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KOVÁCS KATALIN

Kistelepülések lépéskényszerben

A kötet, amelyet az olvasó a kezében tart, tudományos kutatók, egyetemi
oktatók és hallgatók, valamint Váradi Monika Mária szöveggondozással kí-
sért szerkesztõ munkájának eredménye; az érzékletes, olvasmányos esetle-
írások a szerzõk és a szerkesztõ munkáját egyszerre dicsérik. Érdemes neki-
gyürkõzni a könyvnek, amely érdekfeszítõ tablót nyújt Magyarország
aprófalvas vidékeirõl.

Az MTA Regionális Kutatások Központja, továbbá a Pécsi Tudományegye-
tem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének konzorciuma által
elvégzett kutatást, melynek keretében a tanulmányok megszülettek, a
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program támogatta.1 Részeredményeket kö-
zöl a kötet, jóllehet a legbecsesebbeket: azon terepkutatás-sorozat hozadé-
kát, amelyet öt jellegzetes aprófalvas vidéken valósítottak meg pécsi, vala-
mint miskolci egyetemisták és tanáraik, budapesti PhD-hallgatók és az MTA
Regionális Kutatások Központjának kutatói 2005–2007-ben.2 A feldolgozás
és az értelmezés munkáját neves roma- és kisvállalkozás-kutatók, antropoló-
gusok, geográfusok és szociológusok segítették.3

A kiválasztott terepek az adatok alapján átlagos helyzetûnek mutatkozó,
továbbá súlyos problématerületeket voltak hivatva képviselni, elõbbieket
reprezentálta az a két településcsoport, amely a Balatoni régió tágabb hin-
terlandjához tartozik (Sümegcsehi és környéke,4 továbbá Böhönye és a kör-
nyezõ települések).5 Utóbbiakat a külsõ perifériák egy-egy mikrotérsége
képviselte: Drávaszabolcs környéke a horvát–magyar,6 a Tiszahát az ukrán–
magyar,7 a Tornai-medence8 a szlovák–magyar határövezetbõl. Amint a fel-
sorolásból látszik, mikrokörzeteket, kistájakat választottunk, nem egész
kistérségeket, mivel mélyfúrást szándékoztunk végezni a mind teljesebb
megismerés érdekében. 

A terepmunkára féléves kutatói szemináriumok során készültek fel az
antropológiai és szociológiai kutatások iránt érdeklõdõ hallgatók Pécsett
és Miskolcon.9 A kiválasztott falvakban elõször 2005 tavaszán és nyarán
munkálkodó, kutatókból, tanárokból és egyetemi hallgatókból álló, 12–15
fõs kutatócsoportok feladata kettõs volt: 
– egyfajta „erõforrás-leltárt” készítettek, melynek a tágabb környezet erõ-

forrásait, illetve a kiválasztott települések ezekhez való kapcsolódásá-
nak lehetõségeit is tartalmaznia kellett;

– két, általuk kiválasztott település közösségérõl kvalitatív vizsgálati módsze-
rekre támaszkodó, részletes antropológiai/szociológiai leírást készítettek.

7•    B E V E Z E T Õ    •
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Az erõforrás-leltárak elsõsorban adatok elemzésére, ha volt, irodalmi le-
írásokra, továbbá a települések/térségek gazdasági és politikai (kulcs)szerep-
lõivel készített interjúkra támaszkodtak, míg a „közösségtanulmányok” család-
történeti interjúkat, a háztartástagok és elõdeik társadalmi és térbeli
mozgását regisztráló adatlapokat, levéltárakban és községi irattárakban fel-
lelhetõ helyi dokumentumokat (pl. községi krónikák, képviselõ-testületi
jegyzõkönyvek) dolgoztak fel. A gazdasági, társadalmi, természeti erõfor-
rások számbavételét az MTA Regionális Kutatások Központjának egy-egy
munkatársa irányította, míg a közösségtanulmányokat a vizsgálatban kon-
zorciumi tagként részt vállaló Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és
Médiatudományi Tanszékének, továbbá a Miskolci Egyetem Kulturális és
Vizuális Antropológia Tanszékének antropológus/szociológus tanárai, vala-
mint vállalkozó szellemû, tehetséges diákok készítették. Minden terepen
szükség volt egy, a feldolgozás folyamatában lebonyolított kiegészítõ infor-
mációgyûjtésre is, melyet a Dunántúlon ugyanazok a szereplõk végeztek
2006-ban és 2007-ben, akik az elsõ fázis adatgyûjtésében részt vettek, míg az
északi-északkeleti határvidék kistájait bemutató antropológiai/szociológiai
leírásokhoz szükséges kiegészítõ vizsgálatok és összegzések vendégkutatók
munkáját dicsérik.

A kötet szerkezete a kutatás szerkezetét tükrözi: valamennyi vizsgálati te-
reprõl egy, a környezetet, a mikrotérséget bemutató esettanulmány nyitja a
sort, mely a gazdasági, társadalmi, természeti erõforrásokat, a települések
kapcsolatrendszerét, a térséget érintõ, illetve az ott lezajlott átalakulási fo-
lyamatokat és kimenetelüket, a helyi szereplõk mozgásterének külsõ és
belsõ meghatározóit s egyben határait ismerteti. Jóllehet ezek az esettanul-
mányok is „közelképeket” rögzítenek, a sorban következõk fókuszpontjai
további két fokozatban közelítenek: a közösségrajzok az elsõ, a baranyai és
zalai terepeken született „portrék”, illetve esetleírások a második fokozatot,
a legközelebbi beállítást mutatják. 

El kell ismernünk, nem sikerült minden terepen egyenlõ „erejû” (ugyan-
annyi tagot számláló és azonos felkészültségû) csapatot felvonultatni –
ezért készült mindössze egy antropológiai leírás Böhönye környékén (cseré-
ben a zalai és baranyai terepeken többletek mutatkoznak), és ezért végez-
ték el az igen nagy erõfeszítéseket kívánó utómunkálatokat vendégkutatók
az északi tájakon. Az eredmény – a megszületett esettanulmányok és kö-
zösségrajzok, Kiss János Péter nagy ívû, az aprófalvak sorsát évszázados
távlatban bemutató tanulmányának felvezetésével – reményeink szerint így
is meggyõzõ. 

Kilenc magyarországi kistelepülésrõl kap tehát közelrõl fókuszált képet
az olvasó úgy, hogy a települések környezetét, az azokat magukban foglaló
kistájat is megismerheti. A helyzetjelentések a falvak és környezetük leg-
fontosabb karakterjegyeirõl tudósítanak: milyen összetételû az adott kör-
nyék munkaerõpiaca; miféle erõforrások találhatóak helyben és a megkö-

8 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •
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zelíthetõ környezetben; ezek milyen jövedelemszerzési/megélhetési lehetõ-
séget nyújtanak az adott falvak, településrészek lakói számára, illetve mire
elegendõek; miféle településvezetõi portrék rajzolódtak ki; milyen értékek
vezérlik a településvezetõket és a lakóhelyi közösségeket, már ha vannak
ilyenek; stb.

Hogy miért tartjuk a legértékesebbnek a közzétett és a kiadásra váró ku-
tatási eredmények közül éppen ezt a kötetet, arra egyszerû a magyarázat:
itt került felszínre a legtöbb új ismeret, itt hozták a legtöbb áldozatot a te-
repmunkások egy addig csak statisztikai adatok alapján felsejlõ világ mé-
lyebb megismeréséért, feldolgozásáért majd interpretálásáért. Az elkészült
esettanulmányok és faluképek nem egyöntetûek. Tükrözik nemcsak a
megragadásra érdemes helyzetek, hanem az azokat szemlélõ, értelmezõ
kutatói látásmódok különbözõségét is. Így az okos, filozofikus táj- és kultú-
raértelmezéstõl kezdve a tényeket, eseményeket a róluk szóló és egymás
mellett „elbeszélõ” narratívák tükrében ábrázoló leíráson keresztül a szikár
tényfeltárásig a világok és megközelítésük sokfélesége tárul elénk. 

Az aprófalvas kistájakról készült közelképek a vidéki perifériák mozai-

kos jellegét és a mozgás, az átalakulás folytonosságát tükrözik. A vizsgált
terepeken bemutatott változások az egészen kicsi települések zömében
rossz irányba visznek, s rendszerint a negatívumok halmozódását eredmé-
nyezik. Ám hozzá kell tennünk: a kutatás fõ motívumából adódóan, amely
a hátrányban lévõ településkategóriák és az azokban felülreprezentált tár-
sadalmi csoportok esélyeinek javítási lehetõségeit szándékozott feltárni,
választott mintánkban kifejezetten sikeres, felfelé ívelõ pályán lévõ aprófal-
vak nem szerepelnek. Pedig ilyenek is vannak, bár kisebbségben, elsõsor-
ban a nagyvárosi szuburbiákban, már ameddig – éppen sikerességükbõl
adódóan – nem nõnek túl a szakmai közmegegyezés szerint 500 fõben
meghatározott népességhatáron. (Lásd errõl Kiss János Péter tanulmányát
a kötetben, továbbá Kovács–Koós, 2003; G. Fekete, 2004.)

Munkahelykínálat és ingázási lehetõségek keleten és nyugaton

Márkus István egy 1991-ben írt cikkében (Márkus, 1991b) azt prognoszti-
zálta, hogy azon fõ pillérek közül, amelyekre a vidéken élõ családok több-
ségének gyarapodása, viszonylagos jóléte a hetvenes-nyolcvanas évek Ma-
gyarországán épült, legalább kettõ a rendszerváltozás áldozata lesz.
Azokról az ágazatokról – nagyüzemi mezõgazdaság, kitermelõ-, építõ- és
gyáripar, illetve szolgáltatás – van szó, amelyek munkajövedelmet biztosí-
tottak a családok számára, méghozzá úgy, hogy a legtöbb család – vidéken-
ként eltérõ módon10 – itt is, ott is képviseltette magát. A harmadik pillér, a
mezõgazdasági kistermelés helyzetét látta a legbiztosabbnak. Ezzel együtt a
vidéki szegénység újbóli megjelenését és tömegessé válását vetítette elõre

9•    B E V E Z E T Õ    •
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akkor, amikor a korabeli szociológiai diskurzusok a polgárosodás további
kanyarulataira, a felemelkedésre, a szebb jövõre fókuszáltak. (Szelényi,
1992; Kovách, 1991, 1994) 

Másfél évtized távlatából könnyen belátható, hogy Márkus Istvánnak igaza
volt, sõt, aggodalmait az átalakulási krízis végkimenetele felülmúlta, ameny-
nyiben a mezõgazdasági második gazdaság túlnyomó többségét kitevõ, a
nagyüzemekkel szimbiózisban mûködõ kistermelés éppúgy az összeomló
rendszer áldozatává vált, mint a mezõgazdasági, ipari és szolgáltató ágaza-
tok együttes mûvelésén alapuló szocialista nagyüzemek. 1991-hez képest
2005-re megfelezõdött az egyéni gazdaságok száma, a 2005. évi gazdasági-
szerkezet-összeírás alkalmával alig több mint 700 ezer egyéni gazdaságot
regisztráltak. A csökkenés egyenletes, a statisztikák, melyek a szerkezetvál-
tás irányára is felhívják a figyelmet, a 2000. évi mezõgazdasági cenzus óta is
26%-os apadást mutatnak. Eszerint az ezredfordulót követõ öt évben a saját
fogyasztásra termelõ kistermelõk száma csökkent a legnagyobb mértékben
– 37%-kal –, míg a felesleget értékesítõ gazdaságok összehúzódása 22%-os
volt. A csak piacra termelõ kisgazdaságok száma ugyanakkor majdnem meg-
duplázódott. Vagyis elolvadóban az önellátás és jövedelem-kiegészítés célza-
tú, „háztáji típusú” kistermelés. (Magyarország mezõgazdasága 2005)

A kilencvenes évek munkahelykínálatának változását szemügyre véve,
elsõként azt kell kiemelnünk, hogy a bekövetkezett csökkenés mértéke és

aránya jobban függött a földrajzi elhelyezkedéstõl, mint a településkate-
góriától, akár népességszám, akár jogállás szerint határozzuk meg azt. Ma-
gyarország községeiben – a nagyközségeket is ideértve – összesen 252 000
munkahellyel volt kevesebb az ezredfordulón, mint egy évtizeddel koráb-
ban, míg a városokban – a megyei jogú városokat is ideszámolva – 544 000
álláshely veszett el. Az átalakulás legnagyobb vesztese a nehéz- és kiterme-
lõipar fellegvára, Észak-Magyarország (-189 000 munkahely) és az agrárius-
nak nevezhetõ Észak-Alföld volt és maradt (-183 000 munkahely). 2001-ben
eme két régióban összesen -372 000 volt a megszûnt és keletkezett munka-
helyek mérlege, ami bõ százezerrel meghaladja a Dunántúl egészének
veszteségét (-265 000 munkahely). Hozzátesszük még, hogy az irigyelt fõváros-
ban is 232 000 álláshely bánta a kilencvenes évek átalakulását, ez azonban
itt csupán 3%-os csökkenést eredményezett, szemben az észak-alföldi 29%-os
zuhanással. 

Az 500 lakosúnál alacsonyabb népességszámú aprófalvakban az átlagos-
nál (23%-os csökkenés) nagyobb arányban szûntek meg a munkahelyek

(30%-os csökkenés), ám a különbség mértéke nem túl markáns. A foglal-

koztatás visszaesésében sokkal nagyobb, 16 százalékpontos különbség
volt az aprófalusi (34%-os visszaesés) és a magyarországi átlag között (18%-
os visszaesés). A legnagyobb foglalkoztatási gondokkal küzdõ régiókban,
az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon háromnegyedére csökkent a
régió egészében, és felére az aprófalvakban élõ foglalkoztatottak száma. 
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A munkahelyek számában és a foglalkoztatás visszaesésében megmutat-
kozó különbségek jól érzékeltetik, hogy a kistelepüléseken élõk foglalkoz-
tatási feltételeinek romlását legalább olyan mértékben okozta az ingázási
célterületeken, mint a helyben beszûkült munkahelykínálat. Ezt igazolják

az ingázási adatok is: 1990 és 2001 között a helyben foglalkoztatottak
száma csak hatezer fõvel, az ingázóké a 28 000 fõt is meghaladó mértékben
csökkent! Hozzá kell tennünk: a településmérettel fordított arányt mutat

az ingázók számának változása: a legkisebb településeken az egy évtized-
del korábbihoz mérten 65%-ra csökkent az adott településkategóriából el-
járó munkavállalók száma, míg a regionális központokban 163%-os növe-
kedést tükröz ez az arányszám.11 Az eljárók számának csökkenése, ami
fõként a kistelepüléseken volt nagymértékû, két folyamat hatását, a mun-

kaerõ falvakba történõ visszatorlódását, illetve elöregedését jelzi. Az is
sokatmondó, hogy a legkedvezõtlenebb munkaerõ-piaci helyzettel jelle-
mezhetõ régiókban csökkent az ingázás, Észak-Magyarországon a legin-
kább, míg a Dunántúl nyugati és középsõ régiójában növekedett.12 Ebbõl
két következtetés vonható le: az egyik az, hogy a progresszió és a munka-

erõmozgás együtt jár, a másik pedig az, hogy a falvakban élõk munkaerõ-
piaci pozíciója regionális léptékben, sõt, annál is tágabb térkategóriákba

ágyazva értelmezhetõ. 

Összegezve: ami a szocialista gazdaság összeomlását követõ részleges re-
generálódásból és a „túlélõ” struktúrákból végeredményben keletkezett, az
egy lecsökkent eltartó képességû vidék, ami azt jelenti, hogy az itt élõk
egyre kisebb mértékben találnak „nyugdíjas állást” helyben vagy a környe-
zõ településeken, miközben a (távolabbi) városi munkahelyek kínálata sem
bõvült kellõ mértékben. Különösen nagy mértékû volt és maradt az ingázó,
képzetlen munkaerõ iránti kereslet visszaesése. Kettõs szûrõ helyezõdött
tehát a falvakban élõ munkaerõ és a városokban (fõként a nagyvárosok-
ban) lévõ munkahelyek közé: az egyik a mindinkább dráguló ingázási költ-
ségek következtében egyre több falusinak áthidalhatatlanná váló távolság

(Kertesi–Köllõ, 2003; Bartus, 2003), a másik az alkalmazási feltételek meg-
szigorodása mind a képzettség, mind bizonyos képességek tekintetében.

„Fentrõl le”: aprófalusi mozgásterek

Az alábbi fejezet „fentrõl lefelé” haladva – az irányon ezúttal a társadalmi
térben elfoglalt pozíciókat értve –, vagy másképpen: a fogyatkozó népességû,

átrendezõdõ, integrált kistelepülésektõl a növekvõ népességû, immobil,

szegregált falvakig húzódó skála mentén mutatja be a vizsgált aprófalvas
településcsoportokat.
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Közép-pannon anziksz

Toszkánai látképekre hajazó, változatos, dimbes-dombos táj kicsi és még
kisebb falvakkal, kisvárosok árnyékában, a Balaton-Felvidék, a Balaton és
Hévíz szomszédságában – ezek a Zalaszentgróti kistérségben lévõ, Türje és
Sümegcsehi között elhelyezkedõ településcsoport legfontosabb „külsõ”
erõforrásai, melyekhez méltó „belsõ”, emberi erõforrások, közösségi érté-
kek társulnak. Idealizált kép, melyet az esettanulmányok rendre korrigál-
nak, mégis – a negyedik stáció, a gettófalvak perspektívájából – ez kívánko-
zik az összefoglalót író tollára. 

Hogy a megélhetés alapköveitõl induljunk, a munkahelykínálat Kelet-Zalá-
ban viszonylag színes a fürdõturizmus által Hévízen életben tartott, Kehida-
kustányban újonnan teremtett s a környékbeli kisvárosokban (Keszthelyen,
Tapolcán, Sümegen, Zalaszentgróton) található ipari és szolgáltató vállal-
kozásoknak köszönhetõen. A bakonyi bányák és a téeszek megszûnése
ugyan itt is megtizedelte a férfiak számára kínálkozó munkaalkalmakat, az
átállás ezen az erõsen elöregedõ vidéken viszonylag könnyû volt, hiszen
nemcsak a munkahelyek, hanem az aktív korúak száma is jelentõsen csök-
kent. A közmunka ezekben a falvakban azt a szerepet tölti be, és annyi tartós
munkanélkülit kedvezményez, amennyit elbír egy-egy településen, évente
öt-hat személyt: kinek a nyugdíjig hiányzó éveket tölti ki a közhasznú munka-
végzés, kit a segélyezési rendszerben tart a falvak utcáinak, köztereinek,
középületeinek karbantartását biztosító közcélú munka. A 10–11%-os
munkanélküliség itt is érezhetõ teher, a munkanélkülieknek itt is létezik
egy olyan „kemény magja”, amely nem vezethetõ vissza egykönnyen a
munka világába, számuk azonban nem lép túl a kezelhetõ mértéken. 

A bemutatott tájak közül egyedül itt látható együtt az innovációra való
fogékonyság és az értékõrzés: a nagyobbacska, 700–1000 fõs falvakban te-
lepülési szinten is, a törpefalvakban inkább csak összességében. Ezt látjuk
a közel kétezer lakosú Türjén, ahol országszerte nevezetes fejlesztõ szerve-
zet alakult bõ egy évtizede, Óhídon, ahol még gazdálkodnak a téesz idõk-
bõl megmaradt erõforrásokkal, vagy Sümegcsehin, ahol a múlt és jelen
tégláiból még természetes közösségépítésre is futja. Másutt, a néhány száz
fõs törpefalvakban a régi struktúrák alól kicsúszni látszik a talaj, a települé-
sek népességvesztése rohamossá vált, ami intézményeik elvesztésével, ad-
digi alá- és fölérendeltségi viszonyaik szertefoszlásával jár: ezt példázza Kis- és
Nagygörbõ esete. 

Ahol az elöregedés olyan komoly veszélyt jelent, mint ezen a tájon, ott a
helyi közösségekben szocializált vagy erõs szûrõkkel megtelepedni enge-
dett, integrált roma családok komoly erõforrást jelentenek. Erre találunk
példákat a közösségek gazdag hálózatával rendelkezõ és az egyes „csoport-
identitások” között összhangot teremtõ Sümegcsehin, ahol a falu közintéz-
ményeit – a kocsmától a teleházon át az iskoláig – a közösség különbözõ
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csoportjai, a romák egyenrangú tagsága mellett, maradéktalanul birtokolják.
Méltán kapja a „befogadó” jelzõt a település. Másutt, a súlyosan elöregedõ,
tõsgyökeres lakosságát elvesztõ Nagygörbõn, Szijártó Zsolt, a községrõl
szóló tanulmány szerzõje egyenesen a „lomizós”, azaz Ausztriában, Német-
országban lomtalanítások alkalmával összegyûjtött tárgyakat értékesítõ cigány
családokat azonosította az egyetlen, a rendszerváltozás óta a faluba fejlõ-
dést hozó csoportként, akik házakat építettek, gyerekeiket taníttatják, akik
számára a társadalmi és térbeli mobilitás hosszú távú és napi stratégiájuk
alapkövét jelenti. Ezzel együtt, ha valamely részközösségben a cigányok
aránya mégis a helyi normák szerint elfogadható mérték fölé fut, amint az
a kisgörbõi iskolában történt, bár kisebb amplitúdóval, ugyanolyan hullá-
mok indulnak el, mint a gettósodással veszélyeztetett vidékeken. A szülõk,
élve a szabad iskolaválasztás jogával, elviszik gyermekeiket más iskolába, ez
a szegregáció erõsödésével jár, ami újabb mobilitást indukál, míg végül a
tanulói létszám oly mértékben lecsökken, hogy be kell zárni az iskolát.13

A veszteségek, a lépésváltás kényszere itt is a hétköznapok részét képezi,
miközben további színekkel gazdagítja a korábban is sokszínû világot. Csak
hogy egy jellegzetes példát említsünk: a sümegcsehi kocsma mellett „Paul
Kocsmája” is közösségi színtérként intézményesült Nagygörbõn, ám míg
elõbbi a helyi és környékbeli magyarok, asszimilált cigányok számára bizto-
sítja az együttlét kereteit, addig „Paul” a német és osztrák háztulajdonosok
vendéglátója. Közönsége ebbe a kocsmába jön egy kis „hazait” kóstolni, s
német szót hallani. Ezen a zalai vidéken az „idegenek” képviselik az ambi-
valens megítélés tárgyát képezõ, számban legnagyobb „kisebbséget”, mely-
nek tagjai – bár lendítenek a faluképen – nem tudják igazi élettel megtölte-
ni azt, már csak koruknál fogva sem, hisz zömmel nyugdíjasok. A többség
csak a nyarat tölti második otthonában, ám vannak állandó letelepedõk is
– ez utóbbiak közül többen hazatérõ emigránsok vagy kitelepítettek –,
adóforintjaikat otthon hagyják, és nem vagy csak nagyon kevés munkát
biztosítanak a helyieknek. 

Ha a kistelepülésekre ezen a vidéken leselkedõ veszélyekrõl készítünk
leltárt, az elvándorlást, a helyi és közeli kisvárosok által nyújtott munka-

helyek korlátozott számát, az elöregedést, az utánpótlás hiányát, az in-

tézmények elvesztését kell megemlítenünk. Ha azokat a pilléreket vesszük
számba, amelyekre a jelent és a jövõt építeni lehet, akkor az értékharmó-

niákat, az egyes falvak és az általuk konstituált tér erõforrásainak – ter-
mészeti és épített értékeknek, szõlõhegyi pihenõhelyeknek, iskoláknak, fa-
luházaknak, jó kocsmáknak, kórusoknak és tánccsoportoknak stb. – közös

birtoklását, gyarapítását és fejlesztését kell megemlítenünk. (A kötetben
közölt tanulmányok mellett lásd még Váradi, 2008a, 2008b)
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Belsõ-somogyi ízek és színek

Egy árnyalattal sötétebb kép bontakozik ki a Balaton-part déli hinterland-
jához tartozó belsõ-somogyi tájról, a Böhönye környékérõl szóló esettanul-
mányokból. Itt nem volt olyan község, amely a sikeres adaptáció Sümeg-
csehiéhez hasonló példáját adná, a helyi gazdaság, az intézményrendszer
és közösség egyaránt hanyatlóban van, vagy legalábbis így látja magát, végül
ebben a mikrotérségben már találunk egy erõsen szegregálódott falut is,
Szenyért. A Schwarcz Gyöngyi, valamint a Bódi Jenõ és Járosi Katalin szerzõ-
páros által jegyzett két somogyi esettanulmányt olvasván jellegzetes belsõ
periféria tárul elénk. Itt lényegesen kedvezõtlenebbek a mobilitás felté-
telei, mint Zala és Veszprém megye határán, nem három, hanem csak
egyetlen kisváros, Marcali fogad nagyobb számban ingázókat (bár éppen a
kutatás alatt zárt be a Mustang marcali gyára, s szûnt meg egyik napról a má-
sikra közel 400 munkahely), aki többre vágyik, annak Kaposvárra, Nagyka-
nizsára vagy Fonyódra kell utaznia, és ezek a városok bizony messze van-
nak. Az ingázási lehetõségek tehát rosszabbak, a helyi gazdaság azonban

erõsebbnek tûnik, mint a fentebb bemutatott zalai falvakban, hiszen százas
nagyságrendben nyújtanak kereseti lehetõséget a Böhönyén, Nemesviden,
Tapsonyban letelepedett, robbanómotorok tekercselésével, kábelek gyártá-
sával, illetve fémipari termékek elõállításával foglalkozó német családi vál-
lalkozások. Az erõforrások között itt a természetet is leltárba kell venni: a
kiterjedt erdõségeket, a vadgazdálkodást, a gyûjtögetésre alkalmas terepet.
A klasszikus mezõgazdálkodás is sokkal nagyobb erõkkel van jelen Belsõ-
Somogyban, ráadásul nemcsak az egymással rivalizáló, idõközben tovább
értékesített szövetkezeti utódszervezetek által folytatott szántóföldi nö-
vénytermesztésben, hanem az új telepítésekre és korszerû hûtõházbázisra
épülõ gyümölcstermesztésben is. Az új telepítésû epresek, meggy- és kör-
teültetvények mellett a letûnt idõket idézõ, elöregedett, „létermõ” almások
s a zártkerti málnások „lefutott modelljei” is vegetálnak még. Néhány gyü-
mölcstermesztõ és feldolgozó vállalkozás mûködik ugyan Böhönyén és
Vésén, elõbbi egyben a gyümölcstermesztõket Külsõ- és Belsõ-Somogyban
megszervezõ termelõ és értékesítõ szervezet (TÉSZ) vezetõje is, mégis két-
séges, hogy az ágazat képes-e a túlélésre. Az új ültetvények nem elég nagy
kiterjedésûek, a régiek terményei nem versenyképesek, s miközben a szán-
tóföldi gazdálkodásra azért panaszkodnak a helyiek, mert kevés munkale-
hetõséget ad, a gyümölcsösökben, különösen a betakarítás heteiben mun-
kaerõhiánnyal küszködnek: az alkalmi munkavállalás túlbürokratizált,
nehézkes rendszere mellett lehetetlen a szedõk folyamatos és törvényes
biztosítása az epresekben, málnásokban. Míg a középüzemire olvadt szán-
tóföldi növénytermesztés feltételeit az átalakulás elvarratlan szálai nehezí-
tik – a táblák kétharmada még mindig osztatlan közös tulajdonban van –,
addig a gyümölcstermesztés alól legalább olyan mértékig húzza ki a talajt a

14 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •

lepkeny ue bev1.qxd  2008. 09. 24.  10:37  Page 14



több pilléren álló, a többletjövedelemért többletmunkát invesztáló családi
jövedelemszerzési modellek leáldozása, mint az értékesítési gondok. 

Ha Nagyszakácsi, akkor királyi szakácsok versenye, nyár, kétnapos
fieszta, vendégek sokasága – másfél évtizedes, egyre bõvülõ program meg-
kopó patinával, mérsékelt szálláshelykínálattal. Kinek is érné meg a né-
hány napos teltházra szálláshelyet építeni, ha az év nagyobb részében alig
téved erre vendég?! Különösebb látnivaló nincs sem a szakácsok fészké-
ben, sem a környéken, ha a nagyszakácsi ember turizmussal bíbelõdik, Bala-
ton-parti nyaralójában a fizetõvendéglátás keretében teszi azt, és nem ott-
honában. A „jó levegõ”, az „érintetlen természet” nem jelent elég vonzerõt
a falusi környezetre csak ideig-óráig és a látnivalók függvényében kíváncsi
városlakónak. Ez a második otthont építõknek vagy a hely speciális adott-
ságaihoz tartósan kötõdõknek érték, akik éppen ezért háztulajdonosokká
válnak a faluban vagy a falu szõlõhegyén, a Hári-hegyen. 

Nagyszakácsiban 263 lakóház található, ebbõl 43 ház hollandok, néme-
tek tulajdonát képezi. A fentebb bemutatott közép-pannon vidékhez ha-
sonlóan itt is a külföldiek jelentik a legnagyobb „kisebbséget”, melyet
számban az integrált cigány kisebbség követ – a mikrotérség egészére ez
már nem állja meg a helyét, mint fentebb említettük, a szomszédos
Szenyéren a romák már a falu társadalmának többségét alkotják. Az erõsen
fogyatkozó törzsökös nagyszakácsiak a múltból hozott értékek utolsó kép-
viselõinek tekintik önmagukat, a hanyatlás napi rendszerességgel felbukka-
nó jegyein, a templom kilõtt rózsaablakán, a havonta egyszeri alkalomra
ritkuló misén háborognak. Hogy iskola csak a gyermekotthonban van, azt
megszokták. A tempót már nem õk diktálják, de az emberiesség apró gesz-
tusait még kivívják maguknak: errefelé személyesen illik átadni a földbérleti
díjat, egy kis ajándékcsomag és egy félórás beszélgetés dukál a rendszerint
idõs, kisnyugdíjas földtulajdonosnak. 

A német és holland házak kívül-belül felújítva, számos közülük pazar be-
rendezéssel szolgálja tulajdonosa nyári kikapcsolódását; itt is elenyészõ
azok száma, akik egész éven át a faluban tartózkodnak, állandó bejelentett
nincs közöttük, adóval õk sem áldoznak a közjónak, s a kertek gondozásá-
ért olyan keveset fizetnek a falusiaknak, hogy férfiember nem is hajlandó
szolgálatukba állni. Csupán az asszonyok, akik a házbelsõket is takarítják.
Az idegenek közt magyar állampolgárságú személyek is sorjáznak, mint az
a pesti nyugdíjas házaspár, akik bár hat éve a községben laknak, mégis ho-
zott sztereotípiáik burkából szemlélik a falusiakat. A Nagyszakácsihoz tartozó
Hári-hegyen a fõvárosi férfiak – autószalon-tulajdonos, nyugdíjas rendõr-
tiszt, ügyvéd – a „szabadság birodalmát” rendezték be, s családtagjaikat
rendszerint hátrahagyva férfias virtusoknak hódolnak: vadásznak, földet
mûvelnek, gyógyfürdõbe járnak, társasági életet élnek. Õk a vadász cimbo-
rák kivételével nemhogy elegyedni nem szeretnének, inkább elzárkóznak,
nemcsak hogy nem járják ki maguknak, hogy út vezessen portájukhoz
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(amint ezt pletykálták róluk), egyenesen ragaszkodnak a rossz földúthoz,
mert így érzik védve birtokukat. Valamennyien dzsippel járnak, számukra
nem létezik járhatatlan út. 

A feltárt belsõ-somogyi kistájon több szomorúsággal kevert a „lejárt mo-
dell” eltûnése, mint a zalai dombok között, a portréfotók jellegzetes arcai
mélyebben barázdáltak. Érthetõ ez, hiszen – talán a vidék elzártságából, talán
éppen kedvezõ mezõgazdasági adottságaiból következõen – kissé megké-
sett a szocializmus korszakára jellemzõ, integrált modell összeomlása. Ott
már túl vannak rajta, napirendre tértek afölött, hogy öröm, ha a tájat rend-
ben tartja és termel az utódszervezet, s hogy egy 70 hektáros gazdaság csak
részmunkaidõs állást és ezzel arányos jövedelmet tud nyújtani, ezért az
foglalkozik vele, akinek ez a hobbija. Itt még naponta szembesülnek a
veszteségekkel, és félik a jövõt, amikor már az sem lesz, ami a csonkolt és
szûkülõ agrárágazatból megmaradt. 

Az intézmények elveszítése nem sújtja jobban ezeket a falvakat, mint a
kistelepüléseket szerte az országban, az önkormányzatok itt is lépéskény-

szerben vannak, ki már becsukta iskoláját, ki még harcol érte. A „kisebbsé-
gek” megjelenése, legyen szó külföldiekrõl vagy romákról, részben a tele-
pülés helyzetét, erõforrásainak mérlegét jelzõ indikátor, részben – ha nagy
számban vannak jelen – az erõforrások gyengülését elõidézõ tényezõ. A falu-
siak szerint a külföldiek nem vagy nem kellõ mértékben vesznek részt a köz-
javak gyarapításában, a roma családok többsége pedig itt is rászorul a közös-
ség erõforrásaira, s a cigány családokban születõ gyermekek csak ott
jelentenek becses értéket, hozzájárulást a közös jelenhez és jövõhöz, ahol
van még óvoda, iskola. Belsõ-Somogyban a gettósodás komoly veszélyt jelent.

Van olyan település – mint a bemutatott Nagyszakácsi –, ahol a kisszámú
roma család integrált, teljes jogú tagja a társadalomnak, s van olyan is – mint
Szenyér –, ahol aligha lehet gátat vetni a falu teljes elcigányosodásának.

Malmok és harcok Szatmárban

Amikor a Fehérgyarmati kistérséghez tartozó Tiszahátat vizsgálati terepeink
közé választottuk, egy, az Észak-Alföldön egyáltalán nem szokványos tele-
pülésszerkezetû kistájra kalandoztunk. Itt alföldi mércével mérve kicsi, ám
hegy- és dombvidéki mércével mérve nagyobbacska településekkel talál-
koztunk, 300 fõ alatti törpefalu egy akadt a vizsgált terepen, s 500 fõ alatti
is csupán négy, a 13 település közül hét az 500 és 1000 fõ közötti lakost
számláló kistelepülések csoportjába tartozott, kettõ lakosságszáma megha-
ladta azt. Ezért vészes lakosságszám-csökkenéssel és ebbõl adódó kényszerû
funkcióváltással itt nem találkoztunk; s az egyetlen törpefaluban, Tiszacsé-
csén ugyan lassan fogy a népesség, de – mint Kiss Márta tanulmányából ki-
tûnik – nincs nagy baj a faluközösséggel, egyelõre jelene és jövõje is biztosított-
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nak látszik. Amivel a tiszaháti települések valamennyien küszködnek, az a
masszív munkahelyhiány és a fenntartható intézményhálózat kialakítása.

A Szatmár északkeleti szegletében elhelyezkedõ Tiszahát – csakúgy, mint
a következõkben bemutatandó vidékek – határ menti terület, egyfajta külsõ
periféria. A trianoni határok itt és a Szlovákiával határos Tornai-medencé-
ben is a nagyvárosok elvesztését jelentették: a falvak számára Kassa, Bereg-
szász a 20. század elején fõként mezõgazdasági termékeik értékesítési köz-
pontjait, a késõbbiekben térszervezõ iparvárosokat, kisugárzó erejû
kulturális központokat jelenthettek volna. A Dráva mentére ez már kevésbé
jellemzõ, ott a zárt határzóna állította meg évtizedekre az óra járását. Mivel
az új határokon belüli megyeszékhelyek, Nyíregyháza és Miskolc túl messze
voltak, vagy túl kevés munkahelyet kínáltak, a falvakban élõk elvándorlásra
vagy távolsági ingázásra kényszerültek. A Tornai-medencében inkább az
elõbbi, Szatmárban az utóbbi volt az uralkodó minta. Ezért a tiszaháti fal-
vakban többen azzal indokolták a nagyarányú munkanélküliséget, hogy a
rendszerváltozás utáni években újból megjelent a térség munkaerõpiacán
a korábban Budapest, Székesfehérvár, Tatabánya iparát, építõiparát gyara-
pító férfi munkaerõ. Jóllehet, amint arra Rácz Katalin tanulmánya rámutat,
a nyolcvanas években már nem is annyira a távolsági ingázás, mint a na-
gyobb falvakban mûködõ szövetkezetek, azok ipari és szolgáltató üzletágai
biztosították a térségben élõk megélhetését, ám a kilencvenes években jó-
részt ezek is összeroskadtak.

A választott szatmári kistáj erõforrásait bemutató esettanulmány szerint
a tiszaháti telephelyi ipar és a konzervipar önmaga árnyékává fogyott a
térség központjában, Fehérgyarmaton, míg vidékérõl a mezõgazdasági

szövetkezetek szinte nyomtalanul eltûntek. Ellentétben a Dunántúllal,
ahol általánosnak mondható a középüzemi méretû utódszervezetek túlélése
(terepeink közül a somogyiban és a baranyaiban találunk erre példákat), a
Tiszaháton csak néhány, ma 100–500 hektárt mûvelõ mezõgazdasági, s pár
korábban „gebében” (értsd gebinben, azaz belsõ vállalkozásban) magát
„begyakorló” kereskedõ, továbbá kavicskitermelõ kisvállalkozás indulását
könnyítették meg a szétesõ téeszek. Pedig vizsgált terepeink közül a remény,
az új, átalakult szövetkezetekbe vetett bizalom talán itt volt a legerõsebb; a
kilencvenes évek elején Fülesden, Tiszacsécsén, Túristvándiban is megala-
kult egy-egy kisebb, zömmel az adott község lakóit tömörítõ termelõszö-
vetkezet, hogy azután éppúgy darabjaira hulljon mind, mint az átmenet
nélkül szétesõk. Az átalakulás után a két világháború közötti birtokszerke-
zet – mintegy „lefejezve”, nagybirtok nélkül – állt helyre; akkor is, most is
egy szûk középparaszti/vállalkozói réteg mellett törpebirtokosok és nincs-

telen napszámosok lakták/lakják a tiszaháti falvakat. 

A több lábon állás családi stratégiái mellett, kölcsönkapcsolatok hálójá-
ban mûködõ vállalkozások, igyekvõ szerzés-mozgás biztosítja itt a túlélést,
ám a klasszikus szocialista modelltõl merõben eltérõ összetételben és

17•    B E V E Z E T Õ    •

lepkeny ue bev1.qxd  2008. 09. 24.  10:37  Page 17



eredménnyel. A megélhetési források kombinációi csak néhány mezõgazda-
sági vállalkozó esetében biztosítanak gyarapodást, az utódok számára elõme-
netelt, választási lehetõséget a családi gazdaság „üzletágai” között. A nagy
többség az egyszerû megélhetésért küszködik. Nem futja ennél többre a
több forrásból összeadódó családi jövedelmekbõl, melyek között szeren-
csés esetben munkabér s az azt kiegészítõ keresetek sora szerepel: a köz-
munkaprogramok keretében fizetett bér és/vagy rokkantak, illetve megvál-
tozott munkaképességûek járadéka/nyugdíja és/vagy kisvállalkozásból
származó jövedelem, sok esetben mezõgazdasági kistermelés vagy a szociá-
lis földprogramba való bekapcsolódással szerzett pótlólagos kereset, rend-
szeres szociális segély, (fekete) idénymunka. 

Ha a szatmári vidéken a korábban bemutatott tájakhoz képest egyedi vo-
násokat keresünk, az alábbiakat kell megemlítenünk: (i.) a rokkantnyug-

díjasok, megváltozott munkaképességûek járulékában részesülõk nagy

száma, ezzel látszólagos ellentmondásban (ii.) az egyéni igyekvés, szorga-

lom számtalan megnyilvánulása, továbbá (iii.) az önkormányzatok tevõleges

közremûködése a megélhetési források bõvítésében, ami a kezdõ vállalko-
zások patronálásától kezdve a különbözõ jellegû képzések szervezésén keresz-
tül a kiterjedt szociális földprogramokig széles skálát vonultat fel. 

