
Az MTA BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoportja
tisztelettel meghívja könyvbemutatójára

Köszöntőt mond:  
Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke  
és Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója

Váltóállítás 
Diktatúrák a vidéki Magyarországon 
1945-ben
című kötetet bemutatja:  
Stefano Bottoni történész (MTA BTK TTI)  
és Müller Rolf történész (ÁBTL)

Vidéktörténet 1.
Életvilágok és társadalmi gyakorlatok  
a 18–20. században 
című kötetet bemutatja:  
Bárth Dániel etnográfus,  
tanszékvezető (ELTE BTK Folklore Tanszék)

Időpont: 
2017. április 11., 11 óra

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

Diktatúrák a vidékiMagyarországon 1945-ben
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Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Nemzeti Emlékezet Bi-
zottsága közötti, 2014. szeptember elsejétől érvényes, öt évre szóló megálla-
podás adott lehetőséget arra, hogy a Vidéktörténeti Témacsoport a vidéken 
élő kutatótársakkal kiegészülő munkacsoportokra támaszkodva megszer-
vezhesse munkáját. Kutatásaink súlypontját az 1940-es évektől bekövetke-
zett, struktúraváltoztató jelentőségű társadalomtörténeti események vizsgá-
latára helyezzük. 1945 hetvenedik évfordulója eleve ösztönzést adott ahhoz, 
hogy lehetőleg új kérdések alapján szólaltassunk meg ismert és kevésbé is-
mert történeti forrásokat. Kiindulópontunk, hogy közös nevezőre hozzuk több mint huszonöt 
fős kutatócsoportunk alapvető módszertani és forráselemzési célkitűzése-
it. Abban kezdettől fogva kimondva-kimondatlanul egyetértettünk, hogy 
mon da nivalónk megfogalmazása során a régi elfogultságok helyébe sem-
miképpen nem állíthatunk újakat. Szakmai normáink egyik fontos értéké-
hez minden körülmények között igyekszünk ragaszkodni: a történeti forrá-
soknak alapvető vétójoga van bármilyen ideológiával vagy jelenből fakadó 
ér zé keny séggel szemben. A jelenkor-történeti vitákat fi gyelembe véve kel-
lett meg találnunk a kutatócsoport rövid és hosszú távon érvényesnek te-
kintett kérdéseit. Mindez persze korántsem olyan egyszerű, hiszen többek 
között értékrendek, nézőpontok és léptékek különbözése is befolyásolja a 
válaszain kat. Különösen így van ez 1945 esetében, az intézményesült erő-
szak, az 1990 előtti emlékezetpolitika és az emlékezetekben elraktározott 
emó ciók konfl iktusa miatt.
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Rápillantva a magyar társadalom által az elmúlt három évszázadban 
 be  járt útra, egyértelműen látszik, hogy az iparosodásban, városiasodásban s 
általában az államélet és a modernizáció jelenségköréhez kapcsolható ’vív
mányok’ megteremtésében mindenkor megkerülhetetlen volt a vidéki erő
források szerepe, legyen szó gazdasági teljesítményről, urbanizációról, 
adóbevételről, katonai potenciálról és a mindezek hátterében álló demo
gráfiai alapról. Különösen a 20. század második felére igaz mindez. A szá
zad közepéig a magyar társadalom fele a mezőgazdaságban kereste meg 
kenye rét. A  század második felének struktúrabontó forgataga következ
ményeként mára úgy csökkent tizedére az agrárkeresők aránya, hogy vidé
ken ezzel párhuzamosan nem jelentek meg hosszú távon is életképes 
boldogulási alternatívát jelentő jövedelemforrások. A kommunista dikta
túra időszakának társadalmi homogenizációs és modernizációs törekvései 
kiüresítették a korábbi létkereteket, az addig ’csupán’ sorsot jelentő parasz
ti életformát zsákutcává változtatva. Ennek következményeképp a vidéki 
terek mostanra látványossá váló kiürülése a nyári aszályhoz hasonló jelensé
get eredményezett, amikor az erek, csermelyek, patakok érzik meg először 
a szárazságot, míg az itt a nagyvárosi létet jelképező folyamok esetében 
 átmenetileg megtévesztő következtetésekre vezethet az összességében még 
mindig nagy vízhozam. A  Vidéktörténetben megjelenő tanulmányokkal 
ezért hangsúlyosan  kívánjuk megjeleníteni az 1945 és 1989 közötti idő
szakot, amikor a vidéki társadalom korábbi, a tapasztalat által századokra 
 menően visszaigazolt szerveződési módjait, boldogulási technikáit, magya
rán annak alap szövetét a kommunista diktatúra oly mértékben roncsolta, 
hogy az már szinte helyrehozhatatlannak látszik.

Életvilágok  
és társadalmi gyakorlatok  a 18–20. században
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