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ABSZTRAKT: Az angolszász társadalomföldrajzban (human geography) több megközelí-
tési mód, irányzat is elkülöníthető, ami szorosan összefügg a tudományág társadalom-
elméleti sokszínűségével. Jelen tanulmány ezeknek az irányzatoknak a brit vidékföldrajzi
kutatásokra gyakorolt hatását elemzi. Az irányzatok egységes szempontrendszer szerinti
jellemzésén (kialakulásuk kontextusa, a kutatások elméleti-filozófiai háttere, módszer-
tanuk, az általuk vizsgált legfontosabb kérdéskörök, a rájuk adott kritikák) túl a brit vi-
dékföldrajz közelmúltbeli állapotát is vizsgálja. Ez a Journal of Rural Studies 2000-es
években megjelent lapszámainak elemzésén keresztül történik; a tanulmány a folyóirat
elemzése során a brit intézményekben dolgozó szerzők által vagy közreműködésével
készült munkákra fókuszál.

A tanulmány rámutat arra, hogy a brit vidékföldrajzi kutatások jellemzője a sok-
színűség és a nyitottság. A sokszínűséget a különféle megközelítési módok, elméleti-
koncepcionális alapok sokfélesége jelenti. Az előzetesen elkülönített négy irányzat (po-
zitivista, politikai gazdaságtani, kulturális, relacionális) nem egyveretű, köztük számos
átmenet, kapcsolat fedezhető fel. Az irányzatokon belül több áramlat is kialakult, vala-
mint szembetűnő az elméleti alapok folyamatos újragondolása is, így az elméletben de-
finiálható irányzatok a gyakorlatban nem válnak el egyértelműen. A nyitottság
elsősorban a más tudományterületekkel történő élénk együttműködés formájában nyil-
vánul meg, a „vidékföldrajz” helyett gyakoribb a „vidékkutatás” megnevezés használa-
ta. Az irányzatok jelentősége leginkább az azonos témakörhöz köthető, de eltérő
természetű kérdések feltevésében nyilvánul meg. A tanulmányban bemutatott közelí-
tésmódok a magyar vidék térbeli-társadalmi folyamatainak alaposabb megértését, a
problémák átgondoltabb és hatékonyabb kezelését is segíthetik, adaptálhatóságuk és
relevanciájuk mérlegelését követően.
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ABSTRACT: In the British academic context, the term ‘human geography’ refers to a wide range
of approaches, which can be distinguished primarily by their philosophical-theoretical
background and methods. This essay focuses on the approaches taken in British research on
rural areas. It is based on some of the most significant publications in rural studies, and some
contributions on the various approaches in general. It is based on an analysis of a wider range of
studies in order to identify the main approach characteristics (specifically the context they
emerged from; their philosophical-theoretical background; methods applied; key questions
analysed; their critical reception). The empirical part of this essay seeks to investigate trends in
British rural geography throughout the 2000s. For this purpose, publications from the Journal of
Rural Studies were selected and analysed according to the approach taken.

The literature on rural geography generally defines four main approaches: positivistic;
political-economic; cultural, and the so-called relational turn. Even if we can define and describe
different approaches quite well theoretically, it is not easy to clearly categorise them in practice.
A significant proportion of the publications selected from the Journal fused theories and
philosophies of different approaches or made no reference to any philosophy in particular. The
main finding of this analysis is that British rural geography can be described as a diverse sub-
discipline, benefiting from a wide range of philosophies, theories and methods in order to
understand the socio-spatial tendencies in rural areas. Revisiting previously elaborated theories
in the light of the latest academic debates is also not uncommon. Another important
characteristic of this sub-discipline is its openness, as there is a lively cooperation between
geographers and researchers from other disciplines. The term ‘rural studies’ is widely used,
acknowledging that the subject investigated is more important than disciplinary boundaries.

In conclusion, the characteristics of this sub-discipline as excercised in the UK are seen as
strengths. Theoretical diversity and interdisciplinary openness ascribe greater heterogeneity to
key questions, stimulate the emergence of new concepts, and provide the opportunity for
understanding the processes in rural areas from more than one point of view. From a Hungarian
perspective, these approaches offer a good basis for future research. Considering the diverse and
complex problems of Hungarian rural areas, adopting some of these concepts may lead to more
theoretically-conscious and better-underpinned analyses and can contribute significantly to
understanding and handling the challenges ahead.

Bevezetés

Az elméleti pluralitással jellemezhető brit társadalomföldrajz (human geo-
graphy) vidéki területekkel foglalkozó kutatói többféle társadalomelméleti
alapra építenek vizsgálataik során. Kiemelten kutatott téma a vidéki térsé-
gek átalakulása, a tudományterület eszmetörténeti fejlődésére pedig jel-
lemző, hogy a vizsgálatok szempontjai és kérdésfeltevésük módja is
többször változott. Ez egyrészt a vidék fogalmának, illetve definíciójának
sokrétűvé válásához vezetett, valamint a vidékföldrajz szemléletének folya-
matos átalakulását hozta magával. Jelen tanulmány legfontosabb kérdése,
hogy mi lehet az egyes tudományos közelítésmódok szerepe a vidéki folya-
matok elemzésében: mely pontok mentén különböznek e közelítésmódok, és
ez hogyan hat az így létrehozott tudományos tudásra. A cikk ezt szem előtt
tartva az irányzatok kialakulásának és a vidékföldrajzban történő megjele-
nésének hátterét vizsgálja, valamint azt, hogy az ezredforduló után milyen e
közelítésmódok helyzete.
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A magyar vidék társadalmi folyamatainak értékelését, értelmezését nagy-
ban segítheti a cikkben elemzett irányzatok megismerése, a megfelelő szemlé-
letmódok adaptálása. A tanulmánynak nem célja a brit kontextusnak vagy a
tudományos tevékenységnek a magyarral való explicit összevetése, illetve az
ezek közötti átmenetek, párhuzamok kifejtése. Ezzel együtt a vizsgálat relevan-
ciája az itt bemutatott eredmények ilyen irányú továbbgondolásában rejlik. A
vidékföldrajzi kutatások különféle megközelítési módjainak elemzésére kiváló
alapot nyújt a brit geográfusok tevékenységének vizsgálata, hiszen a nyugati
társadalomelméletek fejlődésében komoly szerepük van, azok alakításának ak-
tív részesei (az angolszász hegemóniáról bővebben: Timár 2006; Timár et al.
2012; Valentine 2001). A tanulmány a fogalmi keretek és a módszertan tisztázá-
sa után négy irányzattal foglalkozik részletesen (pozitivista, politikai gazdaság-
tani, kulturális, relacionális), mindegyiket külön fejezetben tárgyalva.

