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TANYAI EMBEREK 1964-2000
Közzétette: Boros Tamás | okt 13, 2017 | Csongrád megye, Hírek, Kultúra, Történelem

FACEBOOK

KERESÉS …

PARTNEREINK
Tanyai emberek Szeged vidékén. E fotósorozatát 1964 és 2000 között készítette
Juhász Antal. Kiállítása tegnap nyílt meg az egyetem Tanulmányi és információs
központjában. A kiváló néprajztudóssal Boros Tamás beszélgetett.

Az ismerőseid közül te lehetsz az első,
akinek ez tetszik.
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       Blende Spoiler Pengető Dr. Rock Szakrendel Harasztvakítás KultÓra Tudomány Hősei Ördög a részletekben! 2018-02-20 - ALADÁR, ÁLMOS napja van.

https://civilhangradio.hu/author/borostam/
https://civilhangradio.hu/temak/csongrad-megye/
https://civilhangradio.hu/temak/hirek/
https://civilhangradio.hu/temak/kultura/
https://civilhangradio.hu/temak/tortenelem/
https://civilhangradio.hu/2017/10/13/tanyai-emberek-1964-2000/
https://www.facebook.com/gyorffylajos38
https://www.facebook.com/andi.kordas
https://www.facebook.com/szogi.csaba.5
https://www.facebook.com/civilhangradio/?ref=nf&hc_ref=ARRU9nuKiZjwbEQd76mlL6ZNyivsAaLTPy0WNv9UXjlSaDO6kGGtGdqp3pmKXRNeVuE
https://www.facebook.com/civilhangradio/posts/2008830739436564
https://www.facebook.com/civilhangradio/posts/2008830739436564
https://www.facebook.com/civilhangradio/posts/2008830739436564
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcivilhangradio%2Fposts%2F2008830739436564&display=popup&ref=plugin&src=post
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcivilhangradio.hu%2F2018%2F02%2F19%2Fdr-rock-szakrendel-ajanlo-2%2F&h=ATMvxLhSg_huZ0L--QLDLglX0bT-hqusfYv6_2HN7KK5Sr3chI4f64jjbkqQEfpjOUBSKvcnOXGoN0XK93NYy-bZxKA0NOqbaaEc6tL-DgwOrG3Dd4xUGDvSihA3knSeSRqf0RVsjPrptOye2UtG8AiCkXqj5wcvgX9fqQjOgoHg2cvBEmXFH_WPZs6HQLO9zQvoZXkV3VHl6GLwhrhxm3GUVRNUFH29uMUXAxgyHYj7O3BYIRrOynxuzcPJex1X
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcivilhangradio.hu%2F2018%2F02%2F19%2Fdr-rock-szakrendel-ajanlo-2%2F&h=ATMM68K_HfFqDm5K8R8ACI3VQGaLf-lSRjxJGNnqxX5Tol7VajtqvHUbXxn_lWU6ybEEtv-vKE1vVThvA7xlPL8wpLNZa8BQC0Fzb0A4YI1P0ZJiU1PMxw7Z7NoYdechR_Xz8hodseEJyCPqU7f0p2KCYe2tTeD9JsYL82kpnB1Q4-k0YL6vZjXfuhwFLcFkqZnxjC4EtwTM_neR6AZ0Z2DLSnYeDQpk9WnX0Tmu1DXPsLNZjooLJ9ify488NkgLcacMw1qDCYchFQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcivilhangradio.hu%2F2018%2F02%2F19%2Fdr-rock-szakrendel-ajanlo-2%2F&h=ATNdh2pmTlLeaUW1xSQwdsDNZcle991E8dxo0x9dC3PtLJBVkgD2O1YJ-Yy8rp_cn7TQB1w-Sh20kokS2vugbA2nMlOwF2ARWUlXfDohnvprRCiaLwoDQblcyfdWyf1JeGkHNPGRuXHlrvRmc6VTHkq1xke-jok_yqtymeWn3dEJDNQOnzjS-QjjDwFwXqKYh6E5Tt7PAeaiHS8JOWHz5lj8c6lyKgRfMlFGjzpN-7dw21DKTKFklIcbnGoi39A3
https://www.facebook.com/civilhangradio/
https://www.facebook.com/civilhangradio/
https://www.facebook.com/civilhangradio/
https://civilhangradio.hu/
https://civilhangradio.hu/sajto/
https://civilhangradio.hu/technologiai-szingularitas/
https://civilhangradio.hu/temak/blende/
https://civilhangradio.hu/temak/spoiler/
https://civilhangradio.hu/pengeto/
https://civilhangradio.hu/dr-rock-szakrendel/
https://civilhangradio.hu/temak/harasztvakitas/
https://civilhangradio.hu/kultora/
https://civilhangradio.hu/temak/tudomany-hosei/
https://civilhangradio.hu/ordog-a-reszletekben/


