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a Társadalomtörténeti Monográfiák 6. kötete

Farkas Gyöngyi 

LÁZADÓ FALVAK
Kollektivizálás elleni tüntetések  

a vidéki Magyarországon, 1951–1961
A vidéki Magyarország keleti szegletébe invitál a könyv, „a sötét múlt század” 
közepe táján. Az még csak-csak tudható, hogy a korabeli parasztság masszívan 
húzódzkodott az erőszakos téeszesítés ellen, az viszont alig ismert, hogy helyenként 
nyíltan és tömegesen szegült szembe a terroruralommal. Csak a közelmúltban 
megismerhetővé vált titkosszolgálati iratok és a szabaddá vált emlékezet együttes 
vizsgálata derít fényt arra, hogy milyenek is voltak az évtized-hosszan állandósult 
korabeli hadiállapot mindennapjai. A felidézett ütközések és ütközetek sora arra 
is rámutat, hogy a Rákosi- és a Kádár-korszak nyitányának a rendtartó magyar 
falut, parasztságot szétzilálni, „szocialista jobbágysorba” atomizálni igyekvő 
offenzívái között alig volt különbség. Farkas Gyöngyi leírása nyomán egyéni arca 
lesz a brosúrabeli agitátornak, a párt- és tanácstitkárnak, a „kuláknak”, illetve a 
többi gazdálkodónak és az őket elhurcoló rendőrnek is. Kiterjedt mikrotörténeti 
vizsgálódás és mélyinterjús terepmunka eredményeként elevenedik meg az 
egyívásúak szembekerülése éppúgy, mint a lokális szolidaritás az időnként szó 
szerint vérre menő létharc közepette. 

Gyarmati György

A 404 oldalas kötet bolti ára 4 500 Ft,  
megrendelhető a terjesztes@korall.org e-mail címen,

vagy www.korall.org honlapon.
  

Megrendelés esetén a kiadó  
25% árengedményt (3 370 Ft) biztosít.

A könyvet személyesen át lehet venni (Budapest),  
vagy a postaköltség felszámolásával elküldjük. 

 
Várjuk megrendelését!

 
Korall Társadalomtörténeti Egyesület

MEGJELENT!    MEGJELENT!    MEGJELENT!    
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Mátay Mónika (szerk.):

MÉREGKEVERŐK

Több olyan történeti közösségről is tudunk, amely a terhet jelentő, öreg, beteges, 
magatehetetlen vagy fogyatékkal élő személyeket kiközösítette, esetleg a halálba 
kényszerítette. A jelen többszerzős kötet tárgya, a Horthy- kor legnagyobb bűnügyi 
botránya éppen egy efféle gyakorlat magyarországi alkalmazása miatt robbant 
ki 1929-ben. Kiderült, hogy a Tiszazugban emberek tucatjait tették el láb 
alól arzénmérgezéssel saját családtagjaik pusztán azért, mert feleslegessé váltak, 
akadályozták az elkövetők boldogulását. Arra is fény derült, hogy nem elszigetelt 
esetekről, hanem olyan szokásról volt szó, amelyről egész faluközösségek tudtak, és 
amelyet évtizedeken át büntetlenül űztek a helybeliek. Csalódott és dühös nők 
mérgezték meg iszákos, durva, vagy éppen rokkant férjeiket, de öreg szülő, újszülött, és 
gyermek is volt az áldozatok között. A korabeli sajtó és egyes szociográfiák az 1930-as 
években a tiszazugi falvak kapcsán a spártai Taigetoszt emlegették. Az analógia ugyan 
némiképpen sántít, de jól tükrözi az eljárás kegyetlenségét, közösségi beágyazottságát 
és az áldozatok kiszolgáltatott helyzetét. A tiszazugi arzénmérgezésekről eddig 
nem készült átfogó monográfia, csupán szakcikkeket szenteltek a témának a hazai 
történészek. A könyv több tudományág bevonásával a mérgezés jelenségének és 
korabeli visszhangjának komplex bemutatására vállalkozik.   

A 332 oldalas kötet bolti ára 3 500 Ft,  
megrendelhető a terjesztes@korall.org e-mail címen,

vagy www.korall.org honlapon.
  

Megrendelés esetén a kiadó  
20% árengedményt (2 800 Ft) biztosít.

A könyvet személyesen át lehet venni (Budapest),  
vagy a postaköltség felszámolásával elküldjük.

 
Várjuk megrendelését!

 
Korall Társadalomtörténeti Egyesület

MEGJELENT!    MEGJELENT!    MEGJELENT!    
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KRITIKAI ÍRÁSOK

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

KÖRÉBŐL

2016. ŐSZ–TÉLM E G J E L E N I K N E G Y E D É V E N T E

B  U  D  A  P  E  S  T  I    K  Ö  N  Y  V  S  Z  E  M  L  E

NAGY ÁGOSTON – TANKÖNYVEK, NEMZETFOGALMAK
GÉBERT JUDIT – HOGYAN LEGYÜNK ENGEDETLEN POLGÁROK? 
ISTVÁNKÓ BEA – MÚZEUM-OPTIMIZMUS

PROBLÉMA

TALLIÁN TIBOR, LAKI MIHÁLY, KLANICZAY GÁBOR, 
PAJKOSSY GÁBOR,  PLÉH CSABA, 
ERŐS FERENC, MAROSÁN BENCE ÍRÁSAI

MI A PÁLYA?