Elméleti és módszertani háttér

A tanulmányban vizsgált megközelítési módok elemzése öt fő szempont alapján
történik. Ezek kiválasztásában egyrészt Aitken és Valentine (2006) földrajzi
irányzatok elemzésével foglalkozó tanulmányát vettem alapul, másrészt ezt ki-
egészítettem néhány olyan szemponttal, amelyek jelen cikk fő kérdéseinek
megválaszolását jobban segíthetik. A tudományos tudás létrejöttében fontos
szerepet tölt be és az irányzatok elemzésének első szempontját képezi a társa-
dalmi-politikai helyzet, amelyet a tudománytanulmányokban az 1970-es évek-
től megjelenő szociálkonstruktivista vagy kontextualista szemlélet képviselői
kezdtek vizsgálni (Gyimesi 2011). Érvelésük lényegi eleme a tudományos tudás
társadalmi termékként való értelmezése, valamint annak hangsúlyozása, hogy a
tudós nem független a társadalmi-hatalmi viszonyoktól, hiszen kérdésfeltevé-
seit, szemléletmódját jelentősen befolyásolja a társadalmi kontextus. Az irány-
zatok elkülönítésének második szempontja a hozzájuk köthető elméleti-filozófiai
háttér vizsgálata, amelynek jelentőségét Aitken és Valentine (2006) is kiemelte.
Rámutattak arra, hogy a filozófiai irányzatok szerepe a kutatások alapját képező
előfeltevésekben, feltételezett összefüggésekben nyilvánul meg, ami jelentősen
befolyásolja, hogy mely kérdések és milyen szempontból tekintendők releváns-
nak. A tanulmány szempontrendszerének harmadik eleme az egyes irányzatok
által kutatott kérdések vizsgálata. Fontos kiemelni, hogy az irányzatok szerint
nem feltétlenül válnak el a főbb vizsgált témák, hiszen gyakran ugyanannak a
kérdéskörnek eltérő szempontú vizsgálata hívta életre a különféle megközelítési
módokat. A földrajzi kutatások során fontos a vizsgálat alkalmazott módszereinek
megválasztása, hiszen a különféle módszerek eltérő jellegű tudást eredményez-
hetnek (Aitken, Valentine 2006), ezért a jellemző kutatási módszerek áttekintése
képezi az elemzés negyedik szempontját. Végül az irányzatok elemzésének ötödik
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szempontja a velük kapcsolatban megfogalmazott kritikák vizsgálata, amelyek
ugyanakkor gyakran adták valamely másik irányzat alapvetését is.

Az irányzatok bemutatása és elemzése kronologikus sorrendet követ, így a
földrajztudományban, majd a vidékföldrajzban való megjelenésük időpontja a
legfontosabb rendező elv. A kutatás szövegelemzésen alapszik, amelynek fontos
részét képezi a vidékföldrajz, vidékkutatás fejlődésével foglalkozó írások vizs-
gálata (Cloke 1997; Kovách 2012; Woods 2005, 2009a). A tanulmányomban elem-
zett irányzatok kiválasztásakor ezek a szintetizáló munkák jelentették az
alapvető támpontot: a hivatkozott szerzők a pozitivista, a politikai gazdaságta-
ni, illetve a kulturális közelítésmódokat tárgyalják részletesen. A negyedik
irányzat, a relacionális fordulat földrajztudományban történő megjelenésére
több szerző is utal (Anderson et al. 2012; Hess 2009; Jones 2009), és a közelítés-
mód a vidék kutatása kapcsán is egyértelműen jelentkezik (Murdoch 2000). A
vizsgált irányzatok vidékföldrajzi vonatkozásaival foglalkozó tanulmányok
mellett a közelítésmódok általánosabb jellemzőit tárgyaló munkákra is támasz-
kodtam (Aitken, Valentine 2006; Gregory et al. 2009; Kitchin, Thrift 2009). Az
irányzatok elemzése két lépcsőben történt. Először a fent hivatkozott, vidékku-
tatással foglalkozó munkákat a korábban bemutatott öt szempont szerint dol-
goztam fel. Második lépésként néhány, ezekben hivatkozott írást elemeztem
ugyanazon szempontok alapján. A második lépés során figyeltem arra, hogy
földrajztudós szerzők munkáit válasszam ki, így a vizsgálatnak ez a része kon-
centrál szigorúan a vidék földrajzi kutatásának helyzetére, a többi feldolgozott
irodalom esetén a brit tudományos kontextus sajátosságai miatt ez a különvá-
lasztás nem lett volna releváns (lásd később).