2018. 02. 20. Tanyai emberek 1964-2000 | Civil Hang

https://civilhangradio.hu/2017/10/13/tanyai-emberek-1964-2000/ 2/4

TÁMOGATÓINK

NAPI FILMEK

Hogyan javíthatja memóriánkat,
munkahelyi és társadalmi életünket a
mesterséges intelligencia?

Kaszparov: Ne féljünk az intelligens
gépektől! Dolgozzunk velük!

Mesterséges értelem = második ipari
forradalom?

“Öntudatos” robotok építése

A vöröshajú “időutazó”

ÁLLÁSHIRDETÉS

Amikor a tanyajárást elkezdtem, tehát az 1960-as évek közepe táján
akkor már termelőszövetkezetekbe kényszerítették a tanyák és
falvak népét. Látható volt, hogy az akkori államhatalom a tanyák
visszaszorítására, felszámolására törekszik. Dokumentálás
céljával  készítettem fotókat a múltjukról, az akkori életmódjukról,
arról, hogy hogyan táplálkoztak vagy szórakoztak, hogy hogyan
ülték meg az ünnepeket és arról is, hogy hogyan éltek a házban.

Azóta nagy változások történtek, de nem csak a gazdaságban. A 60′-
as évek közepén egészen a 70′-es évekig még az a nemzedék igen
erősen kötődött a magángazdálkodáshoz, sőt voltak úgynevezett
maszek parasztok, akik nem léptek be a termelőszövetkezetekbe és
nyakasan maguk igyekeztek boldogulni. Volt akinek sikerült is.
Tehát ilyen egyéniségek is vannak köztük. Én néprajzkutatóként a
múltjukról érdeklődtem. Ahogy a megnyitó is említette, a tanyavilág
kialakulása és az, hogy hogyan eresztettek gyökeret a széles nagy
határban, az érdekelt. Ezzel együtt persze a jelent is meg�gyeltem és
később ébredtem rá, már a fotókat szemlézve évek múltán, hogy ez
egy tanyai generációnak, nemzedéknek a dokumentuma lett. 
Most így a képeket felsorakoztatva láthatjuk, hogy az akkor a 60′-70′-
es éveiben járó nemzedék, amit legtöbbször fényképeztem emberek,
asszonyok, ritkábban �atalabbak, itt-ott unokákkal nagy szónak
tűnik, mert emléket állít egy olyan nemzedéknek, amely még
paraszti módon élt, bár már a szociológia nem nevezte őket igazán
parasztnak, hanem az ‘utóparaszt’ fogalmat használta. Így
visszatekintve látjuk, hogy a társadalmi és gazdasági változás
kizökkentette őket a régiből. Végtére is ezt a régit és az átalakulást
rögzítik a fotók.

Ezekben az időkben mennyi időt töltött együtt ezekkel az emberekkel?

Múzeumban dolgoztam akkor és a múzeumi kiszállások mellett
számos helyen, különösen ott ahol jó adatközlőkre,
visszaemlékezőkre akadtam Mórahalmon, Ásotthalmon és
Kisteleken ott kint is aludtam.

A teljes beszélgetés
meghallgatásához kattintson az
alábbi linkre:
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