
legy
volt a vidéki erő
adóbevételről, kato en szó gazdasági teljesítményr
ől, urbanizációró
nai
l,
gráfiai alapról. Külö potenciálról és a mindezek hátt
erében álló dem
nösen a 20. száz
o
ad második felér
zad közepéig a
e igaz mindez. A
mag yar társadalo
szá
m fele a mezőgaz
kenyerét. A száz
daságban kereste
ad második felén
meg
ek struktúrabont
ményeként mára
ó forgataga köve
úgy csökkent tized
tkez
ére az agrárkeresők
ken ezzel párh
uzamosan nem
aránya, hogy vidé
jelentek meg hoss

boldogulási alter
zú távon is életk
natívát jelentő jöve
épes
delemforrások.
túra időszakának
A kommunista
társadalmi hom
dikta
ogenizációs és mod
kiüresítették a korá
ernizációs törekvés
bbi létkereteket,
ei
az addig ’csupán’
ti életformát zsák
sorsot jelentő para
utcává változtatv
sz
a. Ennek következ
terek mostanra
látványossá váló
ményeképp a vidé
kiürülése a nyár
ki
get eredményeze
i aszályhoz haso
tt, amikor az erek
nló jelensé
, csermelyek, pata
a szárazságot, míg
kok érzik meg elősz
az itt a nagyváro
ör
si létet jelképező
átmenetileg meg
tévesztő következ
folyamok eseté
ben
tetésekre vezethet
mindig nagy vízh
az összességében
ozam. A Vidéktört
még
énetben meg jelen
ezért hangsúlyo
san kívánjuk meg
ő tanulmányokk
jeleníteni az 1945
al
szakot, amikor
és 1989 közötti
a vidéki társadalo
idő
m korábbi, a tapa
menően visszaiga
sztalat által száz
zolt szerveződési
adokra
módjait, boldogul
rán annak alapszöv
ási technikáit, mag
etét a kommun
ya
ista diktatúra oly
hogy az már szint
mértékben ronc
e helyrehozhatatlan
solta,
nak látszik.

NET 1.

Életvilágok és társadalmi gyakorlatok
a 18–20. században

20 17

Vidéktörténet 1.

Életvilágok
és társadalmi gyak
orlatok
a 18–20. századba
n

Helyszín:
Humán Tudományok Kutatóháza
(1097 Bp., Tóth Kálmán u. 4.) B. épület V. emelet, tanácsterem

ET