Az irányzatok általános jellemzése mellett azok közelmúltbeli helyzetének
felmérése is a kutatás célja volt, amelynek alapját a Journal of Rural Studies 2000
és 2010 között megjelent lapszámainak vizsgálata képezte. A folyóirat kiválasz-
tásánál szempont volt, hogy a Journal a brit vidékkutatás egyik legrangosabb
folyóirata, az elemzésbe pedig a brit (az Egyesült Királyság területén található
intézményben dolgozó) szerzők által írt publikációk kerültek be. Ez 154 tanul-
mány áttekintését jelentette, amelyeket egyrészt dolgozatom szempontrend-
szere alapján próbáltam irányzatokhoz sorolni, másrészt többször előfordult,
hogy magában a cikkben történt utalás az alkalmazott közelítésmódra. Jelen
dolgozatban ezek közül csak néhány olyan tanulmányra hivatkozom, amelyek
szerzői is hivatkoznak valamely szemléletmódra, illetve amelyek segíthetnek
az irányzatok ezredforduló utáni helyzetének illusztrálásában. Meg kell je-
gyeznem ugyanakkor, hogy a vizsgált publikációk nagyjából hatodát a fent jel-
zett szempontok alapján nem lehetett egyértelműen egyik irányzathoz sem
sorolni, és a szerzőjük sem utalt erre.1

A vidék földrajzi kutatatásakor felmerülő alapvető kérdés, hogy miként
definiáljuk magát a vidéket, illetve hogy mitől tekintünk egy kutatást földrajzi-
nak. A brit tudományos életben ezekre a kérdésekre többen és többféle választ
is adtak. A vidék definíciójával kapcsolatban elmondható, hogy az folyamatosan
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változott, aminek hátterében a vidék átalakulása (a reálfolyamatok), illetve az
újabb irányzatok megjelenése (a vidékről való tudományos gondolkodás) állt
(Kovách 2012; Woods 2005). Ehhez a folyamathoz részben kapcsolódik, hogy a
vidékföldrajz meghatározása sem egyértelmű. Amint azt több szerző is kifejtet-
te (Cloke 1985; Woods 2009b), a vidék kutatása megkívánja a különféle tudo-
mányterületek együttműködését, továbbá a földrajztudományon belüli párbeszéd
is fontos. A más tudományterületekkel való együttműködést jól jelzi, hogy a ku-
tatók körében általános a vidékkutatás (rural studies) kifejezés használata, a
szerzők ritkábban hivatkoznak a vidékföldrajz (rural geography) tudományterü-
letére. Tanulmányomban így elsősorban a vidéket kutató geográfusok munkás-
ságát elemzem, azonban az itt bemutatott jellemzők nem kizárólag a
földrajztudomány sajátjai. Ennek következtében a Journal of Rural Studies elem-
zett lapszámaiban a feldolgozott publikációk között is szerepelnek olyan mun-
kák, amelyek nem, vagy nem kizárólag földrajzi profilú intézményekben dolgozó
kutatók eredményeit mutatják be. Az elemzett folyóirattal kapcsolatban fontos
kiemelni, hogy kifejezett célja a vidék kutatása során a különböző tudományte-
rületek közötti együttműködés ösztönzése (Cloke 1985). Az interdiszciplináris
környezet így a földrajztudományi háttérrel rendelkező kutatók által végzett
kutatásokra is hat, a többi tudományterület jellemzői a vidékföldrajzosok mun-
káiban is visszaköszönnek.

Pozitivista vidékföldrajzok

A földrajztudományban a második világháborút követően újfajta szemlélet kez-
dett kibontakozni. Amíg a korábbi munkákra az egyediség vizsgálata volt jellem-
ző, az új közelítésmód általános törvényszerűségek kutatását tűzte ki célul. Ez a
felfogás az 1950-es években terjedt el a „kvantitatív forradalom” időszakában – a
földrajz mellett más társadalomtudományokban is –, és az évtized végére telje-
sedett ki. Az irányzat kibontakozására a hidegháború politikai kontextusában
került sor. Az állam fejlesztéspolitikai, társadalomszervezési szerepvállalásai is
erős hatást gyakoroltak a tudomány helyére, és határozott igényeket támasztot-
tak a tudományos tudás jellege és tartalma iránt. A kutatók legfontosabb moti-
vációja ekkor a tudomány presztízsének megőrzése, a döntéshozatal hatékony
segítése volt, így az alkalmazott kutatások kerültek előtérbe. Fontos kutatási
kérdéssé vált például a fejlesztéspolitikához köthető településosztályozás, a vi-
déki területek kvantitatív módszerekkel történő lehatárolása (ennek friss példái
Bibby, Brindley 2013; Shepherd, Bibby 2001).

Jelentős volt továbbá a mezőgazdasági termelés alakulásának elemzése.
Bowler (1985) például a mezőgazdaság iparosításának hatásait vizsgálta, kevés
figyelmet fordított ugyanakkor a folyamatokkal összefüggő társadalmi jelensé-
gekre. A tanulmány végén található irodalomjegyzék is sokat elárul annak
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szemléletéről, hiszen a fejlesztéspolitikai jellegű dokumentumok, a mezőgazda-
sági termelés támogatási rendszerével foglalkozó írások vannak többségben,
valamint egy – a von Thünen által kialakított – térbeli szerveződési modellt
vizsgáló tanulmány is megjelenik. A pozitivista munkák jellemzője az univerzá-
lis modellek, kvantitatív módszerek használata, hiszen a szemléletmód domi-
nánssá válásakor a kutatók úgy tekintettek a tudományra, mint amely semleges
tudást képes előállítani, tagadták bármiféle filozófiai háttér szükségességét
(Kitchin 2006). Az elméleti hátteret képező modellek általában a közgazdaság-
tanból, később egyre nagyobb arányban a szociálpszichológiából származtak
(Woods 2005). A vidék földrajzi kutatása számára a pozitivista szemléletmód el-
terjedése kezdetben komolyabb visszaesést jelentett, hiszen a folyamatosan
háttérbe szoruló regionális földrajzi irányzat javarészt vidéki térségeket vizs-
gált (Cloke 1997).