2015. II. FÉLÉV – 2016. I. FÉLÉV

BÍRÁLAT

MÁRKUS GYÖRGY – A KULTÚRA ÚTJAIRÓL
JOHN DUNN – HONT ISTVÁNRÓL
MOLNÁR PÉTER – NAGY KÁROLY 

KONSTANTINÁPOLYI ÚTJÁNAK LEGENDÁJÁRÓL

SZEMLE

BOB DYLAN
INTERJÚ SIR ANTHONY GIDDENSSZEL

FONTOS KÖNYVEK 
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A Sic Itur ad Astra  
65. lapszámának  
középpontjában 

 
a nacionalizmus és  

a nemzeti emlékezet 
 
 
 
 
Beszélgetés Miroslav Hroch cseh történésszel ● Reinhart Koselleck: Háborús 
emlékművek mint a túlélők identitásteremtő aktusai ● Nagy Ágoston: „Elestjeink’ 
oszlopa mellett új bajnokok fognak hazafiúi lángokra gyúladhatni”? A sátoraljaújhelyi 
inszurrekciós emlékmű tervezete és a nemesi patriotizmus nyelvei ● Kárpáti Attila 
István: Szilágysági vagy Szilágy vármegyei? A regionális identitás vizsgálata Szilágy 
vármegyében a 19–20. század fordulóján ● Erdős Zoltán: Emlékezet és identitás a 
17. század második felének magyar puritán irodalmában ● Lászlófi Viola: 
Parasztokból kurucok. A Rákóczi-néphagyományok megalkotása Északkelet-
Magyarországon a 20. században ● Tarafás Imre: „A hazánkban lakó különféle 
nemzetiségek”. Magyarországi nemzeti kisebbségek reprezentációja a dualizmus kori 
középiskolás történelemtankönyvekben ● Bolgár Dániel: Integrálódás asszimiláció-
országba. A zsidóságmegmaradás törvényének magyarázata ● Tömöry Miklós: 
Nemzeti önreprezentáció egy többnemzetiségű városban és azon túl. Szerb beszeda 
Pesten 1867-ben ● Eszik Veronika: Rivalizáló nacionalizmusok a liberális törvényi 
szabályozás szabta keretek között. A horvát iskolaügy a 19. század végén ●  
Sonkoly Gábor: „Sokan bizonyossággal állítják, hogy Attila hun birodalmának 
központja Tokaj volt.” Nemzeti jegyek a magyar világörökségi kultúrtájaknál ●  
Nari Shelekpayev: A kazah fővárosok és a posztszovjet kazah nemzeti identitás 
megszerkesztése ● Recenziók Anthony D. Smith, Róka Enikő, Szijártó M. István, 
Szegedi Péter és Valuch Tibor köteteiről. 
 
 
 

Kapható az Írók Boltjában és a Püski Könyvesházban. 
sicitur.blog.hu ● siciturfolyóirat@gmail.com  
Tanulmány- és recenzió-kéziratokat várunk a következő 
számainkba: [66] deviancia [67] posztkolonializmus, 
posztszovjet térség 
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Akadémiai támogatással létrehozott kutatócsoportjaink megalakulásá-
val komoly erők összpontosulhattak a gazdaságtörténetre, így idősze-
rűnek tűnt, hogy megpróbáljunk fórumot biztosítani a különböző kor-
szakok specialistáinak párbeszédéhez. Így kerül nyomdába a Magyar 
Gazdaságtörténeti Évkönyv első, 2016-os kötete. Két olyan témával 
indítunk, amelyek sosem tartoztak a honi gazdaságtörténet favoritjai 
közé. Válságtörténetről – először és utoljára – 1921-ben jelent meg ösz-
szefoglaló, ám csak a pénzügyi és kereskedelmi válságokat tárgyalta. 
Évkönyvünkben a válságtörténeti blokk nyolc tanulmányból áll, és át-
fogja a 14. századi éhínségektől a 19. századvégi agrárválságon át a 20. 
századi pénzügyi válságokig a jelenségek széles spektrumát. A piacok 
története is elhanyagolt területnek számított. A kereskedelemtörténeti 
blokkban hét tanulmányt teszünk közzé: ezek az Árpád kortól a szo-
cialista kori magánkereskedelemig ívelnek. Célunk, hogy az új fórum 
révén induló diskurzusba minden határon inneni és túli érdeklődő kutató 

bekapcsolódhasson.

Bezsenyi Tamás
Boa Krisztina
Buza János
Demeter Gábor
F. Romhányi Beatrix
Gaucsík István
Kaposi Zoltán
Kiss Andrea
Kovács Krisztián
Kövér György

Nagy Botond
Papp Klára
Piti Ferenc
Pogány Ágnes
Pósán László
Sebők Ferenc
Simon Zsolt
Szántay Antal
Teke Zsuzsa
Tózsa-Rigó Attila

A kötet szerzői:




