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Az MTA BTK és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának 
együttműködése révén 2014-ben megalakult Vidék-
történeti Kutatócsoport 2019-ben újabb bizonyságát adta 
az általuk képviselt interdiszciplináris szemlélet és az ese-
ménytörténet-írás berkeiből úgy témájában, mint mód-
szertanában kitekintő megközelítés termelékenységének. 
Vidéktörténet című tanulmánykötet-sorozatuknak immár 
második kötete készült el, mely nagy érdeklődésre tarthat 
számot mind a szakma művelői, mind pedig a szélesebb 
publikum részéről.

A tanulmánykötet a szerzők és az általuk feldolgozott 
tematika terén is igen széles merítéssel dolgozik, neves 
történészek és fiatal kutatók egyaránt írtak bele. A számos különféle vizsgálati 
módszerrel, eltérő megközelítésekkel és igen vegyes kutatási területekkel szereplő 
szakemberek munkásságát ugyanakkor összeköti a politikatörténeti paradigmától 
való vállalt eltávolodás, az interdiszciplinaritás hangsúlyozott igénye és – a ku-
tatócsoport tematikus profiljának megfelelően – az utóbbi évtizedek eredményei 
ellenére is viszonylag feltáratlan területnek számító vidéki társadalom- és gazda-
ságtörténeti fókusz.

A kötet négy modul köré szerveződik. Az első, módszertani részben a történet-
tudomány kvantitatív szemléletének képviselői jelentkeznek három hosszabb ta-
nulmánnyal, amelyek célja elsősorban a nagyléptékű társadalomtörténet-írás új, 
innovatív térinformatikai és adatbázis-elemzésekre épülő megközelítésének rész-
letes bemutatása.

A nyitó tanulmányban Demeter Gábor (tudományos főmunkatárs, ELKH BTK 
TTI) a magyar történettudomány egyik leglényegesebb kérdésével, a Trianon-
problémával foglalkozik, kliometrikus megközelítést használva (A fejlettség területi 
mintázata a dualizmus kori Magyarországon – az agrárszférától az adóztatásig). A szerző 
– meghagyva, hogy következtetéseit a meglévő szakirodalmi anyag kiegészítésé-
nek, nem pedig helyettesítésének szánja – mindenekelőtt arra a kérdésre keresi 
a választ, hogy a magyar nemzet életében talán az egyik legsúlyosabb következmé-
nyekkel járó történelmi veszteséget milyen formákban vetíthették előre a vesztes 
világháborút évszázadokkal megelőző gazdasági és társadalmi folyamatok. 
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Demeter a bevezetésben a téma alapos szakirodalmi összevetését adja meg. 
Helyesen refl ektál arra, hogy a Trianon-probléma (annak minden ökonómiai és 
társadalmi visszásságával együtt) nem kizárólagosan magyar kérdés: a környe-
ző nemzetek polgárosodó, modernizálódó országai valamilyen formában mind 
választ kényszerültek adni a feudális gazdálkodást felváltó új struktúra által ki-
termelt feladatokra. A Balkán és Kelet-Közép-Európa egyéb államainak fejlődési 
ívét bemutatva a szerző előkészíti az olvasót a tulajdonképpeni kérdés, a történeti 
Magyarország gazdasági-társadalmi regionális felosztásának tárgyalásához.

A tanulmány tekintélyes forrás- és térképanyagra támaszkodik: a hosszú évek 
munkájával összegyűjtött nyers adatmennyiséget modern számítógépes technika 
tette kutathatóvá (és értelmezhetővé) a sokváltozós, a lehető legtöbb interpretációt 
megengedő feldolgozáshoz. Demeter az elemzésben a politikai polémiát megkerü-
lő, tisztán statisztikai megközelítést alkalmazva számos fontos következtetésre jut. 
Ezek között nem lebecsülendő helyen áll a tanulmány végső konklúziója, mely sze-
rint a trianoni határok már „készen álltak” a békediktátum megkötésének idején: 
az eltérő fejlettség, a különböző gazdálkodási stratégiák, politikai színezettség és 
demográfi ai jellemzők mintái kirajzolták azokat a törésvonalakat, melyek mentén 
a történeti Magyarország 1918–1920-ban szétszakadt. A szerző szilárd érvei az év-
tizedes Trianon-interpretáció újragondolására késztetnek. Fontosabb ugyanakkor, 
hogy Demeter tanulmánya – és az azt kísérő, rendkívül értékes statisztikai anyag – 
további régiókutatások kiindulópontjául szolgálhat.