A Journal of Rural Studies elemzett lapszámaiban a pozitivista szemléletmód
jellegzetességeiből adódóan a szerzők nem hivatkoznak erre az irányzatra. Leg-
inkább a módszertan szerepének hangsúlyozása, annak részletezése jellemző,
ugyanakkor előfordulnak bizonyos elméleti hátteret megnevező pozitivista ta-
nulmányok is. Walford (2007) például a vidéki térségekben megfigyelhető mig-
rációs folyamatok hátterét geodemográfiai módszerek segítségével elemezte,
munkáját ugyanakkor igyekezett elméleti kontextusba helyezni, így a publiká-
cióban a más irányzatokra (strukturalista és kulturális megfontolások) történő
reflektálás is megjelent. Alsos és Carter (2006) farmokhoz kötődő termelési
stratégiákat elemzett, amelynek során az úgynevezett erőforrásalapú közelítés-
módot, illetve a stratégiai menedzsmentelméletet nevezték meg elméleti alap-
ként. Az elemzett lapszámokban megjelent pozitivista szemléletű munkák nagy
része fejlesztéspolitikával kapcsolatos témát dolgozott fel. Gyakran volt megfi-
gyelhető a korábbi fejlesztéspolitikák kritikája is, azonban ezek alapfeltevését,
végső célját nem kérdőjelezték meg: a szerzők a korábbi fejlesztéspolitikai célok
fenntartását (például a farmgazdaságok termelékenységének növelését), azok
jobb megvalósulását tekintették a legfőbb célnak. Ennek érdekében elsősorban
a politikák és az azokat megalapozó kutatások módszertani reformját szorgal-
mazták. Winter (2000) például szociálpszichológiai, viselkedéstani modellek al-
kalmazására tett javaslatot a fejlesztéspolitikák meghatározásakor, amelyek
segítségével érthetőbbé válnának a farmerek válaszreakciói bizonyos fejlesz-
téspolitikai lépésekre (a viselkedéstani modellek szerepét például Beedell,
Rehman 2000, illetve Walford 2003 is kiemelte). A mezőgazdasági termelés elem-
zése mellett a fogyasztás vizsgálata is megjelent az elemzett publikációkban.

Kevesebb tanulmány foglalkozott társadalmi kérdésekkel, ezek jellemzője
volt, hogy elsősorban modelleken alapultak és nagy mintát vizsgáló felméré-
sekre, adatbázisokra épültek. A többségében kvantitatív munkák nagy hangsúlyt
fektettek a számítások módszertani részleteire. Ennek szerepe a többi irányzat
esetén jellemző társadalomelméleti, térelméleti háttérhez hasonlítható, mivel a
szerzők ezt tekintették a kutatás eredményeit alapvetően befolyásoló tényező-
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nek. A kvantitatív eszköztár mellett több esetben is megfigyelhető volt kvalitatív
kutatási módszerek alkalmazása, azonban az eredmények értékelése főként kvan-
titatív formában történt (Phillipson et al. 2004). A pozitivistának minősíthető
munkák aránya magasnak mondható a vizsgált időszakban, ami főként az általuk
vizsgált kérdések természetéből adódik. A kvantitatív módszertan és az ehhez
kapcsolódó modellezés népszerűsége az alkalmazhatóság, valamint a fejlesztés-
politikák logikájához való illeszthetőség következménye.

A politikai gazdaságtan és a vidékföldrajz

A pozitivista tudományszemlélet, illetve a tudományos tevékenység kritikája-
ként fogalmazódott meg, hogy a kutatók a politikai hatalom céljainak szolgál-
tatják ki a tudományt, miközben magukra a tudás semleges közvetítőiként
tekintenek. A szemléletváltásban fontos szerepe volt az 1960-as évektől az
Egyesült Államokban és Nyugat-Európában megfigyelhető hidegháború-ellenes
hangulatnak, polgárjogi mozgalmaknak. Ennek hatására a társadalomtudomá-
nyokban a fennálló társadalmi rendet, a tudástermelés folyamatát megkérdője-
lező kritikai szemléletmódok jelentek meg, amelyek a földrajztudományban is
jelentkeztek. A vidékkutatásokban is megfigyelhető volt a politikai gazdaságta-
ni perspektíva térnyerése, azonban csak az 1980-as években (Kovách 2012;
Woods 2005, 2009a), ami a földrajztudomány más területeihez képest egy évti-
zedes késést jelentett. Ez a szemléletmód a gazdasági folyamatok és a társadal-
mi szerveződés módjai közötti összefüggéseket vizsgálja, így például a
társadalmi viszonyokat a domináns termelési mód, a kapitalizmus jellegzetes-
ségeiből vezeti le. A politikai gazdaságtan több áramlata is megkülönböztethe-
tő, amelyek főként elméleti, filozófiai hátterükben válnak el egymástól. Az
irányzaton belül kezdetben a strukturalista marxista szemléletmód dominált,
később azonban a posztmodern, illetve posztstrukturalista elméletek terjedése
a politikai gazdaságtani kutatásokra is hatott (Peet, Thrift 1989).2

A pozitivista munkákban meghatározó téma volt a mezőgazdasági terme-
lés vizsgálata, a politikai gazdaságtani szemlélet hatására a kérdéskör elemzé-
sének módja jelentősen átalakult. Marsden és szerzőtársai (1986) például a
kapitalizmus jellegzetességeinek a termelésre gyakorolt hatásait és társadalmi
következményeit helyezték előtérbe. Fontos szemponttá vált az agrártársada-
lom osztályszerkezetének alakulása, a családi farmok átalakulása a kapitaliz-
musban, illetve az állam és a mezőgazdasági termelés viszonyának kutatása. Az
ellenurbanizáció az Egyesült Királyság vidéki területeinek egyik meghatározó
társadalmi folyamata volt az 1980-as években, amelynek mechanizmusát és kö-
vetkezményeit a politikai gazdaságtani szemléletmód segítségével igyekeztek
megérteni a kutatók. Cloke és Thrift (1987) tanulmányukban a társadalmi osz-
tályok helyzetének alakulását vizsgálták, és az osztályok közötti konfliktusokon
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túl az osztályokon belüli ellentétek kiéleződésére is rámutattak. Az ellenur-
banizáció során előtérbe kerülő társadalmi osztály az úgynevezett szolgál-
tató osztály (service class) volt, amely a középosztályhoz tartozó, menedzseri
vagy adminisztratív jellegű munkát végző, magas szintű képzettséggel
rendelkező munkaerőt foglalt magába (Woods 2005). A gyáripari tevékeny-
ségek vidéki térségekbe történő áthelyeződését Thrift (1987) a szolgáltató
osztály migrációs mintázataival hozta összefüggésbe. Tanulmányában az át-
menetet jelző statisztikákat a szolgáltató osztály politikai és gazdasági pozí-
ciója és igényei alapján értelmezte. Ennek során arra is rámutatott, hogy
miként befolyásolja a vizsgált osztály migrációja a többi osztályt és a gazda-
sági tevékenységeket.

A politikai gazdaságtani szemlélethez kapcsolódó tudományos viták közül
az úgynevezett localities debate (vita a lokalitásról) a vidéki térségek viszonyla-
tában is felmerült. Ennek lényege az volt, hogy a vidéket meg lehet-e különböz-
tetni más térségtípusoktól strukturális jellemzői alapján (Halfacree 1993).
Barlow (1986) tanulmányában a földtulajdonviszonyok osztálystruktúrára gya-
korolt hatását, ennek változásait elemezte, összefüggésben a mezőgazdaság
szerepének háttérbe szorulásával. Munkájában rámutatott arra, hogy a földtu-
lajdon továbbra is fontos alakítója az osztályviszonyoknak, azonban szerepe né-
mileg átalakult, így árnyalni kell a vidéket lokalitásként értelmező munkák
következtetéseit. Amint ebből a tanulmányból is kitűnik, a politikai gazdaság-
tan strukturalista szemléletmódja megkérdőjelezte a vidékiség magyarázó ere-
jét, vizsgálatának jelentőségét. A tágabb struktúrák vizsgálata egyre kisebb
teret adott a vidéki folyamatok önmagukban történő elemzésének, ami kritika-
ként merült fel e szemléletmóddal szemben (Woods 2009a). Egy másik kritika a
feminista áramlat felől érte a politikai gazdaságtant. Ennek lényege az volt,
hogy az osztálykülönbségek vizsgálata helyett a társadalmi nem szerepére kell
nagyobb hangsúlyt fektetni, így például a strukturalista politikai gazdaságtan
által alkalmazott osztályhierarchia helyére a patriarchális társadalom vizsgála-
ta került a feminista munkákban. A feminista szemléletmód ugyanakkor a vidék
kutatásában később – csak az 1980-as évektől – bontakozott ki, és érdeklődési
területe is korlátozottabb volt, mint a városokkal foglalkozó munkákban (Little
1986; Little, Panelli 2003).

A Journal of Rural Studies elemzett lapszámaiban a politikai gazdaságtani
szemléletmódra hivatkozó tanulmányok esetén megfigyelhető a közelítésmódok
újraértékelése, a megújításukra való törekvés. Murray (2001) tanulmányában a
gyarmatosítások időszakát és a neoliberális gazdasági modell globális terjeszke-
dését állította párhuzamba, és a csendes-óceáni szigetvilág államainak példáján
keresztül értékelte ezeknek a folyamatoknak a hatását. A nemzetgazdaságok
függőségi viszonyainak következményeit több szempontból vizsgálta, amelyek
közül fontos volt a helyi agrártársadalom differenciálódása. A vonatkozó szak-
irodalmon kívül elsősorban társadalom- és gazdaságstatisztikákra támaszkodott,
a különböző szinteken tapasztalható változások egymásra hatását hangsúlyozva.
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Jól példázza a politikai gazdaságtan elméleti átalakulását Robson (2004) munká-
ja, aki a gyermekek gazdasági termelésben betöltött szerepét elemezte egy
észak-nigériai esettanulmányban. Tanulmányában a feminista politikai gaz-
daságtani szemléletmódot nevezte meg kutatása alapjaként, ugyanakkor
többször hivatkozott olyan munkákra, elméletekre is, amelyek a kulturális
fordulattal kaptak nagyobb hangsúlyt a vidék kutatásában. Az általa végzett
empirikus kutatás során interjús adatfelvételt alkalmazott, amely módszertan
szintén főleg a feminista, illetve a kulturális szemléletmódokkal nyert teret.
Összességében elmondható, hogy a politikai gazdaságtani szemlélet napjaink-
ban kevésbé népszerű, valamint az ezt alkalmazó, erre hivatkozó tanulmá-
nyok általában más elméleti forrásokra is támaszkodnak, és a szemléletmód
megújítására törekednek.

A kulturális fordulat

Az 1980-as évek végén az angolszász társadalomtudományokban lezajlott
kulturális fordulat (cultural turn) a politikai gazdaságtan korábbi, materiáli-
sabb szemléletét is módosította, alapvetően új kérdések kerültek a vizsgála-
tok fókuszába. A szemléletváltáshoz kapcsolódóan a földrajztudomány nyitot-
tabbá vált más társadalomtudományok felé, ami az elméletekben és a mód-
szertanban (a kvalitatív módszertan alkalmazása került előtérbe) is tetten
érhető volt, és egyben a földrajzi kutatások sokszínűbbé válását jelentette
(Barnett 2009).

A kulturális szemlélet – Cloke (1997) szerint – a vidékföldrajzi kutatások
megélénküléséhez vezetett, amit a Journal of Rural Studies folyóirathoz publiká-
lásra benyújtott tanulmányok számának növekedésén, valamint a vidékkel fog-
lalkozó földrajzi, illetve más társadalomtudományi hátterű könyvek számának
gyarapodásán keresztül tapasztalt. A kulturális fordulat mögött posztmodern és
posztstrukturalista elméleti, filozófiai háttér állt. Ezek közös jellemzője, hogy
olyan, korábban a tudástermelés szereplői által elfogadott axiómákat kérdője-
leztek meg, mint például a fejlődés, a fejlesztés, az egyenlősítő, emancipatív tö-
rekvések, valamint az ezekkel kapcsolatos fogalmak hátterét és azok létre-
hozását kezdték vizsgálni. A fordulattal a kutatók figyelme a reprezentáció, a
diskurzus szerepére és ezek elemzésére irányult, így a „mit” helyett a „hogyan”
vált a legfontosabb kérdéssé, csökkent ugyanakkor a materiális természetű
vizsgálatok jelentősége (Clarke 2006; Harrison 2006).

Az új szemléletmód hatására például a vidék reprezentációja, a vidékkel
kapcsolatos elbeszélésmódok, élmények vizsgálata vált jellemzővé, illetve a vi-
déket társadalmi termékként kezdték kezelni (Kovách 2012; Woods 2005, 2009a,
2010).3 A legfontosabb kérdéssé az vált, hogy az egyes szereplők miként nyil-
vánítják ki vidékiségüket, aminek hatására a társadalmi különbségek új di-
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menziói is előtérbe kerültek – megjelent a vidéki „mások” vizsgálata (Woods
2009a). A társadalmi nem szerepének értékelése is új szempontokkal gyarapo-
dott, így a materiális formában megnyilvánuló egyenlőtlenségek helyett azok
diskurzív újratermelése vált fontosabb kérdéssé (Little, Panelli 2003). Megje-
lent például a vidéki térhez köthető szimbolikus gyakorlatok elemzése (Little,
Leyshon 2003), a családi farmokon megfigyelhető, munkamegosztással kap-
csolatos beszédmódok értékelése (Whatmore 1991). A vidékiséghez köthető
diskurzusokat elemző munkák között megfigyelhetők a szakértői, kutatói te-
vékenységet vizsgáló írások (Edwards 1998), vagy a helyi elit beszédmódját,
önlegitimációs stratégiáit elemző tanulmányok (Woods 1997). A diskurzuso-
kon túl később a velük összefüggő, hozzájuk kapcsolódó gyakorlatok (performances)
vizsgálata is jellemzővé vált, például Holloway és Kneafsey (2000) tanulmá-
nya a termelői piacokon vásárlók motivációival foglalkozott. A gyakorlatok
vizsgálata elsősorban a szemléletmódot ért azon kritikák hatására jelent meg,
amelyek a materiális kérdések kutatásának háttérbe szorulására világítottak
rá (Woods 2010). A kulturális perspektíva új szempontokkal gyarapította
a mezőgazdasági termelés kutatását is, amelyről Morris és Evans (2004) írt
részletesen. Megjelentek a termelés ábrázolásának módjait elemző, a médi-
ában vagy a fejlesztéspolitikai dokumentumokban megfigyelhető és a mező-
gazdasági termeléshez kapcsolódó diskurzusokat vizsgáló munkák. Elemezni
kezdték például a minőségi élelmiszer fogalmának társadalmi konstrukció-
ját. A természet és a társadalom kapcsolatának kutatása is új szempontokkal
gyarapodott, amelynek egyik koncepcionális pillére a cselekvő-hálózat
elmélet (például Owain 2003). (Az elmélet hatására például az állatállo-
mányra nem csupán a termelés elszenvedőjeként, hanem annak alakítója-
ként kezdtek tekinteni.)

A kulturális fordulattal terjedő szemléletmód a Journal lapszámaiban is
megjelent. Phillips, Fish és Agg (2001) például a média szerepét értékelték a
vidékkép létrehozásában, amellett érveltek, hogy a vidéki terek ábrázolásá-
nak módja a középosztály igényeit tükrözi. Ez a szemléletmód gyakran jele-
nik meg a vidéki térségekben zajló településfejlesztés során is, amely az oda
nem illőnek tartott elemek mellőzéséhez, így bizonyos társadalmi csoportok
marginalizációjához járul hozzá. A vidékhez köthető beszédmódok társadal-
mi szerepét a kulturális szemléletű munkák zöme hasonló módon – egyes
társadalmi csoportokat ért negatív hatások szempontjából – mutatta be
(Jones 2002; Matthews et al. 2000). Az elemzett publikációk nagy részében a
vidékkel kapcsolatos diskurzusok a különböző marginalizált társadalmi
csoportok helyzetével foglalkoznak, módszertanilag ezek a munkák általá-
ban interjúkon, médiatartalmak elemzésén vagy szövegelemzésen alapul-
nak. A vizsgált lapszámokból világosan kirajzolódik, hogy a kulturális
perspektíva szerepe és a rá hivatkozó publikációk aránya a 2000-es években
kiemelkedő volt.
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A relacionális fordulat hatása a vidékföldrajzra

A kulturális fordulat során fontos szerepet játszó posztstrukturalista, illetve
szociálkonstruktivista nézőpontok a gazdasági folyamatok vizsgálatában is jel-
lemzővé váltak. Az 1980-as évek végére erőteljesen átalakuló gazdasági környe-
zet és ezzel együtt a gazdasági szereplők kapcsolatainak minőségi változása új
koncepcionális keret kialakulását eredményezte (Boggs, Rantisi 2003). Így pél-
dául a nemzetállami helyett más földrajzi léptékek szerepe értékelődött fel, az
állam helyett a piac, a termelés helyett a fogyasztás szerepe vált hangsúlyossá.
Az 1990-es években a társadalomtudományokban, majd a 2000-es évektől a
földrajztudományban jelentkező szemléletmódot a kutatók relacionális fordulat
néven foglalták össze (Anderson et al. 2012; Hess 2009; Jones 2009). Az új közelí-
tésmód lényegi eleme volt, hogy a cselekvők közötti interakciók vizsgálatára,
valamint az ezek keretét képező kontextus (intézményi, kulturális) elemzésére
helyezték a hangsúlyt (Boggs, Rantisi 2003).

A vidéki folyamatok kutatásában is jelentkeztek a szemléletmódhoz köthe-
tő elméletek. A beágyazottság (Hess 2009) képezte Winter (2003) munkájának
koncepcionális keretét, angliai és walesi példákban mutatva be a sajátos vásár-
lói motivációk gazdasági következményeit, így a helyi termelőket előnyben ré-
szesítő helyi lakosság kulturálisan, társadalmilag beágyazott preferenciáit. Az
állam és intézményeinek szabályozó szerepét, valamint az egyéni érdekek, pre-
ferenciák következményeit egyaránt szem előtt tartó kormányozhatóság (Hakli
2009) koncepciója is a szemléletmód elterjedését példázza. A helyi szereplők
egymáshoz való viszonyát például a fentebb említett cselekvő-hálózat elmélet
vagy a társadalmi tőke perspektívájából vizsgáló tanulmányok is a relacionális
fordulat hatását tükrözik. A cselekvő-hálózat elméletet a helyi közösségek mű-
ködésének, a vidéki települések politikai konfliktusainak komplex elemzésére is
hasznosnak találták a kutatók (Woods 1998). Az egyének kapcsolatainak rend-
szerét és a benne rejlő potenciált jellemző társadalmi tőke vizsgálata is megje-
lent a vidékföldrajzi kutatásokban. Ennek egy példája az a kutatás, amely a
vállalkozások sikeressége és a vállalkozók kapcsolati hálója közötti összefüggést
elemezte vidéki terekben (Moyes et al. 2015). Az úgynevezett assemblage-gon-
dolatkör (erről bővebben lásd Anderson et al. 2012; Bingham 2009) alkalmazá-
sára is egyre több példa található a vidékföldrajzi kutatásokban. Az elmélet
olyan vizsgálatok kapcsán került előtérbe, mint például Mason és Hope (2014)
természetvédelmi témájú írása, amely a denevérek élőhelyeinek felméréséhez
köthető gyakorlatokat vizsgálta. Ennek során arra mutattak rá a szerzők, hogy
az ember (a felmérést végző kutatók), a technológia (a felméréshez használt
ultrahangos detektorok), valamint az állatok (a felmérni kívánt denevérpopulá-
ció) együttes jelenléte és együttműködése miként hoz létre új entitást. A bemu-
tatott szemléletmódhoz kapcsolódóan a kvalitatív kutatási módszerek alkal-
mazása terjedt el (interjúzás, diskurzuselemzés vagy résztvevő-megfigyelés), és
az elemzett tanulmányokra is ez volt a jellemző. A szemléletmódot elsősorban
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strukturalista érvek mentén támadták, mivel gyakran volt megfigyelhető az ak-
torok szerepének, szabadságának túlzott hangsúlyozása (Boggs, Rantisi 2003).

A Journal elemzett lapszámaiban több szerző is hivatkozott az említett
koncepciókra, például a kormányozhatóságra (Enticott 2001; MacKinnon 2002;
Thompson 2005). A vidéki térségek gazdasági folyamatait kívánta koncepcioná-
lis keretbe foglalni Murdoch (2000), amely során több elmélet ötvözését java-
solta. Álláspontja szerint a mezőgazdasági és az ahhoz kötődő tevékenységek
vizsgálata a makrostruktúrákban gondolkodó (elsősorban a politikai gazdaság-
tani munkákban elterjedt) áruláncok és a cselekvő-hálózat elmélet együttes
használatát kívánná. Kiemelte ugyanakkor az innovációs hálózatkutatás szere-
pét, amelynek segítségével az intenzív és alulról építkező, helyi szereplőkre tá-
maszkodó gazdaság működése érthető meg. A szerző így a relacionális fordulat
által hangsúlyozott átmenetiségre, az entitások interakcióinak vizsgálatára hív-
ta fel a figyelmet, amellett, hogy a politikai gazdaságtani szemléletet is beépí-
tette koncepcionális keretébe. Az elemzett lapszámokban megjelenő, a relacio-
nális fordulat szemléletét tükröző tanulmányok jellemzője, hogy tudatosan
használják a közelítésmódot, hiszen döntő többségük hivatkozott a fent bemu-
tatott koncepciókra. Ezzel együtt az irányzathoz tartozó tanulmányok aránya
csekélynek mondható a vizsgált időszakban.

Összegzés

A tanulmány a vidék földrajzi kutatásának megközelítési módjait elemezte,
amelyen keresztül rámutatott arra, hogy a brit vidékföldrajz egyik jellemzője a
sokszínűség. Ez egyrészt az elméleti-koncepcionális alapok sokféleségében,
másrészt a vizsgálat módszereinek diverzitásában ölt testet. Ugyan az egyes
irányzatok nagy részének megjelenése és adaptálása eredetileg egy adott törté-
nelmi kontextushoz kötődött és bizonyos kérdések mentén került felhasználás-
ra a vidék földrajzi kutatásában (1. táblázat), az elméleti-koncepcionális alapok
megtartásával a jelenlegi folyamatok, napjainkban releváns kérdések kutatásá-
ra, értelmezésére is lehetőséget nyújtanak. Ennek jegyében megfigyelhető az
egyes elméletek folyamatos újragondolása, a sokféle kutatott kérdéshez való
idomítása is. Ez a folyamat az egyes irányzatokat belülről alakítja át, így például
a politikai gazdaságtan kezdeti strukturalista marxista gondolatvilága mellett
megjelentek más (például feminista, posztstrukturalista) jegyeket hordozó kö-
zelítésmódok is. Az elemzés megerősíti, hogy az egyes perspektívák közötti át-
menetek és kapcsolatok leginkább a kritikák mentén érthetők meg. A
szemléletmódok korlátaira rámutató tudományos viták kimenetele legtöbbször
valamilyen új gondolatkör kibontakozása volt, ugyanakkor általában a kritizált
irányzat is módosult ezek hatására. Az irányzatok létrejöttének jelentőségét ta-
lán legjobban a vizsgált kérdések átalakulása mentén lehet megragadni, ebből



Irányzatok a brit vidékföldrajzban 105

jól látható, hogy egy-egy témakör vizsgálata kapcsán miként jelentkeznek újabb
szempontok. Kirajzolódik például, hogy a mezőgazdasággal foglalkozó munkák
egy része a termelés volumenére, a támogatási rendszer fejlesztésére koncent-
rál (pozitivista irányzat), más részük az agrártársadalom osztályszerkezetét, az
állam és a mezőgazdaság kapcsolatának kritikai elemzését tartja szem előtt (po-
litikai gazdaságtan), valamint megjelennek a termelés médiareprezentációját, a
hozzá kapcsolódó diskurzusokat bemutató tanulmányok (kulturális fordulat),
illetve a helyi gazdaság szereplőinek kapcsolatrendszerét vizsgáló elemzések
(relacionális fordulat).

Irányzat A megjelenés 
kontextusa 

Filozófia, elmélet Vizsgált kérdések Módszerek Kritikák 

Pozitivista Hidegháború; a 
tudomány a ha-
talom szolgála-
tában 

Pozitivizmus; 
„elméletnélkü-
liség” 

Mezőgazdasági 
termelés, terü-
lethasználat, 
területi terve-
zés 

Adatelemzés, 
kvantitatív 
módszerek, 
modellek 

Politikai célok 
szolgálata, a 
kutató nem 
semleges 

Politikai gazda-
ságtani 

Átalakuló vi-
dék, (hideg)há-
ború-ellenes 
hangulat 

Marxizmus, 
strukturaliz-
mus 

Társadalmi osz-
tálystruktúra, a 
vidék átalaku-
lása, a kapita-
lizmus hatása a 
vidéki folyama-
tokra 

Adatelemzés, 
makrofolyama-
tok statisztikái-
nak kritikai ér-
tékelése 

A vidékiség sze-
repének elha-
nyagolása, az 
osztálystruk-
túra szerepé-
nek túlértéke-
lése, poszt-
strukturalista 
érvek 

Kulturális for-
dulat 

A kétpólusú vi-
lágrend meg-
szűnése, 
„posztmodern 
kor” 

Posztmodern, 
posztstruktura-
lista szemlélet-
módok 

A vidék repre-
zentációja, dis-
kurzív konstru-
álása, szimboli-
kus gyakorla-
tok, marginali-
zált, „rejtett” 
társadalmi cso-
portok 

Szövegelemzés, 
médiatartal-
mak, műalkotá-
sok elemzése, 
interjú 

Elszakadás a 
materialitástól 

Relacionális 
fordulat 

A gazdasági fo-
lyamatok mi-
nőségi válto-
zása 

Posztstruktura-
lista szemlélet-
módok 

Helyi gazdaság-
fejlesztés, hib-
rid entitások, a 
társadalom és a 
természet kap-
csolata, globali-
záció 

Interjú, részt-
vevő-megfigye-
lés 

Az aktorok sze-
repének túlzott 
hangsúlyozása 

1. táblázat: A vidékföldrajz irányzatainak jellemzői
The main characteristics of the approaches analysed
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Tanulság, hogy a szakirodalmak által és eszmetörténeti alapon lehatárolt
irányzatok az esetek jelentős részében nem azonosíthatók egyértelműen. Ennek
egyik oka, hogy sokszor maguk a kutatók sem tudatosan használnak bizonyos
megközelítési módokat, vagy éppen az elméletek szélesebb körére szeretnék épí-
teni vizsgálatukat, aminek hatására „hibrid” megközelítési módok jönnek létre.
Brit kontextusban a vidékföldrajz másik jellegzetessége a nyitottság, amely a más
tudományágakkal való intenzív együttműködésben ölt testet. A vizsgált folyóirat,
a Journal of Rural Studies alapításától fogva támogatja ezt a nyitottságot, így a fo-
lyóirat címe is jelzi, hogy a hangsúly a vizsgált entitáson, jelen esetben a vidéken
van, nem pedig az egyes tudományterületeken. A vidékkutatás fogalmának hasz-
nálata elterjedt a szakirodalomban, a kutatók gyakran nem is törekednek saját
tudományterületük megnevezésére vagy kiemelésére. Az elemzés tanulsága,
hogy a vidék kutatásának nyitottsága és sokszínűsége a társadalmi folyamatok
alaposabb, mélyebb megértését teszi lehetővé. A magyar vidéki térségekben
megfigyelhető tendenciák vizsgálata, a fejlesztések alapját jelentő kutatások so-
rán érdemes a különféle megközelítési módok alkalmazását mérlegelni, hiszen a
megfelelő elméleti-koncepcionális alapok és módszertan tudatos alkalmazásával
és a hazai viszonyokhoz való idomításával jobban megérthetjük a vidék társadal-
mi folyamatait. A hazai vidéki térségek megoldatlan problémáinak sokfélesége
pedig nem csupán lehetővé teszi, de meg is kívánja az átgondolt, elméletileg is
megalapozott kutatások művelését.

Jegyzetek

1 Ezeknek a tanulmányoknak egy része olyan elméletre hivatkozott, amely az általam vizsgált
irányzatok egyikére sem jellemző. Néhány tanulmány ugyanakkor több, különböző irányzatra
jellemző koncepciót vegyített. Olyan munkák is voltak, amelyek nem hivatkoztak elméleti
alapra, azonban az általuk vizsgált kérdés megközelítésének módja, valamint a módszertan
alapján nem mondhatók pozitivistának.

2 Timár és Velkey (2016) rámutattak arra, hogy a magyarországi vidéki folyamatok vizsgálatá-
val gyakran jár együtt egyfajta politikai gazdaságtani szemlélet alkalmazása, amely elsősor-
ban az állam vidékfejlesztő szerepére fókuszáló írásokban ölt testet.

3 A magyar társadalomföldrajzban ez a szemlélet jelent meg például G. Fekete Éva és Lipták Katalin
(2011) munkájában; a hazai szociológia képviselői közül pedig például Csurgó (2007), illetve
Megyesi (2007) alkalmazták.
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