Szalkai Gábor (egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományok Tanszék) 
szintén a topográfi ai megközelítést alkalmazta az egyik legkevésbé kutatott téma, 
a dualizmuskori közúti forgalom problémájának feltárásában (Forgalomszámlálások 
és közúti forgalom a kiegyezés utáni Magyarországon). A történeti földrajz e ritkán 
vizsgált részterülete kulcsfontosságú a dualista Monarchia látványos gazdasági 
fejlődésének magyarázása kapcsán, de önmagában is érdekes, ugyanis egy szinte 
toposzszerűen nyugtázott jelenségre, a 19. század közmondásosan rossz útviszo-
nyaira világít rá, ötletes megközelítést használva. Szalkai a dualizmus minisztéri-
umainak statisztikai anyagából és egyéb publikált forrásokból dolgozva vizsgálta 
meg a „boldog békeidők” két nagyobb jelentőségű forgalomszámlálásának adatait, 
majd ezek összevetéséből vonta le következtetéseit. A közölt számos statisztikai 
táblázaton és ritka térképanyagon túl a tanulmány különös érdeme, hogy a sokat 
kutatott vasúthálózat mellett (és időnként ellen) épülő közutak elkészülésének, 
karbantartásának, jelentőségük eltérő értelmezéseinek bemutatásával a hétközna-
pi élet egy kevéssé ismert szeletét is országos távlatokban ismerheti meg az olva-
só. Különös, de Szalkai narratíváját követve végeredményben nem meglepő tény 
a század végére a közúti forgalom csökkenése, mely elsősorban a nagy rivális, 
a vasút elterjedésének következménye volt.

A harmadik módszertani tanulmány Bán Gergely Károly (segédlevéltáros MNL 
HBML, PhD-hallgató, DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola) munkája (Város, 
hierarchia, pozíció. A két világháború közötti Magyarország városhierarchia-kutatásának 
módszertani keretei). A szerző fő kutatási területét, a 20. század eleji városhierar-
chia elemzését, illetve annak gyakorlati megközelítését fejti ki aprólékos cikkében. 
Ahogyan előtte Demeter és Szalkai, Bán Gergely Károly is az egyes historiográfi -
ai állomásokat bemutató részletes szakirodalmi felvezetés után tér rá az általa 
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választott, empirikus (leltározó) módszertanra, amely a városi alapfunkciók kor-
társ értelmezésének kikutatásából kiindulva vizsgálja a Horthy-kori Magyarország 
meghatározó településeinek rangsorát. Az ehhez felhasznált adatsorok, a kötet cél-
kitűzéseinek megfelelően, változatos forrástípusokat foglalnak magukba, amelye-
ket a statisztikai feldolgozhatóság kritériumrendszere (értelmezhető mennyiségű 
adat, korrelálható változók) köt össze. Bán több lépcsőben mutatja be a városhi-
erarchia-kutatás menetét (adatbázisépítés, változók meghatározása, az elemzés 
elvégzése). A végeredményként kapott „komplex városhierarchia mutató” a te-
lepülésrangsor valós és kortárs képének megragadását teszi lehetővé. A szerző 
a tanulmány végén problémafelvetései között helyesen emeli ki a 20. század szórt 
tanyavilágának nehezen elhelyezhető népességét, amelynek a városhierarchiához 
mérhető statisztikai elemzése – precedens hiányában – a következő évek feladata 
lesz. Összességében a cikk értékes betekintést enged a kvantifi káló történeti kuta-
tás egyik lényeges célterületének jelenleg is folyó feltárásába.

A módszertani írásokat követő esettanulmányok színes palettáján Szirácsik Éva 
(főmuzeológus, Magyar Mezőgazdasági Múzeum), a magyarországi uradalomku-
tatás ismert szakértője is képviselteti magát (A jövevény és a helybeli gazdák gazdál-
kodása a divényi uradalomban [1660–1681]). Az újkor és a jelenkor problémaköreitől 
eltávolodva a szerző kora újkori uradalmi forrásanyag felhasználásával tárja fel 
a Balassák divényi jószágán élt jobbágygazdák életkörülményeit meghatározó té-
nyezőket. Szirácsiknak a korabeli uradalmak kutatásánál szokásos nehézségekkel 
kellett szembenéznie: a forrásanyag sok helyütt töredékes, a népességnek csupán 
elenyészően kis részére reprezentatív és ökonómiai fókusza miatt fokozott kritikai 
odafi gyelést igényel a felhasználása. A szerző az uradalom birtoklástörténetének 
és forrásadottságainak rövid ismertetése után az uradalmi- és parasztgazdaságok 
részletes leírását adja; ebben a részben lényeges megállapításokat tesz az állatál-
lomány arányaival, a telkiállománnyal (és az azzal összefüggő pusztásodással), 
valamint a jobbágyi gazdaságok munkaerő-állományával kapcsolatosan. A birtok 
demográfi ai adataiból a dinamikus vándorlás mintája bontakozik ki. Az uradalom 
migrációs mérlegének ingadozását a háború elől menekülő jobbágyság tömegei 
okozhatták, akik azonban ritkán maradtak hosszú ideig. A tanulmány második 
felében a divényi uradalom egyes falvainak részletes elemzése következik, amely-
nek tanulságait összefoglalva a szerző a birtok gazdaságának és demográfi ájának 
a meghatározott időkörben „alulról felépített” képletét nyújtja.

Bara Júlia (tudományos segédmunkatárs, ELKH BTK Művészettörténeti Intézet) 
tanulmánya (Az uradalmi gazdálkodás és épületei. A Károlyi család uradalmi építkezései 
Csongrád vármegyében [18. század vége – 19. század eleje]) a művészet- és építészet-
történet különleges és kevéssé kutatott területére, az uradalmi építkezések téma-
körébe kalauzol. Bár a cím esettanulmány-jellegű írásra engedne következtetni, 
Bara cikke ennél jóval többet nyújt: a magánföldesúri dominíumokon általában 
zajlott építési munkálatok kimerítő leírását a tervezéstől a megvalósításig. A szö-
veget gazdag és informatív képanyag kíséri. A szerző ismerteti az egyes uradalmi 
épületek funkcióváltozásait is, amely a címben jelzett időkörön túlmutatva a mo-
dern(ebb) kor máig tapasztalható jelenségeihez kapcsolja a témát. 

Nagyobb távlatokból, kultúrtörténeti jelleggel közelíti meg az urbánus és rurális 
életmódról alkotott 19. századi elképzeléseket Dobszay Tamás (egyetemi docens, 
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ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék) a Városra vagy vidékre? 
Nemesi vélemények a két világról és kapcsolatukról a modernizáció hajnalán című tanul-
mányában a késő feudális és polgári kor ismert alakjainak (Széchenyi, Kossuth, 
Deák, Kölcsey és mások) levelezéseit és munkáit veszi alapul az elit vidékképének 
felvázolásához. Dobszay az általánosabb, értekező jellegű források bemutatásán 
túl eseti érvényű példákkal érzékelteti a kényelmes, művelt életről való kortárs 
elképzeléseket. Bár az eszményi lakhatás ideáltípusát a gyakorlatban kevéssé le-
hetett megvalósítani, e jeles személyiségek véleménye mégis híven tükrözi a kor 
magas ízléssel rendelkező társadalmi-szellemi elitjének elvárásait, amelyek vég-
eredményben kialakították a 19. századi Magyarország „elegáns életvitelének” jel-
legzetes stílusát.

Kovács Attila, a lendvai Etnikai Kutatóintézet munkatársa esettanulmánya 
(Délszláv telepítések hatása a magyar–szlovén nyelvhatárra a két világháború között) 
a nagy háborút közvetlenül követő évek fájdalmas – és gyakran elhallgatott – reali-
tásaira refl ektál. A szerző a nyelvhatár falvainak, azok népességének demográfi ai-
statisztikai elemzésével, lokális jellegű szakirodalom bevonásával mutatja be 
a határszélre szorult vidék régi és új lakosainak túlélési stratégiáit. A tanulmány 
emellett politikatörténeti megállapításai okán is jelentős: Kovács kimutatta, hogy 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság területére került magyarság identitásvesztésé-
nek tisztán megélhetési-politikai okai is lehettek: a magyarságtudat „levetkőzése” 
az új környezetbe történő beilleszkedés szerves következményeként jelentkezett.

Paréj-Farkas Katalin (doktorandusz, PPKE TDI) cikke („A gyermekélet forduló-
pontja” Az elsőáldozás és a hozzá kapcsolódó szokások egy göcseji faluban) valódi történe-
ti néprajzi mélyfúrás: részint hagyományos történészi eszköztárat (írott források, 
kronológiák, szakirodalmi háttér), részint az oral history gazdag tárházát használ-
ja fel a baki katolikus közösség rítusainak feltárásához, értelmezéséhez. A szerző 
az egyes rituális cselekmények és a köréjük csoportosuló népszokások rögzítésé-
vel egy minden bizonnyal sokkal régebbi kultúrtörténeti struktúrát ragadott meg 
a még elérhető távlatokon belüli múltban, ezzel pedig egy olyan jelenséghez szol-
gáltat részletes információkat, melynek megörökítése a szakirodalom egyik fájó 
hiányosságát pótolja.

Az esettanulmányok szekcióját lezáró munkában („A kollektívvel kezdődött…” 
A kollektivizált vidék első évei Románia egy régiójában) Gagyi József (egyetemi tanár, 
EMTE Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék) a Ceaușescu-érában téesze-
sített és kommunizált Székelyföld lakosságának viszontagságairól nyújt érzékletes 
és megrázó képet. Forrásai között többségben vannak a romániai Állami Levéltár 
anyagai, de a pártfunkcionáriusok kapkodó, rögtönző stratégiáját elevenen be-
mutató jelentésekre épülő narratíva mellett helyet kap az „egyszerű embernek”, 
a kollektivizálás elszenvedőjének véleménye is. Az állampárti terrorrendszer és 
a célszerűtlen tervgazdálkodás ismeretes toposzai mellett a szerző a téeszbe kény-
szerített parasztság morális romlásának újszerű magyarázatával szolgál, a valóság-
hűen ismertetett helyzetjelentéseken, dokumentumokon keresztül pedig a Román 
Kommunista Párt „emberi” tényezői is feltárulnak az olvasó előtt.

A tanulmánykötet harmadik szekciójában ritka és kiválóan értékes forrásköz-
lést vehet kezébe az olvasó. A téesz-világot – annak minden viszontagságával 
és kegyetlenségével együtt – egy módos gazda, Papp János visszaemlékezésein 
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(„A Termelő Szövetkezet megalakulására való vissza emlékezéseim” Adatok Pápasalamon 
történetéhez – Feljegyezte Papp Lajos, 1981. május 1.) keresztül ismerhetjük meg 
Horváth Gergely Krisztián (kutatócsoport-vezető, ELKH BTK NEB Vidéktörténeti 
Témacsoport) közreadásában. A forrás szerzője a mélyen megélt vallásosság szem-
üvegén át próbálta saját korának, fi atalságának, egész társadalmi rétegének érték-
rendszerét összeegyeztetni egy brutális és számára végtelenül idegen új kor reali-
tásaival. A téma iránt érdeklődő kutatóknak feltétlenül hasznos megismerkedniük 
ezzel az egyedülálló kordokumentummal.

A kötet végül tizenegy recenziót is felvonultat, mindenekelőtt a 20. század vidé-
ki társadalomtörténetének tárgykörében, s szemlézi mind a magyar, mind a külföl-
di szakirodalmat. A kutatócsoport szemléletére és fókuszára nézve reprezentatív 
a társadalomtörténet érzékelhető primátusa: a recenzensek mindenekelőtt kur-
rens, a „máig érő múlthoz” tartozó témákban fejtették ki szemléletüket. A könyv-
ismertetések között kiemelendő Horváth Gergely Krisztiánnak a Discussiones 
Neogradienses-sorozatról írt recenziója, amely az uradalomkutatást, a vidékkutatás-
nak e régbe nyúló ágát összességében véleményezi. Megállapításai iránymutatók 
a további feltárás szempontjából.

A tanulmánykötet összességében jól forgatható, és nem csupán a szakember, 
hanem a laikus olvasó számára is informatív gyűjteménye a rurális társadalom-
mal foglalkozó, igényes szakirodalomnak. Perspektívái, főképpen pedig az inter-
diszciplináris szemlélet és a modern informatikai háttér integrálásának hangsúlya 
a történeti kutatás kurrens időszakának feladataira és problémáira világítanak rá.

Tompa László
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