Az észak-alföldi régióban feltûnõen sok a rokkantnak és megváltozott
munkaképességûnek nyilvánított ember. Nem véletlen, hogy Fehérgyarma-
ton egy 280 fõs középüzem települt erre a munkaerõre 1998-ban. A rok-
kantnyugdíjba menekülõ, ám munkaképességüket valamelyest megõrzõ
korábbi munkavállalók közül néhányan egyéni vállalkozásba kezdtek: be-
kapcsolódnak a falusiturizmus-körökbe és/vagy a szociális földprogramba.
Itt – ellentétben a Belsõ-Somogyban tapasztaltakkal – nem „lejárt modell”
a családi kasszákat kisegítõ mezõgazdasági kistermelés, melynek új formái,
új szereplõi is megjelentek. Ilyen az uborkázás az uszkai cigányok esetében,
vagy a madáreleségnek termelt, olasz piacon értékesített gabona néhány
törpe- és kisbirtokos számára. Rácz Katalin tanulmányából kitûnik, hogy az
erõsen töredezett formák között zajló mezõgazdasági kistermelés a jövedel-
men túl sokak számára biztosít emberi tartást, „társadalmi tagságot”, védel-
met a marginalizálódás ellen. Kiss Márta pedig arról tudósít, hogy Tiszacsé-
csén a paraszti értékrend és a szocializmus kori modellek egyvelege él
tovább néhány középkorú gazdacsalád értékrendjében és napi gyakorlatá-
ban: gyermekeik számára továbbadják a paraszti munkakultúrát, ugyanak-
kor áldoznak taníttatásukért csakúgy, mint szüleik tették az õ esetükben. 

A megélhetési lehetõségeket és formákat bõvítõ tiszaháti önkormány-

zati aktivitás mértékéhez, jellegéhez foghatót az általunk vizsgált vidéki
terepek közül csak az észak-magyarországi periférián, a Tornai-medencé-
ben tapasztaltunk, ezt dokumentálják Rácz Katalin, Kiss Márta és Osgyáni
Gábor tanulmányai a kötetben. Bizonyára nem véletlenek a rokon voná-
sok, hiszen mindkét térségben nagymértékû a munkahelyhiány, és rendkívül
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csekély a mobilitási képesség/hajlandóság: a másfél évtizeddel korábbi,
50–70%-os ingázás ma töredékére zsugorodott. Ugyanakkor azt is hozzá
kell tennünk, hogy a megélhetést könnyítõ programok szervezése személy-
függõ: az önkormányzati vezetõk tudása, eltökéltsége, ambíciói határozzák
meg, hogy hány személynek/családnak teszik hozzáférhetõvé a közmunkát
és a szociális földprogramot, utóbbi keretében milyen tevékenységi kör-
ben, mennyire és miként szolgálják ki a termelõket. 

Heroikus, ám túlméretezett az önkormányzatok szerepvállalása a köz-

munka- és/vagy a szociális földprogramok szervezésében. Itt nem a szük-
séges karbantartási, településszépítési feladatok határozzák meg a köz-
munka mennyiségét és a közmunkások számát, mint Zalában, hanem a
rászorulók által teremtett szükség. Itt (is) harcolnak a közmunka minden
válfajáért, ha csak a segélyezésben maradásért is, a nyugdíjas háztartások
kivételével szinte minden család érdekelt a részvételben. Az a szerep pedig,
amelyet az önkormányzatok a szociális földprogramok megszervezésében
játszanak, nemcsak túlzó de – mivel gazdaságszervezésrõl van szó – tulaj-
donképpen rendszeridegen is. Hogy mégis sikerrel gyakorolják, abban sze-
repet játszik az, hogy sok polgármester agrármérnöki végzettséggel vállalt
településvezetõi feladatokat, tudásuk, fogékonyságuk is megvan a mezõ-
gazdasághoz. Ugyanakkor a beszámolók jelzik a szociális földprogramok
felemásságát, a gazdaságon kívüli szereplõk erõlködését a gazdaság margó-
ján, amibõl nem lesz sem biztos munka, sem vállalkozás, legjobb esetben –
s ez persze nagy eredmény – önállósodó, jövedelemkiegészítést célzó kis-
termelés. A szociális földprogramok sérülékenységét mutatja, hogy egyik
évrõl a másikra megszûnhet egy-egy tevékenység: ez történt a kisléptékû
tehenészetekkel Túristvándiban. Az éveken keresztül sikeresen folytatott
tehéntartást az érintettek jellegzetes, „jelenre orientált” döntései segítették
idõ elõtt múlt idõbe tenni, az tudniillik, hogy a termelõk korábban eladták
a tejkvótájukat. A kvóták értékesítése bizonyos értelemben racionális csele-
kedetnek minõsíthetõ, hiszen az érintettek nem kívántak/tudtak a tejter-
meléssel vállalkozásszerûen foglalkozni, jól jött továbbá a kvóta ára is. Ám
az alacsony átvételi ár miatt a termelés még az önkormányzati kiegészítés
mellett is veszteségessé vált, ezért fel kellett azt számolni, így elestek egy
jövedelemkiegészítési forrástól, mely egyetlen évben is többet hozott (volna),
mint a tejkvóta ára. 

A Tiszaháton, akárcsak Belsõ-Somogyban, jelen van a gettósodás veszélye;
a vizsgált települési körben Uszkán került többségbe a cigányság a helyi
társadalomban, és erõsen érintett további két község, Botpalád és Sonkád.
Sõt, azokban a falvakban is, amelyekrõl az antropológiai leírások beszá-
molnak, 25–30%-os a cigányság aránya. Tiszacsécsén és Túristvándiban bé-
kében élnek cigányok és nem cigányok, bár az elõbbi községben viszonyla-
gos térbeli elkülönültségben, a falu szélén, mégis integráltan, ami a
közjavakból, a kínálkozó kereseti lehetõségekbõl való részesedésüket,
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megbecsültségüket illeti. Teljesítménye szerint ítélik meg itt a cigányt is, a
magyart is, a szegénység pedig egyformán sújtja egyiket is, másikat is, ezért
az esettanulmányok nem jeleztek éles etnikai törésvonalakat.

A vizsgált szatmári kistájon a lakosság elsõsorban megélhetésének tá-

mogatását igényli a közszereplõktõl. Ez az, ami az önkormányzatok szá-
mára lépéskényszert teremt, s e vonatkozásban tiszteletre méltó eredmé-
nyeket mutathatnak fel. Részben ezzel függ össze az is, hogy az
összefogásra való nagyobb rászorultság jegyében közös akciókra is fogéko-
nyabbak; a falusi turizmus meggyökeresedésére kívántak nagyobb esélyt
teremteni a Szatmári Fesztivállal, de egyetértés van a középfokú képzõ in-
tézmények megerõsítésének szándékában is, ami egyszerre biztosíthatja az
intézmények és a fiatalok megtartását – legalább további néhány éven át –,
miközben a képzetlenség újratermelõdése is csökkenhet.

A lejtõ alján: Dráva menti és csereháti töredékek

Az alábbi fejezet azon esettanulmányok és antropológiai leírások összegzé-
sére vállalkozik, amelyek az Ormánsággal szomszédos, délnyugati határ-
övezetben elhelyezkedõ Drávaszögrõl, továbbá az északkeleti határvidéken
fekvõ Tornai-medencérõl szólnak. Az itt lévõ falvak képviselik az ország
legrosszabb helyzetû lakóhelyi közösségeit: az õket összekötõ délnyu-
gat–északkelet irányú átló végpontjai környezetében találjuk a „települési
lejtõ” és a fejletlen régiók felé mutató „regionális csúszda” metszéspontját,
azaz legalját. (Bihari–Kovács, 2006) A baranyai lengyári kolónián vagy a
csereháti Láposon14 élõk egyaránt reménytelenül kívül rekedtek a többségi
társadalom körein, a köztük mérhetõ fokozati különbségek, bár léteznek,
elenyészõek. 

Amint erre a bevezetõben már felhívtuk a figyelmet, valamennyi aprófal-
vas térségre, így az általunk vizsgáltakra is a mozaikos szerkezet jellemzõ –
gyakran gyökeresen más társadalmi összetételû falvak helyezkednek el egy-
más szomszédságában –, a kérdés csupán az, hogy a világosabb és sötétebb
tónusú mozaikcserepek közül melyek kerülnek túlsúlyba. Mivel tudatosan
törekedtünk arra, hogy mintánkban a legrosszabb helyzetû, északkelet-, és
délnyugat-magyarországi perifériákról szerepeljen egy-egy mikrotérség,
természetes, hogy ezek kerültek a hierarchia aljára; ha úgy tetszik, az empi-
rikus vizsgálatok megerõsítették a statisztikai alapú elemzések eredményeit.
Valószínû azonban, hogy nem lenne annyival sötétebb a csereháti és a drá-
vaszögi perifériákat ábrázoló kép a szatmári és somogyi tájakéinál, ha ott is
készültek volna antropológiai leírások a gettósodó falvakról, hiszen ilye-
nek mindegyikben vannak.15 Ugyanakkor az is tény, hogy a kistájak szintjén
is van különbség a korábban és az alább bemutatásra kerülõk között az
utóbbiak hátrányára. Ennek az az oka, hogy mind az északkeleti, mind a
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délnyugati perifériákon a gettósodás vált a társadalmakat formáló legfonto-
sabb erõvé. Néhány települést már eluralt, mások stratégiáit a védekezés
határozza meg. Ezért a következõkben az esettanulmányok azon részleteit
emeljük ki, amelyek lehetõvé teszik e folyamat alaposabb megismerését.
(Lásd fõként Durst Judit, továbbá Feischmidt Margit, Kovács Éva és Szabolcska
Orsolya írásait a kötetben.)

Országhatárok menti, hagyományosan gyenge eltartóképességû terüle-
ten járunk e két vidéken: a Drávaszögben a 20. század elsõ felében az Or-
mánsághoz hasonló körülmények között, vizek és lápok által körbezárt,
nagybirtokok által leszorított birtokaikon gazdálkodó református magyar
családok születéskorlátozással válaszoltak a szûkös feltételekre, míg a Cse-
reháton a természeti és társadalmi korlátokat fõleg a férfiak kitermelõ ipari
és amerikai vendégmunkája volt hivatva megkerülni. A nemzetiségi össze-
tétel változatosabb volt a Drávaszögben, ahol a református magyar mellett
sváb és sokác népességû falvak feküdtek egymás szomszédságában, s ez a
nemzetiségi tarkaság a külterületekre, az egykori uradalmi és parasztok ál-
tal lakott pusztákra is kiterjedt. A Tornai-medencében katolikus magyar fal-
vak sorakoztak egymás mellett. Közös vonása volt az egymástól távol fekvõ,
erõsen szabdalt településszerkezetû két kistájnak a falvakon kívül elhelyez-
kedõ cigánytelepek viszonylagos sûrûsége. A Drávaszögben a születéskor-
látozás, a ki- és áttelepítések ingatták meg a falvak társadalmát a 20. század
elsõ felében: a kényszerrel távozó kulák és sváb családok helyébe felvidéki,
délvidéki és erdélyi családok érkeztek, szegény emberek a szomszédos
pusztákról éppúgy, mint az ország különbözõ szegleteibõl. A történelmi
turbulenciák elültével kialakult kistelepülési társadalmak, bár a korábbi
alapokon építették fel alá- és fölérendeltségi viszonyaikat, elveszítették ko-
héziójukat: a hierarchia csúcsán lévõk nem voltak képesek saját értékrend-
jük, életvitelmintáik általános érvényûvé tételére. Feischmidt Margit és Kovács
Éva tanulmányai házról házra haladva mutatják be a vidék mozaikosságát
falvak, telepek szintjén tükrözõ, széttöredezett helyi közösségeket: egy G. Fe-
kete Éva kategóriarendszerében „típusosnak” számító, 250 lelkes aprófaluét
(Drávacsehi) és egy 70-80 fõs népességet számláló valamikori munkáskoló-
niáét (Drávaszabolcs, Lengyári telep). 

A drávaszögi fejleményekkel ellentétben, amelyek a helyi közösségeket
alapjaikban ingatták meg, a Tornai-medencében „csak” lefejezõdött a fal-
vak társadalma az ötvenes években, ami nagyarányú elvándorlást indukált
az ipari centrumok felé. A hatvanas-hetvenes évek cigánypolitikájának vé-
grehajtása16 is hasonlóan történt a két kistájon: a megszüntetett cigánytele-
pek lakosságáról itt is, ott is a közös tanácsok székhelyein határoztak a
társközségek rovására. Bár különösen Baranyában spontán vándorlási folya-
matok is elõidézhették egy-egy kedvezõtlen fekvésû aprófalu elcigányoso-
dását, végsõ soron a cigánytelepek felszámolására irányuló, az elzárt kiste-
lepüléseken kínálkozó erõforrásokra (kiüresedõ lakóházakra) támaszkodó,
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jó szándékú döntések vezettek negyed század múltán ahhoz, hogy a ci-
gányság a helyi társadalom többségi csoportjává vált. Azokon a települése-
ken, amelyekre tanácsi határozatokkal irányították a rossz minõségû ottho-
naikból kiköltöztetett cigány családokat, egy generáció múltán a

települések, illetve a kül- és belterület közötti szegregáció immáron a köz-

ségek belterületén (re)konstruálódott újra vagy/és tüntette el a határokat
kül- és belterület, cigánytelep és falu között. (Durst Judit láposi tanulmá-
nyában leírja, hogy amint az új, „Cs-lakásokba” költözõk távoztak a régi
putrikból, elfoglalták azokat a fiatalok, s ezzel ellehetetlenítették negyed-
százada esedékes megszüntetésüket. Itt a szükség tartja fent a bontásra
ítélt viskókat.) Helyi színekkel tarkítva, de ugyanaz történt-történik Láposon
és Bódvalenkén, mint Alsószentmártonban és Siklósnagyfaluban. (Lásd Virág
Tünde és Osgyáni Gábor írásait e kötetben, továbbá Havas, 1976, 1999,
illetve G. Fekete, 2005.) 

A falvak elcigányosodása az õslakosság szelektív elvándorlásának és a be-
vándorlók magas természetes szaporodásának együttes következményeként
állott elõ. Gettószerû társadalom ott alakult ki, ahol a cigányság soraiból is
elköltöztek a jövõorientált, parasztosodó, a következõ generáció iskolázta-
tási esélyeit is szem elõtt tartó családok. Õk jobb helyzetû településeken te-
hettek egy újabb lépést az integrálódás útján, míg a hátramaradottak minta-
adó és kezdeményezõ, szervezõ képességekkel rendelkezõ középgeneráció
nélkül maradva, egyfajta jelenorientált életvitelre, a puszta túlélésre voltak
kénytelenek berendezkedni. A normaszegés sem ritka ezeken a települése-
ken: ilyen például az önkéntes „putrifoglalás”, az „erdõre járás” vagy akár a
„kamatolás”, a kölcsön törlesztésekor szedett uzsorakamat – mindháromra
a láposi esettanulmány szolgáltat példát Durst Judit tollából.17

A ma szorításában a holnap erõforrásait feláldozó kényszerek nemcsak a
legnagyobb szegénységben élõk között vannak jelen, láttunk erre példát a
szatmári tehéntartók esetében is. A gettófalvakban azonban ez a jelenori-
entált, helyenként szélsõséges, rombolásba torkolló formákat öltõ életvitel
válik egyre inkább általánossá. Utóbbira példa, amikor tüzelõ híján a házak
tetõdeszkái kerülnek tûzre (Ladányi–Szelényi, 2004), vagy olyan tevékeny-
ségek intézményesülnek a közösség életében, mint az uzsora fejében törté-
nõ hitelezés, ami gyors ütemben fosztja meg a legrászorultabb családokat
csekély jövedelmüktõl. Ezekben a magukra hagyott közösségekben a ka-
matolók („milliomosok”, „bárók”) megfélemlítésen és erõfölényen alapuló
hatalma váltotta fel a korábbi patrónus–kliens kapcsolatokat, legalábbis
azok egy részét, amelyek az elõzõ generációban még éltek a paraszt és cigány
családok között, sõt, a csereháti falvakban az ún. „komaságban” intézmé-
nyesültek. Ám ha komaság nem is, a kölcsönös rászorultság a legtöbb ha-
sadt társadalmú faluban összefûzte az elöregedõ paraszttársadalmat és a
frissen beköltözõket: a parasztok munkaerõre, a cigányok helyi ismeretekre
és keresetre szorultak. A szükség eluralkodása és az új betelepülõket koráb-
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ban fûtõ asszimilációs ambíciók ellobbanása az egyik oldalon, az idõs pa-
rasztokat is sújtó elszegényedés és bizalomvesztés a másikon, eltépte eze-
ket a szálakat is. (A gettó kialakulását és a gettófaluban élõ törvényeket
Durst Judit tanulmánya mutatja be a legérzékletesebben.) A „népnyelv”
ugyanúgy bélyegzi meg a kirekesztett településeket és lakóikat északon és
délen: „Amikor már valaki mondja, hogy itt lakom, akkor már húú,

Csikágóba vagy, akkor már az nem ember. Ember, de mégse…” (Kovács,
139) – szól az idézet a Drávaszögbõl. „Ami most itt van, az a csikágói falu-

nál rosszabb” – így Láposról. (Durst, 248)
A lengyári kolónia egyik lakójától származó elsõ idézet talán a legfonto-

sabb kérdést exponálja, amely a gettósodásról szóló diskurzussal kapcso-
latban felvethetõ. A mélyszegénység, az egyre nagyobb mértékû kirekesz-
tettség – ami részben következménye, részben forrása a kényszerekkel
övezett, „jelenre orientált” életvitelnek – stigmatizáló erõvel bír, különösen
akkor, ha az adott környezetben cigány családok is élnek, méghozzá egyre
nagyobb számban. A cigányság ugyanis mind a lengyári telepen, mind Drá-
vacsehiben kisebbségben van, a családok 30–40%-át teszi ki, ugyanakkor
mindkét településen várható, hogy inkább elõbb, mint utóbb többségi cso-
portot alkot. „Ide magyar nem jön. Mi meghalunk, kész. Csehiben tíz év

múlva minden csupa cigány lesz.” (Feischmidt, 117) Egyrészrõl az elõre
vetülõ jövõ, másrészrõl a fiatalabb, nem cigány nemzedék életvitelében és
reprodukciós stratégiáiban megnyilvánuló hasonlóságok, az egyre több vegyes
házasság miatt elmosódó határvonalak relativizálják, kiterjesztik az etnikai

törésvonalakat az azonos vagy hasonló életvitelt folytatókra. (A határok elmo-
sódását közvetve ugyan, de jól érzékeltetik Szabolcska Orsolya fiatal nõkrõl
készített portréi.)

Az a szélsõségesen kiszolgáltatott, egyszerre végtelenül gyámoltalan,
ugyanakkor a mások és önmaguk ellen irányuló agresszió számos formáját
felvonultató világ, amely a vizsgált perifériák gettófalvairól felsejlik, nem
sok jóval kecsegtet a jövõre nézve. Bár élhetõ falvak még ezeken a tájakon
is akadnak – ilyen Hidvégardó18 a Csereháton és Matty a Dráva mentén –,
szigetszerû létük fenntarthatósága, ha mégoly kívánatos is, nem tûnik reá-
lisnak nemhogy hosszú távon, középtávon sem.  

A tartós gazdasági depresszióval küszködõ régiók e periferikus helyzetû,
rendszerint zsákhelyzetben lévõ, azaz átmenõ forgalommal nem rendelke-
zõ kistelepüléseit, ha nem a gettósodás, akkor a végletes elöregedés, ki-

üresedés fenyegeti, ami radikális funkcióváltozást idézhet elõ, és/vagy végsõ
soron a települések teljes elnéptelenedéséhez vezethet. Osgyáni Gábor tanul-
mányában bemutatja, hogy ez történt a csereháti Tornabarakonyban, illetve
Becskeházán. Egyelõre szórványosan ugyan, de az északkeleti periféria el-
néptelenedõ falvaiban is megjelentek a régi parasztházakat vásárló nagyvá-
rosiak és külföldiek – itt elsõsorban szlovákok –, utóbbiak egyelõre sokkal
kisebb mértékben, mint a zalai vagy somogyi dombvidéken. A vizsgált dráva-
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szögi települések közül csak az a falu képvisel számottevõ vonzerõt a hét-
végi házat/második otthont vásárló németek számára, ahol a cigányság
nincs jelen. Ebben a szép fekvésû, mára kevesebb mint négyszáz lakosnak
otthont adó Mattyon mûködik Baranya megye egyik legnagyobb falusi tu-
risztikai vállalkozása, szoros kooperációban egy diákok táboroztatására szako-
sodott céggel. Mellettük egy harkányi család nyaranta éttermet üzemeltet,
ebben a faluban tehát komoly esélye van a falusi turizmus meggyökerese-
désének. Ám a mikrotérség települései közül egyedül ebben. Prosperáló

falusi turizmus ugyanis nem jöhet létre erõsen szegregálódó településeken.

A két mikrotérség gazdasági erõforrásait számba vevõ bevezetõ tanulmá-
nyok meglehetõsen súlyos válsághelyzetrõl tudósítanak. Különösen a Tor-
nai-medencére mondható el, hogy szinte teljes egészében felszámolódott

a helyi gazdaság: a bányák bezártak, a termelõszövetkezetek utódszerve-
zetei kis- és középüzemi szintre olvadtak, mellettük csupán egy-két faipari
üzem nyújt néhány szerencsés férfi számára munkalehetõséget. Idénymun-
kát a gyümölcsösök biztosítanak, ám messze nem eleget. Ezért itt is a mun-
kaerõ észak-alföldihez mérhetõ „torlódása” tapasztalható. A megoldások is
hasonlóak: a polgármesterek hozzáértése, kapcsolatrendszere és ambíciói
függvényében kiterjedt szociális földprogramok mûködnek egyes települé-
seken, olyanokon is, amelyeken 70%-os arányú a cigányság részaránya
(Tornanádaska). Ugyanakkor más falvakban nyoma sincs a szociális föld-
programnak, s ha mégis, szervezését nem tartják sikeresnek sem a kedvez-
ményezettek, sem a településvezetõk. Tipikus kudarctörténetekrõl e kötet
szerzõi nem szólnak, de azok aligha lehetnek mások, mint amilyenekrõl
Ladányi és Szelényi számol be csenyétei tapasztalatok alapján. (Ladányi–
Szelényi, 2004) Noha néhány településen – összeszûkülve, de – megma-
radt az önellátást és a kisléptékû termékértékesítést célzó kisüzemi gazdál-
kodás (Hidvégardó), ezen a vidéken összességében nem jellemzõ az a fajta
„tömeges iparkodás”, amelyet az észak-alföldi esettanulmányok dokumen-
tálnak. Az egyre inkább mélyszegénységbe süllyedõ családok számára
„nem éri meg” a földet túrni, amihez tudás, némi befektetési képesség és
jövõorientált attitûd volna szükséges, így marad a nélkülözés vagy a nagy-
áruházakba irányuló szervezett bevásárló utak hol szomszédok összefogá-
sában, hol községi szervezésben, falugondnoki busszal. (Csupán zárójel-
ben jegyezzük meg, hogy a falugondnoki szolgálat ilyetén használata nem
ellentétes a szabályokkal. Mindamellett logikus végkifejlete egy hanyatlás-
történetnek, ami ugyanakkor szöges ellentétben áll a falugondnokság ere-
deti – az alapító Kemény Bertalan által képviselt – eszméjével.)

A Dél-Dunántúl szegletében a szociális földprogram elsõsorban a siklósi
bejegyzésû cigány érdekvédelmi szervezethez (SVCÉSZ) kötõdik, akárcsak
a nagyobb, pályázati pénzbõl finanszírozott közmunkaprogramok lebonyo-
lítása, igaz, nem minden probléma nélkül. (Lásd errõl Kovács Éva tanulmányát
a kötetben.) Virág Tünde tanulmánya szerint a gyakorlatilag csak cigányok
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lakta Alsószentmárton önkormányzatának aktivitása emelkedik ki a közfog-
lalkoztatás területén, más településeken errõl nem tettek említést. Ez vél-
hetõen annak köszönhetõ, hogy a Drávaszögben nem volt olyan mértékû a
gazdaság összeroppanása, mint északkeleten, és a háromosztatú kistérség

nem túl erõs központjai együtt számottevõ foglalkoztatási kapacitással

rendelkeznek. Hozzátehetjük, hogy a régióközpont is feleakkora távolság-
ban van, mint északon. Ezenfelül dolgozik néhány ember a beremendi ce-
mentmûvekben, és a harkányi szállodák is foglalkoztatnak néhány eltökélt,
takarítónõi, konyhalányi munkájukban önbecsülésük zálogát látó, tehetséges
és fegyelmezett cigány asszonyt, akik rendszerint családfenntartók, s koru-
kat, nemüket meghazudtoló erõfeszítésekre kényszerülnek nap mint nap.
(Lásd errõl Feischmidt Margit tanulmányát a kötetben.) Emellett – amint
azt Virág Tünde írása szemlélteti – a mezõgazdasági üzemek is viszonylag
sikeres átalakulási folyamaton vannak túl. A drávaszabolcsi székhelyû ko-
rábbi termelõszövetkezet középüzemi méretû, stabil részvénytársaságként
ad mintegy 80 embernek munkát, az állami tulajdonú Bólyi Rt.-nek is ma-
radtak/születtek foglalkoztatást biztosító érdekeltségei a térségben, s a pár-
száz hektáros egyéni gazdaságok is – új típusú szövetkezetbe tömörülve –
próbálnak felszínen maradni a „nagyokkal” folytatott versenyben. 

Bár a mélyszegénységben élõ családok számára az utódszervezet és az új
vállalkozók (különösen a teljes gépesítésre törekvõ gabonatermelõk) kevés
munkát adnak, ami – ahogy tanulmányában Feischmidt Margit felhívja rá a
figyelmet – felveti az erõforrások kolonizációjának kérdését, ám a piacgaz-
daság helyettesítésére a keleti perifériákon tett óriási erõfeszítések mutat-
ják a mégoly tökéletlenül mûködõ piacgazdaság jelenlétének fontosságát.
Ugyanis bármilyen állami vagy önkormányzati alapú „gazdaság” csak gyenge
mása lehet a mégoly tökéletlen, valóságos piacgazdaságnak. Persze nem
mindegy, hogy milyen piaci alapú termelés folyik egy adott tájon, hogy az
mekkora munkaerõ-keresletet gerjeszt, és ez a kereslet milyen munkaerõ-
re irányul. A mezõgazdaság ott tud – egyelõre legalábbis – munkalehetõsé-
get biztosítani napszámosok számára, ahol intenzív formáit mûvelik (mint
például a Villány-Siklósi borvidéken). Itt a szõlõk évtizedek óta viszonyla-
gos biztonsággal nyújtanak munkalehetõséget cigány és nem cigány szegény
embereknek a mezõgazdasági idénymunkára jellemzõ munkaszervezeti
formákban (amikor is egy munkaszervezõ vállalkozó áll a megrendelõ és a
munkavállaló között). Ez óhatatlanul dupla kizsákmányolást és dupla ki-
szolgáltatottságot von maga után a hierarchia aljára szoruló napszámosok
számára, ugyanakkor sokaknak biztosít legális idénymunkát és – a téli kar-
bantartási munkák közbeiktatásával – keveseknek, a jó, megbízható mun-
kaerõnek egész éven át nyújt megélhetést. (Lásd Virág Tünde tanulmányát
a kötetben.) Ezért ezen a vidéken a kiterjedt szociális földprogramoknak
nincs kereslete, itt piaci szereplõk biztosítanak olcsó bérû mezõgazdasági
munkát az azt keresõknek/elfogadóknak. Az önellátásra történõ vagy kis-

25•    B E V E Z E T Õ    •

lepkeny ue bev1.qxd  2008. 09. 24.  10:37  Page 25



léptékû, helyi értékesítésre irányuló kistermelés itt is erõsen hanyatlóban
van. Akár korábbi „háztájizó” hagyományokra, akár önálló termelõi múltra
épül (egy horvátországi menekült család esetében), Drávacsehin is csak
azokban a családokban van jelen, amelyek közvetlenül erre szocializálód-
tak. A porták jelentõs része elhanyagolt, míg a lengyári kolónián a lehetõ-
ségek a kis elõkertek virágosítására szorítják a kertmûvelõ ambíciókat.

Míg az északkeleti periféria önkormányzatai a szatmáriakkal hasonló ki-
hívásokkal néznek szembe, és az intézményfenntartás mellett legfõbb
gondjuk az, hogy a tömeges mértékû munkahelyhiány körülményei között
valamiféle megélhetéshez juttassák az ott élõket, addig a délnyugati határ-
szél önkormányzatainak zömét ez a gond kevésbé szorítja, közmunkaszer-
vezõ tevékenységük nem haladja meg a többi dunántúli terepen tapasztalt
mértéket, szociális földprogramokra nem nyújtottak be pályázatot.

Összegzés

A végsõ tanulságok levonásához érkezve elõször is köszönetemet fejezem
ki a kutatás minden résztvevõjének, különösen e kötet szerzõinek, adat-
közlõiknek, s a könyv szerkesztõjének, Váradi Monika Máriának, aki az itt
összegzett kutatási komponens irányítója volt, s akinek erõfeszítései nagy-
ban hozzájárultak ahhoz, hogy az aprófalvakról született képek ilyen gaz-
dagon illusztráltak.

A kötet elolvasása után többet tudunk olyan húsbavágó kérdésekrõl,
mint hogy hol húzódnak a földrajzi és társadalmi értelemben vett perifériá-
kon súlyos rengésekkel fenyegetõ törésvonalak; megtudhatjuk, mi a kü-
lönbség szegény falu és mélyszegény gettó között. A szegregált, mélysze-
génységben élõ közösségekrõl szóló írások drámai közelképei mellett
számos apró részlet kerül felszínre a vidéki Magyarország hétköznapjairól,
élhetõ és kevésbé élhetõ helységeirõl, értékõrzõ és értékváltó közösségeirõl,
ködbe veszõ korábbi életmódmintákról, a generációváltás élességét jóval
meghaladó népességcsere és kultúraváltás következményeirõl. Szemünk
elõtt foszlik szerte a késõ-kádári idõk polgárosító második gazdasága, és pe-
reg le a szûk helyi vállalkozói csoportok belharca a megkapaszkodásért, to-
vábbá az azzal együtt járó vagyonosodásért, miközben a „tét”, a mezõgazda-
sági nagyüzem, szerencsés esetben túléli a viharos idõket, ám számottevõ
munkalehetõséget a helyiek számára csak akkor biztosít, ha történetesen
még küszködik állattenyésztéssel vagy a kertészet valamelyik ágazatával. 

A hanyatlást bezáruló iskolakapuk, szegényes, vegetáló vállalkozások
fémjelzik mindenütt; az aprófalvakkal körülvett központok, rendszerint
szintén kistelepülések, valamennyien harcban állnak intézményeik megõrzé-
séért, s nem mindegy, hogy ez a harc milyen eredménnyel végzõdik. A teljes
kiüresedés ugyanis nagyon komolyan veszélyezteti a többé-kevésbé fennálló,
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kistáji (mikrokörzeti) szintû egyensúlyokat: a körzetközpontok funkcióinak
beszûkülése rendszerint a környezõ apró- és törpefalvak számára is erõfor-
rásvesztéssel jár. Az öt terepen tapasztalt közös vonások azonban itt véget
is érnek: a csendben öregedõ, átrendezõdõ, lakóhelyi és üdülõ funkciókra
váltó, kisvárosok árnyékában, azok erõforrásaival élõ zalai vidéket világok
választják el az északi perifériáktól. Zalában a kevés, integrált, mobil cigány
család erõforrást jelent a helyi közösségek számára. Észak-Magyarországon
(és néhány Dráva menti településen) homogén etnikai gettók alakultak ki
mozdíthatatlan, térbeli és társadalmi mobilitásra jórészt képtelen, szegény-
sorba szorult emberekkel, s a cigányság egyre több településen válik a helyi
társadalom többségi csoportjává. Az északi végek kistelepülésein is jelen
vannak az elöregedéssel, kiüresedéssel, kényszerû funkcióváltással kapcso-
latos problémák, ám azokat felülírja a megélhetésért folytatott küzdelem.
Akut és tömeges itt a munkahelyhiány, ezért munkát keresõk tízezreit pró-
bálják az önkormányzati szervezésû közmunkák és szociális földprogra-
mok keresethez juttatni, több-kevesebb sikerrel. Végletes különbségek
ezek! E vonások pontszerûen a többi kistájon is dokumentálhatóak, ami
egyfajta átmenetet képez a két véglet között.

Ahol kicsi a baj, ott a környezet erõforrásainak kisugárzó ereje „magától”
kínálja a kiutakat. Ahol nagy a baj, ott nincs könnyû segítség, nem bízha-
tunk jól bevált módszerekben, a befektetõi akarat vagy a fejlesztéspolitika
erejében. Ott a hanyatlás lassítására – a meglévõ erõforrások védelmével és
az új, életképesnek bizonyuló csírák megerõsítésével – éppúgy oda kell fi-
gyelni, mint az elsõdleges és a másodlagos gazdaság, továbbá a közszféra
bõvítésére, fejlesztésére. Ez – bár nem nélkülözheti a helyi közösségek és
önkormányzatok aktivitását – nem települési, önkormányzati léptékû fel-
adat, távolról sem csak helyi beavatkozásokat igényel. Országos erõfeszítés-
re, a regionális és annál nagyobb léptékû térbeli, gazdasági és migrációs
folyamatok megértésére, mindezek fényében megvalósított fejlesztésekre,
a mobilitás feltételeinek erõsítésére, ennek részeként a kapcsolatrendsze-
rek bõvítésére, kulturális érzékenységre és toleranciára, eme értékek birto-
kában a közszolgáltatások feladathoz arányosított és innovatív fejlesztésére,
vagyis elkötelezett segíteni akarásra van szükség. Kezdetként.

Jegyzetek

1 A projekt címe: Az aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlõségéért. NKFP 5/051/04.
Témavezetõ: Kovács Katalin, MTA Regionális Kutatások Központja. A konzorciumi
partner részérõl Szijártó Zsolt, a PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéké-
nek vezetõje volt a vizsgálat és az ahhoz kapcsolódó oktatási tevékenység irányítója.

2 Eddig megjelent átfogó mû: Kovács Éva (szerk.): Közösségtanulmány. Módszertani
jegyzet. Néprajzi Múzeum–PTE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.
Regio Könyvek 2007. A hallgatók és tanáraik munkáját dicséri, hogy a terepmunkák
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során feltárt és a kutató-szemináriumok során feldolgozott anyagokból hat szakdol-
gozat, tíz szigorlati és TDK-dolgozat készült.
Elõkészületben: Kovács Katalin (szerk.): Kistelepülések az ezredfordulón. Realitá-

sok és remények. Kiadja az MTA Társadalomtudományi Központ. (Sorozat: Glatz Fe-
renc [szerk.]: Stratégiai Tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Mûhelyta-
nulmányok.)

3 Juhász Pál, Kiss József, Kuczi Tibor, Sárkány Mihály, Szuhay Péter, Timár Judit. 
4 Zala megye, Zalaszentgróti kistérség.
5 Somogy megye, Marcali kistérség.
6 Baranya megye, Siklósi kistérség.
7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Fehérgyarmati kistérség.
8 Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Edelényi kistérség.
9 A tananyag bõvített összegzése a fent hivatkozott Közösségtanulmány c. módszertani

jegyzet Kovács Éva szerkesztésében.
10 A Dél-Dunántúlon pl. a téeszek fõleg férfi munkaerõt foglalkoztattak, az asszonyok

számára kevés munkahely adódott, míg Szatmárban magasabb volt a nõi foglalkoz-
tatás mértéke, részben az eltérõ termelési szerkezetbõl adódóan, részben azért,
mert a férfiak közül sokan keresték kenyerüket távolsági, hetente hazajáró ingázó-
ként. Rácz Katalin tanulmánya utal erre a kötetben.

11 A városok gazdaságának specializálódását, a városok közötti ingázás nagymértékû
növekedését tükrözi ez utóbbi mutatószám, ami különösen a szellemi foglalkozásúak
körében számottevõ. (Bihari–Kovács, 2006)

12 2001-ben az észak-magyarországi régióban 54 000, az észak-alföldiben 24 000, a dél-
dunántúli régióban 23 000 fõvel kevesebben ingáztak, mint 1990-ben. Ugyanakkor a
Közép-Dunántúlon 15 000, a Nyugat-Dunántúlon 16 000 fõvel nõtt az ingázók száma.

13 A kisgörbõi iskolában bezárása elõtt összesen 40 gyermek tanult, közülük 13 cigány.
Az iskola bezárását itt nagyobb mértékben okozta a volt székhelytelepülés, Kisgörbõ
rendszerváltozás utáni ellehetetlenülése, gyors népességvesztése és a közös intézmé-
nyek sorsával kapcsolatos döntéshozói bizonytalanság, ellenérdekeltségek a környezõ
települések részérõl. Baumann Tímea esettanulmányából azonban kiderül, hogy a
„zsigeri cigányellenesség” is beütötte a maga szögét a kisgörbõi iskola koporsójába. 

14 A község megnevezése fantázianév.
15 Szenyérrõl ugyan szerettük volna, ha születik egy közelkép, ám ez sajnos nem ké-

szült el, Uszkáról (Szatmár) pedig korábban született egy tanulmány (Bressel at al.,
é.n.), ezért Uszka kutatás-etikai okokból maradt ki a mélyfúrásra kijelölt terepek közül. 

16 2/1965. ÉM-PM együttes rendelet a szociális követelményeknek meg nem felelõ te-
lepek fölszámolásáról.

17 Többek között ezért tartjuk alkalmazhatónak a jelenség azonosítására az észak-ame-
rikai városi párhuzamokra utaló gettósodás fogalmát, míg a homogenizálódó, kire-
kesztett helyi társadalmakra az underclass kategóriáját, melyet Ladányi és Szelényi
vezetett be a magyar szociológiai diskurzusba. (Ladányi–Szelényi, 2004)

18 A két csereháti falut a róluk szóló tanulmány szerzõje „átkeresztelte”, ezzel kívánva
védeni a történetek szereplõit. Bordó és Lápos tehát nem valódi neve a két szom-
szédos községnek. A többi szerzõ nem érezte úgy, hogy adatközlõik az anonimitás
ilyen szigorúan felfogott védelmére szorulnak.
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KISS JÁNOS PÉTER

Aprófalvasodás és aprófalvaink sorsa – 

történelmi metszetben

Az aprófalu-probléma kutatási háttere

A kistelepülések, és különösen az 500 léleknél is kevesebbet számláló köz-
ségek – aprófalvak – az utóbbi évtizedekben a hazai társadalomkutatás
„népszerû” témái közé tartoznak. Az 1980-as években különösen sok tanul-
mány született róluk (lásd Enyedi, 1985; Nemes Nagy, 1982; Vágvölgyi (szerk.),
1982; Vági, 1984, 1985, 1986; Degré–Foki (szerk.), 1987; Beluszky, 1988;
Kovács, 1990), de a rendszerváltás után is érzékelhetõ maradt a kutatói érdek-
lõdés irántuk. (Balogh, 2006; Bajmócy–Balogh, 2002; G. Fekete, 2004; Kovács,
2000, 2004; Ignits–Kapitány, 2007 stb.) Emellett az MTA Regionális Kutatá-
sok Központja kétévente rendezett falukonferencia-sorozatának is rendsze-
resen, több elõadásban visszatérõ témái, az utóbbi évtizedben a vidékfejlesz-
tési irodalom is jelentõs figyelmet szentel nekik. (Kovács, 2003; Csatári,
2000) Pedig súlyuk az ország összlakosságához mérten régóta csekély: az
elmúlt száz évben már soha nem emelkedett 3% fölé (2006-ban épp a ma-
gyar lakosság 2,8%-át tette ki az aprófalvak együttesen is mindössze
280 000 lakosa). Még ha csupán a községeket tekintjük, akkor sem mond-
ható jelentõsnek létszámarányuk: a 10%-ot sem éri el. És mégis: a közepes
méretû, egy-két ezer fõs falvak, az alföldi óriásfalvak, a szuburbanizálódó
városkörnyéki községek, vagy a magyar faluállomány más, szintén releváns
elvek alapján elkülöníthetõ csoportjai, amelyekben jóval többen élnek,
mint a kisközségekben, közel sem kaptak ekkora (kutatói) figyelmet. 

A fokozott érdeklõdés mégsem teljesen indokolatlan. Akár „statisztikai
alapon” sem, hiszen például az ország területébõl már jóval nagyobb az
aprófalvak részesedése (2006-ban közel 13%), a települések számát tekint-
ve ma már az igazgatási településállománynak kereken egyharmadát adják
az 500 lakosnál kisebb települések (számuk a 2006. január 1-jei közigazga-
tási beosztást és lakónépességet alapul véve 1046 volt). Tény az is, hogy az
elmúlt évtizedekben egyre több község fogyott 500 lakosnál kisebb mére-
tûvé, így az aprófalvak száma folyamatosan növekedett az országban. A figye-
lem mégis elsõsorban akkor irányult rájuk, amikor különbözõ vizsgálatok
az aprófalvak nagy többségére általánosan jellemzõ problémahalmazt: elsõd-
legesen a falvak átlagát is jóval meghaladó mértékû és sebességû demográfiai
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eróziót, ennek hátterében pedig intézményi és infrastrukturális ellátatlan-
ságot, funkcióleépülést, rossz életkörülményeket, kedvezõtlen munkalehe-
tõségeket, s mindezek következményeként, egyebek mellett, erõsen átala-
kuló, eltorzuló helyi társadalmakat regisztráltak az államszocializmus
idõszakában. (Beluszky–Sikos T., 1982; Enyedi, 1980; Kulcsár (szerk.), 1976)
Az aprófalvak szomorú helyzetének, az aprófalvas „tünetegyüttes” kialaku-
lásának okai között legáltalánosabban és legnagyobb súllyal az államszo-
cialista településpolitikát említette már az 1980-as évek szakirodalma is
(Vági, 1986; Beluszky, 1985), s ez a megítélés az azóta megjelent munkák-
ban sem változott. (Bajmócy–Balogh, 2002; Hajdú, 2001; Beluszky–Sikos T.,
2007) Az 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció kapcsán
elhíresült, de a gyakorlatban az ötvenes évektõl a nyolcvanas évek közepéig
érvényesülõ politika az „optimális településméretet” el nem érõ falvakban a
tanácsok és az ellátó intézmények körzetesítésével, az állami beruházások
minimalizálásával, a magánerõs fejlesztések adminisztratív korlátozásával és
számos egyéb módon valóban alapvetõen gátolta az aprófalvak fejlõdését. 

Ám, mint azt többen is felvetik (pl. Balogh, 2006; Beluszky, 2007; Enyedi,
1985), az aprófalvasodás, illetve az aprófalvak problémái összetettebb gyö-
kerûek. Egyrészt az aprófalvak egyik részének népességfogyása évszázados
trend, sõt a korabeli aprófalvak összesített vándorlási mérlege már a múlt
század elején – 1900 és 1910 között – is negatív volt (noha a természetes
szaporodás a 20. század közepéig még pótolta vándorlási veszteségüket).
Bár van, aki speciális okokat – torz birtokszerkezet, kedvezõtlen mezõgazda-
sági adottságok, Trianon hatása stb. – lát e mögött (Bódi, 1999), az iparoso-
dás, a kapitalizmus, a modernizáció és az urbanizáció általános, természetes
folyamatait tekintve sincs semmi meglepõ a kisközségek népességvesztésé-
ben, hanyatlásában.

A települési rendszer ugyanis a gazdasági, társadalmi struktúra egyik vetü-
lete, s mint ilyen, természetesen folyamatos átalakulásban van: ebbõl követ-
kezõen nem tekinthetõ „örökérvényûnek” egyetlen településtípus sem.
(Kovács, 2004) Márpedig az aprófalu eredetileg a tradicionális, azaz döntõen
önellátó mezõgazdaság adekvát településformája volt. A nemzetközi gazda-
ságtörténeti kutatások egybehangzó tanúsága szerint a tradicionális agro-
technika mellett a középkor végéig a lakóhelytõl legfeljebb 4 km – tagolt
domborzat mellett ennél is kisebb – távolságig volt racionalitása az inten-
zív (szántóföldi) földmûvelésnek, ezt meghaladó távolság mellett a földre
való ki- és hazajutás, illetve a szállítás a parasztok munkaidejének több
mint harmadát tette volna ki. Ezért szerte Európában 100–200 fõs falutele-
pülések, s hozzájuk tartozóan 100–200 hektáros faluhatárok alakultak ki
leggyakrabban (Hofer, 1974), vagyis az aprófalu (és a szórvány) volt a gaz-
daságilag leghatékonyabb települési forma. Ez a helyzet az újkori mezõgaz-
daság technológiai, üzemszervezeti és piaci fejlõdésének következtében fo-
kozatosan változott meg Nyugat-Európában, de speciális körülmények
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esetén keletebbre is: nem véletlen például, hogy a törökök kiûzése után a
magyar Alföldön sem a korábbi aprófalvas települési rend állt helyre. A moto-
rizáció és a mezõgazdaság gépesítése, s végül a mezõgazdaság foglalkozta-
tási szerepének a falusi terekben is bekövetkezõ visszaszorulása aztán vég-
érvényesen felszámolta az aprófalvas gazdálkodási-települési mód elõnyeit,
ellenben a kapitalizálódó és modernizálódó világban egyre több hátrányát
hozta felszínre.

Ezek egyik része gazdasági tényezõ: az aprófalvaknak a modern áruter-
melõ mezõgazdaság, s különösen a koncentrált munkaerõt kívánó ipari,
szolgáltató ágazatok megtelepedésére való fokozott alkalmatlansága, így a
foglalkozási átrétegzõdés idõszakában a helyi munkaalkalmak drasztikus
szûkülése. Egyre fontosabb problémává vált azonban a települési (alap)el-
látó intézmények racionális telepítésének – elégséges méretû helyi piac hiá-
nyában való – lehetetlensége is. A 18. század elõtt a lakosság többsége által
igénybe vett „alapellátás” a falvakban – a papot kivéve – nemigen létezett
Magyarországon, így ezek hiánya nem befolyásolta a falvak életét. Ekkortól
azonban folyamatosan jelentek meg, illetve intézményesültek, „piacosod-
tak”, s váltak a mindennapi élet elengedhetetlen részévé olyan szolgáltatá-
sok, mint az elemi iskola, a bába és az orvos, egyes mesteremberek, a kocsma,
a vásár, a helyi közigazgatás; majd a 20. századtól a bolt, a posta, a modern
közlekedés lehetõsége stb. is. Néhány száz lakosú községekben ezek soha
nem voltak gazdaságosan megszervezhetõk, s ennek problematikus volta –
amit, talán elsõként, a szarvasi polihisztor, Tessedik Sámuel már 1786-ban
megfogalmazott – a következõ kétszáz évben egyre inkább tudatosodott az
érintettekben is. (Beluszky, 2007) Így vált a 20. századra az aprófalvak leg-
sajátosabb problémájává az alapellátás, illetve a helyben hiányzó szolgálta-
tások elérhetõségének biztosítása, ami – a szûkülõ munkalehetõségek mel-
lett – az aprófalvak 1848 után személyében szabaddá vált lakosságának
vándorlási motivációiban is megjelenhetett.

A modern gazdaság- és társadalomfejlõdés évszázados trendje tehát –
1949 és az 1980-as évek között a politikai-hatalmi represszióval súlyosbítva
– az aprófalvak fejlõdése ellen hatott, sõt az aprófalvas településforma lété-
nek hagyományos alapjait számolta fel, vagy fenyegette. Ám – néhány más
országtól eltérõen – Magyarországon csak kivételes esetben néptelenedtek
el, haltak ki aprófalvak. (Ignits–Kapitány, 2007) Bár lakosságfogyásuk mar-
káns – a ma 500 lakosnál kisebb települések vesztesége százéves távlatban
átlagosan is 50% körüli –, ma ugyanúgy, sõt a népesebb falvak aprófaluvá
fogyása révén még inkább jellemzõ településformái hegy- és dombvidékeink-
nek, mint száz esztendeje, 1990 óta ráadásul egy részük stabilizálódása, újjá-
éledése figyelhetõ meg. Ezért úgy véljük, hogy a „megszokott” kérdésfelte-
véssel szemben nem az aprófalvak hanyatlása indokol magyarázatot,
hanem inkább ilyen nagyarányú fennmaradásuk. Az elmúlt másfél évszázadban
bekövetkezett, addigi létalapjukat megrengetõ hatásokkal szembeni viszony-
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lagos állóképességük okait kell megkeresni. Az ilyen irányú kérdésfeltevés
hasznos adalékokat szolgáltathat jövõbeli sorsuk, fejlõdési esélyeik megíté-
léséhez is.

Az aprófalvak történeti vizsgálatának módszertani nehézségei 

Az aprófalvak hosszú idõtávú fejlõdési folyamatainak vizsgálatát több szem-
pontból is jelentõs módszertani problémák nehezítik: az „aprófalu” kate-
gória fogalmi bizonytalansága, az adatoknak a – gyakran változó, s a (de
facto) települési folyamatokat torzító-elrejtõ – közigazgatási keretekhez való
kötöttsége, valamint a hosszú idõtávra rendelkezésre álló, egymással száz
százalékosan összehasonlítható adatsorok hiánya.

Az „aprófalu” kategória jelentéstartalma a szakirodalomban nem teljesen
egyértelmû, hiszen a valóságban sokkal inkább széles átmeneti sáv létezik
az „aprófalvas” jellegzetességeket és folyamatokat mutató és nem mutató
települések között, mintsem pontosan meghatározható lakosságszám.
Adott esetben egy ezerfõs településre is igaz lehet az „aprófalvakról” meg-
állapított tulajdonságok jó része, ugyanakkor léteznek csupán néhány száz
lakosú, ám mégsem mindenben „aprófalvas” jellemzõkkel rendelkezõ köz-
ségek is. Természetes továbbá, hogy egy 50 és egy 450 lakosú település között
a lélekszám különbségének köszönhetõen jelentõs eltérések lehetnek.
Mégis, a statisztikai elemzés lehetõsége, illetve a pontos összehasonlítható-
ság kedvéért „aprófalu” alatt e tanulmányban egy konkrét lélekszámhatárt
– mégpedig minden esetben az 500 lakost – el nem érõ településeket fog-
juk érteni. A vonatkozó hazai szakirodalom nagyobb részében ugyanis
(lásd Enyedi, 1985; Bajmócy–Balogh, 2002 stb.), csakúgy, mint például a
jelenleg hatályos Országos Területfejlesztési Koncepcióban is ezt a lélek-
számhatárt veszik alapul az aprófalvak elkülönítésekor. Megjegyezzük, az
ötszázas lélekszámhatár az aprófalvas „jelenség” érintettjeinek meglehetõ-
sen szûk értelmezését jelenti: az ötszáz lakosnál kisebb településeken csak
elvétve akad kivétel az „aprófalvas problémák” alól, de lényegében véve
sem ma, sem pedig a vizsgált idõszakban nem különbözik tõlük az
500–1000 lakosú kisfalvak többségének földrajzi elhelyezkedése, állapota,
fejlõdési útja, amit a két csoport közötti átmenet, a kisfalvak egyre nagyobb
részének aprófaluvá fogyása is alátámaszt. (Kovács, 2004)1

Témánk speciális, a történeti megközelítésbõl adódó nehézsége, hogy
az ötszáz fõs lélekszámhatárhoz az általunk választott idõpontokban – az
1870 óta nagyjából tízévenként tartott népszámlálások idején, illetve 2006-
ban – nem egy állandó településkör tartozik, hanem folyamatosan bõvülõ,
részben cserélõdõ községállomány. Minél hosszabb idõtávot vizsgálunk továb-
bá – ami a településfejlõdés hosszú távú trendjeinek meghatározása szem-
pontjából igencsak ajánlott –, annál jelentõsebbek az eltérések. Két „rossz”
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közül választhatunk tehát: vagy azonos településkört vizsgálunk hosszabb
idõtávon keresztül – pl. a mai vagy a száz évvel ezelõtti aprófalvakat –, de
ekkor a viszonyítási idõponttól távolodva egyre több, az adott idõpontban
még/már nem 500 lakosnál kisebb településsel is dolgunk lesz; vagy pedig a
mindenkori aprófalu-állományokat próbáljuk összehasonlítani, de ekkor
a különbözõ idõpontokban részben eltérõ településállomány nehezíti az össze-
vetést. Aktuális, 2006-os nézõpontunkból kiindulva az elsõ megoldás tûnt cél-
szerûbbnek, mivel a kétféle megközelítés eredményeinek összehasonlítása
sok esetben értékes adalékokat szolgáltathat az elemzéshez, több esetben hivat-
kozunk a vizsgált évek 500 lakos alatti községállományának adataira is.

Lehetõségeinket nagyban korlátozta a hosszú idõtávú területi elemzések
általános problémája is, nevezetesen az, hogy az azonos módszertannal felvett,
minden idõpontban rendelkezésre álló adatok köre a „jelen idejû” vizsgá-
latokéhoz képest igen szûk: számos releváns szempontra vonatkozóan
csak részlegesen vagy egyáltalán nem álltak rendelkezésünkre statisztikai
kimutatások. Így következtetéseinket néhol kénytelenek voltunk leíró, puha,
esetenként egyedi információkra alapozni.

Az aprófalvak vizsgálatának legfontosabb, legnehezebben kezelhetõ
módszertani problémáját azonban az adatok közigazgatási egységekhez kö-
töttsége: a közigazgatási és települési egységek különbsége, illetve a köz-
igazgatási keretek gyakori változása jelenti. A földrajzi, illetve az igazgatási
településfogalom eltérése épp a legkisebb települések esetében a leggya-
koribb: a néha több száz fõs tanyaközpontok, „szegek”, egykori majorok
helyén tovább létezõ nagyobb lakott helyek stb. igazgatási önállóság híján
nem jelennek meg az aprófalvak között, viszont néhány földrajzilag régóta
egybefüggõ települést kettõként regisztrál a statisztika. Elemzésünk szem-
pontjából különösen problematikus, hogy a közigazgatási változások miatt
rendkívüli pontatlansággal kaphatunk csak tájékoztatást a települések kelet-
kezésérõl, illetve megszûnésérõl. A kistelepülések körében ugyanis minden
más településkörhöz képest jóval nagyobb mértékû közigazgatási változá-
sok mentek végbe a 20. században, nemritkán a társadalmi reálfolyamatok-
tól, a településrendszer tényleges változásaitól függetlenül is. S mivel statisz-
tikailag általában a „mindenkori” közigazgatási állapotok szerint rögzített
jelenségek foghatók csak meg, az adatsorok homogenizálása s a „tisztán”
közigazgatási hatások kiszûrése – a földrajzilag-társadalmilag ténylegesen léte-
zõ települési egységeket tartalmazó adatbázis összeállítása – jelentõs munkát
igényel, sõt az adatok többsége esetében nem is oldható meg. Így elemzé-
sünk szempontrendszere kényszerûségbõl jobbára közigazgatási szemléletû
lesz, pedig – amint azt a késõbbiekben látni fogjuk – a falvak, így az apró-
falvak kérdése alapvetõen nem közigazgatási kérdés, problémáik jórészt
függetlenek a közigazgatástól.

A két fõ változástípus a települések egyesítése, illetve a ki- és szétválá-
sok. Az elmúlt évszázadot összességében inkább a településállomány kon-
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centrációja jellemezte: a település-megszûnések (egyesítések) száma (közel
700) duplája az újak keletkezésének. A megszûnések mintegy fele érintett
aprófalvakat. A közigazgatási térképrõl lekerülõ községek egy része tényle-
gesen is kihalt, az egykori települési térben ma már nem lakik senki – de
ez a lényegesen ritkább eset, néhány tucat ilyen település van mindössze.
A gyakoribb a múlt század hetvenes éveiig az egyesülés volt, amely külön-
bözõ okok miatt jött létre: a nagyfokú népességvesztés miatt vagy a szom-
szédos település belterületének terjeszkedése, sõt, az államszocialista kor-
szakban gyakran csupán a városok méretének látszólagos növelése
érdekében valamely szomszédos község, város olvasztotta magába a kiste-
lepülést, s tûnt el az ilyenformán a szem elõl. A változások konkrét módja
rendkívül változatos volt, s nem ritkán több lépésben, évtizedek alatt kö-
vetkezett be. Zalaegerszegbe például hat, 1910-ben még önálló aprófalut
olvasztottak fokozatosan, de várossá nyilvánításuk érdekében a jóval kisebb
Lenti vagy Encs is három-négy falut „kebelezett be” annak idején. S bár a
leggyakoribb a valamely szomszédos községbe való beolvasztás, vagy két
kistelepülés új néven való egyesítése volt, elõfordultak többes egyesítések
is: a néhány száz fõs baranyai Orfûhöz például több lépésben négy korábbi,
jórészt elnéptelenedett községet csatoltak, az abaúji Rásonysápberencs pe-
dig három, hasonló méretû szomszédos aprófalu közigazgatási egyesítésé-
vel keletkezett. A közigazgatási értelemben megszûnt aprófalvak további
sorsa a hivatalos statisztikákból többnyire már nem követhetõ nyomon. 

Persze nem minden tanulság nélkül való a közigazgatási értelemben vett
falumegszûnések történeti vizsgálata sem. Az elterjedt közhiedelemmel el-
lentétben ugyanis az aprófalvak közigazgatási értelemben vett megszûné-
sének (más településbe olvadásának) folyamata nem az államszocialista
idõszakban kezdõdött. A szórványosan már korábban is elõforduló telepü-
lésegyesítések száma elõször az 1920-as évek közepétõl a második világhá-
borúig tartó idõszakban nõtt meg, s haladta meg érzékelhetõen az új köz-
ségek alapításának gyakoriságát. Ekkor ráadásul zömmel aprófalvak
önállósága szûnt meg: egyrészt tudatos törekvéssel a legkisebb (300 fõ
alatti), vagy tartósan fogyó falvakat olvasztották valamelyik szomszédjukba
(Balogh, 2004), másrészt korábbi irracionális szétválásokat szüntettek
meg: a 18–19. században ugyanis gyakran választottak szét „papíron” a való-
ságban egybefüggõ településtesteket etnikai (például magyar-német), val-
lási (például katolikus-református) vagy egyéb társadalmi (nemes-pór, alsó-
felsõ stb.) alapon. Az 1940-es évek átmeneti idõszakát követõen – ekkor
több korábbi egyesítés megszûnt, s számos új község is alakult – 1950-tõl
az 1980-as évek elejéig újra az egyesítések idõszaka következett. Mintegy
270-nel csökkent ilyen módon a települések száma, amit az tett különösen
észrevehetõvé, hogy ez alatt az idõ alatt csak mintegy 125 szétválás történt
(ezen belül 1958 és 1983 között gyakorlatilag teljesen szünetelt a települé-
sek alakítása). Ugyanakkor ebben az idõszakban az összevonásoknak már
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kevesebb mint fele volt az aprófalvakhoz köthetõ, s ezek is gyakrabban a
városok méretének növelésére irányuló törekvések „áldozatává váló”, vagy
egy másik településhez nagyon közeli községek voltak, mint a drasztikusan
lecsökkent népességû, vagy – Gyûrûfûhöz hasonlóan – teljesen felszámo-
lódó települési terek (utóbbiakra zömmel a hetvenes években, Baranyában
és Somogyban akadt példa, vö. Ignits–Kapitány, 2007). A közigazgatási vál-
tozások irányában valamivel a rendszerváltás elõtt következett be fordulat.
1986 óta egyáltalán nem, de az aprófalvak népességfogyásához kötõdõen
gyakorlatilag már a nyolcvanas években is csak kivételképpen került sor te-
lepülések beolvasztására, önállóságuk megszüntetésére, míg a települések
– köztük aprófalu méretû egységek – önállóvá válása egy 25 éves pauzát
követõen már 1984-ben megindult, s legintenzívebben az 1989 és 1994
közötti idõszakban folyt. A rendszerváltás óta a korábbi évtizedekben meg-
szüntetett önállóságú aprófalvak közül néhányan – leginkább a hetvenes,
nyolcvanas években városokhoz csatolt, ám azoktól fizikailag elkülönülõ
települések – kezdeményezték újra önállóvá válásukat, de számuk nem je-
lentõs: úgy tûnik tehát, hogy a közigazgatási aprófalu-megszûnések többsége
önmagában racionális lépés volt. A közigazgatási önállóság felszámolása rá-
adásul szinte sehol nem volt kiváltója vagy akár csak lényeges tényezõje az
érintett települések hanyatlásának. Azokban az esetekben ugyanis, ahol a
beolvasztott települések népességfejlõdését követni lehet – mintegy száz,
ma „egyéb belterületként” vagy külterületi lakott helyként nyilvántartott
egykori aprófalu lakosságszáma önállóan is megtalálható a helységnévtá-
rakban –, nem tér el lényegesen a demográfiai pálya a környékükön lévõ,
hasonló helyzetû, de közigazgatási önállóságukat fenntartó aprófalvakétól.

Az aprófalvakat ért adminisztratív változások nagyságrendjének érzékel-
tetésére számba vettük a száz évvel ezelõtti (1911-es) aprófalu-állomány
igazgatási helyzetének máig bekövetkezett változásait. A közigazgatási vál-
tozások hatása a térképekre pillantva azonnal szembeötlik. (1. és 2. térkép)
Míg ugyanis 1911-ben a korabeli statisztika szerint 851 önálló jogállású tele-
pülés volt aprófalu, addig a 2001-es népszámlálás idején létezett közigazga-
tási beosztást alapul véve 1911-ben csak 584 területi egységnek volt 500-nál
kevesebb lakosa. Ráadásul ez utóbbiak közül néhány tucatot csak 1911 után
alapítottak, így valójában nem volt aprófalu: területén senki sem élt száz éve,
vagy csak néhány lakosú külterületi lakott hely (pl. tanya, puszta, major) volt
a helyén. Ezt a csoportot nem számítva tehát mintegy háromszáz települési
egység az egyesítések miatti különbség.2 Az 1911-es 851 aprófalut soroló
lajstromból még több, összesen 352 hiányzik a mai közigazgatási térképrõl,
hiszen több esetben új néven vontak össze két vagy több kistelepülést. Ám ösz-
szességében a 851-bõl csak 447 aprófalu az, amely ma is ugyanazon a területen
létezõ önálló közigazgatási egység, mint 1911-ben: néhányba nálánál is kisebb
falvakat olvasztottak, és szomszédos települések közötti területcserék is
gyakran nehezítik az idõsoros adatok értelmezését.3
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1. térkép. Aprófalvaink 1911-ben, a korabeli közigazgatás szerinti településállományt alapul véve

l
e
p
k
e
n
y
 
u
e
 
b
e
v
2
.
q
x
d
 
 
2
0
0
8
.
 
0
9
.
 
2
4
.
 
 
1
0
:
3
8
 
 
P
a
g
e
 
3
6



37
•

 
 

 
A

P
R

Ó
F

A
L

V
A

S
O

D
Á

S
 

É
S

 
A

P
R

Ó
F

A
L

V
A

I
N

K
 

S
O

R
S

A
 

 
 

•

2. térkép. 1911-ben 500 lakosnál kisebb települési egységek a 2001-es közigazgatási beosztás szerint
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A közigazgatási változások eloszlása az elemzõ szerencséjére térben viszony-
lag egyenletes volt: így bármelyik közigazgatási beosztást vesszük is alapul,
az aprófalu-méretû területi egységek száma valamelyest eltérõ ugyan, ám
térbeli mintázatuk, eloszlásuk hasonló (ezt illusztrálja 1911-re vonatkozóan
az 1. és 2. térkép összevetése). Így a fõ tendenciák, összefüggések kimuta-
tására – kellõ óvatosság mellett – bármelyik felosztás alkalmas. A finomabb
elemzéshez mégis célszerû azonban a „közigazgatási hatások” elkülönítése,
az aprófalvakat ért közigazgatási változások térszerkezetének rövid értéke-
lése. Az aprófalvak összevonása, felszámolása ugyanis nem volt teljesen
azonos mértékû az ország különbözõ térségeiben. A Dunántúlon általában
gyakrabban került sor ilyenre, mint az észak-magyarországi aprófalvas tér-
ségekben. Különösen jellemzõ volt Vasban és a hozzá közeli zalai részeken
– itt igen gyakran földrajzilag szinte egybefüggõ, egymástól inkább csak
társadalmilag elváló egységeket egyesítettek –, illetve Baranya északi, hegy-
vidéki aprófalvaiban, amelyek jó része mostoha természeti adottságokkal
rendelkezõ erdõmûvelõ szórványként a 18. században keletkezett, és tele-
pülési tradíciók, komolyabb gazdasági alap nélkül, mindvégig csekély né-
pességével könnyen csúszott a gyors demográfiai hanyatlás útjára. A csere-
háti, bükki, dél-baranyai vidékeknek korábban stabil, de a 20. század
traumái nyomán lecsúszó tradicionális aprófalvait kevésbé érintették az
összevonások. Így abban, hogy ma e vidékeken található a legtöbb törpe
méretû, és az elmúlt évtizedekben a legdrasztikusabb népességfogyást mutató
aprófalu, e közigazgatási hatás is szerepet játszik. 

A következõkben, mivel elsõdlegesen a mai aprófalvak viszonyainak érté-
keléséhez szeretnénk támpontokat kapni, s mivel hosszú idõtávú összeha-
sonlításra alkalmas adatok szinte kizárólag csak a népszámlálásokra vonatko-
zóan állnak rendelkezésre, legtöbbször a legutolsó, 2001-es népszámlálás
közigazgatási egységeinek különbözõ idõpontokban jellemzõ viszonyait
igyekszünk rekonstruálni. Összehasonlítási alapként mindig az 1910-es nép-
számlálás kiadványaiban szereplõ, 1911-re vonatkozó beosztást alkalmazzuk.

A népességszám alakulásának trendjei és fordulópontjai: 
tények és értelmezési lehetõségek

Az aprófalvak, mint azt már említettük, a prekapitalista korszak jellegzetes,
gazdasági jellegüket tekintve kizárólagosan a mezõgazdasághoz kötõdõ tele-
pülésalakulatai: számuk – amely a településállomány többségét adja – és
népesedési folyamataik is sokáig viszonylag állandóak voltak. A feudális
gazdálkodás modernizációjának, eltartó képessége növekedésének kö-
szönhetõen aztán, a 18. század végétõl a 19. század közepéig terjedõ évti-
zedekben a korábbi aprófalvak mintegy fele átlépi az ötszáz fõs lélekszám-
határt, így arányuk a településállomány 1784–1787-es kb. 56%-áról 1870-re
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28%-osra csökken. (Becsei, 1999) A kapitalista átalakulás kiegyezés utáni
kezdetétõl napjainkig terjedõ idõszakban ugyanakkor az aprófalvak száma,
illetve a településállományon belüli részesedése jellegzetes U alakú görbét
mutat Magyarországon. (1. ábra) Az elsõ szakaszban, amely nagyjából az
1930–1940-es évekig tartott, lassuló ütemben bár, de tovább csökkent a
kistelepülések száma, amiben döntõen nem elnéptelenedésük, kihalásuk
játszott szerepet, hanem éppen az, hogy számos aprófalu növekedett az 500
fõs lélekszámhatár fölé. Ez elsõ pillantásra meglepõnek tûnhet, hiszen a tõ-
kés mezõgazdaság kibontakozásával e településforma hagyományos funkci-
onális elõnyei ekkor már elenyészõben vannak. (Enyedi, 1985) Ám a válto-
zások üteme lassú: a hagyományos mezõgazdaság eltartó képessége még
nem romlik lényegesen, az elvándorlás még egyáltalán nem ölt tömeges
méreteket. Így a kisközségek többségében is érvényesülhet valamilyen
mértékben a korszak általános demográfiai robbanásának hatása, s a termé-
szetes szaporodásnak köszönhetõen növekszik átlagnépességük is. (1. táb-
lázat) A demográfiai robbanás lefékezõdése, illetve az „aprófalu-probléma”
– a hagyományos mezõgazdasági funkció eltartó képességének korlátai, illet-
ve az ellátottsági hátrányok – lassú erõsödése az 1930-as, 40-es évekre
egyenlíti ki egymást: ekkor éri el mélypontját az aprófalu méretû települé-
sek száma, s – akár a korabeli, akár a mai aprófalvakat tekintjük – ekkor
érik el legnagyobb átlagnépességüket, demográfiai csúcspontjukat. Az
1945-ös földosztás nyomán néhány évig megfigyelhetõ „kirajzás” az aprófal-
vak egy részében is növeli a népességszámot. Ezt regisztrálja az 1949-es nép-
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1. ábra. Az 500 lakosnál kisebbek száma a 2001-es településállomány

települései közül a népszámlálások idõpontjában és 2006-ban
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számlálás: az aprófalvak száma ekkor volt a legalacsonyabb (összehasonlítha-
tó adatokat, a 2001-es közigazgatási beosztás szerinti 3135 db-os településál-
lományt alapul véve 516, 500 lakosnál kisebb községet jegyez a statisztika).
De innentõl drasztikus változás következik. A kisközségek közül a következõ
négy évtizedben egyre több fogy az 500 fõs mérethatár alá, amivel – azonos
közigazgatási beosztást alapul véve – 1990-re csaknem megduplázódik az ap-
rófalvak száma, s a településkör fluktuációja is minimálisra csökken.

Még plasztikusabban látszik az 1949 utáni fordulat az aprófaluvá fogyá-
sok és az aprófalu-méretbõl kiemelkedõ települések számának és arányai-
nak idõsoros adataiból. (2. táblázat) 1870-tõl 1931-ig az egyes népszámlálá-
sok között rendre néhány tucat települést érintett mindkét irányú változás,
de a kiemelkedõk száma mindig meghaladta a fogyókét. A kiegyenlítõdés e
mutató szerint is 1941–1949-re következett be, a következõ évtizedekben
pedig egyre gyorsuló ütemben fordult meg az arány. Az ötvenes években
kétszer, a hatvanasokban 12-szer, a hetvenesekben 22-szer, a nyolcvanasokban
pedig 70-szer annyi település fogyott 500 lakos alá, mint amennyi kiemel-
kedett onnan, az utóbbi három dekádban mindvégig százat meghaladó
„új” aprófaluval (a népességvesztés e mutatójának rekordját a hetvenes
évek tartja 173 község aprófaluvá süllyedésével). Figyelemre méltó az ap-
rófalu-létbõl való kitörés lehetõségeinek beszûkülése is: 1949 és 1960 kö-
zött 33, a következõ három évtizedben pedig összesen 21 település tudott,
akár csak ideiglenesen is az 500 lelkes határ fölé gyarapodni. A nagyszámú
„felülrõl” belépõ ellenére ugyanakkor, a „régebbi” aprófalvak népesség-

40 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •

1. táblázat. Az aprófalvak számának, méretének és az ország 

népességébõl képviselt arányának alakulása 1870–2006
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vesztése miatt az aprófalu-állomány átlagnépessége fokozatosan csökkent:
az 1949-es 353 fõrõl 1990-re 281 fõre. (1. táblázat)

1990 után azonban, ha trendfordulat nem is történt, a változások sebes-
sége jelentõsen csökkent. Az aprófaluvá szerényedõk száma ugyan még
mindig felülmúlja a felsõbb mérettartományba lépõ településekét, ám az
arány sokkal kiegyenlítettebb (háromszoros) lett, s lefékezõdött az átlagos
aprófalu-méret csökkenésének üteme is. (1. és 2. táblázat) Ma még nem
látható, hogy a változás, az U görbe szárának ellaposodása, egy új „egyen-
súlyi állapot” felé visz-e, vagy esetleg a ruralizáció – az Enyedi és Berry-féle
népesedési ciklus harmadik szakasza – „elõszelét”, a népességnövekedés
falusi térségekbe való dekoncentrációjának közelgõ kezdetét jelenti-e.
(Enyedi, 1988)

E kérdés annál is érdekesebb, merthogy az aprófalvak darabszámának
alakulása alapján rajzolható U görbe mögött valójában egy, a népszámlálás-
ok kezdete óta szakadatlanul tartó, legfeljebb ütemében ingadozó abszolút
koncentrációs folyamat áll. Mindezt legszemléletesebben azzal igazolhat-
juk, ha nem az aprófalvak abszolút népességszámának alakulását tekintjük
– hiszen ebben a településrendszer alakulásától teljesen független orszá-
gos demográfiai változások hatása is tükrözõdik –, hanem relatív népességi
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2. táblázat. Az aprófaluvá fogyás, illetve az aprófalu-kategóriából való 

kiemelkedés mértéke és arányai az egyes népszámlálások (és 2006) 

között a 2001-es településállományt alapul véve
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súlyukat elemezzük: azt tehát, hogy e településkör mikor, milyen arányt
képviselt az ország össznépességébõl.4 Ha egy adott településkört – célszerûen
a ma 500 lakosnál kisebb falvakat – tekintünk, kiderül, hogy az aprófalvakban
(az 1949-es speciális esettõl eltekintve), minden népszámláláskor egyre kisebb
része élt az ország lakosságának! (1. táblázat, 2. ábra) Az 1044 2006-os aprófa-
luban ugyanis 1870-ben még a magyar lakosság 10,3%-a lakott, ami már
1949-re 6,5%-ra csökkent, majd 1990-re tovább felezõdött, s ma csupán 2,8%.
Mi több: a csökkenés üteme közel egyenletes az elmúlt 136 évben. 

Úgy tûnik, hogy a tradicionális aprófalvak szerencsésebbjei a tõkés átala-
kulás 19. századi kezdete óta tartós népességnövekedést produkálva ki-
emelkedtek az aprófalui létbõl. Arányuk nem túl magas: annak az 1290
mai települési egységnek, amelynek lélekszáma 1870 óta akár egyetlen
népszámlálás idõpontjában is 500 fõnél kevesebb volt, 81%-a (1044) 2005-
ben is aprófalu volt. Mivel pedig a fennmaradó 246 település közel fele a
statisztikát torzító 20. századi alapítású, új község – zömmel az Alföldön –,
amely valójában sosem volt aprófalu, a ténylegesen kiemelkedõk száma
mintegy 120–150 lehet. A kitörés ugyanakkor egyre nehezebb: e 120–150
falu többsége már a 20. század elején népesebb településsé vált. Így, míg a
múlt század eleji aprófalvak 15%-ának máig hatóan sikerült kiemelkednie,
addig az 1949-es aprófalu-állományból is már csak minden huszadik az,
amelynek lakossága ma meghaladja az ötszáz fõt (3. táblázat). Az aprófalvak
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2. ábra. A 2006-os aprófalu-állomány népességének 

aránya az ország lakosságából 1870–2006
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csoportjában pedig ma már egyre kevésbé a tradicionális kis agrárközségek
találhatók, hanem egyre inkább az elmúlt évszázad települési folyamatai-
nak legnagyobb, tartós vesztesei. A mai aprófalu-állomány kevesebb mint
40%-a az „eredeti”, keletkezése óta mindig is aprófalu méretû település:
nagyjából fele az államszocialista korszak „áldozata”.

3. táblázat. Az aprófalvak száma a 2001-es településállományból 

az egyes népszámlálások idején és 2006-ban

Az aprófalvasodás, azaz az 500 fõnél kisebb lélekszámú települések szá-
mának és arányának ismertetett változási folyamata (Kovács, 2004; Balogh,
2006) mögött összetett demográfiai hatások állnak. Miután az aprófalvak
esetében a demográfiai folyamatok kis túlzással lét és nemlét meghatározói,
a népesedési jellemzõk az aprófalvak mindenkori helyzetének legfontosabb
indikátorai közé tartoznak. Az aprófalvak helyzetében beállott változások,
az ezek hátterében álló társadalmi folyamatok megfelelõ értelmezéséhez ezért
mindenképpen célszerû a demográfiai viszonyok részletesebb vizsgálata.

Érdekes támpontot ad csupán a települési lélekszámok szélsõértékeinek
áttekintése is. (4. táblázat) A népességi súly alakulását tekintve a települé-
senkénti adatok is a koncentrációs trend általános érvényesülését igazol-
ják. A mai aprófalvak 60%-a 1870-ben képviselte a legnagyobb arányt az or-
szág népességébõl, s további 30%-uknak 1880 és 1900 között volt a
népességszám-maximuma; 1950 utáni csúcspont pedig mindössze 1%-uk
esetében mutatkozik. A népességszám csúcspontjának idõbeli elrendezõ-
dése azonban egészen 1960-ig nagyjából egyenletes – minden népszámlá-
láskor kb. száz-száz mai aprófalu érte el legnagyobb lélekszámát –, csak az
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ezt követõ maximum igazán ritka. A népességi minimumok értékei ugyan-
akkor – akár az abszolút számot, akár az ország népességébõl képviselt
arányt tekintjük – 1870-tõl egészen 1990-ig a fogyó trend általános érvényét
jelzik. Szembeötlõ viszont, hogy bár 60%-uk a legutolsó, 2006-os idõpontban
volt a legkisebb lélekszámú, az aprófalvak mintegy hatodában az 1990-es
években, másik hatodában pedig 2000 után megállt a népességcsökkenés.

4. táblázat. A 2006-os aprófalu-állomány népességi szélsõértékeinek 

idõpontja (a népszámlálásokat és 2006-ot alapul véve)

A népesedési folyamatok idõbeli alakulásáról pontosabb képet kaphatunk
az egyes népszámlálások közötti periódusok értékelése alapján. (5. táblázat)
Ez is azt erõsíti azonban, hogy – a nagy traumák (az 1873-as utolsó kolera-
járvány, illetve a két világháború) és az 1945-ös földosztás átmeneti „zavaró”
hatásait kiszûrve – 1870 óta három periódus különíthetõ el az aprófalvak
népességfejlõdésében.

1. Mai aprófalvaink össznépessége az 1930-as évekig növekedett, bár en-
nek üteme az 1880-as évtized 7%-os értékéhez képest évtizedrõl évtizedre
csökkent, az 1940-es évekre pedig stagnálásba ment át. A növekedés azonban
már ebben az elsõ szakaszban sem volt általános, általában a mai aprófalu-állo-
mány 40–60%-ára terjedt ki csupán. Az országos demográfiai trendektõl pedig
– a természetes szaporodásból származó többletet apasztó mérsékelt elván-
dorlásnak köszönhetõen – mindenkor jócskán elmaradtak az aprófalvak. Össze-
sített súlyuk az ország népességébõl így évtizedenként rendre 5–10%-kal
csökkent. Pozitív irányú kivételek is jócskán akadtak azonban: évtizedrõl évti-
zedre a mai aprófalvak 13–31%-a népességi súlyát is képes volt növelni.
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2. Az államszocialista idõszak idején történt változás nem elsõsorban az
aprófalvak népességfejlõdésének összesített adataiban mutatkozik meg – a
változások fõ iránya nem tért el a megelõzõ periódusétól. A legfontosabb
különbséget egyrészt az jelenti, hogy a romló tendenciák üteme felgyorsult,
másrészt pedig, hogy egyirányúvá és egyöntetûvé váltak a folyamatok.
Csökkenni, sõt a hatvanas évektõl zuhanni kezdett – évtizedenként átlag
15–20%-kal! – az aprófalvak össznépessége is, emellett pedig a fogyás álta-
lánossá vált: évtizedrõl évtizedre csak minden huszadik–ötvenedik község
tudott „szembemenni” a trenddel.

5. táblázat. A 2006-os aprófalu-állomány népességváltozása 

az egyes népszámlálások között 1870–2006

A változás okait elemezve azonban kiderül, hogy – a közhiedelemmel el-
lentétben – nem csak, sõt nem is elsõsorban a vándorlási veszteség növe-
kedése okozta a drámai népességszám-változást, hanem az eddig az orszá-
gos átlagnak megfelelõ természetes szaporodás nagymértékû, a többi
települését meghaladó csökkenése, illetve – a hetvenes évektõl – fogyásba
fordulása. (6. táblázat) A vándorlási mérleg, mint említettük, a két világhá-
ború között is negatív volt már az aprófalvak nagy többségében, ám a ter-
mészetes szaporodás még az ötvenes években is tíz faluból kilencben pozitív
mérleget mutatott. Ez az arány esett vissza a hatvanas évekre 60, a hetvene-
sekre 40, a nyolcvanas évekre pedig 10% közelébe. Nagyobbrészt a termé-
szetes szaporodás e visszaesése volt az, amely az „aprófalu-szindróma” ad-
digi tüneteihez egy új, s egyre növekvõ jelentõségû, további problémákat
okozó elemet adott: az elöregedést. Nem elsõsorban a vándorlás mennyi-
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ségi mutatói voltak önmagukon túlmutató jelentõségûek – bár ezt sem sza-
bad lebecsülni –, hanem a ki- és bevándorlók társadalmi összetételének kü-
lönbsége (ennek hatásairól a késõbbiekben szólunk). Az adatok finom elem-
zésével, az 5. és 6. táblázat összevetésével megállapítható az is, hogy a
„régi”, hagyományosan 500 lakos alatti aprófalvak fogyásának ütemét meg-
haladta az „újonnan belépõ”, korábban népesebb községek vesztesége, az-
az nem a legkisebb települések vesztesége volt a legnagyobb mértékû!

6. táblázat. A mindenkori aprófalu-állomány 

népességváltozási tendenciái 1949–2006*

*1949-ben és a 1960-ban az 1984-es közigazgatási beosztás alapján (N=3048 település), 
1970-ben, 1980-ban, 1990-ben és 2001-ben a 2001-es közigazgatás beosztás (N=3135 település) 
alapján. 1949–1960 között a jelenlevõ, késõbb a lakónépesség adatai.

3. E részletesebb adatok alapján egyértelmû fordulópontnak látszik
1990 is. A rendszerváltás évét követõen ugyanis egyrészt a megelõzõ három
évtized szintjéhez képest harmadára esett vissza a mai aprófalvak népes-
ségvesztésének üteme, sõt mintegy negyedrészük – a korábbi idõszak folyama-
tain túl az ország 1981 óta tartó fogyási trendjével is szembemenve – növelni
tudta lélekszámát. Talán ennél is fontosabb a népesedés két fõ összetevõjének
alakulásában tapasztalható különbség. A természetes szaporodásban ugyanis
semmiféle változás nem következett be a megelõzõ idõszakhoz képest (az
elöregedett helyi társadalmaktól ez nem is volt várható): változatlan üte-
mû, és továbbra is nyolcból hét aprófalura jellemzõ a születésszámot felül-
múló halálozás. A vándorlási folyamatok azonban drámaian megváltoztak:
a kisközségek fele ugyanis nyereséget könyvelhetett el, s az aprófalvak ösz-
szesítésében is minimális többlet mutatkozik, amire legalább egy évszázada
nem volt példa. Mindez azt jelenti, hogy a megelõzõ évtizedekkel szem-
ben, amikor az aprófalvak népességveszteségét döntõ, de legalábbis nagyobb
részben a vándorlás okozta, ma a veszteség túlnyomórészt a természetes
fogyásból következik.
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Még egyértelmûbben kimutatható a két töréspont az aprófalvasodás – s
bizonyos értelemben az egész urbanizálódás – folyamatában egy másik
adatsor alapján. 1949 elõtt ugyanis még az aprófalvaknak is csak egy kis része
vált folyamatos népességvesztõvé (relatív értelemben, az országos népes-
ségváltozáshoz viszonyítva különösen), és nagyszámú olyan kistelepülés
volt, amely egy-egy népszámlálási intervallumban kisebb-nagyobb mértékben
növelte népességi arányát. 1949 után ezzel szemben a faluállomány többsége,
s különösen a mai aprófalvak számára a fogyás általános, 1990-ig szinte fel-
tartóztathatatlannak látszó trenddé vált. A 2006-os településállomány 1044
aprófalujából csak 401 olyan van, amelyiknek már az 1941-es népszámlálás,
vagy még régebb óta folyamatosan csökkent a népességi súlya 1990-ig. Az
1949-es népszámlálást követõen viszont további 498 mai aprófalu, összessé-
gében az 1044 település 86%-a vált monoton csökkenõ – népszámlálásról
népszámlálásra egyre kisebb – népességi súlyúvá a rendszerváltásig. 1960 és
1990 között vizsgálódva még tekintélyesebb, 92% ez az arány. (7. táblázat)

7. táblázat. A folyamatos népességsúly-csökkenés 

kezdõéve az 1044 db 2006-os aprófaluban

1990 után a folyamatos népességvesztés trendjének egyértelmûsége
megtört, de nem alakult ki új, általános változási irány: az aprófalvak népes-
ségfejlõdése heterogénné vált. 2001-re bõ negyedük, 2006-ra pedig már
egyharmaduk növelni tudta népességi súlyát (s többségében tényleges lakos-
ságszámát is) az utolsó népszámláláshoz képest. (8/a–b. táblázat) A növe-
kedés mintegy száz aprófalu esetében ítélhetõ jelentõsnek: õk azok, akik
10%-os vagy nagyobb gyarapodást könyvelhettek el a rendszerváltás óta, s ará-
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nyuk az ország lakosságából ma nagyobb, mint 1980-ban. A változás horde-
rejét, egyszersmind az aprófalvakat differenciáló tényezõk jelentõs változását
mutatja, hogy 1990 után százas nagyságrendben tudták növelni népessé-
güket olyan aprófalvak is, amelyek már fél évszázada, vagy még hosszabb
ideje szakadatlan fogyást mutattak. Mintegy kétharmaduk esetében azon-
ban nem következett be egyértelmû irányváltás: száz körüli az 1990-es népes-
ségi súlyuk körül ingadozó aprófalvak száma, míg a relatív többség számára
változatlan vagy mérséklõdõ ütemben, de folytatódott a népesség csökkenése.
Folytatódik az eddig népesebb falvak aprófaluvá fogyásának tendenciája is.
Az 1990 utáni fejlemények hatásai tehát egyelõre nem voltak elég erõsek
ahhoz, hogy megváltoztassák a másfél évszázada, a kapitalista átalakulás
kezdete óta tartó, hosszú távú trend alapirányát: a településállomány kon-
centrációja – a legkisebb települések további népességvesztésének oldalá-
ról nézve legalábbis – máig folyamatos.

8/a. táblázat. A 2001-es településállomány 2006-ban 500 lakosnál kisebb falvainak

rövid és hosszú távú népességalakulása (a népszámlálásokat és 2006-ot alapul véve)

Az évszázados trend mai érvényességének további bizonyítéka – egyúttal
elõbb-utóbb ellátás- és közigazgatás-szervezési lépéseket is kívánó folyamat – a
200 lakosúnál is kisebb „törpefalvak”5 számának gyors emelkedése. (3. ábra)
Az aprófalvakat népességnagyság szerint rangsorolva többségük egészen az
1960-as évek végéig a népesebb kategóriákba tartozott. A legtöbb 4–500
fõs, illetve 3–400 fõs volt, jóval kevesebb a 2–300 lakosú község, s nagyon
ritka a 200, de különösen a 100 lakosúnál kisebb falu. A 2001-es település-
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8/b. táblázat. A 2001-es településállomány mindenkori aprófalvainak rövid 

és hosszú távú népességalakulása (a népszámlálásokat és 2006-ot alapul véve)

3. ábra. Az aprófalvak népességnagyság-kategóriák szerinti megoszlása a 2001-es 

településállomány települései közül a népszámlálások idõpontjában és 2006-ban
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állományt alapul véve 1911-ben például az aprófalvak mindössze 8%-a volt
200 lakosúnál is kisebb, 69%-uk pedig a 300-as létszámhatárt is meghalad-
ta. Ezen adatokat természetesen torzítják az azóta bekövetkezett közigazga-
tási változások (döntõen a település-összevonások), de az arányok a min-
denkori településállományt alapul véve sem lényegesen mások. Az 1911-es
közigazgatási beosztás szerinti 851 aprófalu közül például mindössze 5
község volt 100 lakosúnál kisebb, és 100–199 fõs népessége is csak 97-nek
volt, ugyanakkor az aprófalvak 62%-ban 300-nál többen éltek. Igaz ugyan-
akkor, hogy ha a „törpefalu”-állapot tartósnak bizonyult, arra elõbb-utóbb
a közigazgatás-szervezés is reagált. Az 1911-ben száz lelkesnél kisebb falvak
mindegyikének már 1945 elõtt megszûnt az önálló települési jogállása, sõt
az akkor 100–199 fõs lélekszámúak 65%-a is lekerült mára a közigazgatási
térképrõl, a népességszám emelkedésével pedig a továbbiakban is folyama-
tosan csökken a megszüntetett települések aránya (az 1911-ben 2–300 lel-
kes községek 45, a 3–400 lelkesek 31, a 4–500 lelkesek 28%-a nem rendel-
kezik ma már önálló települési jogállással).

A kép e tekintetben is az államszocializmus idõszakában kezdett módo-
sulni. A kistelepülések gyorsuló ütemû fogyásának köszönhetõen elõször –
már a negyvenes évektõl – a 2–300 lakosú falvak száma kezdett gyarapod-
ni; a 100–200 lakosúaké 1960 után indult drasztikus növekedésnek; a 100
lakosnál kisebb települések száma pedig a hetvenes években vált számotte-
võvé. (3. ábra) A 200 fõnél is kisebb falvak aránya elõször 1970-ben lépte
túl jelentõsen az addig megszokott 10% körüli szintet, s 1990-re 28%-ra
emelkedett, miközben a 300 fõsnél népesebbek immár az aprófalvak keve-
sebb, mint felét (45%-át) adták. A rendszerváltás utáni változások hatása –
az aprófalvak egy részének stabilizálódó, vagy növekvõ népességszáma – e
tekintetben is kimutatható, az aprófalvak átlagnépességének visszaesése ál-
talában véve lefékezõdött. A legkisebb falvak számának és arányának növe-
kedése azonban töretlen. A 100 lakosnál is kisebb települések száma 2006-
ban már 125, a 100–199 lakosúaké pedig 221 volt, azaz a törpefalvak
együttesen az aprófalvaknak immár egyharmadát adják!

A folyamat ilyen látványossá válásában szerepet játszott az aprófalvakat
érintõ település-összevonások 1980-as évek eleje óta tartó teljes leállása is,
de ezzel együtt a modern korban ismeretlen, új helyzetet jelent ilyen nagy-
számú, bármiféle helyi intézmény önálló fenntartásához – és zömmel a de-
mográfiai önreprodukcióhoz is – elégtelen népességû, ugyanakkor jogállása
szerint önálló települési egység léte az országban. A mai lélekszám-ranglis-
ta alján álló 50–60 falu nagyrészt már száz éve, az 1911-es népszámlálás
idején is a legkisebbek közé tartozott, csak a létszámuk csökkent tovább,
harmadára-ötödére-tizedére. Így sorsuk, úgy tûnik, végérvényesen eldõlt:
egy-két évtizeden belül minden bizonnyal olyan kicsire (10 fõ alá) fognak
zsugorodni, hogy önálló településként való létük de facto megszûnik, így
önálló közigazgatási egység mivoltuk is anakronisztikussá válik. A többiek
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jó részében sem várható a fogyás megállása, vagy ha igen, akkor ez teljesen
új települési létformát fog jelenteni számukra: például kiköltözõ városiak
üdülõfalujává, vagy speciális kisközösségeivé fognak válni. Ez a folyamat
már ma is tart: a hetvenes években teljesen kihalt s megszüntetett, neveze-
tes Gyûrûfû például 2001-ben már újra 26 lakost számlált az odaépült
„ökofalunak” köszönhetõen, de több hasonló példát – néhány tíz lelkes
szintrõl stabilizálódó, vagy növekedõ lakosságú települést – lehet még ta-
lálni. (Ignits–Kapitány, 2007)

Az aprófalvakat ért nagy társadalmi és demográfiai változások közepette
és számuk jelentõs ingadozása ellenére területi elrendezõdésük az ország
mai területén belül mintegy kétszáz éve nagyjából azonosnak mondható.
A középkorban még általános aprófalvas települési renddel szemben szinte
hiányoznak az aprófalvak az Alföld török hódoltságot átélt, nagyobb falvak-
ba újratelepített térségébõl, és viszonylag kis számban vannak jelen a Du-
nántúl kedvezõ mezõgazdasági adottságú – síksági, illetve egyes, döntõen
szántóföldi mûveléssel hasznosított dombsági – területein is, ahol a 19.
század közepére jobbára középfalu méretûre nõttek a települések. Elren-
dezõdésük tehát egyértelmûen koncentráltnak mondható. E koncentráció
azonban az elmúlt évtizedekben enyhén mérséklõdött, mégpedig elsõsor-
ban annak köszönhetõen, hogy az ország azon alföldi vidékein, ahol a török
kor óta gyakorlatilag egyáltalán nem léteztek aprófalvak, több periferikus
helyzetû, régóta hanyatló község lélekszáma is az 500 fõs határ alá csök-
kent. Az újonnan aprófaluvá váló községek túlnyomó része azonban to-
vábbra is a „hagyományos” észak-magyarországi és dunántúli térségekbõl
kerül ki, hiszen nemcsak az aprófalvak, hanem az aprófaluvá válással fe-
nyegetett 500–1000 fõs kisfalvak nagy része is itt található.

Jóval nagyobb, érdemibb területi eltérések figyelhetõk meg az ismerte-
tett népesedési folyamatok némelyikében. Az elmúlt száz év népességválto-
zását figyelve az 1911-es aprófalvak közül azok mutatnak növekedést vagy
csupán mérsékelt fogyást, amelyek az azóta eltelt korszakok valamelyik-
ének nyertesei voltak. Ilyenek például a borsodi és a (valaha volt) nógrádi
iparvidék egykori aprófalvai, amelyek az államszocialista korban tettek szert
komolyabb népességgyarapodásra, részben máig hatóan kilépve ezzel az
aprófalvak közül. De ilyenek a Balaton-felvidék idegenforgalmi vagy ipari
községei, valamint néhány, azóta a városok terjeszkedése által elért, vagy az
újabb idõk szuburbanizációja révén gyarapodó település is (a rekorder Telki,
mely 2006-ra 1910-es népességének 15-szörösére nõtt, jórészt az elmúlt
másfél évtized folyamatainak köszönhetõen). A másik véglet, a töredékükre
vagy akár teljesen elfogyó települések több kisebb tömbben összpontosul-
nak: például a részben a kitelepítésektõl is sújtott észak-baranyai és tolnai
térségben, vagy a Trianon után perifériává lett Csereháton és Muravidéken.
Ugyancsak kisebb, 5–10–15 aprófaluból álló térségek népességdinamikai
hasonlósága figyelhetõ meg a többi, „köztes” kategóriában is.
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A mai aprófalu-állományt tekintve, s jelenlegi népességüket az 1870 óta
valaha elért maximális nagyságukhoz viszonyítva is hasonló következteté-
sek adódnak. A legstabilabb népességgel az egykori vagy mai iparvidéke-
ken, vagy akár csak kisebb ipari üzemekhez közel fekvõ községek, illetve a
közvetlen Balaton-parti, vagy nagyvárosok (Szombathely, Zalaegerszeg,
Pécs) melletti falvak rendelkeznek, ugyanakkor feltûnnek közöttük a ro-
mák által „újranépesített” csereháti, szatmári, dél-baranyai települések is.
Erõteljes népességvesztésével tûnik ki ugyanakkor a már említetteken túl
Zala megye aprófalvainak nagy része és a Zalával határos Vas, Veszprém
megyei térségek községei, továbbá Külsõ-Somogy, a Balaton-felvidéknek a
tótól távolabbi része és a Dráva mente is. Jellemzõen ezek a térségek azok,
amelyekben a népességfogyás napjainkban is tart, népességi súlyuk az el-
múlt másfél évszázadot alapul véve ma a legalacsonyabb.

A népességfogyási trend tartósságát tekintve is kimutathatók területi kü-
lönbségek. Az aprófalvak kisebb része az, ahol már 1949, vagy akár az elsõ
világháború elõtt elkezdõdött a tartós demográfiai leépülés. Jó részük a
Mecsek északi elõterében, illetve Tolnában, a Bakony és a Balaton-felvidék
elõterében, továbbá Zala nyugati részén koncentrálódik. Teljesen újszerû
ugyanakkor az 1990 után népesedési fordulatot vett aprófalvak területi
mintázata. Népességi súlyukat növelõ aprófalvak koncentrálódnak egyrészt
a nyugati határ sávjában Szentgotthárdtól Sopronig, az iparosodó közép-
dunántúli régió megyéiben, emellett Zalaegerszeg, Kaposvár, Pécs, Szom-
bathely, Miskolc szuburbanizálódó környékén is. Gyökeresen más termé-
szetû, döntõen a roma települési gettók képzõdésére vezethetõ vissza az
aprófalusi népesség stabilizálódása-növekedése Dél- és Nyugat-Baranyá-
ban, a Csereháton, valamint Szatmárban. 

A kérdés most már csak az, hogy minek köszönhetõk, és fõként, hogy
miként értékelendõk a bemutatott változások, különösképpen a két fordu-
lópont. Mi okozta 1949 és 1990 között az apró- és kisfalvak szinte deter-
minisztikusan romló népesedési folyamatait, s az aprófalvasodás drámai
mértékû felgyorsulását? Kizárólag, de legalábbis elsõdlegesen a rendszer
jellegébõl, s a kistelepüléseket sújtó gazdaság- és településpolitikájából kö-
vetkezett-e, avagy a modern gazdaság- és településfejlõdés általános trend-
jei, a mezõgazdasági tevékenység visszaszorulása és az iparosodás, illetve
az urbanizációs ciklus elsõ, abszolút koncentrációval jellemezhetõ idõsza-
kának természetes folyamatai játszották-e a nagyobb szerepet? Végsõ soron
a dilemma úgy is megfogalmazható, hogy a modernizációval járó általános
szükségszerûségnek, vagy inkább az államszocialista rendszer létébõl kö-
vetkezõ magyarországi (esetleg kelet-európai) sajátosságnak tekinthetõ-e a
folyamat? A kérdések precíz eldöntése csak körültekintõ nemzetközi össze-
hasonlítással lenne lehetséges, aminek híján csak hipotéziseket fogalmaz-
hatunk meg. Ezért csak a lehetséges tényezõk felsorolására vállalkozunk,
súlyuk és arányaik megítélésére nem. Legalább ilyen fontos kérdés azonban
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az is, hogy mi tartotta életben máig az aprófalvas településformát, sõt a tra-
dicionális aprófalvak többségét is, illetve, hogy mi áll az 1990 utáni változá-
sok hátterében? S végül: milyen tényezõk differenciálták az aprófalvak fej-
lõdését az egyes korszakokban? Ez utóbbi kérdésekre már egzaktabb
válaszok adhatók.

Az aprófalu-állomány általános helyzetének meghatározó tényezõi a modern korban

Mielõtt a hipotetikus válaszokat megkísérelnénk, egy rövid szemléleti „kité-
rõt” kell tennünk. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a település-
rendszer, bár rövid idõtávon belül változatlannak tûnhet, folyamatos moz-
gásban van. A települések keletkezése és megszûnése minden korban
létezõ, a társadalmi-gazdasági-környezeti viszonyok változásaiból következõ,
alapvetõen természetes folyamat. Ebbõl az következik, hogy bár a változá-
sok irányát és mértékét számos külsõdleges hatás is befolyásolja, egy tele-
pülés léte önmagában véve nem mindenáron védendõ, „eredendõ” érték,
s különösen nem tekinthetõ annak az önálló közigazgatási (települési) lét.
(Kovács, 2004) Azért is érdemes ezt az aprófalvak kapcsán hangsúlyozni, mert
a településállományon belül – épp kicsinységükbõl következõen – mindig
is az aprófalvak körének fluktuációja volt a legnagyobb: új települések kelet-
kezésére is aprófalu méretû egységeknek volt a legnagyobb esélye, de régiek
megszûnésére is, azaz minden korban szükségképpen körükben a legna-
gyobb a települési lét bizonytalansága.

Az aprófalvak helyzetének változását a kapitalista átalakulás kezdete óta
véleményünk szerint a pusztulásuk, ellehetetlenülésük irányába ható, illet-
ve az e folyamatokat lassító, korlátozó, esetleg a megújulást segítõ ténye-
zõk korszakonként eltérõ mértéke, aránya szabja meg. Az alapvetõ trend a
korszak egészében a hanyatlás: nemcsak demográfiai, de társadalmi-gazda-
sági értelemben is a nagyobb településeken koncentrálódtak az erõforrások
az elmúlt másfél évszázadban; az aprófalvak közé lecsúszó népesebb köz-
ségek nagy száma is ebbõl ered. A kistelepülések hanyatlásának tényezõi
eredendõen természetesek voltak, s a kapitalizmus, illetve a modernizáció
általános összefüggéseibõl következtek. Elõbb az önellátó mezõgazdaság
visszaszorulása, a tõkés árutermelés általánossá válása, majd egyre több kö-
zösségi, ellátó intézmények által végzett, ám az aprófalvak biztosította piac-
méretben racionálisan nem fenntartható szolgáltatás általánossá válása, to-
vábbá a gazdaság szerkezeti átalakulása s az ezt kísérõ foglalkozási
átrétegzõdés – iparosodás, késõbb tercierizálódás –, illetve az urbanizáció,
a városi életforma dominánssá válása említhetõ fõ tényezõként. Ehhez já-
rult az 1950-es évektõl a nyolcvanas évek közepéig a falvakat, s ezen belül
is a településhierarchia alján álló településeket hol felszámolni kívánó, hol
korlátozó vagy épp csak diszpreferáló államszocialista gazdaság- és telepü-
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léspolitika. Ennek elemei közül külön is említést érdemel a mezõgazdaság
kollektivizálása, amely az aprófalvak adottságainak jobban megfelelõ egyé-
ni gazdálkodás lehetõségét korlátozta drasztikusan; az intézmények körze-
tesítése – a hetvenes évekre a nagyobb aprófalvak többsége is elvesztette
önálló tanácsát, téeszközpontját, majd fokozatosan iskoláját, postáját is –,
illetve a központi beruházások hiánya és a helyi fejlesztések korlátozása.
(Balogh, 2006; Beluszky, 2007)

Annak, hogy az aprófalvak hanyatlása mindennek ellenére sokáig lassú
volt, és még a szocializmus évtizedeiben sem vezetett tömeges település-
felszámolódáshoz, számos, egymástól független tényezõje volt. 

1. A török hódítás elõtt az Alföldön is általános, de még a 18. század vé-
gén is a mainál nagyobb térségre kiterjedõ aprófalvas településrend a 19.
század közepére csak a tagolt domborzatú, illetõleg erdõs vagy vizes-mo-
csaras, szántóföldi mûvelést korlátozottan lehetõvé tevõ térségekben – elsõ-
sorban a Dunántúl nyugati és déli részén, illetve az Északi-középhegység-
ben – maradt domináns: elsõsorban ott tehát, ahol az adottságok kevésbé
kedveztek az árutermelõ mezõgazdaság kiépülésének. (Enyedi, 1980) Az
aprófalvas települési és gazdálkodási mód ugyan e terekben is fokozatosan
vesztett racionalitásából, és egyre inkább érezhetõek voltak a modern ellá-
tó intézmények rossz elérhetõségébõl adódó problémák is, de a hazai ag-
rárviszonyok merevsége, a vidéki iparosodás mérsékelt üteme miatt a fel-
szabaduló munkaerõ számára kínálkozó, elérhetõ munkalehetõségek
száma igen korlátozott volt. Így az apró- és kisfalvas településsel szemben
a 20. század közepéig nem állt igazi alternatíva. Bár az elvándorlás már a
19. századtól folyamatossá vált belõlük, sokáig mérsékelt ütemû maradt, s
inkább csak a népességnövekedés lassulását, esetleg kismértékû fogyását
idézte elõ. A vándorlás nem okozott nagyobb törést a helyi társadalmak-
ban, már csak azért sem, mert elsõsorban a nincstelenek költöztek el, míg
az aprófalvak birtokos „elitje”, akiknek helyhez kötött egzisztenciáját jelen-
tette a kisközség, zömmel helyben maradt. Paradox módon lassította az ap-
rófalvak helyzetének romlását az is, hogy gazdasági szerkezetük átalakulása
jóval késõbb kezdõdött, mint a nagyobb településeken. Miközben országo-
san már 1910 körül kiegyenlítõdött a mezõgazdaság és a többi gazdasági
ág súlya, s 1960-ban már csak 38% volt az agrárkeresõk aránya, a korabeli
aprófalvak keresõinek háromnegyede még 1960-ban is a mezõgazdaságban
dolgozott. Nagyjából idáig, a mezõgazdaság kollektivizálásának megindulá-
sáig tehát az aprófalvak túlnyomó része még hagyományos gazdasági sze-
repkörében mûködhetett.

2. A modern korban a települések megszûnésének, a települési rendszer
átalakulásának sebessége lényegesen lelassult a korábbi korszakokhoz ké-
pest: „békeidõben” döntõen nem rohamos lépésekkel, rövid idõ alatt, ha-
nem hosszas agóniát követõen, több nemzedéken át, akár száz évet is meg-
haladó idõtávval megy végbe. A középkorban a falvak keletkezése, de
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megszûnése (pusztává válása), sõt akár továbbköltözése is természetes, s
néha egész térségekre kiterjedõ folyamat volt (gondoljunk csak a török
korban szinte az Alföld egészére kiterjedõ pusztásodásra). A változás se-
bessége gyakorta igen gyors volt: egy-egy árvíz, hadjárat vagy tûzvész stb.
után akár azonnal, vagy néhány év, egy-két évtized alatt kihalt egy falu. Az
elmúlt évszázadban azonban ilyen gyors és teljes pusztulásra már nagyon
ritkán volt példa (bár azért akad: 1943-ban Horthy vadászterületének léte-
sítése érdekében „eltüntették” a színrõl az Aggtelekhez közeli Derenk köz-
séget; az 1970-es árvíz után épített körgáton belülre, ártérre került szatmári
Nagygéc kihalása is egy évtized alatt végbement). Csupán a folyamatok
hosszabb idõtávjából eredõen is a korábbiaknál nagyobb az esély arra,
hogy a különbözõ történelmi korszakoknak a településfejlõdési adottságo-
kat – Cholnoky Jenõ és Mendöl Tibor szakkifejezéseivel élve: a helyi és
helyzeti energiákat – folyamatosan átértékelõ új szituációiban az aprófal-
vak egyes csoportjai is lehetõséget kapjanak a fogyás ütemének mérséklé-
sére, átmeneti megállítására vagy akár visszafordítására, de legalábbis az
önálló települési lét átmentésére.

Hiába épülnek le ugyanis – vagy épültek le már régebben – egy telepü-
lés helyi gazdasági alapjai, egyre több a megtartó erõ is. A technikai civili-
záció vívmányainak, a modernizálódásnak köszönhetõen ma már egy apró-
faluban is jelentõs értékû helyhez kötött infrastruktúra található (a
korábbiaknál lényegesen értékesebb, nehezebben újraépíthetõ házak; köves-
út, vízellátás stb.), és a lakosság vagyonának a korábbi korszakokhoz képest
jóval nagyobb része fekszik ilyen létesítményekben. Ezek az adott telepü-
léshez köthetõ, el nem szállítható, másra nehezen vagy nem konvertálható
javak, elsõsorban ingatlanok. Külön is kiemelendõ közülük a földtulajdon,
ami tõke és a munkahely lehetõsége is egyben; de egyre inkább ilyen a fa-
lusi ház, kert, gazdasági épületek – ezek egyrészt egy élet (sõt nemritkán
több generáció) munkájának eredményei, s erõs érzelmi kötõdés is társul-
hat hozzájuk. Sokkal többet veszít tehát a korábbiakhoz képest az, aki egy-
szerûen „odahagyja” ezeket – inkább próbálkozik a megszokott helyen
megélni, még akkor is, ha tudja, hogy erre máshol sokkal jobb adottságok
lennének. Másrészt a kevésbé szerencsés régiókban az aprófalusi infrastruk-
túrának csak helyben érvényesülõ használati értéke van, csereértéke, s gyak-
ran konvertálhatósága is minimális. Az aprófalvak többségében olcsóbban
kapható egy ház, mint ami a beépített anyag ára – ezekben az esetekben
gyakorlatilag „negatív telekár” érvényesül. Mindez szintén a helyben mara-
dásra predesztinál: a házakra nincs fizetõképes kereslet, vagy ha van is,
olyan alacsony áron, amelybõl máshol (nagyobb, bõvebb munkahelyválasz-
tékot kínáló településen) nem tud lakást venni, új életet kezdeni az apró-
falvakból elvágyódó lakó. Az intragenerációs mobilitás lehetõségei ezért
erõsen korlátozottak: csak az önálló életet kezdõ, helyhez kötött személyes
vagyonnal még nem rendelkezõ fiatalok költözhetnek el különösebb anyagi
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veszteség nélkül (vagy akár veszteséggel) – minél inkább távolodunk a pálya-
kezdés, családalapítás idõpontjától, annál kevésbé reális ez.

Ugyanakkor az ember, így az aprófalvak lakossága sem egyszerûen homo
oeconomicus: ha érzékeli is települése hanyatlását, saját gyarapodásának a
település adottságai miatti korlátozottságát, sok „puha”, a gazdasági racio-
nalitáson kívül esõ tényezõ bírhatja maradásra. Ilyenek voltak elsõsorban,
különösen az 1970-es évekig az emberi, családi kapcsolatok: az idõs szülõk
ellátása (a hatvanas évek végéig a falusi idõsek túlnyomó többsége még
semmiféle társadalmi segítségben, nyugellátásban nem részesült, de a szo-
ciális ellátások ma is az aprófalvak lakói számára érhetõk el legkevésbé, így
az öregek ápolása, lakásfenntartása jórészt gyermekeikre hárul). Helyben
tartó erõk a fiatal korban kialakult kapcsolati hálók: a falusi közösség, vagy
egyszerûen csak a szûkebb baráti-ismerõsi kör megtartó ereje. De ilyenek
azok a – Márkus István kifejezésével élve – „utóparaszti” hagyományok is,
amelyek a mezõgazdasághoz kötõdõ tradicionális életforma bizonyos ele-
meinek fenntartására ösztönzik a falvak gyakran ipari vagy tercier fõfoglal-
kozású lakóit is, akkor is, ha az gazdaságilag nem ésszerû: „Mi lenne a
földdel/kerttel/szõlõvel, ha én nem mûvelném?” Ráadásul az (apró)falusi
településtérhez köthetõ háztáji agrárgazdálkodás az 1980-as évek végéig
nem elhanyagolható kiegészítõ jövedelemforrást jelentett.

3. Az eredeti gazdasági funkcióikat elvesztõ aprófalvakban maradásra
nemcsak kényszereket, hanem lehetõséget is teremtett a technikai moder-
nizáció és vívmányainak szélesebb lakossági csoportokban való elterjedé-
se. Elsõ helyen említendõ a mobilitási lehetõségek megnövekedése: az
1930-as évekbeli kezdetektõl az 1970-es évek végére minden települést el-
érõ kövesút és menetrend szerinti buszközlekedés, majd az 1970-es évek-
tõl az aprófalvakban is megjelenõ, s folyamatosan terjedõ személygépko-
csi-használat. Az aprófalvak gépkocsi-ellátottsága ugyan mindig is elmaradt
az országos átlagtól – 2005 végén például 226 db jutott ezer lakosra a 274
db-os vidéki átlaggal szemben –, de a jóval alacsonyabb átlagos jövedelem-
szintet, és az idõs, rossz egészségi állapotú lakosság magas arányát figye-
lembe véve ez egyáltalán nem tekinthetõ jelentõs elmaradásnak. Mára az
aprófalusi háztartások 60%-ában van személygépkocsi, azaz az aktív korú,
dolgozó családtaggal is rendelkezõ háztartások túlnyomó többsége rendel-
kezik vele! A közlekedés lehetõségeinek korábban elképzelhetetlen kiszé-
lesedése a helyi ellátó intézmények hiányának jelentõségét az 1980-es
évektõl kezdõdõen sok tekintetben mérsékelte. Ebbe az irányba hat, egyút-
tal az urbanizálódásnak a falusi térségekre való kiterjedését is lehetõvé tette
néhány más civilizációs vívmány széleskörû elterjedése. A helyi infrastruk-
túra számos elemének megjelenése az elmúlt két-három évtizedben az apró-
falvakban is egyre inkább elérhetõvé teszi a „városias” életformát: vezetékes
víz, gáz, vezetékes és mobil telefon, internet, a mobil és távszolgáltatások
lehetõsége. Hatásuk csak a közelmúlttól kezd érzékelhetõvé válni, de a telepü-
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léshierarchia menti egyenlõtlenségeket csökkentõ szerepük várható erõsödése
egyre nyilvánvalóbb. 

A legfontosabb változás mégis talán a tömeges ingázás lehetõségeinek
megteremtõdése volt. Az ingázás természetesen a legtöbb esetben a helyi
munkaalkalmak szûkülésének jele, kényszer is, mégis ez ad lehetõséget
mindenféle helyi gazdasági alap nélküli, akár tisztán lakófunkciójú falvak
tartós fennmaradására is. (Enyedi, 1980) Nem csodálható, hogy a minden-
kori aprófalvak körében az elmúlt fél évszázad népszámlálásai az ingázás
jelentõségének radikális növekedését mutatták ki: az 1960-as 17%-kal
szemben 2001-ben már keresõik 71%-a más településre járt dolgozni. 

Mindent egybevetve a taszító hatások súlya összességében az 1970-es
években érhetett a csúcsára, s múlta felül leginkább az aprófalvakhoz kötõ
tényezõk erejét. Innentõl kezdve azonban a mérleg egyfajta kiegyenlítõdé-
se kezdõdött, aminek köszönhetõen a nyolcvanas évektõl lelassult az apró-
falvak leépülésének folyamata. Sõt, csupán a települések számát tekintve
meg is állt: amely község önálló településként megérte ezt az idõpontot,
azok közül máig egyetlenegy se halt ki, és ilyen okú beolvadás se nagyon
történt. Természetesen ehhez hozzájárul az is, hogy ekkorra a nagyobb te-
lepülési egységeket favorizáló államszocialista településpolitika is kimúlt,
sõt a kilencvenes évek elején a kisfalvak – némi kárpótlásul az elõzõ évtize-
dek repressziójáért – kifejezetten az állami újraelosztás kedvezményezett-
jeivé váltak. Az 1990 után létrejött, szélsõségesen fragmentált magyar ön-
kormányzati rendszer ráadásul lehetõséget teremtett akár ésszerûtlenül kis
méretû, néhány tízfõs egységek önálló jogállású településként való fenn-
maradására is.

További magyarázat lehet a változásra, hogy a hetvenes évek végére lezá-
rult az a hatalmas és igen intenzív foglalkozási átrétegzõdési szakasz is,
amelynek során a mezõgazdaságból az iparba, a falvakból a városokba
özönlött a lakosság, számos durva kényszertõl is vezettetve és életkörülmé-
nyeiben, de fõleg érzelmileg súlyosan megszenvedve a hatalmas életforma-
változást. Mégis úgy vélem, hogy nem ezek a tényezõk, hanem a korábban
említett pozitív, modernizációs okok állnak elsõsorban az aprófalvak legalább
egy részének fejlõdésében 1990 körül beállt trendfordulat hátterében. A mezõ-
gazdaság ugyanis azóta újabb óriási visszaesést szenvedett el, elvesztette
1990-es foglalkoztatotti létszámának háromnegyedét – ám az aprófalvak sor-
sában ez, úgy tûnik, már nem idézett elõ felerõsödõ romlási tendenciát. 

Sõt: a kilencvenes években bekövetkezett új helyzet – különösen a korábbi
településpolitika megszûnése, az önkormányzatiság kínálta lehetõségek és
a helyi ellátás hiányának jelentõségét mérséklõ civilizációs vívmányok szé-
leskörû elterjedése – a kedvezõ lokális vagy regionális fekvésû települések
esetében immár ellensúlyozni látszik a hátrányokat. Az északnyugat-
magyarországi térségben az aprófalvak lakói is profitálhattak a fellendülésbõl;
a nagyváros közeli vagy különösen kellemes természeti környezetben fekvõ
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falvak elmúlt 10–15 évben tapasztalható népességnövekedésébõl az 500 la-
kos alatti községek se maradtak ki. Úgy tûnik, aki a városból falura akar
költözni, ma már nem lát lényegesen rosszabb életfeltételeket a maga szá-
mára egy aprófaluban, mint egy néhány ezres lélekszámú községben.

Az eddigiekben kifejtettek ellenére mégis azt kell mondanunk, hogy a
hagyományos funkciójú aprófalvas települési rend az államszocialista kor-
szakban bekövetkezett változások nyomán végképp a múlté lett. S ha né-
pességük számszerûen pótolható is, a valódi megújulás lehetõségei e tele-
pülési kör nagyobb része számára egyelõre minimálisak. 

A lakosságszám alakulása ugyanis, bár az aprófalvak helyzetének alapve-
tõen fontos indikátora, nem feltétlenül mutatja pontosan a lakosság hely-
zetének, s különösen nem a helyi társadalomnak a változásait. Hiszen még
stagnáló vagy növekvõ népesség mellett is alapvetõen megváltozhat egy te-
lepülés társadalmi összetétele. A modern korban pedig különösen rövid
idõ, akár néhány évtized alatt is kicserélõdhet egy aprófalu lakossága, s ez
a létszám jelentõsebb változása nélkül is alapvetõen átalakíthatja a telepü-
lés karakterét, fejlõdési esélyeit. Sajnos, bár a népszámlálásokban részlete-
sen kérdezik, a Központi Statisztikai Hivatal kiadványai mégsem közlik,
hogy az emberek milyen régóta élnek lakóhelyükön. Így nem tudhatjuk,
hogy mekkora valójában a lakosság kontinuitása, a település hosszú távú
megtartó ereje, hogy mekkora a helyi gyökerekkel nem rendelkezõ beköl-
tözõk, illetve a generációk óta, vagy legalábbis születésüktõl fogva falujuk-
hoz kötõdõ lakók aránya. Márpedig az empirikus felmérések szórványos
információi arról tanúskodnak, hogy a tisztán demográfiai látszat csalóka:
az államszocialista idõszakban általában véve, de az aprófalvak többségé-
ben 1990 után is nagyobb arányban fogytak el az „õslakosok”, az aprófal-
vak hagyományos gazdasági szerepköreihez és társadalmi mintáihoz kötõ-
dõ emberek, mint amekkora a lakosság csökkenése volt. Így az aprófalvak
hagyományos funkciójának visszaszorulása valójában jóval nagyobb mér-
tékben következett be, mint azt a népességfogyás, illetve a települések
megszûnése mutatja. Elõremutató, az aprófalvas településkeretek között is
társadalmi megújulást ígérõ funkciókat viszont a rendszerváltás idõszakáig
csak kivételes esetekben találtak e kistelepülések (pl. a nehézipari körze-
tekben az iparba ingázás, vagy a Balaton környékén az idegenforgalom ré-
vén), így a hagyományos szerepkörök elvesztése társadalmi leértékelõdést
is jelentett számukra, annak minden – demográfiai, környezeti, terület-
használati stb. – következményével együtt.

A generációk óta a településhez kötõdõ õslakosság nagyobb részének tá-
vozása, a beköltözõk számbeli fölénybe kerülése önmagában véve is a helyi
tradíciók háttérbe szorulásával, végsõ soron a helyi közösségek magjának
megroppanásával jár. A leértékelõdés fontosabb összetevõje mégis talán a
népességcsere szelektív jellege, azaz az érkezõknek a távozókénál kedve-
zõtlenebb összetétele: az aktív korúak kisebb aránya s fõképpen alacsonyabb
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társadalmi státusa. Az elvándorlás oldaláról ugyanis 1949 után a korábbiak-
hoz képest nemcsak mennyiségi, hanem „minõségi” értelemben is változás
történt. Míg korábban leginkább a szegény, elesett, településükhöz lazáb-
ban kötõdõ csoportok vándoroltak el az aprófalvakból, s a vándorlás in-
kább levezette a feszültségeket, javította a maradók társadalmi összetételét,
addig az államszocializmus idején egyre inkább a tehetõsebb, valamilyen
konvertálható tõkével (pénz, tudás, kapcsolatok) rendelkezõ lakosság vá-
lasztotta az elköltözést. Egyrészt az egyéni gazdálkodás lehetõségeinek be-
szûkülésével a birtokolt föld helyhez kötõ ereje, így a korábbi tulajdonos
„elit” helyi érvényesülésének lehetõségei is csökkentek. Másrészt, a helyi
ellátó intézmények leépülésével, az igazgatási és közszolgáltatási funkciók
körzetesítésével, valamint a népesség és a helyi termelés volumenének
csökkenésével a szellemi elit (pap, tanító, orvos), illetve a helyi iparosok-
szolgáltatók (boltos, kovács, fuvaros stb.) jó része is elvándorolni kénysze-
rült, amihez egyes nemzetiségi vidékeken (pl. Baranyában, Tolnában, Kö-
zép-Dunántúlon) hozzájárult a második világháború utáni kitelepítések
traumája is. A helyi elit távozása révén az (apró)falusi társadalom összetar-
tó ereje sokkal nagyobb mértékben roppant meg, mint lélekszáma: az ed-
dig is apró helyi közösségekbõl „csonka” helyi társadalmak keletkeztek.

S ha az elköltözõk helyére érkezett valaki, azok gyakran olyan, halmo-
zottan hátrányos helyzetû csoportok tagjai voltak, akik maguk is híjával
voltak az erõforrásoknak (iskolázottság, állás, lakás stb.), s akik számára az
aprófalvak leértékelõdõ, így olcsón megszerezhetõ infrastruktúrája, esetleg
a ház körüli gazdálkodás szerény lehetõsége is vonzerõt jelenthetett. Így
duzzadt fel a hagyományosan romák lakta, vagy a kitelepítés miatt kiürülõ
térségek – Baranya nyugati fele, Somogy, Dél-Zala, Szatmár, Cserehát – szá-
mos aprófalujának roma lakossága. Ma – a polgármesteri hivatalok nem hi-
vatalos, becsült adatait összesítve – összességében is kétszer akkora az ap-
rófalvakban a roma lakosok aránya (12%), mint az országos átlag (6-7%).
Csak az aprófalvak negyedében nem él egyetlen roma sem, ugyanakkor ha-
todukban a lakosság több mint 25%-át, ezen belül mintegy 40 kistelepülé-
sen már számszerû többségét adják. A fiatalok és a képzettebbek elvándor-
lása miatt azonban a roma problémától nem érintett aprófalvakban is
egyre jobban elmaradt a lakosság iskolázottsága az országos átlagtól. A dip-
lomások aránya még 2001-ben sem érte el a felnõtt korúak 3%-át, miköz-
ben az országos átlag már 1960-ban több volt ennél; de a legfeljebb nyolc
osztályt végzettek megfelelõ korcsoportra vetített aránya is mindössze két-
harmadosra csökkent az 1960-as négyötödös arányról, elérve ezzel az
1960-as országos átlagot. Miközben az érettségizettek aránya 1960 óta
országosan 9-rõl közel 40%-ra emelkedett, az aprófalvakban 2-rõl csak
15%-ra: hat felnõttbõl ötnek ma sincs érettségije! Ugyanakkor megállapít-
ható az is, hogy az aprófalvak társadalmi differenciálódása, különösen az
elmúlt bõ két évtizedben, érzékelhetõen növekedett. Sõt a nagyobb városok
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körüli, vagy kedvezõ idegenforgalmi adottságú terekben helyenként már érzé-
kelhetõ súllyal jelentek meg képzett, magasabb státusú csoportok is: mintegy
15 aprófalu iskolázottsági mutatói 2001-ben meghaladták az országos átlagot.

Az aprófalvaknak az elmúlt fél évszázadban végbement általános struktu-
rális átalakulását, leértékelõdését egyéb fontos mutatókkal is igazolhatjuk.
Elsõ helyre kívánkozik közülük a mezõgazdaság és az aprófalvak évezrede-
ken át szinte elválaszthatatlan kapcsolatának fellazulása, az agrártevékeny-
ség jelentõségének visszaesése. (Enyedi, 1980; Beluszky–Sikos T., 2007)
2001-ben az 1044 mai aprófaluban a mezõgazdaságban dolgozók az összes
keresõnek már csak 15,6%-át adták az 1960-as 75%-os aránnyal szemben.
Igaz, ez ma is kimagaslónak számít (az országos átlag 5,5%), különösen an-
nak fényében, hogy e falvak zöme nem túl jó mezõgazdasági adottságú te-
rületen található, s hogy az ágazat súlyát a nem fõfoglalkozású termelés is
növeli. Az aprófalusi lakosság élethelyzetének azonban ma már nem ez a
legfontosabb gazdasági meghatározója.

Sokkal inkább az viszont az ipar. Érdemi ipari tevékenység persze ma
sincs, nem is lehet az aprófalvakban. Ám az ipari keresõk aránya, amely
1960-ban még csak 12%, az országos átlag harmada volt, ma sokkal maga-
sabb az országos átlagnál (41,8%, szemben a 32,9%-kal). A változás részben,
az agrártevékenységbõl megélni nem tudók számára logikusan adódó, az
iskolázottsági lemaradásból is következõ kényszer. Egyúttal azonban jól
mutatja az ingázási lehetõségek megteremtõdésének fontos szerepét az ap-
rófalvak túlélésében, egyszersmind a fizikai munka megbecsülésén keresz-
tül az „utóparaszti” hagyományok továbbélésére is utal. Akár azt a kijelentést
is megkockáztathatjuk tehát, hogy míg a kapitalizálódás megindulásától az
1960-as évekig a mezõgazdaság, az agrárfoglalkoztatás töretlenül magas
aránya volt az aprófalvak jellegzetessége, mára a fizikai keresõk magas aránya
vált legfõbb gazdasági, foglalkoztatási specifikumukká. Az országosan 41%-os
arányú szellemi foglalkoztatás súlya az aprófalvakban mindössze 19%!

A több évtizedes demográfiai veszteségnek, az aktív korú lakosság csök-
kenésének köszönhetõen ugyanakkor a foglalkoztatottság szintje az 1960-
as évekig még az országos átlagnak megfelelõ gazdasági aktivitású aprófal-
vakban fokozatosan lemaradt az átlagtól: 2001-ben az itt lakóknak már
csak 28%-a volt csak foglalkoztatott az országos 36%-kal szemben (1960-
ban még az aprófalvakban és az országban is 50% volt az arány). Hátránya-
ik legfõbb közvetlen oka ma foglalkoztatottsági természetû: amíg a lakos-
ságnak 2,7%-a, a foglalkoztatottak 2%-a, a szellemi foglalkozásúaknak csak
1%-a élt 2001-ben az aprófalvakban, addig a munkanélküliekbõl 3,5%, az
inaktív keresõkbõl pedig 3,4% volt a részesedésük.
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Az aprófalvak differenciálódásának változó tényezõi – aprófalu-típusok egykor és ma

Az egyes aprófalvak helyzete általánosan jellemzõ sajátosságaik ellenére so-
ha nem volt teljesen azonos, amire egyebek mellett népességfejlõdési útjaik
már elemzett különbségei is utalnak. Az elmúlt másfél évszázadban az apró-
falu-állomány belsõ differenciálódásának tényezõi is többször átalakultak,
az egyes korszakok kihívásaihoz való eltérõ alkalmazkodási képességük
egyik legfontosabb oka azonban az egyes települések eltérõ eredetében
keresendõ. A mai községállomány, köztük az aprófalvak ugyanis keletkezé-
sük szerint több, egymástól alapvetõen különbözõ csoportba sorolhatók.
Így, bár gyakoriságuk eltérõ – számszerû adataink erre vonatkozóan sajnos
nincsenek – érdemes megkülönböztetnünk egymástól az alábbi genetikai
falutípusokat.6

a) Hosszabb idõre, legalább a 18. századra visszanyúlóan önálló telepü-
lési múlttal rendelkezõ „tradicionális” falvak; ezek alkotják természetesen
aprófalvaink többségét is.

b) Tanyaközségek: szórványtelepülések természetes sûrûsödésével vagy
a településpolitikának „köszönhetõen”, zömmel a 19. század végén, illetve a
20. században keletkezett települések (pl. az alföldi mezõvárosok hatalmas
tanyás határának községekbe szervezése révén természetes sûrûsödési
pontjaik vagy mesterségesen kijelölt tanyaközpontok körül). Általában na-
gyobbak, mint 500 fõ, de a városoktól távoli térségekben mára több közü-
lük is e lélekszámhatár alá csökkent.

c) Egykori uradalmi községek: a 19-20. században nagybirtokok, illetve
ritkán 1945 után tsz-ek, állami gazdaságok külterületein telepített, vagy
(pl. új osztások nyomán) spontán kirajzással keletkezett lakóhely-együtte-
sek, amelyek egy része jogi önállóságot nyert, de sok közülük nem tudott
teljes értékû települési létre, a települési alapfunkcióknak az adott korban
elvárható teljes körére szert tenni, s lélekszámuk gyakran erõsen fogy.

d) Hegyvidéki (zömmel erdõmûvelõ) vagy szõlõtermesztõ szórványként
keletkezett, önálló települési jogállásra a 18-19. században szert tett, ám az
aprófalu méretet zömmel soha meg nem haladó, a modern települési alap-
funkciók kiépülésének, mûködtetésének szempontjából kedvezõtlen
adottságú községek.

e) „Modern” alapítások: az 1980-as évek közepe óta folyó községszétvá-
lási hullámban közigazgatási önállóságot nyert, korábbi önálló települési
múlttal nem rendelkezõ, változatos jellegû és méretû, de nemritkán csak
aprófalunyi új községek (pl. Csabaszabadi, Szántód, Remeteszõlõs). 

A tõkés átalakulás megindulásával kezdõdõ, és a 20. század közepéig tartó
idõszakban az aprófalvak csoportja még nem különült el markánsan a na-
gyobb méretû klasszikus agrárfalvaktól. Az egyes aprófalvak helyzetét sem
a méret-, ellátottság-, illetve hierarchiabeli különbségek határozták meg elsõ-
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sorban, hanem a faluállományt általánosságban differenciáló, s az ekkor
még szinte kizárólagos foglalkoztató mezõgazdaság viszonyaival kapcsola-
tos egyéb tényezõk, mint a rendelkezésre álló földterület nagysága, a föl-
dek minõsége és a paraszti árutermelés lehetõségei. (Beluszky–Sikos T.,
2007) Így az 1949-tõl megkezdõdõ „nagy átalakulás” elõtt azok az aprófal-
vak hanyatlottak gyorsabb ütemben, ahol a birtokos parasztság aránya ala-
csonyabb, illetve a mezõgazdaság eltartó képessége rosszabb volt: az észa-
ki hegyvidéken, illetve Somogy és Baranya egyes térségeiben.

1949 után, de különösen az 1960-as évektõl aztán e téren is lényeges
változás következett be. A falvak differenciálódásáról szólva a szakirodalom
(vö. Beluszky, 1985; Enyedi, 1980) egybehangzóan a településhierarchia
menti, a helyi ellátottság szintjében mutatkozó különbségeket emeli ki, de
az aprófalvak kapcsán inkább „ellátatlanságukból” fakadó homogén lesza-
kadásukat hangsúlyozzák, mint különbségeiket. Végül az 1990 utáni idõ-
szakban az újabb vizsgálatok szerint a munkaerõ-piaci, foglalkoztatási hely-
zet lett a faluállomány, köztük az aprófalvak fejlõdésének legfõbb
meghatározója, s ennek köszönhetõen az aprófalvak helyzete is egyre in-
kább regionális különbségeket kezdett mutatni. (Bajmócy–Balogh, 2002;
Bihari–Kovács, 2006; Beluszky–Sikos T., 2007) E szerzõk mindazonáltal
hangsúlyozzák, hogy továbbra is szerepe van a méretnek. Minél kisebb egy
aprófalu, a településméret annál inkább meghatározza lakóinak sorsát: a
100–200 fõs vagy kisebb lélekszám szinte determinisztikus a jelenlegi hely-
zet, s különösen a hosszabb távú kilátások szempontjából – az ilyen „törpe”
falvak adott esetben még a szerencsés makroregionális helyzet hatásait is
csak kevéssé tudják kihasználni –, míg e méret fölött egyre inkább szerep-
hez jutnak egyéb tényezõk is a települések életének alakításában.

Az aprófalvak népességdinamikai vizsgálata kapcsán néhány további té-
nyezõ kisebb-nagyobb differenciáló szerepére is fény derült: egyrészt a na-
gyobb és/vagy dinamikus városok, illetõleg a Balaton-part vagy az ipari
nagyüzemek, bányák közelségének általánosságban pozitív hatására, más-
részt a cigány lakosság beköltözésének ellentmondásos hatására. Nyilvánvaló
az is, hogy más ott aprófalunak lenni, ahol az egész térség kistelepülésekbõl
áll; és más ott, ahol közel, a szomszédban is megtalálni az alapfokú ellátást
teljes körûen biztosító nagyobb méretû településeket, netán városokat. 

Egy, az aprófalvak fejlõdésével kapcsolatba hozható, a magyarázó ténye-
zõk lehetõ legteljesebb körére kiterjedõ matematikai módszer – fõkompo-
nens-analízis – segítségével azonban az aprófalu-állományt differenciáló
hatások történetileg változó szerepét, s ennek nyomán az egyes aprófalva-
kat jellemzõ relatív „fejlettségi” pozíciók esetenként korántsem jelentékte-
len változásának okait is sikerült azonosítanunk. Vizsgálatainkat az 1960-as,
1980-as és 2001-es évekre, a korabeli aprófalu-állományra vonatkozóan, az
adott évi népszámlálások adatbázisán végeztük el.7
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Az eredmények szerint 1960-ban a foglalkozási átrétegzõdés folyamatá-
ban való elõrehaladás volt az aprófalvak helyzetének kulcsa: amelyik falu
megindult ezen az úton, ki tudott lépni az ekkor már kevéssé eltartóképes,
tradicionális egyéni gazdálkodásból, ott fiatalosabb volt a korszerkezet,
többen kaptak társadalmi juttatásokat, az idõskorúak közül kevesebben
„kényszerültek” dolgozni (a mezõgazdasági dolgozókra ekkor még nem
terjedt ki a nyugdíjrendszer). A nagyobb arányú foglalkozásváltásra azon-
ban ekkor még csak a hagyományos iparvidékek környékén nyílt lehetõ-
ség, így a relatíve „legfejlettebb” aprófalvak rendre a középhegységi „ipari
tengely” mentén sorakoztak a Bakonytól a Borsodi-medencéig, sõt egészen
Pálháza–Hollóháza térségéig (kiegészülve a mecseki bányászati körzet és a
dél-zalai olajvidék falvaival). A leghátrányosabb helyzetet pedig a Zala és Vas
megye határán, Dél-Baranyában és a Cserehát középsõ részén fekvõ kedve-
zõtlen mezõgazdasági adottságú, rossz elérhetõségû aprófalvak mutatták.

A foglalkozási szerkezet hatása 1980-ra is lényeges maradt, ám vezetõ
szerepét egyértelmûen az iskolázottságé váltotta fel, s az elöregedés szere-
pe is nõtt az aprófalvak differenciálódásában. Ugyanakkor az aprófalusi kö-
zösségek sorsát az elmúlt fél évszázadban talán ekkortájt határozták meg
legkevésbé a mennyiségi, statisztikailag kifejezhetõ mutatók: a változásokat
számos „puha”, nehezen adatolható minõségi tényezõ, a társadalmi össze-
tétel átalakulásának mértéke és sebessége befolyásolta inkább, amiben az
egyes települések egyedi adottságainak – tradíciójának, „életerejének”, el-
lenállóképességének – volt fontos szerepe. Így az aprófalvak fejlettségi tér-
képének húsz évvel korábbi regionalitása szinte elenyészett. Mindazonáltal
ekkorra vált aprófalusi viszonylatban is nagyjából homogén elmaradott
tömbbé a Cserehát, általánosságban romlott a somogyi és Mecsek vidéki
aprófalvak helyzete; relatív értelemben egyértelmûen elõbbre léptek vi-
szont a – hagyományosan polgárosultabb, iskolázottabb, s a roma betele-
püléstõl kevésbé érintett – nyugat-dunántúli megyék aprófalvai.

2001-re újra változott a kép. A korábbi fõ hatótényezõk közül megma-
radt az iskolázottság markáns differenciáló szerepe, de – igazolva az idézett
szakirodalmi megállapításokat – szinte vele azonos súlyúvá vált a foglalkoz-
tatási lehetõségeké, a munkaerõ-piaci helyzeté is. Kiemelendõ az is, hogy a
településeknek a különbözõ fejlettségi indikátorok által jelzett pozíciója a
korábbiaknál lényegesen közelebb került egymáshoz: az elõnyök és a hát-
rányok egyre hasonlóbban jelentkeznek az egyes aprófalvak különbözõ
adataiban. Az 1990 utáni differenciálódás statisztikailag jól megfogható, s a
földrajzi helyzettel egyértelmû kapcsolatban álló „kemény” tényezõk men-
tén történt, a regionalitás (elsõsorban a munkaerõ-piaci helyzet masszív el-
téréseinek köszönhetõen), valamint a kitüntetett helyekhez – nagyobb vá-
rosok, turisztikai adottságokkal rendelkezõ térségek – való közelség
szerepe újra erõsebbé vált az aprófalvak sorsának alakításában. A „komplex”
fejlettségi fõkomponens értékét tekintve az aprófalvak átlagát meghaladó
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községek szinte kivétel nélkül az Északnyugat-Dunántúlon koncentrálódtak
2001-ben, rajtuk kívül csak Pécs, Kaposvár, Miskolc, Eger szuburbiáiban vol-
tak találhatók ilyenek. Az átlag alatti kategóriák képviselõi viszont – egy-két
kisebb térségtõl (Dél-Zala, Ajka környéke) eltekintve – eltûntek a Dunántúl
északnyugati felérõl, ugyanakkor immár szinte gettószerûen tömörülnek a
Cserehát egészén, s dominálják az aprófalvas térségeket Dél- és Nyugat-
Baranyában, Belsõ- és Külsõ-Somogyban, illetve Szatmárban is.

A tanulmányunkban áttekintett jó másfél évszázad, s különösen az el-
múlt ötven-hatvan év tanulságai tehát óvatosságra intenek az aprófalvak jö-
võbeni fejlõdési esélyeire vonatkozó bármiféle elõrejelzést illetõen. Né-
hány összefüggés azonban mégis tartósnak, a következõ évtizedekben is
érvényesnek látszik.

Ilyen egyrészt a településméret hatása. Az elmúlt fél évszázad során, bár
közel sem determinisztikus, de egyértelmû, folyamatosan erõsödõ össze-
függés mutatkozott az aprófalvak fejlettsége és méretük között. Ennek sú-
lyát növeli, hogy fél évszázada folyamatosan nõ a kisebb lélekszámú, s így
rosszabb helyzetû községek súlya az aprófalu-állományban. Az adatok a
legkisebb (legfeljebb 200 lakosú) települések többségének hosszú távú ki-
látásait illetõen tehát nem sok jóval kecsegtetnek: ilyen lélekszám mellett
vélhetõen nehéz lesz a további leépülés megállítása a jövõben is. S bár jó
néhány közülük speciális szerepkörökben formálisan továbbélhet, elkerül-
hetetlennek látszik, hogy harmincéves szünet után elõbb-utóbb újra szük-
ség legyen települések közigazgatási önállóságának megszüntetésére is.

Szintén igen valószínû, hogy hosszabb távon a nagyvárosok környékén
(megyeszékhelyek, de egyes esetekben 15–30 ezres városok mellett is)
még az aprófalvas vidékeken is megritkulnak, eltûnnek az 500 lakosnál ki-
sebb községek, mert a szuburbanizációs folyamatok felduzzasztják az õ né-
pességüket is.8 E településcsoport helyzete mindenképp javul a beköltözõ,
az õslakosokénál mind demográfiai, mind társadalmi értelemben kedve-
zõbb struktúrájú lakosság által. Társadalmukban ugyanakkor rövid idõ
alatt a városi gyökerû, munkahelyi és ellátási szempontból is a városhoz
kötõdõ bevándorlók kerülnek meghatározó szerepbe, elõbb-utóbb több-
ségbe is. S az „alvótelepüléssé válás” ugyanúgy e falvak korábbi arculatá-
nak, önálló gazdasági entitás mivoltának, társadalmi viszonyrendszerének
felszámolódását, de legalábbis erõteljes átalakulását jelenti, mint a másik
véglet, a néhány tíz lakosú törpefaluvá süllyedés; ráadásul a folyamatot szá-
mos társadalmi/környezeti konfliktus is kísérheti.

Speciális, nehezen kezelhetõ típust jelent a mára tíznél is több roma falu.
Számuk emelkedésének megállítása nehezen tûnik elképzelhetõnek. Bár
néhányuk demográfiai értelemben kikerülhet az aprófalvak közül, integráció-
juk esélye csekély, valószínûleg tartós szociális válságkezelést igényelnek.

A legjobb esélye a stabilitásra, egyúttal a hagyományos aprófalusi miliõ
és értékrend egyes elemeinek megõrzésére a jó munkaerõ-piaci helyzetû
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aprófalvaknak van. Zömük Északnyugat-Dunántúlon található, s viszonylag
képzett, ugyanakkor tradícióit ápoló lakosságuk hosszabb távon is garan-
tálhatja a változásokhoz való alkalmazkodóképességük megõrzését.

A többség – a hagyományos funkcióit jórészt elvesztett, új szerepeit
azonban igazából még meg nem találó, lassan vegetáló-fogyó aprófalvak –
sorsa egyelõre nyitott. Modellszerû út egyelõre nem kínálkozik számukra,
jövõjük azonban elsõsorban alighanem a külsõ feltételek alakulásától függ.

Jegyzetek

1 Itt jegyezzük meg azt is, hogy – szintén az összehasonlíthatóság kedvéért – a tanul-
mány adatai minden esetben, tehát az 1920 elõtti idõszakra vonatkozóan is, az or-
szág mai területére, annak aprófalvaira vonatkoznak.

2 Még egyszer hangsúlyozzuk azonban, hogy, bár a megszûnt önállóságú települések
többségének népessége drasztikusan csökkent, csak egy szûk kisebbség az, amely
teljesen elnéptelenedett, azaz a szó köznapi értelmében kihalt.

3 Sõt, a térképezhetõ változásokon túl nem ritkák a szimpla névváltozások és a több-
szörös átalakulások – ugyanazon települések szétválása majd újraegyesítése, össze-
vont települések további összevonása, beolvasztása stb. – sem.

4 Ezen a módon az egyes népszámlálások különbözõ mértékû összeírási hibáinak tor-
zító hatását is jelentõsen mérsékelhetjük.

5 A szakirodalom nagyobb része ezt a megnevezést a 200 lakos alatti településekre érti,
így mi is ehhez alkalmazkodtunk. A nevezéktan azonban e tekintetben sem teljesen
egységes: egyes szerzõk 1000 lakosig terjedõen beszélnek aprófalvakról, s ezen be-
lül az 500 lakos alattiak csoportját jelölik a „törpefalu” kategóriával. (Kovács 2000,
2004)

6 E szempontra Gyõri Róbert hívta fel figyelmemet, akinek a tanulmány témájához
kapcsolódó egyéb felvetéseiért, megjegyzéseiért is köszönettel tartozom.

7 A lehetséges, mindhárom idõpontra rendelkezésre álló változók – sajnos nem túlsá-
gosan bõ – körébõl az alábbiakat választottuk: lakónépesség száma; az aktív korú
(18–59 éves) népesség aránya; 0–17 éves lakosság aránya a népességbõl; 60–X éves
lakosság aránya a népességbõl; fiatalsági index (a 0–17és 60–X évesek aránya); szü-
letési ráta az elõzõ népszámlálás óta; természetes szaporodás az elõzõ népszámlálás
óta, %; vándorlási különbözet az elõzõ népszámlálás óta, %; foglalkoztatottak ará-
nya az aktív korúakból; foglalkoztatottak aránya a népességbõl (aktív keresõk);
inaktív keresõk aránya a népességbõl; eltartottak aránya a népességbõl; mezõgazda-
sági keresõk aránya; ipari-építõipari keresõk aránya; tercier keresõk aránya; a maxi-
mum nyolc osztályt végzettek aránya a 7–X éves népességbõl; a legalább érettségi-
zettek aránya a 18–X éves népességbõl; a diplomások aránya a 18–X éves
népességbõl; szellemi és vezetõ foglalkozásúak aránya; a maximális népességarány
éve a megelõzõ népszámlálásokból; aktuális népességi súly a korábbi népszámlálás-
ok maximális népességsúlyának %-ában; fürdõszobás lakások aránya; ingázó kere-
sõk aránya.

8 Arra, hogy a városból kifelé igyekvõk számára „nem akadály” (sõt, egyes szép fekvésû,
a városhoz közeli települések esetében kifejezett elõny) a kiszemelt lakóhely apró-
falu mivolta, talán Pécs környékén találjuk a legérzékletesebb példákat. Az 1990-
ben éppen 500 lélek alá fogyott Keszün 2006. január 1-jén már 1228-an laktak, az
1990-ben már csak 277 lakosú Cserkút is átlépte az 500 fõs határt de Veszprém, Zala-
egerszeg, Kaposvár, Szombathely mellõl is számos ilyen falu említhetõ.
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VIRÁG TÜNDE

„Ez itt a reménytelenség vidéke”
Falvak a Dráva mentén

A kutatásunkhoz kiválasztott települések: Drávacsehi, Drávapalkonya, Drá-
vaszabolcs, Gordisa, Matty, Alsószentmárton, Egyházasharaszti, Old, Siklós-
nagyfalu, Kistapolca, Baranya megyében, a Siklósi járás/városkörnyék majd
kistérség legszélén, az ország déli határával párhuzamosan futó útra felfû-
zõdõ falvak, amelyek a hatvanas évektõl két tanácsi központ (Dráva-
szabolcs és Egyházasharaszti) köré szervezõdtek, de térbeli elhelyezkedé-
sük és gazdasági érdekeik függvényében három központhoz: Harkányhoz,
Siklóshoz vagy Beremendhez kapcsolódnak.

Vonzások és választások – a kiválasztott települések térségi kötõdései

A Siklósi kistérség 50 települése három természeti tájegységhez tartozik,
köztük az aprófalvaktól a kisvárosi centrumokig, az agrárjellegû települések-
tõl az idegenforgalmi központokig, a szuburb falvaktól az etnikai gettóig
több településtípus is megtalálható. A kiterjedt kistérség három városa: Siklós,
a közigazgatási központ, a fürdõváros Harkány és a néhány éve városi rangra
emelt Villány, a Villányi-hegység falvainak és borászatának központja. 

1950-ig, a tanácsrendszer bevezetéséig a Baranya megye déli részén el-
helyezkedõ települések megoszlottak a Szentlõrinci, a Siklósi és a Villányi
járás között. 1950-ben a Somogy megyétõl elcsatolt Szigetvári járás egyes
településeibõl és a megszüntetett Szentlõrinci járás falvaiból hozták létre a
Sellyei járást. 1956-ban megszûnt a Villányi járás, települései a Pécsi, a Sik-
lósi és Mohácsi járáshoz kerültek, 1964-ben pedig a Sellyei járás területét
osztották fel a Szigetvári és Siklósi járás között. Ezzel létrejött a megye leg-
nagyobb kiterjedésû és településállományú közigazgatási egysége, amely-
nek székhelye Siklós, a megye legkisebb és legfejletlenebb járási központja
lett. (Hajdú, 1979:284–285) A gyenge központ megerõsítésén fáradozva a
területi tervezõk az „összehangolt fejlesztés” érdekében 1963-ban Harkányt
Máriagyûddel és Tereheggyel együtt Siklóshoz csatolták, s közös községi taná-
csot hoztak létre Siklós központtal. (Hajdú, 1987:89) Az 1963-ban elveszített
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önállóság a harkányi lakosokban komoly ellenállást váltott ki, melynek
eredményeképpen 1977-ben a település visszanyerte tanácsi székhely
rangját, és Drávacsepely, Drávaszerdahely, Ipacsfa, Kovácshida, majd késõbb
Diósviszló, Márfa, Rádfalva településekkel közös tanácsot alakított ki. Har-
kány önállóságáért „cserébe” Siklós ekkor kapta meg a városi rangot. (Hajdú,
1987:89) Feltehetõen ez az adminisztratív döntés alapozta meg Harkány és
Siklós napjainkig tartó, kiegyensúlyozottnak egyáltalán nem nevezhetõ viszo-
nyát, amelyet egyes siklósi vezetõk ma is a két város egybeépítésével gon-
dolnak meghaladhatónak.

A nagy kiterjedésû, de gyenge központú járás helyzete a nyolcvanas
években, a városkörnyékké alakuláskor sem változik lényegesen, továbbra is
84 és 73 között mozog a Siklós köré szervezõdõ települések száma. A köz-
igazgatási egységhez tartozó települések száma a rendszerváltás után, a Sely-
lyei kistérség (újra)alakulásával apad 55-re. 

A térség közigazgatásának mintegy fél évszázados története azt mutatja,
hogy a jelenlegi Siklósi kistérséghez tartozó települések elsõsorban a kü-
lönbözõ tájegységi kötõdések, a gyenge központok és a városhiányos tér,
illetve az eltérõ etnikai és kulturális jellemzõk miatt nem tudtak egységes
térséggé kovácsolódni. A térség nyugati felén elhelyezkedõ falvak (kiválasz-
tott településeink közül Drávacsehi, Drávapalkonya) inkább az Ormánsághoz
kötõdnek, ennek megfelelõen a század elsõ felében még református több-
ségû, majd egyre inkább református-katolikus vegyes települések. A kistér-
ség keleti felén elhelyezkedõ, Villány köré szervezõdõ falvakban a német
(sváb) jelenlét a meghatározó napjainkban is. A kutatásba bekerülõ telepü-
lések legtöbbje a két határozott karakterû tájegység (a „református Ormán-
ság” és a „sváb Villány”) között helyezkedik el, annak egyik vagy másik jel-
legzetességével: egyes településekre a harmincas években sváb telepesek
költöztek, más lakott helyekre bácskertesi katolikus magyarok, de ebben a
„résben” megtelepedtek teknõvájó cigányok is szép számmal. E köztesség
lehet az oka annak is, hogy e táj települései kimaradtak mind az ormánsági
falvak helyzetét feltáró néprajzi és szociológiai kutatásokból (Kiss, 1937,
1952; Juhász–Kovács, [1988] 2006; Kovács, 1990), mind a Villány környéki
települések rendszerváltás utáni gazdaságszociológiai elemzéseibõl. (Kovács,
2004) Vizsgált településeink nemcsak etnikai és vallási szempontból (vol-
tak) heterogének, de a számos külterületi lakott hely is tagolta a teret,
amely tér ráadásul évtizedekig – a titói Jugoszláviához fûzõdõ hûvös viszony
miatt – lezárt határsáv volt. Így településeink még a periferikus helyzetû
térségen belül is a periférián helyezkednek el, olyannyira távol mindentõl,
hogy sem a megye vagy a járás, majd késõbb a kistérség látómezejébe, annak
fejlesztési tervei közé sem kerültek be. 

Az 1996-ban megalakult Siklósvidék Területfejlesztési Önkormányzati
Társulásban (TÖT) csak 43 önkormányzat vett részt, a Társulás fejlesztési
elképzelései és programjai alapvetõen az 1994-ben szervezõdött Villány–Siklós

71•    D R Á V A  M E N T I  M O Z A I K    •

lepkeny ue 1fej.qxd  2008. 09. 24.  10:41  Page 71



Borút Egyesület terveire és ötleteire (Takács, 2004) épültek,1 így a statiszti-
kai kistérség nyugati felén elhelyezkedõ, az Ormánsághoz közelítõ telepü-
lések kimaradtak belõle. Hasonló elképzelésekkel alakult meg 2004-ben a
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás, amely – a törvényi szabályozás miatt –
már lefedte a teljes statisztikai kistérséget, azaz magában foglalta az Ormán-
sághoz kötõdõ településeket is. A társulásban részt vevõ három város, Har-
kány, Siklós és Villány külön megállapodást is kötött a turizmus összehan-
golt fejlesztése érdekében, de az együttmûködés egyelõre megbukni
látszik Harkány és Siklós évtizedes gyökerû ellentétén. Miközben Harkány
és Siklós egymásnak feszül, a „nevetõ harmadik”, Villány – elsõsorban a
Borút és a Siklósvidék TÖT eredményes mûködésének köszönhetõen –
érezhetõ és látványos fejlõdésen ment keresztül, az elmúlt 15 évben sike-
resen építette fel, alakította ki az elsõsorban borászatra épülõ gasztronó-
miai turizmusát.

E társulások fejlesztési elképzelései, tervei egy dologban nagyon hasonla-
tosak: a Dráva mentén elhelyezkedõ, többségében hátrányos helyzetû, ezért
a turizmus számára érdektelen falvak teljesen kívül esnek a látókörükön.

A fejlesztés visszavág, avagy mit ér a beruházás, ha központilag tervezett?

A tervezõasztal mellett létrehozott nagyközségi közös tanács és települései

Drávaszabolcs azon határ menti települések egyike, amely a második világ-
háborúban többször cserélt gazdát, felrobbantották vasúti hídját, majd mi-
után Jugoszláviával fagyossá vált viszonyunk, kifelé lezárt és a megye belsõ
területeitõl elzárt falu lett. A hatvanas évek végén határozat született arról,
hogy Drávaszabolcsnál építik fel a két országot összekötõ közúti hidat, s fel-
tehetõen e döntés alapján vált a falu részleges alsófokú központtá. A tele-
pülés közigazgatási státusa is változott. 1950-ig a harkányi körjegyzõséghez
tartozott, majd önálló tanácsú községbõl 1966-ban nagyközségi közös tanácsi
központ lett, amelyhez Drávacsehi, Drávapalkonya, Gordisa és Matty taná-
csait és intézményeit csatolták.2

Palkonya és Drávacsehi ekkor még nem volt zsákfalu: Kémes és Drávaszer-
dahely felé is vezettek utak, mindkét települést természetes kapcsolatok
fûzték az Ormánság felé is. A kötõdés azzal is magyarázható, hogy e két falu
a húszas évektõl 1950-ig a kovácshidai körjegyzõséghez tartozott. Azzal,
hogy Drávaszabolcsra került az iskola, a tanács, a szövetkezeti központ, arra-
felé épült meg az út is, a két település lassan zsákfaluvá vált. A Kémes és
Drávaszerdahely felé vezetõ földutak ma is megvannak, de csak traktorral
vagy gyalogosan járnak rajta. Gordisa és Matty közlekedési szempontból
elõnyösebb helyzetben volt/van: innen közvetlenül vezet út Siklós felé.
E két falu 1950-ig a siklósi székhelyû nagytótfalusi körjegyzõséghez tartozott.

72 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •

lepkeny ue 1fej.qxd  2008. 09. 24.  10:41  Page 72



Az 1941-es népszámlálás szerint a mikrotérség településein szinte kivé-
tel nélkül magyarok éltek,3 a falvakban a határvonalak nem etnikai, hanem
vallási természetûek voltak, ennek megfelelõen mindenütt két templom
épült: egy katolikus és egy református. A mikrotérség településeire már a
század elején jellemzõ volt a felekezeti megosztottság: bár a reformátusok
többségben voltak, az évtizedek során számuk egyre csökkent, a falvakba
katolikusok települtek be, elsõsorban az Alföldrõl.4 A települések etnikai
összetételét egyetlen nagyobb cigánytelep tarkította: Gordisa mellett a Dráva
menti teknõvájó telepek sorában elhelyezkedõ, majd kétszáz fõs Sívótelep,
ahol beás cigányok éltek. (Havas, 1982a) 

1. táblázat. A lakónépesség számának alakulása
a drávaszabolcsi mikrotérség településein

Forrás: Népszámlálások

A század elsõ és második felében a mikrotérség településeinek lélekszá-
ma teljesen eltérõ képet mutat. Drávacsehi (a katolikus családok beköltö-
zésének ellenére) az évszázad folyamán mindvégig aprófalu volt, lakóné-
pessége nem érte el az ötszázat, míg a többi község a század elsõ felében
közel azonos lélekszámmal, ötszáznál nagyobb népességgel rendelkezett.
A második világháború alatt – Matty kivételével – a falvak lélekszáma jelentõ-
sen csökkent, elsõsorban az elbeszélésekben is megjelenõ és az épületeken
mai napig látható nyomot hagyó harcok következtében.5 Az ötvenes évek-
tõl – Drávaszabolcs kivételével – a falvak lakónépessége azonos tendenciát
követett: erõteljesen csökkenni kezdett. Drávacsehin, Drávapalkonyán,
Gordisán és Mattyon megkezdõdött a népesség kivonulása; a módosabb
parasztcsaládok lakta Mattyról 6 az elsõ téeszszervezés, a kuláküldözés és a
beszolgáltatások hatására már az ötvenes években megindult az elköltözés,
a többi községben a második téeszszervezés nyomán kezdõdött számottevõ
népességfogyás. Míg Drávapalkonya már a háborús harcok következtében,
addig Gordisa és Matty csak 1970-re, a szelektív migráció következtében fogyott
bele az aprófalvak kategóriájába.

A csökkenõ lakónépességû falvak társadalmi összetétele a hatvanas évek-
tõl folyamatosan változott, hiszen elsõsorban a magasabb státusú, mobilizál-
ható forrásokkal rendelkezõ családoknak adatott meg az elköltözés lehetõ-
sége. A paraszti, parasztpolgári családok kiaraszolása és a szegény, képzetlen
társadalmi csoportok (uradalmi cselédek, telepi cigányok) térnyerése az
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aprófalvak proletarizálódását eredményezte. (Havas, 1980; Kovács, 1990;
Juhász, 1986)

Drávaszabolcs egy központi beruházásnak köszönhetõen kimaradt a kör-
nyezõ településeket sújtó negatív demográfiai folyamatokból: 1956 tavaszán
megkezdte mûködését a Dunántúli Rostkikészítõ Vállalat kihelyezett kender-
üzeme. Az új gyáregységet egy, már a századfordulón kenderfeldolgozással
foglalkozó telepre és annak infrastruktúrájára építették, néhány kilométerre
a falutól, annak külterületén. Ebben az idõszakban a gyár 200–250 munkást
foglalkoztatott, elsõsorban a térség településeirõl. (Hartmann, 2006) 

Az 1966-ban nagyközségi közös tanács székhely-települési rangjára
emelt Drávaszabolcs a hetvenes évektõl sikeresen alakította ki és használta
központi funkcióit, a település fejlõdött, népessége folyamatosan növeke-
dett. Jelentõs állami beruházások, fejlesztések is megvalósultak a szocializ-
mus évtizedeiben. 1972-ben átadták a közúti közlekedést szolgáló Dráva-
hidat, ezzel megindulhatott a határforgalom Jugoszlávia felé. A hetvenes
években új utcákat nyitottak a településen; bevezették a vezetékes vizet; iskolát,
késõbb óvodát építettek. 

A szigorú, következetes körzetesítés, a településfejlesztési források köz-
pontokat támogató elosztása a hatvanas évekig az eltérõ kötõdésû, majd
Drávaszabolcshoz körzetesített társközségekben, Drávacsehin, Drávapalko-
nyán, Gordisán és Mattyon is megtette hatását; az ún. funkció nélküli, fej-
lesztési forrásoktól elvágott településeken szegregációs folyamatok indul-
tak meg. Az évtizedek óta zajló szelektív migrációt szentesítette az
1971-ben jóváhagyott OTK (Országos Településhálózat-fejlesztési Koncep-
ció), amely az ezer fõ alatti településeket az „optimálisnál kisebbnek” írta
le, és mint ilyet, életképtelennek nyilvánította. (Vági, 1991c) Ezt erõsítette
a cigánytelepek felszámolást célzó akció azon része, amely alapvetõen
megüresedõ házak vásárlásával próbált javítani a különbözõ telepeken élõ
cigány családok lakhatási viszonyain.

Az 1949-es népszámlálás szerint a Gordisa melletti Sívótelepen 33 ház-
ban 152 fõ élt, az 59 keresettel rendelkezõ ember (38 férfi és 21 nõ) mind-
egyike a mezõgazdaságban dolgozott. 1960-ban hasonló helyzetet talá-
lunk: ekkor 160 fõt számolnak össze a már Újtelepnek nevezett külterületi
lakott helyen. 1970-re ez a szám 60 fõre apadt, 1980-ra a népszámlálás sze-
rint eltûnt a cigánytelep. A hetvenes évek elejétõl a telepfelszámoláshoz
köthetõ akciósorozatban támogatták a megürült ingatlanok megvásárlásá-
hoz nyújtható kölcsönöket. Így állami támogatással lehetõvé vált, hogy a
teleprõl beköltözõ cigányok a falujuk ellehetetlenülése miatt elköltözõ csa-
ládoktól vásároljanak házakat. Túl azon, hogy a cigányok e támogatás révén
kedvezõbb lakáskörülmények közé kerültek, az elköltözni szándékozó csa-
ládok addig eladhatatlan ingatlanjaikat viszonylag kedvezõ áron tudták ér-
tékesíteni. A külterületi cigánytelep felszámolását, a cigány családok faluba
való költözését egyértelmûen a nem cigányok elköltözése és az azt követõ
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lakáspolitikai intézkedés tette lehetõvé. (Berey, 1990:58; Fleck–Virág, 1999:22;
Ladányi–Szelényi, 2004:79)

A Sívótelep felszámolását a drávaszabolcsi tanács koordinálta. A „szoká-
sos” gyakorlatnak megfelelõen elõször az „arra érdemes” családoknak adtak
lehetõséget a faluba költözésre, a tanács közvetített a faluból elköltözõ el-
adók és a tanács által „jóváhagyott” vevõk között is. (Berey, 1990; G. Fekete,
1991) A cigány családok többsége az üresen álló vagy éppen megüresedõ
gordisai házakat vásárolta meg, de jó néhány család került a teleprõl Drá-
vacsehibe is. A bekörzetesített kistelepüléseken, ahonnan legtöbben elköl-
tözni szerettek volna, mindenki tisztában volt azzal, hogy a szegény, telepi
cigány családok megjelenésével a falu ingatlanpiaci pozíciói romlani fog-
nak, de nem volt sem erejük, sem színterük ahhoz, hogy ezt megakadá-
lyozzák. Drávaszabolcs, a nagyközségi közös tanács székhelye kiválóan tudta
a bekörzetesített falvakkal szemben képviselni az érdekeit, ezért – és mert
az intézmények és a munkahelyek jobb elérhetõsége magasabban tartotta az
ingatlanárakat – nem költöztettek cigány családokat a községbe. Matty
múltjának és személyes szerencséjének köszönheti, hogy a faluba nem ke-
rültek cigány családok: az egykori módosabb gazdák a szomszédos telepü-
léseken található ingatlanoknál lényegesen nagyobb alapterületû házakat
építettek, melyeknek értéke még a másodlagos ingatlanpiacon is magasabb
volt, és ebben a faluban élt családjával a drávaszabolcsi közös tanács egyik
vezetõje is, aki az elbeszélések szerint „kijárta”, hogy Mattyra ne költöztes-
senek cigány családokat.

Drávacsehin, Drávapalkonyán és Gordisán a cigány családok beköltöz(tet)é-
sének köszönhetõen felgyorsult a megmaradt paraszti népesség elvándorlása,
s e szegregációs folyamatok eredményeként ezek a települések a szegények
falvai lettek erõforrásokat, érdekérvényesítési képességet nélkülözõ társa-
dalmakkal. (Havas, [1999] 2004)

A föld és a gyár között

A hatvanas évek központi iparfejlesztési politikájának hatására a térségben
számottevõen növekedett az ipari munkahelyek száma. Az 1956-tól újra
mûködõ drávaszabolcsi kendergyárban 1963-ban profilváltással (kender
helyett átálltak a len feldolgozására) egybekötött fejlesztések, beruházások
történtek, ezzel az immár lengyárként mûködõ egység munkásainak száma
400–500 fõre duzzadt. Ezt a munkaerõigényt a térség településeirõl már
nem lehetett kielégíteni, ebben az idõszakban az ország különbözõ részei-
bõl érkeztek munkások, akik többnyire nem a településre, hanem a gyár
melletti telepre költöztek.7 Az üzem virágzása rövid életû volt: 1980-ban,
felszámolása idején már csak 90 fõt foglalkoztatott. (Hartman, 2006)
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Annak ellenére, hogy a lengyár számos képzetlen munkást foglalkozta-
tott, majd a nyolcvanas években munkásbuszok szállították az embereket
pécsi üzemekbe, a mikrotérség falvainak többségében a mezõgazdaságban
foglalkoztatottak aránya jelentõs maradt. Az 1960-as népszámlálás adatai
szerint Gordisán és Mattyon a keresõk háromnegyede a mezõgazdaságban
dolgozott, de Drávacsehin és Palkonyán is kétharmad volt ez az arány. A ken-
dergyár mûködésének köszönhetõen Drávaszabolcson a mezõgazdaságban
és az iparban foglalkoztatottak aránya közel azonos volt. Ezek az arányok
(miközben az országon belül a mezõgazdaságban foglalkoztatottak aránya
jelentõsen visszaesett) 1980-ra sem változtak meg: Gordisán a keresõk
több mint kétharmada, Drávacsehin, Palkonyán és Mattyon a fele, míg Drá-
vaszabolcson harmada dolgozott a mezõgazdaságban. Azt mondhatjuk,
hogy az iparfejlesztési politika hatására Drávaszabolcsra települt lengyár
mûködése, a kedvezõ ingázási lehetõségek ellenére döntõen a mikrotérség
bekörzetesített településein, de a körzetközpontban is számottevõ ag-
rárnépesség koncentrálódott: számukra a drávaszabolcsi központú terme-
lõszövetkezet biztosított munkát.

A Dózsa Mgtsz központja Drávaszabolcson volt, a szövetkezet mûvelte a
mikrotérség öt településének 4000 hektárnyi területét, 2700 hektár szántó-
földet. A kilencvenes évek elején még veszteséges szövetkezet 1994 óta nye-
reségesen mûködik úgy, hogy közben jelentõsebb létszámleépítést sem kel-
lett végrehajtania. 1992-ben 148 fõt foglalkoztatott, jelenleg átlagosan 100
fõt – és ezzel az egyik legnagyobb munkaadó a térségben. A termelõszövet-
kezet az utolsó pillanatban, 2003-ban alakult át részvénytársasággá (az átala-
kulás részleges volt, azaz a termelõszövetkezet, bár tényleges tevékenység
nélkül, de megmaradt), amely hosszadalmas és konfliktusokkal terhelt folya-
mat volt. A környéken mûködõ mezõgazdasági vállalkozók többsége az rt.-t
könyörtelen, terjeszkedõ nagyvállalkozásként írja le, ahol ráadásul összekap-
csolódik a gazdasági és a politikai hatalom, hiszen az rt. és a falu vezetõje
ugyanaz a személy. „Vetélytársai vagyunk mindannyian. Látja a fejlõdést!
Barátok nem vagyunk. Ezt érezteti a bürokrácián keresztül is. Akit lehet,
azt megvezeti, akit nem lehet, azzal nem nagyon tud mit kezdeni.”8

Ugyanakkor az rt. vezetésének filozófiájában nagy hangsúlyt kap a kiszámít-
hatóság, a biztonság. „Én arra vagyok a legbüszkébb, hogy itt az emberek 13
éve minden hónapban pontosan megkapták a fizetésüket. […] Ezekben a
falvakban zömében olyan szegény emberek élnek, akik soha nem tudtak
önállóan gazdálkodni, nekik a téesz hozta meg a jólétet és boldogulást.”

Az rt. gazdálkodása két lábon áll: 1500–1800 hektár bérelt szántóföldet
mûvelnek, Gordisán sertéstelepet mûködtetnek. Az rt.-ben alkalmazottak
többsége a sertéstelepen dolgozik, bár a munkakörülmények, a nehéz fizi-
kai munka miatt igen magas a fluktuáció. A sikerességéhez szükséges fej-
lesztéseket (géppark, a sertéstelep modernizálása, környezetvédelmi beru-
házások) AVOP- és SAPARD-pályázati forrásokból tudták megvalósítani.
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Az rt. mellett az öt falu határát három nagyobb mezõgazdasági vállalko-
zó mûveli. Õk helybeli parasztcsaládok leszármazottai, akik a fõiskola,
egyetem elvégzése után a környékbeli vagy éppen a helyi termelõszövetke-
zet középvezetõi lettek. Családi indíttatásuk, szakmai hátterük miatt kezd-
tek a földdel önállóan foglalkozni. A legnagyobb vállalkozó 970 hektár
szántóföldet mûvel négy állandó alkalmazottal, a másik két vállalkozás
nem nõtte ki a családi méretet, 200–300 hektáron, állandó alkalmazott nél-
kül próbálnak boldogulni. Mindhárman a kilencvenes évek elején indítot-
ták el vállalkozásukat, volt, akit éppen a téeszbõl való elbocsátása tett vál-
lalkozóvá. A gazdálkodást mindhárman a kárpótlás során visszakapott
földjeiken kezdték, gazdaságukat folyamatosan bõvítették földvásárlások-
kal, bérletekkel, s felszerelték támogatásból vásárolt korszerû gépekkel.

A helybeli bolton és kocsmán kívül más szolgáltató vállalkozás ma nincs
Drávaszabolcson. A nyolcvanas évek közepétõl néhány vállalkozó szellemû
család próbálta kihasználni a harkányi turizmus kínálta lehetõségeket, a
határátkelõnek és az átmenõ forgalomnak köszönhetõen a községben már
néhány étterem, csárda is üzemelt. A határ menti kereskedelem a kilencve-
nes évek „háborús konjunktúrájában” teljesedett ki: ekkor a faluban közel
száz, elsõsorban a bevásárlóturizmusra szakosodott vállalkozás mûködött.
Akadt közöttük idegenbõl érkezett szerencsevadász bõven, de a bevásárló-
turizmus ekkoriban több helybeli családnak is tisztes megélhetést biztosított.
A piacgazdaságra való áttérés, az uniós csatlakozás azután a bevásárlóturiz-
mussal együtt ezeket a vállalkozásokat is elsodorta, emléküket a málladozó
horvát nyelvû táblák õrzik.

A rendszerváltást követõ és a jelenlegi foglalkoztatási helyzet nagyon
egyszerûen leírható: a pécsi munkahelyek megszûntek, a térségben mûködõ
más, nagyobb vállalatok, a nagyharsányi kõbánya és a privatizált bere-
mendi cementmû egyre kevesebb munkást foglalkoztatnak, lehetõség sze-
rint azokat is a környezõ településekrõl. A Lengyár már 1980-ban megszûnt,
utóda, a Mezõgép 1993-ig mûködött. A telep területén egy mezõgazdasági
vállalkozó és a Drávaszabolcs Rt. osztozik. Munkalehetõség a mikrotérség-
ben élõk számára Harkányban adódik, többnyire szezonális: építõipari feke-
temunka, szállodai takarítás, éttermi felszolgálás. A lehetõségek szûkülésé-
vel a mezõgazdasági foglalkoztatás és az alkalmi munka egyre fontosabb
szerepet tölt be a családok megélhetésében. 

A munkalehetõségek radikális összeszûkülésérõl, a munkanélküliség és
inaktivitás mértékérõl pontos képet nyújt a foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya. A két zsákfaluban a legrosszabb a helyzet: Drávacsehiben a háztar-
tások 59,3%-ában, Drávapalkonyán 67,3%-ában egyetlen foglalkoztatott
sincs, vagyis az itt élõ családok több mint fele, kétharmada csak a szociális
ellátásokra és az alkalmi munkalehetõségekre számíthat bevételként. A szinte
csak cigányok lakta Gordisán a háztartások felében rendelkezik valaki
munkahellyel, többségük a Drávaszabolcs Rt. sertéstelepén dolgozik. Dráva-
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szabolcson a mûködõ intézmények – az óvoda, az iskola, a körjegyzõség,
az orvosi rendelõ és a mezõgazdasági vállalkozások – biztosítanak munka-
lehetõséget, illetve errõl a településrõl könnyebben elérhetõek mind Har-
kány, mind Siklós munkahelyei, így a foglalkoztatottsági arányok jobbak,
szinte megegyeznek a siklósi adatokkal. Az önkormányzat foglalkoztatás-
ban játszott szerepe elsõsorban Drávaszabolcson értékelõdött fel. 2005-
ben az önkormányzat és intézményei 45 fõt foglalkoztattak, bár fontos
megjegyezni, hogy a helybeliek itt is csak azokat az állásokat tudják betöl-
teni, amelyekhez nincs szükség magasabb iskolai végzettségre; a pedagó-
gusok többsége Siklósról vagy Harkányból ingázik.

Mobilitási esélyek – az iskola

1990 után Drávaszabolcs megõrizte közigazgatási központi szerepét. Min-
denütt megalakult az önálló önkormányzat, de Matty kivételével minden
község belátta, hogy önállóan nem tud fenntartani intézményeket, így Dráva-
szabolcson van a körjegyzõség, továbbra is idejárnak a gyerekek óvodába,
iskolába, az oktatási intézményeket négy község tartja fenn. 

Drávaszabolcson 1963-ban építették fel az új iskolát, ezt követõen a kör-
nyezõ falvakban sorra szüntették meg a még meglévõ alsó tagozatokat. Az
óvoda 1986-ban épült – társadalmi munkában. 1990-ig Drávacsehi, Dráva-
palkonya, Gordisa, Matty népessége – és így a gyerekek száma is – folyama-
tosan csökkent, míg Drávaszabolcson mind a lakosság, mind a gyerekek
száma növekedett, az óvodába és az iskolába legtöbben tehát a központi
településrõl jártak. 1990 után azonban megfordult a demográfiai folyama-
tok iránya. Drávaszabolcson és Drávapalkonyán csökkent a születések száma,
ezzel szemben Drávacsehiben és Gordisán – elsõsorban a jelentõs számú
cigány népesség jelenlétébõl következõen – a születések száma és a népes-
ség folyamatosan növekszik, így a drávaszabolcsi iskolában és óvodában
ma már lényegesen több a bejáró gyerek, mint a helybeli. A bejáró gyere-
kek túlnyomó többsége a mikrotérség aprófalvait jellemzõ magas munka-
nélküliség, inaktivitás és szegénység okán hátrányos helyzetû, melynek
egyik jele és következménye, hogy a gyerekek az ajánlott három helyett
rendszerint csak egy-két évet járnak óvodába.

Vélhetõen a Drávacsehibõl, Gordisáról bejáró hátrányos helyzetû gyere-
kek magas aránya az oka annak, hogy a drávaszabolcsi szülõk majd felének
gyerekei Harkányba, illetve Siklósra járnak iskolába.9 Helyben jellemzõen
az alacsony iskolai végzettségû, hosszabb-rövidebb ideje munkanélküli
szülõk íratják be gyerekeiket. A jelenlegi iskolarendszer keretei között a
gyerekek társadalmi összetétele meghatározza a nevelõi munka sikeressé-
gét is: a tanárok a gyerekek motiválatlanságára, a szülõk passzivitására panasz-
kodnak. A problémákat tükrözi, hogy az iskolában végzõ egyetlen nyolca-
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dikos osztályból általában három–öt gyerek tanul tovább gimnáziumban
vagy érettségit adó középiskolában, a többség a sehova sem vezetõ szakmun-
kásképzõ intézményeket választja, vagy még azokat sem. A drávaszabolcsi isko-
la csak néhány kivételes esetben nyújt az ott tanuló diákoknak mobilitási lehe-
tõséget, a többség „örökli” szülei alacsony iskolai végzettségét, s szinte
elkerülhetetlenül válik maga is munkanélkülivé. Nagyobb esélye van a boldo-
guláshoz szükséges megfelelõ iskolai végzettség megszerzésére annak a gye-
reknek, akit szülei valamelyik városi általános iskolába járatnak.

A központosítás csapdájában

Drávaszabolcs ma nagyon billenékeny egyensúlyi állapotban van. A helyi
munkalehetõségek összeszûkültek, a határátkelõ jelentõsége elenyészõ a
község életében, a határ menti gazdasági kapcsolatok újraéledésére nem
mutatkozik esély. A helyi, mikrotérségi gazdaságban egyedül a Drávasza-
bolcs Rt. és néhány családi vállalkozás tudta stabilizálni pozícióját. Az önkor-
mányzat fejlesztési elképzelései az intézmények fenntartására, esetleges re-
konstrukciójára koncentrálnak,10 olyan beruházás, ami a fellendülés
irányába mozdíthatná a települést, még a tervek és lehetõségek között sem
szerepel. Bár Drávaszabolcs lakónépessége 1990 és 2001 között enyhén növe-
kedett, az önkormányzat adatai szerint a népszámlálás óta eltelt idõszakra
a lakónépesség mérsékelt csökkenése jellemzõ. Beköltözõ család akadna is,
az önkormányzat is szívesen parcellázna olcsó telkeket, mintegy megismételve
a hetvenes évek sikeres fejlesztését, de a település határában levõ földek az rt.
és így a falu vezetésével vetélkedõ vállalkozók tulajdonában vannak, az önko-
rmányzat maga nem rendelkezik földterülettel.

A község megõrizte a szocializmus évtizedeiben kialakított, megerõsített
központi közigazgatási és oktatási funkcióit, fenn tudja tartani intézményeit
– de csak a szomszédos településekkel közösen. A három intézményhiá-
nyos aprófaluban azonban a szocializmus idejében megindult szegregációs
folyamatok a rendszerváltással kiteljesedtek, a falvak lakóinak döntõ több-
sége a képzetlenség, a munkanélküliség, a szegénység újratermelõdõ csap-
dájában, társadalmi és települési kirekesztettségben él. Az itt rekedt vagy a
rendszerváltás után ideköltözõ szegény családoknak semmi esélyük a kitö-
résre. Ha elköltöznek is, csak hasonló helyzetû településekre, településré-
szekre mehetnek. Ezekben a falvakban „underclass” típusú társadalmak
alakultak ki. (Ladányi–Szelényi, 2004) 

A hatvanas években Drávaszabolcs e községek kényszerû csatlakozásával
vált részleges alsófokú központtá és állami beruházások célterületévé, ami
a körzetesített aprófalvakban felgyorsította a szegregációs folyamatokat. A haj-
dani döntés ma már Drávaszabolcsot is csapdában tartja. Intézményeit
csak a gettósodott településekkel közösen tudja fenntartani, de a Drávasza-

79•    D R Á V A  M E N T I  M O Z A I K    •

lepkeny ue 1fej.qxd  2008. 09. 24.  10:41  Page 79



bolcsra bejáró hátrányos helyzetû, többségében cigány gyerekek miatt a
magasabb státusú szülõk elviszik az iskolából gyerekeiket. Az iskolai szelek-
ció e típusa tulajdonképpen intergenerációs szelektív elvándorlás, hiszen
a tapasztalat azt mutatja, hogy a magasabb iskolai végzettség megszerzése
után a fiatalok már nem térnek vissza településükre.11 Ez a folyamat – a
hatvanas években az aprófalvakban lezajlott kiaraszoláshoz hasonlatosan –
a lassú leépülés jeleit mutatja.

A szerencsés különutas

Matty helyzete – térbeli elhelyezkedése, múltja és személyes kötõdései miatt
– már a közös tanácsi rendszerben is különbözött a drávaszabolcsi tanácsi
körzet többi településétõl. Bár a térség egyik legmódosabb községébõl az
elmúlt évtizedekben sokan elköltöztek, helyükre – az ingatlanárak és a közös
tanácsi vezetés helyi kötõdései miatt – nem költöztek sem sívótelepi cigány,
sem más szegény családok. Ugyanakkor azok a családok, akik a faluban
maradtak, sikeresen kapcsolódtak az oldi központtal mûködõ zöldségter-
mesztõ szakszövetkezet tevékenységéhez. A hetvenes években megépült a
térség két legsikeresebb szakszövetkezetének értékesítési útvonala, az Eper-
jespusztát Siklóssal összekötõ út, ami érinti Mattyot is, ahol az út megépülé-
se utáni évben alakult meg a zöldségtermesztõ szakcsoport. A rendszervál-
tást követõen a háztáji gazdálkodás szerepe és jövedelmezõsége ebben a
faluban is jelentõsen csökkent, napjainkban már csak két családi gazdaság mû-
ködik a faluban, a többség a Drávaszabolcs Rt.-nek adja bérbe földjeit.

Az 1990-ben megalakult önkormányzat12 önálló jegyzõséget, óvodát és nyolc-
osztályos iskolát tart fenn, ami nem kis erõfeszítésébe kerül, de az óvoda  és az
iskola13 az itt élõk szemében a község megmaradásának záloga, egyben a
közösségi élet legfontosabb színtere: a szülõk mindennap itt találkoznak,
információt cserélnek, innen indulnak közösen munkába vagy bevásárolni.
„Régen a templom volt ilyen hely a faluban, az én szüleim még minden
vasárnap jártak, de egy olyan faluban, ahol nem lakik pap, a helybeliek-
nek muszáj valahol máshol kialakítaniuk a maguk közösségi tereit.”

1990-ben az óvoda 12, az iskola 22 gyerekkel indult. Jelenleg 15 gyerek
jár az óvodába, 32 az iskolába. Az óvodában természetesen egy csoport
mûködik, a két óvónõ és a dajka helybeliek. „Itt a gyerekek fele rokon,
mindenki ismeri a másikat, így a beilleszkedés soha nem okoz gondot.
[…] Az iskola és az óvoda egy épületben van, gyakran találkoznak az
udvaron, a nagycsoportosok átjárnak, az elsõsök visszajárnak az oviba.”

Mattyról csak két gyereket írattak szüleik siklósi iskolába, a többiek a helyi
iskolát választják – annak ellenére, hogy az iskolában összevont osztályok-
ban zajlik az oktatás, a hangos és csendes órák váltakoznak a nap folya-
mán. A pedagógusok véleménye szerint az alacsony létszámú osztályok
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hátránya, hogy nehezebben alakulnak ki a baráti kapcsolatok, osztálykö-
zösségek, elõnye viszont, hogy az oktatás személyre szabott: „Ha ránézünk
egy gyerekre, már tudjuk, hogy készült-e. Ismerjük a szülõi hátteret,
tudunk ennek alapján kalkulálni.” Az iskolában összesen öt pedagógus
dolgozik, ezzel a fõ szakokat el tudják látni, csupán a készségtárgyakat kell
a más szakos tanárok közt megosztani. Az osztatlan tanítás ellenére a mattyi
iskolában a gyerekek jellemzõen jól teljesítenek: a legtöbben érettségit adó
középiskolában tanulnak tovább, néhányan Pécs legjobb gimnáziumaiban.

A település a maga hasznára tudta fordítani természeti környezetének
adottságait is. A falu valaha sokác kenderáztatóknak adta bérbe a határában
lévõ tavat, melyet aztán hosszú évtizedekig a drávaszabolcsi téesz használt.
A rendszerváltás után a tavat egy siklósi horgászegyesület kapta meg, és az-
óta is sikeresen üzemelteti. Az elmúlt évek legfontosabb fejlesztései is ehhez
a tóhoz és környezetéhez kötõdnek, melyekre egyre több vállalkozó épül rá
különbözõ szolgáltatásokkal. 

A mattyi tó mellett az elsõ panziót felépítõ vállalkozó igazi self-made
man, aki mindig a kínálkozó lehetõségek függvényében alakította vállalkozá-
sait. Volt karosszérialakatos és zöldséges is. Kapcsolatai nem Mattyhoz, hanem
szinte az egész kistérséghez kötik, Harkánytól Villányig terjednek. A családnak
jelenleg sem ez az egyetlen turisztikai, vendéglátó vállalkozása, a mattyi
panzió mellett Villányban is van egy csárdájuk. 

A panzió mellett egy tanyát építettek fel, ahol állatokat tartanak, s ami-
hez játszótér, skanzen tartozik. A panzió hosszú évek munkája után, 2003-
ban nyitotta meg kapuit, létrejöttében és mûködésében a családnak fontos
szerepe van. „Kaszálok, a konyhán vagyok, trágyázok is ha kell, mindenki
mindent csinál a családból, a fõnökség csak abban nyilvánul meg, hogy
gondoskodni kell az alkalmazottak feltételeirõl. […] Nekem nem szolgák
kellenek, hanem gazdák, mindenki úgy csinálja a dolgát, mintha a saját-
ját csinálná.”

A panzió – a szálláslehetõségen túl – különbözõ színvonalú és árú
komplex turisztikai szolgáltatásokat kínál. Az igényes vendégek színvonalas
apartmant bérelhetnek, de az istálló tetõterében diákszállót alakítottak ki.
Az iskolai csoportok diákmenüt kérhetnek, a német turistacsoportoknak
egész éjszakás gulyáspartit, disznótoros vacsorát is kínálnak. Lehet lovagol-
ni, sétakocsikázni drága pénzen a Dráva vadregényes vidékén, ugyanakkor
diákoknak fazekas, gyertyaöntõ tart kézmûves foglalkozásokat. A vállalkozó
felismerte, hogy „a mai vendéglátás nem arról szól, hogyan lehet kaszálni,
a sûrû fillér többet ér, mint a ritka forint”. Itt minden betérõ vendégnek
örülnek. A családi vállalkozás beépült a következõ generáció életstratégiá-
jába, a panziót már a felnõtt lányok vezetik. A panzió mellett kifejezetten ál-
talános iskolások számára épült fel 2004-ben egy diáktábor, ahova horgász- és
lovastáborokat hirdetnek. Az iskolások a panzióban étkeznek, és a programok
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jelentõs része is ott zajlik. A tábor tulajdonosa és üzemeltetõje – a panzió-
hoz hasonlatosan – a térségbõl érkezett befektetõ.

A turisztikai vállalkozások sorát bõvítve egy siklósi házaspár Matty egyik
parasztházát két éve vendéglõvé alakította. Csak nyáron üzemeltetik, meg-
rendelésre fõznek csoportoknak, vendégeik többsége külföldi, akik szerve-
zetten érkeznek, s egy harkányi gyógyfürdõ-út fakultatív programjaként él-
vezhetik a „falusi idillt”.

Mindhárom turisztikai, vendéglátó vállalkozásra jellemzõ, hogy tulajdono-
sai, mûködtetõi kívülrõl érkeztek a faluba, melynek lakóival, vezetésével mini-
mális a kapcsolatuk, alkalmazottaikat sem feltétlenül Mattyról választják.
Szolgáltatásaik nem a falu lakóinak/lakóiért vannak, azokat a helyiek nem is veszik
igénybe (még a falu közepén elhelyezkedõ vendéglõt sem), és hasznukat sem
élvezik. A vállalkozások csak használják, a javukra fordítják az évtizedekig õrzött
egységes faluképet, az érintetlen tájat, Siklós és Harkány közelségét. 

Az önkormányzat szeretne bekapcsolódni ebbe a sikeres vállalkozásso-
rozatba. A község közvetlenül a tó partján jelentõs területtel rendelkezik,
melyet a közeli jövõben parcellázni szeretne, hogy üdülõterület alakítson
ki. Ugyanakkor folyamatosan és sikerrel keresi a Duna-Dráva Nemzeti Park-
kal való együttmûködés lehetõségét is. A falunak a Dráva mellett és a Dráván
túl több hektárnyi természetvédelmi területe van, ahol a DDNP Igazgatósága
is fejlesztéseket tervez (Madár Emlékpark felújítása, tanösvények kialakítása,
útjavítás, útépítés).

A rendezett falu, a természeti környezet vonzó a külföldiek számára is –
Mattyon immár hat német nyugdíjas vásárolt és újított fel házat, illetve költö-
zött a településre. A külföldiek megjelenése természetesen növeli az ingatla-
nok értékét. Matty a drávaszabolcsi mikrotérség egyetlen olyan aprófaluja,
amely – mindazon túl, hogy minõségi lakókörnyezetet biztosít az itt élõknek
– turisztikai szolgáltató és üdülõfalu funkciókat is tudott teremteni magának.
(G. Fekete Éva, 2004:72)

A bomlás virágai

A Siklósi kistérség erõforrásainak kutatásába vont másik településkörben –
Alsószentmárton, Egyházasharaszti, Old, Siklósnagyfalu, Kistapolca – nem volt
olyan község, amely a hatvanas évektõl tényleges központi szerepet tudott
volna betölteni. A falvak az etnikai dimenzió, vagyis a cigány népesség aránya
mentén két élesen elkülönülõ csoportra oszlottak. Az etnikai elkülönülésen túl
a különbözõ funkciók is megoszlottak az egyes települések között: a falvak köz-
oktatási és közigazgatási központja Egyházasharasztiba került, ám gazdasági
szempontból Old és a hozzá tartozó puszták nagyobb jelentõséggel bírtak. 

82 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •

lepkeny ue 1fej.qxd  2008. 09. 24.  10:41  Page 82



A megtépázódott központ

Alsószentmárton, Egyházasharaszti, Old, Siklósnagyfalu és Kistapolca már
a háború elõtt egy körjegyzõségbe tartozott. Akkor sem a legnagyobb lélek-
számú, de többségében sokácok, svábok és beások lakta Alsószentmárton
volt a körjegyzõségi központ, hanem a feleakkora népességû, a sváb telepesek
beköltözéséig színmagyar Egyházasharaszti. 

A hatvanas években az összevont termelõszövetkezet központja elõször
Siklósnagyfaluba került, majd amikor a közigazgatási székhelyet újra Egyházas-
harasztiban jelölték ki, az öt falu közös téeszének központját is idehelyezték.
Annak ellenére, hogy ebben a községben koncentrálódott minden intézmény
és funkció, hogy minden településrõl idejártak iskolába, majd óvodába a gye-
rekek, Egyházasharaszti soha nem tudott valódi központtá válni. 

2. táblázat. A lakónépesség számának alakulása 
az egyházasharaszti mikrokörzet településein

Forrás: Népszámlálások

Egyházasharaszti társadalma megtépázódott a történelem viharaiban: az
1920 elõtt még színreformátus településre a harmincas években német tele-
pesek költöztek,14 az 1941-es népszámláláskor már a falu lakosságának
mintegy negyede, 137 fõ volt német anyanyelvû.15 A második világháborút
követõ kitelepítés16 után a sváb családok házaiba Szabolcsból érkezõ zsellér
családokat költöztettek. A település évtizedeken keresztül a különbözõ
nemzetiségû, mentalitású és státusú „telepesek” átjáróháza volt, a folyama-
tos és jelentõs mértékû népességcsere szétverte a korábbi faluközösséget,
átformálta a helyi társadalmat, és erõteljesen befolyásolta a késõbbi évtize-
dek migrációs folyamatait. 

A lakónépesség változása jól mutatja, hogy hiába koncentráltak Egyházas-
harasztiba intézményeket és funkciókat, hiába tették meg a nagyközségi
közös tanács székhelyközségévé, a lakónépesség folyamatosan csökkent, az
aprófalvakra jellemzõ szelektív migráció jellemezte a települést. Az elvándorlás
mértékét befolyásolta a község lehetetlen megközelíthetõsége is: a falu vezeté-
se 1938 óta harcol az ún. „bojári útért”, amin – ha megépülne – a jelenlegi
15,6 km-es kerülõ helyett 4,8 km-en lehetne elérni a kistérségi központot. 

Akik a településen maradtak, jellemzõen a helyi termelõszövetkezetben
helyezkedtek el. Az 1960-as népszámlálás adatai szerint az aktív keresõk
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majd kétharmada a mezõgazdaságban dolgozott, és az országos folyama-
tokkal ellentétben ez az arány 1970-re 73%-ra növekedett, és még 1980-ban
is 58% maradt. Az elbeszélések szerint még a nyolcvanas években is majd
mindenki tartott háztájiban sertést, és fóliázott. Ez a megélhetési mód és
stratégia a rendszerváltással omlott össze.

Old és Kistapolca – a különutasok

Old és Kistapolca, ugyan különbözõ okokból, de inkább kötõdött a közeli
Beremendhez, mint kijelölt tanácsi központjához. Kistapolca a volt tanácsi
körzet legalacsonyabb lakónépességû községe, lélekszáma csak 1980-ra érte
el a kétszáz fõt. Az általánosnak tekinthetõ folyamatokkal ellentétben
ugyanis ezen aprófalu lakónépessége a körzetesítés idõszakában növeke-
dett. A népességszám növekedése egybeesik a szocialista iparfejlesztés
egyik nagyberuházásával, a Beremendi Cementmû 1969 és 1972 közötti
modernizálásával. Ebben az idõszakban Kistapolcán új telkeket parcelláz-
tak, költöztek ide a tanácsi körzet más településeirõl, de az ország más tájé-
kairól érkezõ fiatal szakmunkások is. A falu lakóinak foglalkozásszerkezete
1960 és 1980 között teljes mértékben átalakult. 1960-ban – a térség tele-
püléseihez hasonlóan – a keresõk majd kétharmada még a mezõgazdaság-
ban dolgozott, ez az arány 1980-ra 20%-ra csökkent, miközben az adatok
szerint a keresõk kétharmadát már az ipar foglalkoztatta. A település ked-
vezõ térbeli elhelyezkedése – a Beremendet és Nagyharsányt összekötõ fõút
mentén, mindkét településtõl négy kilométerre található –, illetve elõnyös
forgalmi helyzete miatt (a Volán igen frekventált Siklós–Beremend viszony-
latú járata érinti a falut) mindkét nagyobb település, sõt Siklós munkahelyei
is elérhetõek a kistapolcaiak számára. Ennek köszönhetõ, hogy a születések
száma napjainkban is folyamatosan növekszik, az utóbbi években már
meghaladta a halálozások számát.17 Kistapolca a beremendi iparfejlesztés
miatt tudta megtartani és gyarapítani lakónépességét az elmúlt harminc évben,
és a jövõben is csak a BCM sikerességében bízhat.

Beremenden az elsõ cementgyárat 1910-ben indították el, ezt az 1972-es
korszerûsítéskor teljesen lebontották, a környezetszennyezés miatt a volt
gyár területe ma is alkalmatlan mezõgazdasági mûvelésre. A cement elõállí-
tásához szükséges mészkövet a település (volt) szõlõhegyébõl és a közeli
Szársomlyóból bányásszák. A cementmû napjainkban és – a beruházások-
nak köszönhetõen18 – a jövõben is munkahelyet biztosít a környéken élõk-
nek, támogatja az önkormányzatokat, de hihetetlen környezeti károkat
okoz. Mindent belep a szürke por, már „patikamérlegen mérik a jó földet
Beremenden”. 

A hetvenes években Oldot más jellegû, de ugyancsak gazdasági kapcso-
latok fûzték Beremendhez: itt volt az ÁFÉSZ központja, mely Old és a kör-
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nyezõ települések kertészeti szakszövetkezeteinek felvásárlását koordinálta.
Az Old és az országhatár között elhelyezkedõ puszták – Eperjespuszta és
Tótokföldje19 – az 1920-as években népesültek be újra.20 A második világ-
háború után az eperjespusztaiaknak nem engedték meg, hogy önálló ter-
melõszövetkezetet, „kuláktéeszt” hozzanak létre, de az öt település közös
termelõszövetkezetében, a siklósnagyfalui majd egyházasharaszti központ-
tal mûködõ Jóbarát Mgtsz-ben sem maradtak hosszú ideig: amint lehetett,
kiléptek onnan, és önállóan gazdálkodtak. 1972-ben az országban az elsõk
között Eperjespusztán jött létre zöldségtermesztõ szakszövetkezet.21 Sike-
rességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a következõ évben már
Tótokföldjén és Oldon, majd Egyházasharasztiban is alakult szakszövetke-
zet. A hetvenes évek közepétõl az Egyházasharasztiban mûködõ Jóbarát
Mgtsz is próbált bekapcsolódni a zöldségtermesztésbe, fóliasátrakat, meleg-
házakat épített – de a szövetkezeti beszámolókban rendre arról panaszkod-
tak, hogy a téesz keretein belül nem tudnak olyan minõséget termelni, akkora
árbevételt elérni, mint a két pusztai szakszövetkezetben.22 A parasztcsalá-
dok a kertészetükben megtermelt árut, a korai csírásburgonyát, a primõr
fejes salátát, a paprikát vagy a szakszövetkezeten keresztül adták el, vagy
maguk hordták a pécsi, siklósi piacra. 

A falu krónikájában a hetvenes évek némelyikében az olvasható, hogy a
jobb megélhetési lehetõségeknek köszönhetõen az elvándorlás nem jel-
lemzõ a településre, hogy már az ifjabb generáció is a faluban képzeli el a
jövõjét (fontos megjegyezni, hogy a krónikás csak Oldról ír), de ha a nép-
számlálás évtizedeken átívelõ adatait nézzük, a trend nyilvánvaló: a telepü-
lés lakónépessége folyamatosan csökkent. Ezt az ellentmondást a kül- és
belterületi lakott helyek lakónépességének eltérõ irányú változásával ma-
gyarázhatjuk, amely pontosan mutatja, hogy a pusztákról volt a legna-
gyobb arányú az elköltözés, sõt a falu lakónépessége 1949 és 1960 között
még növekedett is, azaz ebben az idõszakban a pusztákról nagy valószínû-
séggel több család költözött a faluba.

3. táblázat. A belterületi és külterületi lakónépesség számának változása Oldon

Forrás: Népszámlálások

1970 és 1980 között a külterületi lakónépesség száma növekedett, és
csökkent a belterületi lakónépesség száma, ami azzal magyarázható, hogy a
korábbi népszámlálásoktól eltérõen az 1980-as népszámlálásban a falu
melletti cigánytelep külterületi lakott helyként van feltüntetve. 
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Az 1930-as népszámlálási kötetben Lankapuszta Old külterületeként szere-
pelt, ami a gordisai Sívótelephez hasonlóan a Dráva menti teknõvájó cigányte-
lepek sorába tartozott. (Havas, 1976, 1982a) 1952-ben a határsávban elhelyez-
kedõ Lankapusztát felszámolták, az itt élõ cigány családokat széttelepítették
Márfára, Terehegyre és a közeli Oldra, ahol a falu mellett, belvizes területen
jelöltek ki számukra lakóhelyet. Az 1980-as népszámlálásban ez a telep szere-
pel külterületi lakott helyként, ahol akkor 22 házban 81-en éltek. A cigány csa-
ládok jó kapcsolatokat ápoltak az oldi parasztgazdákkal, többen a pusztákra
jártak napszámba dolgozni, de voltak köztük zenészek és ipari munkások is.23

Eperjespusztát és Tótokföldjét a hetvenes évek közepéig csak földúton
lehetett megközelíteni. A két pusztán a hetvenes években ugyan már csak
mintegy hetvenen éltek, ám érdekérvényesítõ képességüket, a szakszövet-
kezet munkájának elismerését mutatja, hogy a megyei tanács hozzájárulá-
sával utat építettek maguknak – Matty felé.24

Az oldi és a pusztákon élõ parasztcsaládok gazdasági teljesítményét mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy a bolt és italbolt mellett a hetvenes évek-
ben is mûködött itt tejbegyûjtõ, baromfi-, tojás-, valamint zöldáru-felvásárló,
magán-halkereskedõ, és a Beremendi Takarékszövetkezet is indokoltnak látta,
hogy önálló fiókot nyisson. 1972-ben az oldi takarék betétállománya 2,5 millió
forint volt, ami a parasztcsaládok jelentõs felhalmozásait mutatja.25 Ennek
megfelelõen a mezõgazdaságban foglalkoztatottak aránya a vizsgált telepü-
lések közül itt volt a legmagasabb: 1960-ban és 1970-ben 84%, amely arány
1980-ra csökkent valamelyest, ekkor már „csak” a keresõk kétharmada dol-
gozott a mezõgazdaságban.26

Sajátos módon a jólét nem látszott meg a falun: nem épültek új házak, el-
vétve újítottak fel egy-egy ingatlant. Ugyanakkor a parasztgazdák nagy hang-
súlyt fektettek arra, hogy gyerekeik tanuljanak, ezért legtöbbjüket már az álta-
lános iskola felsõ tagozatára valamelyik siklósi iskolába íratták. Noha pontos
adatokkal nem rendelkezünk, a helyi elbeszélésekbõl kiderül, hogy a fiatalok
többsége a középiskola, illetve az egyetem elvégzése után – ha a faluba nem is
költözött vissza – a térségben maradt, Harkányban vagy Siklóson épített házat.
A térség meghatározó szereplõi között több oldit találunk: iskolaigazgatókat,
sikeres mezõgazdasági vállalkozókat, siklósi díszpolgárt és gyárigazgatót. A je-
lenség forrása az a családi stratégia, amelynek eredményeként a második gaz-
daságba eredményesen bekapcsolódó családok második generációja iskolá-
zottságának köszönhetõen olyan pozíciókat foglal el, amely kapcsolatokon
keresztül erõsíti, támogatja a család gazdasági hálóját. (Juhász, 2006:220) Más
kérdés, hogy a szocializmus idõszakában sikeres stratégia csak addig mûköd-
hetett, amíg a faluban maradtak aktív korú gazdálkodó parasztcsaládok. A folya-
matos elvándorlásnak köszönhetõen mára a puszták szinte elnéptelenedtek,
Oldon többségében cigány családok élnek. A szakszövetkezet 1989-ben fel-
bomlott, a megmaradt, de piacra már nem termelõ háztáji gazdaságok mellett
csak két-három vállalkozás foglalkozik zöldségtermesztéssel.
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A kirekesztettek: Alsószentmárton

Az Alsószentmárton melletti cigánytelepen már az 1941-es népszámlálás
szerint is több mint ötszázan éltek. Ez, eltérõen az uradalmi pusztákon lét-
rejövõ telepektõl (amilyen a gordisai Sívótelep és Lankapuszta is volt),
közvetlenül a faluhoz kapcsolódott, az itt lakó családok nem éltek uradalmi
függõségben, nem kellett a házhelyért robotolniuk, és a kényszerû kiköl-
töztetésnek sem voltak kitéve. (Havas, 1976)

A hatvanas évek elején a járási tanács arra törekedett, hogy a telep zsú-
foltságát, a cigány családok igen erõs koncentrációját valamennyire enyhítse,
ezért szervezetten telepítették át õket/ösztönözték átköltözésüket más tele-
pülésekre.27 Hasonló módon telepítettek át Siklósnagyfalu üres házaiba cigány
családokat, de az akciók az alsószentmártoni telepen uralkodó viszonyo-
kon nem sokat változtattak. A helyzet akkor változott meg, amikor az elköl-
tözõ sokácok házait cigány családok kezdték felvásárolni. 

„Ma már csak néhány sokac család él a községben. A cigányok azt mond-
ják: »Elzavartuk õket!« A józanabbja helyesbít: »Megvettük a házaikat.« Tulaj-
donképpen egyre megy, az eredmény a fontos: Alsószentmárton cigányfaluvá
lett, kisebbségbe kerültek a sokacok.” (Tamás–Révész, 1977:141)

A fenti leírást némiképp árnyalja, hogy a cigány családok beköltözése a
faluba fokozatos, évekig tartó, hosszú folyamat volt. Elõször a telep és a falu
közötti részen építkeztek cigány családok, ezzel mintegy felvezették a tele-
pet a faluhoz, majd a sokác, a német és a magyar családok elköltözésének
ütemében vásárolták fel a házakat, melyekre többszörös kereslet mutatko-
zott, magasan tartva az ingatlanárakat. (Havas, 1976) Ugyanakkor fontos
megjegyeznünk, hogy ebben az idõszakban a szelektív migráció, azaz hogy
a tehetõsebbek elhagyják a falut, a cigány családokra is vonatkozott,28 vagy-
is az elvándorlás következtében a hetvenes évek végére Alsószentmárton
nem egyszerûen cigányfalu lett, hanem olyan település, ahonnan cigányok és
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nem cigányok egyaránt elmenekültek, ha tehették. Alsószentmárton etnikai
gettóvá vált. Munkahelyeiket, megélhetési stratégiáikat a változatosság és a lehe-
tõségekhez való teljes alkalmazkodás jellemezte. „Hát eljárnak állami gazdaságba,
növénytermelõ állami gazdaságba, elmennek szõlészetre, eljárnak fatelepre, jár-
nak kesztyûgyárba, járnak a beremendi új gyárba, járnak a drávaszabolcsi rost-
kikészítõbe, akkor járnak az Útfenntartó Vállalathoz. Holnap már mennek ide
az új hídhoz, ami itt épül a magyar határnál. Akkor eljárnak a siklósi tsz-be,
kovácshidai tsz-höz.” (Idézi Havas, 1976:122)

Alsószentmártonban a mezõgazdaságban foglalkoztatottak aránya a hat-
vanas években a térség más településeihez hasonlóan nagyon magas volt,
de az 1980-as népszámlálás adatai szerint a településen a keresõknek már
csak a harmadát foglalkoztatta a mezõgazdaság. Mindez azt mutatja, hogy a
faluban a munkaerõpiac azon „tartalékseregei” éltek, akik mindig a legne-
hezebb, legrosszabbul fizetett munkákat végezték el, mindig csak ott és akkor,
amikor szükség volt rájuk.

A rendszerváltás szele

A húszas évektõl 1955-ig egy körjegyzõségbe, majd a hatvanas évektõl
ugyanazon közös községi tanácsba tartozó falvak évtizedes kapcsolata szét-
zilálódott, felbomlott a rendszerváltást követõ években. A létrejövõ önkor-
mányzati rendszerrel, a szabad társulás lehetõségével az addig közös köz-
ségi tanácsba terelt települések közigazgatási egységét szétfeszítették az
évtizedekig „lappangó” és „lefojtott” társadalmi és etnikai feszültségek.
1993-ban elsõként Old, majd 1999-ben Egyházasharaszti hozott létre önálló
jegyzõséget, hogy azután – elsõsorban az elõnyösebb pályázati lehetõségek
miatt – 2000-ben újra közös körjegyzõségbe tömörüljenek Egyházasha-
raszti központtal. Kistapolca, Siklósnagyfalu és Alsószentmárton a siklós-
nagyfalui székhelyû körjegyzõségben maradt egészen 2004-ig, amikor Alsó-
szentmárton, a legnagyobb lakónépességû település kilépett a társulásból,
és viharos körülmények között önálló jegyzõséget alakított.

Az Egyházasharaszti központtal mûködõ, fénykorában 400 embernek
munkát adó Jóbarát Mgtsz-t is elsodorta a rendszerváltás. Az egykor öt tele-
pülés határában gazdálkodó szervezet 4000 hektáron vetett búzát, kukoricát,
árpát, zabot és cukorrépát. Mûködött egy szarvasmarha- és egy sertéstelep,
a megtermelt takarmányt helyben dolgozták fel. A szarvasmarhatelepet
még a téesz vezetõsége számolta fel, majd 1995-ben az egész szövetkezet
csõdeljárás alá került. Romjain a felszámolás után két vállalkozás alakult,
mindkettõ tulajdonosai, vezetõi a téesz középkáderei közül kerültek ki.

A növénytermesztéssel foglalkozó kft. 1200 hektáron termel búzát, kuko-
ricát, szóját. 28 embert foglalkoztatnak, többnyire helybelieket, de a kft. veze-
tõsége, a könyvelõ, a gépész Siklóson vagy Harkányban lakik. „Aki valamit
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is tud csinálni, az Siklósról jár ki” – jellemzi a helybeli viszonyokat a kft.
vezetõje. 

A kilencvenes évek közepén még busásan jövedelmezett a sertéstenyész-
tés: a volt szövetkezeti középvezetõ családi vállalkozása évekig visszaforgatta
a profitot a telep modernizálásába, fejlesztésébe. Két-három évvel ezelõtt
azonban már arra kellett ügyelniük, hogy a vágósertések ne veszteséget
termeljenek. Mégsem lehetett feladni a vállalkozást, hiszen kötötték a hite-
lek, az állami támogatások kötelezettségei. 2003-ban az egész állomány
megbetegedett. Állománycserére volt szükség, amit csak külsõ tõke bevoná-
sával tudtak megoldani. A 28 millió forintos új állománnyal egy új tulajdo-
nos – a Bóly Rt. –, illetve egy új tenyésztési mód került a telepre: egy nagy
sertéstenyésztõ hálózat láncszemei lettek, jelenleg ezen a telepen csak koca-
szállás mûködik. A tõkeerõs anyacég gyógyszer- és takarmányforgalmazással
is foglalkozik – természetes módon ezeket tõlük kell megrendelni –, õk vég-
zik az adminisztrációt és a könyvelést is – „olyan ez, mint egy nagy család”.
Bár ezzel a „tõkeinjekcióval” a vállalkozó elvesztette tulajdona jelentõs részét,
de megmaradt a munkája, tudja fizetni a munkások bérét. A telepen jelenleg
nyolcan dolgoznak, köztük a vállalkozó, a felesége és a lánya. 

A vizsgált településeinken és a kistérségi központban is a legismertebb
és a legsikeresebbnek tartott mezõgazdasági vállalkozó kívülállóként érkezett
a területre. A nyolcvanas években zenészként dolgozó, majd „géemkát”
alapító örök vállalkozó a kilencvenes évek végén kezdett el mezõgazdasággal
foglalkozni: földet vásárolt és bérel, támogatásokat szerez és pályázik, mely-
nek eredményeképp jelenleg 500 hektár földet mûvel korszerû gépállo-
mánnyal. Családi vállalkozásában dolgoznak a gyerekei is, rajtuk kívül néhány
fõt foglalkoztat. Célja, hogy pár éven belül elérje az 1000 hektár termõterüle-
tet. A siker és a továbbélés titkát a szervezõdésben látja: 2001-ben az elsõk kö-
zött hozták létre a Beszerzési és Értékesítési Szövetkezetet, melynek jelenleg
24 gazdálkodó és õstermelõ a tagja, célja pedig a gabona tárolásának és érté-
kesítési problémájának megoldása. Egyházasharasztiban és Turonyban két
tárolót építettek fel, mindkét helyen alapszintû labort alakítottak ki.

A szövetkezet létrehozásának célja, hogy „a tõke és a nagybirtok” terjesz-
kedését (aminek a sertéstenyésztõ vállalkozás már „áldozatul esett”) meg-
állítsák, hogy szervezõdés, összefogás segítségével a kis- és középvállalko-
zások is képesek legyenek talpon maradni. A „tõke és nagybirtok” ebben az
esetben az állami földeket bérlõ Bóly Rt.-t és leányvállalatait jelenti. 

Az interjúk, beszélgetések során szinte mindegyik mezõgazdasági vállal-
kozó azt hangsúlyozta, hogy a gépesítés miatt nincs szüksége alkalmi mun-
kásokra és feketén alkalmazni idénymunkásokat. Terepmunkánk során mégis
azt láttuk, hogy a kukoricatáblák zsúfolva voltak napszámosokkal, hajna-
lonként mikrobuszok szállították a földekre az embereket.
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Találkozások

A nyolcvanas évek közepétõl feleslegessé vált képzetlen munkaerõ, a több-
ségében Alsószentmártonban, Oldon, Siklósnagyfaluban élõ cigány csalá-
dok a kilencvenes évek közepéig munkanélküliségben, mélyszegénységben,
a többségi társadalomból kirekesztve éltek. Miután azonban a térség mezõ-
gazdasága átvészelte a privatizáció, a tulajdonos- és szerkezetváltások sokkját,
Villányban és környékén fellendült a szõlõtermesztés és a borászat, a kép-
zetlen, a megélhetésükért bármilyen munkát elvégzõ munkásokra ismét
szükség lett. Ugyanakkor a kilencvenes évek közepétõl megsokszorozódtak
azok a pályázati források is, amelyek a többszörösen kirekesztett cigány csalá-
dok iskolai és munkaerõ-piaci integrációját célozták elõsegíteni. Az ilyen típu-
sú pályázati és más támogatási források megszerzésében a mikrotérség tele-
pülései és szervezetei élen járnak. Ennek eredményeképp a kilencvenes
évek végétõl javultak az addig teljes kirekesztettségben élõ családok meg-
élhetési, oktatási lehetõségei.

A  m u n k a

A szántóföldi növénytermesztés egyes fázisaiban (foltkapálás, mályvairtás,
címerezés), valamint a szõlõ- és gyümölcstermesztésben szükség van nap-
számosokra. A mezõgazdasági vállalkozók – az illegális foglalkoztatás koc-
kázatának áthárításával – alvállalkozókkal kötnek szerzõdést bizonyos terü-
letek megmunkálására. Az alvállalkozó kockázata, hogy jól kalkulált-e a
munka nagyságával, el tudja-e végeztetni a kialkudott összegért a munkát, és
vannak-e kapcsolatai az illegális foglalkoztatással járó kockázat kezelésére.
Egy-egy vállalkozó egyszerre akár több területet is elvállal, „csúcsidõben”
naponta 80–100 fõt is foglalkoztat.29

Napszámos pedig akad bõven. Alsószentmártonban, Oldon, Siklósnagy-
faluban a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya eléri a 60–90%-ot.
Ezekben a falvakban a családok többségében a felnõtteknek nemhogy ál-
landó munkahelye nincs, de még a közfoglalkoztatás valamelyik formájába
is csak ritkán vagy egyáltalán nem sikerül bekerülniük. Ezek a családok
hosszú évek óta csak transzfer jövedelmekbõl – gyes, családi pótlék, aktív
korúak szociális segélye – élnek. A képzetlen, tartósan munkanélküli cigány
felnõttek alkotják a napi 2500–2800 forintért dolgozó napszámosok népes tábo-
rát. Tavasztól õszig jelentõsebb mennyiségû napszámosmunka van, azaz az
év egyik felében a szerencsésebb családok havonta kb. 80 ezer forint plusz-
jövedelemre tudnak szert tenni.30

A napszámosokat szervezõ helybeli vállalkozók31 és a különbözõ napszá-
mosmunkák között lényeges eltérések vannak – nem a fizetett összeg mér-
tékében, hanem a munka nehézségében és rendszerességében. A legsike-
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resebb vállalkozók a villányi, nagyharsányi szõlészetekkel szerzõdnek: a
szõlõben szinte egész évben szükség van valamilyen kézi munkára. A jól
dolgozó, megbízható napszámost nem a magasabb napszámbérrel jutal-
mazzák, hanem a folyamatos munkával: télidõben ládát pakolnak, drótot
egyenesítenek, szögelnek, javítanak. 

A megbízható, a vállalt munkát rendesen, határidõre pontosan elvégzõ
alvállalkozót kézrõl kézre adják a mezõgazdasági vállalkozók. Egy-egy nagyobb
munka elvégzéséhez összehívnak három-négy ismert munkaszervezõt, és ver-
senyeztetik õket: ki hány nap alatt, mekkora összegért végezné el az adott
munkát. Ehhez tisztában kell lenni a feladat nagyságával, az árakkal, és ren-
delkezni kell megfelelõ számú napszámossal. Minden munkaszervezõ vállal-
kozónak megvannak a fix emberei, de egy-egy nagyobb munka alkalmával
szükséges a baráti, rokoni, ismerõsi hálózat mozgósítása is. Ezen hálózatok
ápolása és fenntartása hosszadalmas és rendszeres „munkával” jár, a közös-
ségekben való folyamatos jelenléthez kötött. A munkaszervezést könnyíti,
a családi hálózatok használatát legitimálja az, hogy általában a „vállalko-
zók” családja is részt vesz a mindennapi munkában.32

A napszámosok és a munkaszervezõ vállalkozók közötti kapcsolat leg-
többször nem piaci jellegû, kölcsönös egymásrautaltságon, az írásbeli szer-
zõdések hiányából fakadó szükségszerû bizalmon és a rokoni, ismerõsi háló-
zatok megtartó erején alapul. 

Míg a hetvenes években a cigány – elsõsorban az oldi cigány – családok
a falujukban élõ parasztgazdáknak dolgoztak, velük álltak kliens–patrónus
viszonyban, addig napjainkban a napszámosok csak a közvetítõk, a munka-
szervezõ vállalkozók révén kerülnek kapcsolatba a mezõgazdasági terme-
lõkkel. A tulajdonképpeni munkát végzõ napszámos így – amellett, hogy a
munkaszervezõ(k)höz való viszonya meghatározza a település társadalmá-
ban elfoglalt helyét – többszörösen kiszolgáltatott: hasonló helyzetû társai-
val versenyben áll a munkákért, kiszolgáltatott a munkaszervezõnek és rajta
keresztül a mezõgazdasági vállalkozóknak, s e kiszolgáltatottság általában a
ki nem fizetett munkabérekben nyilvánul meg.33 Az alsószentmártoni csalá-
dok némelyike a hetvenes–nyolcvanas években szinte a térség összes gaz-
dasági szereplõjével „kapcsolatban állt”. Talán ez a széles körû, bár termé-
szetesen nagyon gyenge kötéseken alapuló, semmire sem kötelezõ
ismeretségi kör, a fenntartott és folyamatosan használt családi kapcsolatok
könnyítették meg azon vállalkozók helyzetét, akik napjainkban – a hetvenes
évekhez hasonlóan – napszámosmunkát szerveznek a térségben. Az alábbi, a
hetvenes évekbõl származó leírás kísértetiesen hasonlít a mai helyzethez:
„»Jön ide a téeszelnök vagy az agronómus, és akkor megbeszéli. Nekem
szükségem volna egy 30 fõs brigádra. Lehet vegyes, nõ is meg férfi is benne.
És akkor megmondja, hogy mennyiért jönnek el, és akkor az öreg azt mondja,
hogy 150-ért. Nézze, papa, az túl sok, kap 80-at. Nem 100-ért, ha akar, holnap
jöhet a kocsi. Vagy 80-ért, attól függ, hogy hogy alakul.« A faluban azután
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a helyi munkástoborzók a megállapodásnak megfelelõen megszervezik a bri-
gádokat.” (Idézi Havas, 1976:122) 

Mindezzel persze közel sem megoldott a foglalkoztatás ezekben a falvak-
ban. A szegénység, a mélyszegénység is jelen van, ahogy az alsószentmártoni
és oldi telep és a telepi élet sem tûnt el. A katolikus egyház képviseletében
Lankó József plébános mintegy húsz éve végez elsõsorban Alsószentmárton-
ban klasszikus szegénygondozást: ételt hord a rászorulóknak, ruhát oszt, tanul-
mányi ösztöndíjat szerez a tehetséges gyerekeknek, táborokat szervez a falu
apraja-nagyjának. Az õ tevékenysége nélkül Alsószentmárton sokkal nehe-
zebben vészelte volna át a rendszerváltás sokkját.34

A foglalkoztatási, megélhetési gondok enyhítésére az alsószentmártoni
önkormányzat minden lehetõséget megragad, hogy különbözõ pályázati
pénzekbõl minél több embernek biztosítson hosszabb-rövidebb ideig tartó
bevételi forrást. A közmunkaprogramok mellett az elmúlt években sikerült
elnyerniük egy-egy PHARE- és ESZA-pályázatot is. Ezekkel a programokkal
több százmillió forintos beruházást és bérköltséget nyert el a falu. Volt rá
példa, hogy az önkormányzat hónapokon keresztül hatvan fõt foglalkozta-
tott, azaz ennyi családnak tudott megélhetést biztosítani.

A térségben mûködik és Alsószentmártonnal is kapcsolatban áll a Siklós
és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet (SVCÉSZ), amely megalaku-
lása évében, 1997-ben még valóban csak érdekvédelmet látott el, de napja-
inkban már jelentõs „foglalkoztatónak” számít a térségben, amit elnyert
pályázatainak köszönhet.35 Az SVCÉSZ – küldetése szerint – „Sellyétõl Mohá-
csig” szervezi és koordinálja a cigány kisebbségi önkormányzatok munká-
ját, segíti tevékenységüket. Való igaz, hogy a szervezet egy-egy pályázat el-
nyerésének érdekében sikeresen mozgósítja a térségbeli cigány kisebbségi
önkormányzatok hálózatát, és az elnyert pályázatokba is több-kevesebb
sikerrel vonja be a kisebbségi önkormányzatokat. 2005 tavaszán–nyarán
elsõsorban egy éppen futó ESZA-programnak köszönhetõen 94 fõt foglalkoz-
tattak a térségben. Egy részük a Siklósnagyfaluban kialakított gyógynövény-
kertészetben, más részük kõmûvesként a drávaszabolcsi lengyári telepen dol-
gozott.36 Ugyanakkor az SVCÉSZ fontos megyei pozíciók megszerzésével (a
szervezet egyik vezetõje a Baranya Megyei Közgyûlés tagja, egy másik pedig
a megyei Szociális Bizottság szakértõje) is próbálja a térségben élõ cigány
családok érdekeit képviselni és érvényesíteni. A szervezet egyik legnagyobb
elõnye, hogy a CKÖ-kön keresztül vertikálisan, és e megyei pozíciókon
keresztül horizontálisan is képes kapcsolatokat és hálózatokat kiépíteni és
fenntartani, ami jelentõsen befolyásolja mind a pályázatokon való szerep-
lését, mind a központi források megszerzésének esélyeit.37

Bár a települési önkormányzatok és az SVCÉSZ által szervezett progra-
mok csak hosszabb-rövidebb ideig képesek foglalkoztatni az embereket,
mindegyiknek része valamilyen típusú képzés, oktatás. Úgy véljük, az a
tény, hogy a kilencvenes évek közepétõl szinte folyamatosan volt valamilyen
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képzési/továbbképzési lehetõség ezekben a falvakban, még ha többségük a
munkaerõpiacon nem is hasznosítható (Váradi, 2005), akkor is hozzájárul-
hatott ahhoz, hogy az oktatásnak napjainkban kitüntetett szerepe lett – elsõ-
sorban Alsószentmártonban.

A z  i s k o l a

A mikrotérség oktatási helyzetének alakulását alapvetõen meghatározta a
nagyszámú beás anyanyelvû cigány népesség jelenléte. A hatvanas években
az egyházharaszti iskolakörzethez tartozó öt községben mindenütt volt iskola,
sõt Eperjespusztán, Tótokföldjén is önálló alsó tagozat mûködött, egy taní-
tóval. 1962-ben szüntették meg a felsõ tagozatokat, melyek átkerültek Egy-
házasharasztiba. Alsószentmártonban ekkor már a cigány családok voltak
többségben, az alsó tagozatra (az egyetlen, amelyet soha nem szüntettek
meg) csak nyolc–tíz sokác gyerek járt. 1963-tól a sokácok elérték, hogy
gyerekeik Egyházasharasztiban járjanak iskolába alsó és felsõ tagozatra is.

A hatvanas években az alsószentmártoni cigány gyerekek többsége csak
a helyben mûködõ alsó tagozat osztályait járta ki, több-kevesebb ered-
ménnyel. Az iskolaigazgató elbeszélése szerint 1966-ban végezte el az elsõ
cigány gyerek az általános iskolát, de felsõ tagozatra még a hetvenes évek-
ben is jobbára csak fiúk kerültek át, a lányok többsége – mire 13–14 éves
korára eljutott volna a felsõbb osztályokba – férjhez ment. A nyolcvanas
évek közepétõl lesz jellemzõ, hogy a fiúk egy része az általános iskola el-
végzése után szakmunkásképzõ intézetbe kerül.

Az egyházasharaszti általános iskolában a nyolcvanas évek közepétõl
szinte kizárólag cigány gyerekek tanultak, abban az idõben ez elsõsorban a
nem cigány családok folyamatos elköltözésének volt köszönhetõ. A kilenc-
venes évek elején – a szabad iskolaválasztás kínálta lehetõséggel élve – az a
néhány nem cigány gyerek, aki még a falvakban élt és a körzeti iskolában
tanult, gyorsan iskolát váltott: Beremendre vagy Siklósra ment. Ahogy a
hetvenes években a magasabb státusú cigány családok követték a nem cigá-
nyok elköltözési mintáját, a kilencvenes években azok a cigány családok,
akik megtehették, követték a nem cigányok által kialakított mintát, évrõl
évre egyre több cigány szülõ elvitte az iskolából gyermekét. Jelenleg az
Egyházasharasztiban lakó 45 iskolaköteles korú gyerekbõl mindössze négy
jár a helyi iskolába. Azokban a falvakban, ahol nincs iskola, és a település
elvileg az egyházasharaszti iskola körzetéhez tartozik, nagyon hasonló
helyzetet találunk: az Oldon élõ 56 iskoláskorú gyerekbõl 15, a siklósnagy-
falui mintegy 100 iskoláskorúnak a fele, a több mint 40 kistapolcai iskolás-
korú gyerekbõl csak kettõ az egyházasharaszti iskola tanulója – a többiek
Beremend, Nagyharsány vagy Siklós valamelyik iskolájába járnak. Az alsó-
szentmártoni mintegy kétszáz iskoláskorú gyerekbõl száz jár az egyházas-
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haraszti iskola felsõ tagozatára.38 Tekintettel arra, hogy Alsószentmárton-
ban kizárólag, de Oldon és Siklósnagyfaluban is többségében cigány gyere-
kek laknak, állíthatjuk, hogy az egyházasharaszti általános iskolából az el-
vándorlás nem etnikai alapon történik: már a cigány családok többsége sem
ide íratja gyermekét. Ez az iskola nem csupán „cigányiskola”, hiszen ide
még a cigány gyerekek közül is csak azok járnak, akiknek nincsen más le-
hetõségük: azaz a szülõknek nincs megfelelõ kulturális és anyagi tõkéjük
ahhoz, hogy gyerekeiket olyan iskolába járassák, amely lehetõséget nyújt
nekik a továbbtanulásra.

Az egyházasharaszti iskola pedagógiai programja „minimálprogram”, azaz
bevallottan csak az írásra-olvasásra szeretnék megtanítani a gyerekeket, ide-
gen nyelvként a románt, illetve a gyerekek anyanyelvét, a beást tanítják. Tehet-
séggondozással, képesség-kibontakoztatással csak „szakköri” jelleggel foglal-
koznak. Ebbõl az iskolából még szakiskolában sem szoktak továbbtanulni a
gyerekek.

Ebben a mikrotérségben az állami közoktatás ellehetetlenülése, a segítõ
szervezetek rendszerének kialakulása és a demográfiai helyzet változása ve-
zetett a jelenlegi állapothoz, ami jelentõs mértékben eltér az országosan és
a térség más településein tapasztalható viszonyoktól, ugyanakkor újragon-
dolásra készteti az iskolai szegregációról eddig kialakult nézeteinket.

Míg az országban a cigány gyerekek iskolai elkülönülése jelentõs mér-
tékben erõsödött, a szabad iskolaválasztás eredményeképpen új formákat
öltött, és a cigány gyerekek lehetõségei a különbözõ oktatási formák eléré-
sére jelentõs mértékben csökkentek (Havas–Liskó–Kemény, 2002; Kertesi,
2005), addig a volt egyházasharaszti iskolakörzetben ennek éppen az ellen-
kezõjét figyelhetjük meg. Miközben a közeli Siklóson és a térség más tele-
pülésein a születések száma folyamatosan csökkent, addig Alsószentmár-
tonban és a környék más, többségében cigányok lakta településein a
születések száma évtizedek óta folyamatosan nagyon magas; Alsószentmár-
ton lakóinak harmada 14 évnél fiatalabb. A demográfiai viszonyok megvál-
tozása és az oktatási intézmények fenntartásának nehézségei miatt az egyre
több alsószentmártoni cigány gyerek napjainkban már nem nyûg a térség
iskoláinak, hanem létszükséglet fennmaradásukhoz. Ennek következmé-
nyeként az itt élõ gyerekek már az óvodai neveléstõl kezdve több oktatási
intézmény között választhatnak.

Az alsószentmártoni két óvoda közül az önkormányzati fenntartású 2004
nyara óta az általános iskolával közös igazgatású integrált közoktatási intéz-
ményként mûködik. Az óvoda egyetlen csoportjába járó 24 gyerekkel egy
Pécsrõl ingázó óvónõ foglalkozik, munkáját egy-egy helybeli pedagógiai
asszisztens és dajka segíti. Mivel a gyerekek úgy kerülnek be az óvodába,
hogy többségük csak a beás nyelvet beszéli, az óvoda legfõbb pedagógiai
célkitûzése, hogy megtanítsa a gyerekeket a magyar nyelvre.
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Ezzel szemben az 1998-tól a katolikus egyház fenntartásában mûködõ
óvoda éppen a beás anyanyelvre és a hagyományokra építve próbálja felké-
szíteni a gyerekeket az iskolára. Már az induláskor egy helybeli óvónõt nevez-
tek ki az intézmény élére, és a mai napig nagy hangsúlyt fektetnek arra,
hogy lehetõleg minél több helybelit alkalmazzanak. Amikor a faluban, ahol
szinte semmilyen munkalehetõség nincsen, azt látták, hogy egy cigány nõ is
lehet egy intézmény vezetõje, hirtelen megnõtt a tanulás presztízse. Így lett a
dajkának érettségije, így kerültek a helybeli katolikus pap támogatásával fõis-
kolára a tehetséges fiatalok. Jelenleg a hat óvónõbõl három helybeli, és ter-
mészetesen a három dajka, a fûtõ, a takarító is szentmártoni. Ezzel a létszám-
mal a katolikus óvoda jelentõs foglalkoztatóvá vált a községben.

A településen már az óvodák között is komoly versengés folyik a gyere-
kekért, de ez a verseny igazán az iskolaválasztáskor élezõdik ki. A katolikus
óvoda azt szorgalmazza, hogy a gyerekek a siklósi Szent Imre Katolikus Álta-
lános Iskolába menjenek tanulni. Siklós négy általános iskolája közül ket-
tõt az önkormányzat, egyet-egyet a református és a katolikus egyház tart
fenn. A katolikus általános iskola 1991 óta mûködik, akkor 350 gyerek tanult
ott. Kezdetben az iskola vezetése nagyon határozottan megkövetelte mind
a tanulóktól, mind a szülõktõl a katolikus vallás gyakorlását, e határozott-
ság eredményeként azonban az iskola tanulóinak száma néhány év alatt
150-re apadt, ami már a fenntartást veszélyeztette. Ekkor kerültek be az
iskolába az elsõ cigány gyerekek, az alsószentmártoni plébános ajánlásával
és támogatásával. Az iskola idõközben kicserélõdött vezetése belátta, hogy
a városon belül nem tud konkurálni az általános iskolákkal, és a vidéki
gyerekek felé fordult. Jelenleg az iskola 194 tanulójából 120 bejáró, közü-
lük 50 alsószentmártoni, és az iskola tanulóinak fele cigány. Siklósról már
csak a mélyen hívõ katolikus szülõk íratják gyerekeiket a „cigányiskolába”.39

Az iskola, bár továbbra is nagy hangsúlyt fektet az erkölcsi nevelésre, felvál-
lalta a hátrányos helyzetû gyerekek oktatását, amit több-kevesebb sikerrel
meg is valósít. Bár a gyerekek több mint fele csak szakmunkás végzettséget
nyújtó intézményben tanul tovább, ebbõl az iskolából a cigány gyerekek is
sikeresen felvételiztek a Gandhi Gimnáziumba, vagy kerültek be az Arany
János Program keretében a Leõwey Gimnáziumba. Az iskolai elõmenetelt
segíti, hogy Alsószentmártonban a katolikus egyház fenntartásában mûkö-
dik egy tanoda is, ahol délután foglalkoznak a gyerekekkel.

Azt bizton állíthatjuk, hogy jelenleg az alsószentmártoni és más falvak-
ban élõ cigány gyerekeknek a siklósi általános iskolákból van legnagyobb
esélye a továbbtanulásra. Éppen ezért a szülõk többsége mindent megtesz,
hogy gyereke városi iskolába kerüljön – ez azonban nem mindenkinek
adatik meg.

Az alsószentmártoni önkormányzati iskola vezetõje ezt úgy fogalmazta
meg: igaz ugyan, hogy a szülõ ma már több intézmény közül is választhat,40

amikor gyerekét elsõ osztályba íratja, de ez csak a jobb anyagi helyzetûek
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számára választási lehetõség, hiszen az egyes iskolák nagyon különbözõ tá-
mogatást (étkeztetés, utazás, tanszer) nyújtanak tanulóiknak. Az alsószent-
mártoni önkormányzat 2004 nyarán az egyházasharaszti körzeti iskolától
leválva41 önálló alsó tagozatot indított, s középtávú oktatási intézkedési ter-
vében a felsõ tagozat kialakítása is szerepel. Az iskola az egyedi, helybeli
oktatásra, a kétnyelvûség kezelésére, az identitás erõsítésére helyezi a
hangsúlyt. Elõnynek tartják, hogy a gyerek helyben jár iskolába, hisz min-
den nap találkoznak a szülõkkel, folyamatosan tartják velük a kapcsolatot,
ismerik a problémáikat, mindennapjaikat, ünnepeiket. Az önállósodás óta
eltelt rövid idõ miatt az alsószentmártoni iskola anyagi és személyi feltét-
elei még nem biztosítják a kitûzött pedagógiai célok tökéletes megvalósu-
lását, az iskola folyamatos nehézségekkel küzd. 

A legutóbbi években Alsószentmártonban – ahogyan Siklósnagyfaluban
és Oldon is – alapvetõ, jelentõs szemléletváltozás ment végbe a cigány csa-
ládok oktatáshoz, oktatási intézményekhez, gyerekeik taníttatásához való
viszonyát illetõen. E pozitív irányú folyamatokat segíti és generálja az Alsó-
szentmártonban 2004 szeptemberétõl buddhista egyházi fenntartásban
mûködõ Kistigris Gimnázium és Szakiskola, amely arra a pragmatikus felis-
merésre alapozza tevékenységét, hogy a faluban élõ fiatalok többségének
csak általános iskolai végzettsége van, és a jelenlegi oktatási struktúrában
esélye sincs arra, hogy bekerüljön az államilag szervezett középiskolai okta-
tásba. Az iskola a Belvárosi Tanoda módszereit alkalmazva42 helyben nyújt
lehetõséget a fiataloknak arra, hogy megszerezzék az érettségit.43

Összefoglalás

A szocializmus idõszakában a két volt nagyközségi közös tanács települései
teljesen eltérõ utat jártak be: míg Drávaszabolcs és a hozzá bekörzetesített
falvak társadalmának alakulása szinte tökéletesen leírható a Szelényi Iván
által kialakított faluosztály-elmélet kategóriájával és rendszerével (Szelényi,
1990), addig az egyházasharaszti tanácsi körzet szinte mindenben attól el-
térõen, szabálytalanul viselkedik. 

A drávaszabolcsi tanácsi körzetben a település- és gazdaságfejlesztési re-
disztribúció, a szigorú és hierarchikus körzetesítéssel együtt a faluosztály
elméletének megfelelõ „modellszerû” helyzetet hozott létre: a kijelölt köz-
pont lakónépessége növekedett, a település fejlõdött, míg a bekörzetesí-
tett falvak esetében a fejlesztések elmaradása szegregációs folyamatokat in-
dított el. Csökkentek az ingatlanárak, a falu a kulturálisan hátrányos
helyzetû csoportok (volt zsellérek, telepi cigányok, uradalmi cselédek) mene-
dékévé vált. Az évtizedes szelektív migráció következtében a nyolcvanas
évekre ezeken a településeken gyenge érdekérvényesítõ képességû, iskolá-
zatlan, zömmel cigány népesség koncentrálódott.
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Az egyházasharaszti tanácsi körzetben, elsõsorban Oldon, a központi fej-
lesztési törekvéseket felülírta a második gazdaságba sikeresen bekapcsolódó,
újító, kapcsolatrendszerét tudatosan építõ kistermelõi vállalkozások ereje,
amely új lehetõségeket, utakat nyitott meg a boldogulás felé. (Juhász,
2006:215) Más mintáktól eltérõen az oldi parasztgazdák gazdasági sikerei
késleltették a térség más településein zajló migrációs folyamatokat.

Alsószentmárton társadalma már a hetvenes–nyolcvanas években a gaz-
daság és az oktatás (egyébként) integratív rendszerein kívül helyezkedett
el. A gettósodott falu lakóit minimális és erõsen hierarchizált kapcsolatok
fûzték a többségi társadalomhoz.

A nyolcvanas évek végéig karakterisztikusan eltérõ fejlõdési pályát bejáró
települések a gazdasági válsággal, a munkalehetõségek szûkülésével egy
irányba kezdtek változni. Azokban a falvakban (Drávacsehi, Gordisa, Alsó-
szentmárton, Siklósnagyfalu), ahol az etnikailag felülreprezentált, alacsony
státusú rétegek koncentrációját elõidézõ népességcsere a nyolcvanas évek-
re lezárult, illetve a szelektív migráció következtében a hasonló társadalmi
jellemzõkkel bíró népesség a településen belül magára maradt (Dráva-
palkonya, Old), ott minimális foglalkoztatási szinttel, a támogatott és a nem
legális (fekete) munkaerõpiachoz való egyenlõtlen és kiszolgáltatott viszonnyal
találkozhatunk. Az etnikai koncentráció növekedése magával hozta a de-
mográfiai jellemzõk változását, a fiatal korosztályok arányának növekedését.
Különbség a települések oktatási lehetõségeiben mutatkozik: míg a drávasza-
bolcsi iskolában tanuló gyerekek mobilitási esélyei minimálisak, azaz a hát-
rányok generációk közötti átörökítésében az iskola jelentõs szerepet játszik,
addig a korábban az egyházasharaszti iskolához tartozó falvakban optimiz-
musra okot adó változások következtek be. Egy hosszú folyamat elején még
nem látható, hogy a siklósi iskolákban tanuló hátrányos helyzetû cigány
gyerekek mobilitási esélyei, társadalmi státusa mennyiben változik majd,
fontos elõrelépés, hogy elsõsorban a siklósi gyerekek számának csökkenése
és az oktatási intézmények fenntartási nehézségei miatt új lehetõségek nyíl-
tak meg az oktatásban. Ugyanakkor felvethetõ kérdés: vajon a siklósi iskolák
részérõl a hátrányos helyzetû cigány gyerekek befogadása valódi integrációra
való törekvést vagy pusztán a többségi társadalom számára vonzerejüket
vesztett, kapacitástöbbletekkel küszködõ intézmények továbbmûködtetésé-
nek lehetõségét jelenti?

A szocializmus idõszakában a fejlesztési lehetõségeket, intézményi és
gazdasági funkciókat még sikeresen koncentráló Drávaszabolcs helyzete
annyiban változott, hogy a központosított redisztribúció rendszerének össze-
omlása után a település megmaradt gazdasági és politikai erõforrásai egy
szûk (hovatovább egyszemélyes) elit kezében összpontosulnak, miközben
maga a község és intézményei az azokat használó, bekörzetesített falvak
társadalmi státusának folyamatos zuhanása miatt csapdahelyzetbe kerültek.

97•    D R Á V A  M E N T I  M O Z A I K    •

lepkeny ue 1fej.qxd  2008. 09. 24.  10:41  Page 97



Egyházasharaszti a szocializmus évtizedei alatt sem tudott erõforrásokat
koncentrálni, soha nem vált igazi központtá, ennek megfelelõen a körzet-
központokat támogató politika összeomlása után elvesztette közigazgatási
funkcióit, a téesz felbomlásával egyébként is gyenge gazdasága semmivé
foszlott, jelenleg – a „siklósi iskolák vidéki gyerekek utáni mind erõsebb
érdeklõdésével” – oktatási intézménye is meggyengülni látszik.

Mindebbõl arra lehet következtetni, hogy a határ mentén elhelyezkedõ,
a Drávával párhuzamos útra felfûzõdõ falvak gettósodó térséggé szervezõ-
désének folyamata megállíthatatlan. Természetesen az eltérõ társadalom-
történeti háttérbõl fakadó különbségek a települések között megmaradtak,
de e falvak társadalmának közös jellemzõje: a cigány népesség koncentrációja,
az elsõdleges munkaerõpiacon való feleslegesség (underclass pozíció)
(Wilson, 1987; Ladányi–Szelényi, 2004), a munkanélküliek gettójának (Wil-
son, 1999) térségi kialakulása (Virág, 2006) felé mutat. Mindezen az – Alsó-
szentmárton példáján keresztül leírt – oktatási és gazdasági differenciálódás
sem változtat, mert az etnikailag meghatározott csoport társadalmilag ugyan
differenciált, különbözõ társadalmi státusú családok élnek egymás mellett, a
többségi környezet kirekesztõ politikája mégis az egész csoportot sújtja. 

Jegyzetek

1 Lásd errõl bõvebben: www.siklosvidek.celodin.hu 
2 Forrás: Kovacsics József (szerk.): Magyarország Történeti Statisztikai Helységnévtá-

ra 18. Baranya megye. Budapest: KSH Népszámlálási Fõosztály, 2001.
3 Az 1941-es népszámlálás szerint Drávaszabolcson 18, Drávacsehiben 8, Mattyon 4,

Drávapalkonyán és Gordisán 1–1 lakos vallotta magát német anyanyelvûnek. Ha a
vallási különbségeket nézzük, hasonló nagyságrendben találunk a településeken
evangélikusokat és izraelitákat.

4 Lásd errõl Feischmidt Margit tanulmányát e kötetben.
5 Drávacsehi és Drávapalkonya templomát a második világháború harcaiban érte

bombatalálat, a lebombázott palkonyai templomot meghagyták mementóként, félig
romosan áll ma is. A Drávacsehiben található bolgár katonai sírt a helyiek a mai na-
pig gondozzák. A hetvenes években Drávaszabolcs közmûvesítését az elõkerülõ
bombák és lõszerek hatástalanítása nehezítette.

6 Az 1949-es népszámlálás adatai szerint Drávacsehiben, Drávapalkonyán és Drávasz-
abolcson a mezõgazdasági keresõk kétharmada 10 hold alatti területet mûvelt, míg
Gordisán a keresõk fele, Mattyon pedig csak a keresõk harmada mûvelt ekkora bir-
tokot. Mattyon a mezõgazdasági keresõk majd fele 10 és 20 hold közötti, 15%-a 25
hold feletti területen gazdálkodott. Ez nemcsak azt jelzi, hogy a térségen belül mó-
dosabb település volt, hanem azt is, hogy a mattyi családokat érintette leginkább a
Rákosi-rendszer parasztpolitikája, a kulákosítás, kuláküldözés. 

7 Lásd Kovács Éva tanulmányát e kötetben.
8 Gál Szimonetta interjúja K. J.-vel
9 A településen élõ 73 iskoláskorú gyerekbõl 28 jár más iskolába. Forrás: Siklósi

Többcélú Kistérségi Társulás Intézkedési Terve 2005.
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10 Ami a helyi fejlesztéseket illeti: a felújított önkormányzati iroda és orvosi rendelõ
után 2005-ben a legfontosabb fejlesztési projekt a települési közpark és játszótér
felújítása volt.

11 Hasonló jelenséggel találkozhatunk más volt körzetközpontok esetében is. (Virág,
2005)

12 Az 1990 és 2006 között (többször is) megválasztott polgármester korábban a drá-
vaszabolcsi nagyközségi közös tanács egyik vezetõje volt.

13 A törvényi szabályozás változása miatt 2006 szeptemberétõl az iskola az egyik sikló-
si általános iskola tagintézménye lett.

14 A német családok többsége Nagykozárról érkezett, az ott eladott föld áráért itt sok-
kal nagyobb területet tudtak vásárolni. A beköltözést megkönnyítette, a településvá-
lasztást befolyásolta, hogy az újonnan érkezõ családok rokonságban voltak az 1920-ig
Alsószentmártonhoz, majd Egyházasharasztihoz tartozó Livodapuszta német lakos-
ságával. (A helyi iskolaigazgató helytörténeti kutatásai alapján.) A népszámlálások
adatai szerint 1910 és 1930 között Livodapuszta lakossága színnémet, számuk 48 és
53 fõ között mozog.

15 Az 1941-es népszámlálás adatai alapján.
16 A névjegyzékbe vett 163 német lakos közül 53-at kitelepítettek, 30 elköltözött, 7 hadi-

fogságban volt. Az 1949-es népszámláláskor két fõ vallotta magát németnek. Forrás:
A magyarországi németek kitelepítése és az 1941. évi népszámlálás. KSH Nép-
számlálási Fõosztálya. 2004:306–310. (Fõsztályvezetõ: Czibulka Zoltán.) 

17 Gál Szimonetta interjúja.
18 A Duna–Dráva Cement Kft. 1997-ben jött létre a Beremendi Cement és Mészipari

Rt. és a Dunai Cement és Mészmû Kft. egyesülésével. Tulajdonosa fele-fele arány-
ban a német Heidelberg Cement és a Schwenk Zement. Az utóbbi években a bere-
mendi gyárban 5 milliárd forintos fejlesztést hajtottak végre. A beremendi gyár ve-
zetõje a korábbi gyárigazgató maradt, maga is helyi kötõdésû, oldi születésû. 

19 Tótokföldjét másképpen Zelentornak hívták. Dombrovics Apatini téglagyáros telepí-
tett ebbe az uradalmába tót cselédeket. Forrás: BML Old község krónikája 1973.

20 Az 1920-as népszámlálás szerint Tótokföldjén nyolcvanan éltek, Eperjespusztát nem
említi a népszámlálás a népesebb külterületi lakott helyek között. 1930-ban Tótok-
földjén kilencvenkilencen, Eperjespusztán százöten éltek. A Bácskertesrõl érkezõ
telepesek, a „kapuszinai szegények” otthon eladott földjük áráért itt tízszer akkora
területet tudtak vásárolni. Igaz, hogy a lápos, vizes területet le kellett csapolniuk,
de ezután remek minõségû öntéstalajhoz jutottak, ami lehetõvé tette a Bácskertes-
rõl magukkal hozott technológia, a szabadföldi kertészet mûvelését.

21 Húszházas falvak. Szövetkezeti Híradó, 1973.
22 BML Egyházasharaszti krónikájához csatolt Szövetkezeti Hírek.
23 A cigány és nem cigány családok közötti jó kapcsolat tükrözõdik a többségi társada-

lom által az oldi és alsószentmártoni cigányokról alkotott értékítéletekben is: „Az
oldi cigányok nem voltak olyan vadak, mint a szentmártoniak.”

24 A két puszta közigazgatásilag a mai napig Oldhoz tartozik, de onnan megközelíthe-
tetlen. 

25 BML Old község krónikája.
26 A mezõgazdasági munka jelentõségét mutatja az 1980-as népszámlálásból fennma-

radt, a foglalkoztatottsági helyzetre vonatkozó összeírás is. Ekkor a 201 aktív kere-
sõbõl 132, azaz majd kétharmaduk volt a mezõgazdaságban foglalkoztatott. Az ingázók
közül tizenhárman jártak a BCM-be, négyen Harkányba, egy-egy fõ dolgozott Sikló-
son kereskedelemben és a beremendi téeszben, négyen a Köztisztasági Vállalatnál,
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négyen a Postánál, öten a víztársulatnál. Az ingázók felének neve cigány származásra
enged következtetni. Forrás: BML Old községi krónika 1980.

27 „Az 1960–1961-es gazdasági évben a kisharsányi és a nagyharsányi termelõszövetke-
zetek mérleghiánnyal zártak, fõként munkahiány miatt. Az éhezõ, nagyon rossz körül-
mények között élõ alsószentmártoni cigányoknak felajánlották az áttelepülés lehe-
tõségét. Harminckét család vállalkozott erre önként.” (Faludi, 1964:62)

28 Alsószentmárton község krónikájában (BML) 1972 és 1980 között évrõl évre ponto-
san rögzítették, hogy hány család költözött el a faluból. 1980-ban megváltozott a
krónikaíró személye, õ már nem tartotta fontosnak az elköltözõ családokat felje-
gyezni.

29 Drávaszabolcs környékén nem találkoztunk hasonló jelenséggel, ott a szegény, nap-
számra szoruló családok aránya hasonlóan magas, elsõsorban Drávacsehiben, Drá-
vapalkonyán és Gordisán, de nem képviselnek akkora „tömeget”, hogy „bandákba”
szervezõdjenek. Ugyanakkor a lehetõségek is korlátozottabbak: a mikrotérség a vil-
lányi szõlõktõl, gyümölcsösöktõl már messze van, a szántóföldek többségét a Drá-
vaszabolcs Rt. mûveli, és dologidõben is a maga választotta emberekkel dolgoztat.

30 Hasonlóan a hetvenes–nyolcvanas évekhez, a megélhetési lehetõségek és stratégiák
igen változékonyak és tünékenyek. 2005 nyarán ezen falvak lakóinak többsége még
napszámos munkával tett szert jelentõsebb jövedelemre, de 2006 nyarára – elsõsor-
ban az adóhatóság ellenõrzéseinek megszaporodása, ennek következtében a vállal-
kozókat sújtó büntetések miatt – a napszámosmunka jelentõsége erõsen csökkent.
Viszont a Pécs mellett mûködõ Elcoteq vállalat ebben az évben jelentõsen bõvítette
kapacitását, így ezekbõl a falvakból is tucatjával alkalmazta a képzetlen munkaerõt,
bár általában csak egy–három hónap próbaidõre.

31 Egyes vállalkozók már nemcsak mezõgazdasági napszámos munkákra szerveznek
„bandákat”, hanem más, elsõsorban építõipari munkákra is. Például az egyik vállal-
kozó több, az ország különbözõ pontján épülõ bevásárlóközpont parkolóját burkol-
ta, de van „szocpolos” házakat építtetõ vállalkozó is.

32 „Amikor embereket viszek napszámba, mindig ott kapál a feleségem is. Én nem lehe-
tek ott mindenhol, meg hogy lássák az emberek, hogy mi is dolgozunk. A fiaim
hordták a vizet a napszámosoknak, egyszer csak jön a tulaj, kérdezi, hogy kinek a
fiai ezek. Mondom, az enyémek. És mennyit adsz nekik? Ötszáz forintot. Na,
akkor írjál fel a mai napra eggyel többet, azután add a fiaidnak. Azért kell jönniük
dolgozni, hordani a vizet, hogy tudják értékelni a pénzt. Hiába volt, csak úgy nem
kaptak. Akkor tudják, hogy azért õk dolgoznak.”

33 Ezeken a településeken hasonló kiszolgáltatottság jellemzõ az önkormányzati fog-
lalkoztatásra és a különbözõ foglalkoztatási programokban való részvételre is.

34 Kovalcsik Katalin: Milyen jó, hogy együtt lehetünk. Beszélgetés Lankó József lelkész-
szel. Vigília, 1998/8:617–623.; Liszt a gyóntatófülkében. Népszabadság, 2006. 01. 28.

35 Csak a legjelentõsebb pályázatokat említve: az ESZA1-program keretében 300 ezer
euró, az ESZA2-program keretében 820 ezer euró, a Baranya Megyei Munkaügyi
Központtól 8,3 millió forint támogatást kaptak.

36 Lásd errõl bõvebben Kovács Éva tanulmányát.
37 Az egyesület történetének legújabb fejleményei nemcsak a roma önszervezõdések

sérülékenységére, de a roma foglalkoztatási programok visszásságaira és válságára is
felhívják a figyelmet. M. László Ferenc: Józsi hol vagy? Polgármester a börtön kapu-
jában. Magyar Narancs, 2006. 11. 9:18–20.

38 Forrás: 2005 nyarán készített adatlapok és interjúk. Az egyházasharaszti iskola fenn-
tartásához egyetlen önkormányzat sem fizet hozzájárulást, az iskola mûködését csak
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az államtól érkezõ fejkvótákból fedezik. Ez a helyzet elsõsorban egyes helyi szerep-
lõk végletekig védett érdekeinek és a közoktatás strukturális problémáinak köszön-
hetõen állt elõ – ennek elemzése azonban szétfeszítené e tanulmány kereteit.

39 A gyerekek számának folyamatos csökkenése miatt 2006 szeptemberétõl már a sik-
lósi református általános iskola is fogadja az alsószentmártoni gyerekeket. Ennek
megfelelõen a cigány gyerekek megoszlása a siklósi általános iskolákban kiegyenlí-
tettebb lesz. Felvethetõ kérdés, hogy a jelenlegi folyamat mennyiben feleltethetõ
meg a hetvenes évek telepfelszámolási akciójának. Akkor a nem cigány családok
ingatlanpiacon eladhatatlan házait vették meg cigány családok, ami azonban csak az
adott pillanatban jelentett közeledést, hiszen a nem cigányok, a magasabb státu-
súak elhagyták a települést. Most a demográfiai változások miatt a többségi társada-
lom tagadhatatlanul magasabb színvonalú oktatást nyújtó intézményeinek kapui
nyíltak meg a cigány gyerekek elõtt. 

40 A gyerekekért az egyházasharaszti iskola is verseng, már ott is csak 12–13 fõvel tud-
tak elsõ osztályt indítani. A választási lehetõség nagy elõrelépés ahhoz képest, hogy
tíz éve az alsószentmártoni gyerekek még csak a körzeti iskolában tanulhattak.

41 Lásd Tölgyesi Ágnes filmje: Az álmot meg nem álmodni úgysem tudod. Alsószent-
márton 2002–2004. (2005)

42 www.belvarositanoda.hu; www.kistigris.hu
43 A középiskola oktatási módszereibõl adódóan az intézmény második évében, 2006

tavaszán hat diák sikeres érettségit tett földrajzból.
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FEISCHMIDT MARGIT

Menedék és depó
Szociográfiai esszé egy baranyai aprófaluról

Harkányból a fõúton a horvát határ felé haladunk.1 A határszéli központi
faluban, Drávaszabolcson, még többségben vannak a hetvenes évekre jel-
lemzõ típustervek alapján épült kockaházak, van itt templom, rendezett a
faluközpont, boltokat, a közelmúltban élénk határ menti kereskedelem
nyomait õrzõ barakkokat láthatunk. A templomnál jobbra fordulva érjük el
Drávapalkonyát, ahol már több öreg házat látunk, újat alig. A falu közepén
a második világháborúban szétlõtt templom romja áll. Nehéz eldönteni,
hogy szándékosan hagyták így, mementónak, vagy egyszerûen csak pénz
nem volt sohasem arra, hogy helyreállítsák.

A következõ falu: Drávacsehi. Itt a házak többsége a második világháború
elõtt épült szegény vagy középparaszti porta, azóta csekély átalakítást vé-
geztek rajtuk. Nincsenek színek, sok helyen mállik a vakolat. Talán ezért is
annyira szembeötlõ a két-három újonnan épült vagy felújított porta látvá-
nya. Az egyiket, amely narancssárga színe miatt talán a legfeltûnõbb, magas
fal veszi körül, az udvaron traktor és más mezõgazdasági nagygépek áll-
nak.2 A közvetlen szomszédságban hasonló, de még feltûnõbb, vidéki oszt-
rák ízlést követõ ház.3 A falu fõutcáján két további ház épül, és már áll két
szerényebb külsejû, de új, úgynevezett szocpolos ház. Az elõkertek és a házak
mögött fekvõ kisebb földek látványa változó: a szépen megmûvelt konyha-
és virágoskertek mellett bõven vannak kihasználatlan, parlagon heverõ ud-
varok és kertek. Némelyikben – a sárban szétdobált játékokkal – lengén öltö-
zött gyerekek játszanak. A szegénységrõl árulkodó, kétségbeejtõnek még-
sem nevezhetõ összképet nyáron az útszéli árok mentén nyíló virágok
teszik kellemesebbé. Ezekbõl a virágokból különösen sokat ültettek el a falu
bejárata és a polgármesteri hivatal közelében.

A faluban két utcasoron találhatók házak, az egyiket, mivel mindkét olda-
lán épületek állnak, a népnyelv Kétsornak, a másikat, amelyiknek csak
egyik oldalán, Egysornak hívja. Nincs templom, sem iskola. Az 1804-ben
épült református templomot a második világháborúban bombázták le, azóta
nem építették újjá. Található azonban a helyén egy harangtorony, a tetején
katolikus és református szimbólummal. A katolikusoknak, akik az eredetileg
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református faluban az utóbbi évtizedekben kerültek többségbe, saját ima-
házuk van, ahol az ablakba kihelyezett miserend szerint három-négy hetente
tart szentmisét egy távolról ide beszolgáló pap.

A falu egyetlen mûködõ közintézménye, a polgármesteri hivatal, közvetle-
nül a falu bejáratánál áll, épületét a közelmúltban állították helyre és festet-
ték újra. Könyvtárrá alakított valamikori klubhelyiségében – pályázati úton
elnyert támogatásnak köszönhetõen – internetkapcsolattal rendelkezõ szá-
mítógépek vannak. A nyitva tartási idõben fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai
ülnek a gépek elõtt. A helyiség használata fölött állandósultak a konfliktusok.
A fiatalok nem használhatják diszkók szervezésére, a reformátusok pedig
istentiszteletre, mert a község vezetése – rossz tapasztalatok alapján – attól
tart, hogy megrongálják az új berendezést, elvisznek a tárgyakból.

A hivatallal közös épületben található az ugyancsak felújított orvosi rendelõ,
ahová a körzeti orvos – elvileg – egy héten kétszer, a nõvér egy héten egyszer
jön ki. Az udvarán egy 15–20 m2 alapterületû felújított gazdasági épületben
kapott helyet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodája. A hivatallal átellen-
ben áll a kocsma, amely körül 2005 nyarán még állandó mozgást tapasztal-
tunk, egy évvel késõbb már nem mûködött. Az épület oldalában a falu egyet-
len kisboltja található. Ez utóbbi naponta két-három órára nyit ki, de akkor
is csak igen csekély forgalmat bonyolít le. Az emberek többnyire csak kenye-
ret, tejet, néha üdítõt, alkoholt és apró édességeket vásárolnak itt. A na-
gyobb vásárlásokat, amikor éppen pénzhez jutnak, a közeli városok bevásár-
lóközpontjaiban intézik. A buszváró mögött egy bolgár katona emlékhellyé
alakított sírja emlékeztet a második világháborús heves harcokra.

Az utcák képéhez kevés autó tartozik, három-négy helyen láthatóak a ház
elõtt vagy az udvaron újabb autók, és körülbelül kétszer ennyi lehet a falu-
ban a Zsigulik, Trabantok vagy Dacia gépkocsik száma. A legtöbben bicikli-
vel közlekednek. A fiatalok pedig – mint utóbb megtudtuk, az a három fia-
tal, aki rendszeresen külföldön dolgozik – robogóval vagy kismotorral
száguldoznak a falu fõutcáján. Számottevõ mozgást a képbe a határõrség
autója hoz, amelyen hazajár a közeli határátkelõnél dolgozó, egyben helyi
mezõgazdasági vállalkozó középkorú férfi. Nyári délutánokon a földekrõl
hazatérõ kombájn (egy található a faluban) vagy traktor (ebbõl kettõ van)
kelt némi feltûnést. A fõutca nyár esti képét a lõdörgõ gyerekek, kisgyer-
mekes anyák és fiatalok uralják. Úgy tûnik, nagyon unatkoznak.

Folytonos mozgásban és változásban

Drávacsehi Baranya megye déli határszéléhez közel esõ zsákfalva, közigazga-
tásilag a drávaszabolcsi körjegyzõséghez tartozik, hagyományosan az Ormán-
ság aprófalvainak egyike. Lakossága a 19. század közepén 700 fõ körüli
volt, és leginkább reformátusokból állt.4 A református többség mellett már
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a század elején jelentõs számú (kb. 20%) katolikus népesség lakott a
faluban.5 A 20. század elsõ felében a teljes népesség 400 fõ körül mozgott,
és a rendszerváltás körül érte el a 200-as mélypontot, majd elsõsorban az
új beköltözéseknek és a magas gyerekszámnak köszönhetõen lassú gyara-
podásnak indult.6 A falu 1961-ben veszítette el közigazgatási önállóságát,
amikor a tanácsi központot Drávaszabolcsra költöztették, amit rövid idõn
belül a téesz és az iskola körzetesítése követett.7

A falu múltbéli társadalmi viszonyaira, foglalkozási és birtokstruktúrájára
az 1910-es és 1930-as népszámlálási adatok alapján következtetve az látszik
jellemzõnek, hogy kevés volt a közepes és nagyobb birtok (1910-ben 1 fõ-
nek volt 100 holdnál nagyobb földje,8 10 család rendelkezett 10 és 100
hold közötti birtokkal, 1930-ban nem volt 100 hold fölötti birtok, viszont 3
családnak volt 50 és 100 hold, további 15-nek 10 és 50 hold közötti birto-
ka). Annál több volt a 10 holdnál kisebb birtokkal rendelkezõk (1910-ben
36, 1930-ban 44 család), a cselédek (1910-ben 22, húsz évvel késõbb 15
volt) és a munkások száma (1910-ben 41, majd 1930-ban 39).9

Az 1951–1954 között zajlott kuláküldözés a visszaemlékezések szerint
Drávacsehiben három családot érintett, akik a kitelepítés után soha többé
nem tértek vissza a faluba. Házaikat lefoglalták, egyikbõl tanácsháza, másik-
ból iskola, harmadikból kultúrház lett.

1955-ben alakult meg a téesz (Drávamenti Béke Termelõszövetkezet néven),
amit öt évvel késõbb a drávaszabolcsihoz csatoltak. A Községi Krónika sta-
tisztikája 1974-ben 54 téesztagról tesz említést, a népszámlálási adatok szerint
1970-ben 109-en, 1980-ban 115-en dolgoztak a mezõgazdaságban. A kör-
nyék ipari központjainak vonzása fokozatosan kiterjedt a faluig. 1970-ben
még csak 26 (az aktív lakosság 18%-a), 1980-ban már 134 ipari dolgozóról
(az aktív lakosság 57%-a) tudunk. Más forrás 1974-ben Drávacsehiben 63
ingázó munkásról tesz említést.10 Ebben az idõszakban napi 7-8 busz járt a
falu és Pécs, illetve Harkány között.

A falu társadalmának proletarizálódása, ahogy azt az 1910-es adatok
szemléltetik, nem az államszocializmussal kezdõdött, de kétségtelenül fel-
erõsödött ebben az idõszakban, amikor egyfelõl a korábban földmûvelés-
bõl élõk gyári munkássá válása, másfelõl a birtokos parasztság elköltözése
járult hozzá ehhez a folyamathoz. Az elvándorlásnak rendkívüli események
adtak további lendületet: az 1951-es árvíz után 10–12 család hagyta el drá-
vacsehi lakóhelyét, és költözött Harkányba. Az elköltözöttek egy helyen tele-
pedtek le, a köznyelv ezt az utcát azóta is „Drávacsehi utcá”-nak nevezi.
De, mint mindenütt, az elvándorlást itt is ösztönözte a téeszesítés, mely-
nek hatásáról a Községi Krónika így ír: „A község lakossága a Termelõszö-
vetkezet megalakulása óta állandóan a városok felé tart. Harkányra, Pécsre
és Drávaszabolcsra költöznek.”11

Az elköltözõk helyébe már a 20. század elejétõl újabb családok érkeztek,
egy részük spontánul, másik részük felülrõl szervezett telepítési akciók kere-
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tében. Az elsõ jelentõs betelepítés a húszas–harmincas évek fordulóján érte
el a falut, ekkor Alföldrõl érkezett sokgyermekes családokat telepítettek le
a határba, ahol tanyákat építettek nekik. A Községi Krónika bejegyzése sze-
rint: „A Jégverem puszta és a Csehi puszta a Dráva és a Feketevíz közötti
árterületen volt. […] 1928-tól folyamatosan alföldi szegény emberek és
módosabbak egyaránt jöttek Csongrád megyébõl, és megvásárolták ezeket
a földeket. Az akkor elkezdõdött betelepülés az egész Ormánságra kiter-
jedt Drávaszabolcstól Somogy megye határáig, sõt még azon túl is. Ezek a
betelepülõk 10–12 év alatt tanyát építettek, tákoltak össze és éltek benne.”
Mindaddig, míg az árvíz el nem vitte õket, merthogy õk voltak azok, akiket
az 1951-es árvíz leginkább érintett.

Azt a belsõ mozgást, amelynek következtében az ország szegényebb vidé-
keirõl vagy túlnépesedõ falvaiból késõbb is érkeztek ide szerencsét próbáló
nincstelenek, jól illusztrálja a következõ visszaemlékezés: „’47-ben az
apám néhány barátjával együtt összefogott, és elindultak Baranyába,
mert azt hallották, hogy erre könnyebb az élet. Biciklivel indultak, és
a falvakon jöttek végig. Beültek a drávacsehi kocsmába, és beszélgettek
a falubeliekkel. Mondták, hogy munkát keresnek. Beálltak kukoricát
szedni, és jól végezték a munkát, jól megfizették õket, úgyhogy másfél hó-
napig éltek abból a pénzbõl.” Aztán itt maradtak. Az elbeszélés fõszereplõ-
je tíz évvel késõbb megvett egy házat a Kétsoron, ahol családot alapított, és
három gyermeket nevelt fel. Ketten közülük elköltöztek a faluból, egy – õ a
mi mesélõnk – ma is Drávacsehin él.

A második jelentõs betelepülési hullám a közeli cigánytelepek felszámo-
lásakor érte el a falut.12 Az 1960-as évek elejéig egyetlen cigány család élt a
faluban.13 1965 környékén, amikor a közeli Gordisán felszámolták a cigány-
telepet,14 a közös, szabolcsi székhelyû tanács, melynek feladata volt a telep-
felszámolás koordinálása, felvásárolta a Drávacsehiben üresen álló házakat,
és olcsón vagy részletre a beköltözni szándékozó cigány családoknak jut-
tatta õket.15 A Községi Krónika tanúsága szerint 1974-ben 10 teleprõl be-
költözött család élt a faluban, a lakosságon belüli arányukat pedig akkor
20%-ra becsülték.

Ezen a vidéken – így Drávacsehiben is – mintegy fél évszázada indult el
az a folyamat, amelyet spontán lakosságcserének nevezhetünk: az ormánsági
falu református parasztjainak helyét egy az ország különbözõ részeibõl, vala-
mint a környezõ telepekrõl, tanyákról ideköltözött népesség vette át, mely-
nek túlnyomó része a hatvanas évektõl ipari munkásként dolgozott. Az erre
a folyamatra igen érzékeny Krónikaíró, aki az utolsó református parasztcsalá-
dok egyikének sarja, és a falu körzetesítése után a közös tanácsban képviselte a
falut, 1974-ben így kommentálta a változást: „A község lakóinak foglalkozási
aránya teljesen átváltozott a felszabadulás elõtti évekhez viszonyítva. A köz-
ség 80%-a felcserélõdött. A hajdani mezõgazdasági dolgozók fiai városokba
költöztek. A helyettük beköltözöttek szinte teljes egészében ipari dolgo-
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zókká lettek. Úgynevezett ingázókká lettek. A faluba beköltözött cigányok
is beleilleszkednek a környezetbe. Igénytelen emberek.”

Egy tíz évvel késõbbi bejegyzés 15 fõrõl tesz említést, akik 1945 elõtt
születtek Drávacsehiben, és még ott élnek. „Túlságosan nehéz tudomásul
venni, és még nehezebb leírni. Milyen kevesen vagyunk »régiek«, itt szüle-
tettek. Olyan személy, aki a felszabadulás elõtt született községünkben, már
csak 15 fõ, 9 nõ és 6 férfi. Sok elköltözöttrõl nem is tudunk, élnek-e, halnak,
ki tudja. Egyáltalán emlékeznek-e még a szülõfalujukra.” 

Drávacsehi a menedék: közelképek a szociális migrációról

Az általunk vizsgált háztartásokban élõk kétharmada nem ebben a faluban
született,16 és az itt születettek nagyobb része 20 évnél fiatalabb.17 Azoknak,
akik máshol születtek (a mintánkban 95 személy) valamivel kevesebb, mint
a fele (42-en) még 1990 elõtt, és egy kicsivel több mint fele (53-an) 1990
után költözött a faluba. Sokan érkeztek a közeli falvakból, többnyire házas-
ság révén (25-en), valamivel többen távolabbi Baranya megyei falvakból
(32-en), és ugyanannyian a megye városaiból: Pécsrõl, Siklósról vagy Har-
kányról (összesen 25-en). Még távolabbról összesen 14-en jöttek, közülük
a horvátországi Dárdáról menekült a háború elõl két család (5 személy).18

A következõkben ezt a Drávacsehit ért nagyon intenzív belsõ vándorlási folya-
matot néhány tipikus sorson keresztül kívánom bemutatni.

Kevesen élnek ma Drávacsehiben, akik itt is születtek, és még keveseb-
ben, akiknek már a szüleik is itt éltek volna. Beszélni azonban szinte kizá-
rólag az ún. „elcigányosodásról” szoktak, melynek során a falu paraszt lakos-
ságának jelentõs része romákra – elsõsorban beás cigányokra – cserélõdött.
Ezt a folyamatot a falu nem cigány, „paraszt” lakossága romlásként, pusztu-
lásként érzékeli és éli meg. A romák számára azonban ugyanez a folyamat a
telep nyomorából való kiemelkedést jelentette. Közéjük tartozik az az idõs as-
szony, Mária néni is, aki 1944-ben Gordisán látta meg a napvilágot. A gordi-
sai cigánytelepen töltötte gyermekkorát négy testvérével együtt, nagy sze-
génységben. Édesapja kanászként dolgozott, földjük nem volt, csak egy
kicsi zöldségeskert. Drávaszabolcsra ment férjhez, ahol hosszú évekig éltek
egy szoba-konyhás házban, anyósáékkal egy fedél alatt. Hiába volt már
négy gyerek, és hiába kaptak telket Drávaszabolcson, a férje elitta a házra
való pénzt. Ekkor jött a lehetõség, hogy Drávacsehiben 25 ezer forintért
házat vegyenek, ami akkor egy szobából és egy nyári konyhából állt. Oda-
költöztek, a házat késõbb bõvítették és tatarozták, és innen jártak át a sza-
bolcsi lengyárba dolgozni. Mária néni írástudatlan, de mindegyik gyermeke
elvégezte az általános iskolát, fiai szakmát is tanultak. Egy lánya és egy fia
Csehiben maradt, másik két gyermeke két közeli faluba költözött.19
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A faluban élõ idõsebb nemzedékhez tartozó parasztok saját magukat õs-
lakóknak, tõsgyökeresnek tekintik, s ezzel elsõsorban a cigányoktól akar-
ják megkülönböztetni magukat, noha többségük ugyancsak jött ide vala-
honnan, és nem is sokkal korábban, mint a cigányok. A nagy tekintélyû és
köztiszteletnek örvendõ, amolyan informális vezetõ szerepet játszó idõs
emberek közül egyetlenegy született Drávacsehiben, de fiatal korát és fel-
nõtt évei jelentõs részét õ is Pécsett töltötte, csak akkor költözött vissza a
faluba, amikor betegsége miatt elveszítette állását a pécsi uránbányában.
Három gyermeke közül egy él a faluban, a másik kettõ Pécsett lakik.

Az említett férfiak csoportjának egy másik tagja gyermekkorában még
egy alföldi tanyán lakott – szülei Szabadkáról kerültek oda. Õ maga a köte-
lezõ katonai szolgálat után Budapestre ment szerencsét próbálni. Elõször
a vattagyárban dolgozott, aztán az építõiparban, végül Ferihegyen, hordár-
ként. De nem bírta a városi életet: „Parasztgyereknek nem megy úgy” –
mondta. 35 ezer forintért házat vett Drávacsehiben, és egész további életé-
ben a téeszben dolgozott, 1990 óta pedig lassan gyarapodó, ma kb. 10 hek-
tárnyi saját földjén gazdálkodik. A másik tekintélyes idõs ember sem Dráva-
csehiben született. 1938-ban Kovácshidáról költözött ide, eredetileg
Szatmárból származó családjával. Feleséget viszont már a szomszédos Dráva-
palkonyáról hozott. Házasságuk után vették meg azt a szép középparaszti
portát, amely mai állapotában egy a téesztagság és a háztáji gazdálkodás
kettõsségén, valamint szerény politikai karrieren – a Hazafias Népfront helyi
vezetõje lett – alapuló felemelkedés eredményeit mutatja. Két gyermekük
közül egy maradt a faluban.

A migráns-élettörténetek másik típusát jelenítik meg azok az emberek,
akik már a rendszerváltás után tudtak itt megkapaszkodni. Az ingatlanok
alacsony ára az ún. szociális migráció célpontjává tette a falut.20 Vannak
köztük a városból kiköltözött kisnyugdíjasok és válás után életüket újra
kezdeni kénytelen középkorú asszonyok és férfiak. Mint az az Alsószent-
mártonból Siklóson keresztül Ceglédre költözött férfi, aki válása után Har-
kányba költözött, ahol megismerte akkor már három gyermekét egyedül
nevelõ élettársát. Szinte semmijük nem volt, ezért esett a választásuk 1993-
ban Drávacsehire, ahol a környéken a legolcsóbban lehetett házat venni.

Az idõsek közül többen az elmúlt évtizedben nyugdíjasként költöztek
ide Pécsrõl vagy más közeli városból, ahol nehéz körülmények között éltek
kis panellakásokban, és a kertes ház, a jó levegõ, mindemellett az alacsony
ingatlanárak vonzották õket ide. A 62 éves Bálintné Romániából – egy Arad
melletti faluból – költözött 1963-ban Pécsre, ahol egy nyomdában elõbb
takarítónõként, majd gépkezelõként dolgozott. Késõbb szerepet vállalt a
pártban, dolgozott a Fegyveres Erõk Klubjában is. Férjével hosszú ideig albér-
letben, majd egy saját tulajdonú kis lakásban laktak. Mivel gyermekük nem
született, testvérei Erdélyben maradtak, férje megbetegedése után sógornõje
segítségével – aki már itt lakott – 1992-ben Drávacsehibe költöztek.
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Az itt élõ idõsek gyermekei többnyire közeli városokban élnek, ahová
vagy az iskola vagy a munkahely után költöztek. Egy részük rendszeresen
hazajár, mert a szülõk termelik meg a fiataloknak is a zöldséget, a gyümöl-
csöt, és mert a fiatalok segítenek az idõseknek a nagyobb házimunkákban,
s õk viszik szüleiket orvoshoz vagy egyéb célból a városba.

És vannak fiatalok, akik a közelmúltban költöztek férjük/feleségük, illetve
élettársuk után Drávacsehibe, bizonytalan vagy egyenesen nagyon rossz
városi egzisztenciát váltva fel a biztosabbnak tûnõ falusival. Közéjük tarto-
zik az a 31 éves fiatalasszony, aki tíz évvel ezelõtt költözött helybéli férje
után Drávacsehibe, azóta két gyermek anyja. Elõtte félárvaként Pécsett,
Palcsapusztán, majd Palkonyán lakott, és miként maga fogalmazott: „min-
denhol a szegénységet tapasztaltam meg”. Itt férje szüleinek segítségével
és hitelt felvéve felújítottak egy házat, melynek udvarán állattartással foglal-
koznak. Férjének, aki egy közeli falu sertéstelepén dolgozik, rendszeres jöve-
delme van, ezért, ha szerényen is, meg tudnak élni.

1992-ben a szerb–horvát háború által kiváltott menekülthullám elérte
Drávacsehit is. Két, Eszék közeli faluból származó család telepedett le ek-
kor néhány menekülttáborokban és rokonoknál eltöltött hányatott hónap
után a községben. Bordásék hetvenes éveikben járnak, megtört, nagyon
szerény körülmények között élõ emberek. Korábban téeszben dolgoztak,
ugyan nem sok mindenük volt, de az is odaveszett. Már annyi erejük sin-
csen, hogy kijárják a menekült státus nyomán kérvényezhetõ letelepedést,
noha így nyugdíjhoz jutnának. Rózsika néni eljár napszámba, és a kertben
termelt zöldséget kis kosárral hordja a siklósi piacra. Mégsem panaszkod-
nak: „Elvagyunk a magunk erejébõl” – mondják. Hálásak a csehieknek, külö-
nösen a volt polgármesternek, aki felkarolta õket, amikor ideérkeztek: „Jók
a népek hozzánk, tudják, hogy elég bajunk van úgyis. Mikor jöttünk, akkor
is rendesek voltak.” Nem szándékoznak már innen elmenni.

Náluk néhány évvel fiatalabbak, ugyanabból a horvátországi faluból szár-
maznak Dárdásék, akik valamikori otthonukban nagy gazdaságot mûköd-
tettek, és néhány év alatt itt is a falu legszebb kertészetét hozták létre.
A férfi egy jugoszláviai téeszben kezdte, majd saját traktort vett, késõbb
kombájnt, amivel mások földjét is megmûvelte. 1992 tavaszán 21 magyar
és horvát családot végeztek ki a falujában, de õ még elvetett. Felesége és
katonakorú fiai elõbb átszöktek, õ csak akkor, amikor közvetlen életve-
szélybe került. Egy táskával és némi valutára váltott pénzzel érkeztek. Abból
vették meg a ház egy részét, és rögtön gazdálkodni kezdtek. Fóliasátrat
húztak fel, paprika, uborka, paradicsom termesztésébe fogtak. Két gyerme-
kük közül az egyik a háború után családjával együtt visszament Horvátor-
szágba. Õ kapta meg az otthoni gazdaságot. Kisebbik fiuknak a szomszéd
házat vették meg. Õ valószínûleg az idõsekkel együtt marad. A látogatónak
szívesen mutatják be a ház mögötti háromhektárnyi fóliát, a gyönyörû pap-
rikákat, a tiszta baromfiudvart. Azt mondják, nem értik a drávacsehi embe-
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reket, akiknek van földjük és egészségük, mégis mástól várják, hogy javítson
a sorsukon. Dárdásék eljárnak istentiszteletre, falugyûlésre – de minden-
nek passzív szemlélõi inkább.

Kutatásunk során a falu mai lakóival készítettünk interjúkat. Ezért láttuk
és láttattuk közelebbrõl azok sorsát, akik az elmúlt évtizedekben máshon-
nan kerültek Drávacsehibe. Ugyanakkor kétségtelenül tovább hat az erõ,
ami elhajtja az embereket ebbõl a faluból. Ahogyan az intézmények meg-
szûntekor elmentek a helyi értelmiségiek, úgy mennek el ma is azok a fia-
talok, akik tanulnak, esélyt vagy tehetséget éreznek egy jobb életre. A váro-
soktól való távolság és a rossz infrastrukturális viszonyok lehetetlenné
teszik az ingázást. Szomorú, de a valóság ma is az, amit Havas Gábor tíz év-
vel ezelõtt így fogalmazott meg: „Kíméletlen szelekció lépett mûködésbe:
akik tehették, hanyatt-homlok menekültek, és csak azok maradtak ott,
akiknek nem volt más választásuk. A szelekció szükségszerûen úgy mûkö-
dött, hogy zömmel a magasabb státusú társadalmi csoportok képviselõi
mentek el, és a szegényparasztok, nincstelen agrárproletárok, illetve a vál-
toztatásra már képtelen öregek maradtak helyben.” (Havas [1999],
2004:172)

Drávacsehi, a depó: közelképek a megélhetésrõl

A rendszerváltás átrendezte a település gazdasági szerkezetét. Legnagyobb
hatása a termelõszövetkezet megszûnésének és az ingázó munkásokat alkal-
mazó üzemek bezárásának, illetve foglalkoztatottaik elbocsátásának volt. A hely-
beliek visszaemlékezései szerint Drávacsehiben a szövetkezeti átalakulás és
a kárpótlás idején nem mutatkozott érdeklõdés a föld iránt; a különbözõ
idõszakokban és különbözõ vidékekrõl érkezõ, többnyire szegény csehi
családok többségének soha nem volt saját földtulajdona, és sem tudással,
sem tõkével nem rendelkeztek ahhoz, hogy önálló gazdálkodásba fogja-
nak. Néhányan végül – elsõsorban a korábbi téesz vezetõi közül – nagy
földbirtokokhoz jutottak. A Dózsa Termelõszövetkezet 1998-ban alakult át
részvénytársasággá, vezetõje a korábbi termelõszövetkezet elnöke, egyben
Drávaszabolcs polgármestere. A részvénytársaság nyolc–tíz ember tulajdo-
nában van, több mint 1500 hektáron gazdálkodik saját szárítóval, tárolóval.
A környékbeli földek másik része három nagyobb vállalkozó kezében van.
Annak idején mindhárman (illetve egyikük esetében az édesapa) jelentõs
pozíciót töltöttek be a termelõszövetkezetben. Drávacsehiben mindössze a
polgármester családja rendelkezik jelentékeny, 70 hektár földdel, melyet
családi vállalkozás keretei közt mûvelnek meg. Drávacsehiben ugyancsak
jelentõs szerepet játszott egy Szabolcson lakó, de helyben is gazdálkodó,
sertésfelvásárlással foglalkozó férfi. Azzal, hogy a forgalmazás és eladás
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gondját átvállalta a termelõktõl, jelentõs mértékben ösztönözte az állattar-
tást, amibe – különbözõ mértékben – 4-5 család kapcsolódott be.21

Drávacsehiben a munkanélküliség tartósan magas. A körjegyzõségen
nyilvántartott adatok szerint 2005-ben 47 fõ volt a regisztrált munkanélkü-
liek száma, ez az aktív népesség 31,9%-át jelenti. Ezzel szemben állandó munka-
hellyel 14 fõ (12,2%) rendelkezik a nyilvántartás szerint. Az aktív korú lakos-
ság nagyobbik része, 55,8%-a nem jelenik meg sem a regisztrált
munkanélküliek, sem a foglalkoztatottak oldalán. Ettõl némiképp eltérnek
a népszámlálási adatok – merthogy még kategóriái is különbözõek –, még-
is hasznosnak tûnik ezen a helyen megemlíteni õket, hiszen legalább egy-
mással összevethetõ adatsorról van szó.

1. táblázat. A munkanélküliek számának alakulása Drávacsehiben

Forrás: Népszámlálások

Szembetûnõ, hogy az inaktív keresõk 2001-ben háromszor annyian van-
nak, mint a foglalkoztatottak és nyolcszor annyian, mint a regisztrált mun-
kanélküliek. Az általunk felkeresett 43 háztartásban, amelyekben összesen
158 személy él, 40 felnõtt inaktív keresõt találtunk (24 fõnek van nyugdíja,
11 fõ rokkantnyugdíjas, és 5 fõ kap gyermekgondozási segélyt). Körülbelül
ugyanennyinek, pontosabban 39 személynek van rendszeres munkából
származó jövedelme.22 20 személyrõl tudjuk, hogy bejelentett munkanél-
küliek, és a szociális segély az egyetlen rendszeres jövedelmük. Az aktívak
csoportjában 10 fõ dolgozik a szolgáltatóiparban23 (turizmus, vendéglátás),
6 fõ mezõgazdasági alkalmazottként, ugyancsak 6 fõ mezõgazdasági vállal-
kozóként vagy õstermelõként, 6 fõ állami vagy önkormányzati alkalmazás-
ban áll, 6 fõ építõipari dolgozó. Egyéb, viszonylag rendszeres napszámos
munkát végez 6 fõ, külföldön dolgozik, ugyancsak szezonmunkásként 3 fõ.
Az alábbiakban ezeket a foglalkozási és megélhetési típusokat egy-egy ember,
illetve család sorsán keresztül igyekszem bemutatni.

Az idõsek a hetvenes, nyolcvanas években állandó munkahellyel és biztos
megélhetéssel rendelkeztek, a rendszerváltással elveszítették munkahelyüket,
korábbi életminõségüket és ezáltal a biztonságérzetüket is. Egy hatvanas évei-
ben levõ asszony saját és családja sorsán ezt így mutatta be: 8 általánost vég-
zett, 31 évet dolgozott varrónõként, utoljára egy siklósi cipõüzemben, melyet
késõbb felszámoltak. Ezután „piacozott” Siklóson a lányával, de nem tud-
tak megélni belõle. Férje bányamûszaki szakközépiskolát végzett, érettségi-
zett. Egész életében bányában dolgozott, jól keresett. Ennek köszönhetõen
biztos megélhetésük volt a szocializmus idején, három gyereket neveltek föl.
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„Kiszámíthatóbb volt akkor az élet – mondja –, most azt sem tudjuk,
hogy mit fogunk csinálni holnapután, nemhogy jövõre.”

A munkahelyek megszûnése leginkább a rendszerváltás idején aktív éle-
tük derekán járó és náluk fiatalabb generációkat érintette. Az új helyzetre
adott válaszok természetesen családonként változóak; vannak, akik minden
munka- és jövedelemszerzési lehetõséget megragadnak és ügyesen kombi-
nálnak, így sikerül talpon maradniuk, sõt szerényen gyarapodniuk is. 

Kapáséknál férj és feleség egyaránt dolgozott a rendszerváltás elõtt. Az
asszony egy ismerõse segítségével 17 évesen talált munkát a pécsi bõrgyár-
ban, ahol gépkezelõként dolgozott. A munkát és brigádbeli kollégáit is sze-
rette. A környékbõl, sõt Drávacsehibõl is sokan jártak ugyanoda dolgozni,
vállalati busz hozta-vitte õket. Gyermekei születése után még visszamehetett
volna a bõrgyárba, de nem tudta kire bízni õket, mire nagyobbak lettek és
dolgozhatott volna, a buszjárat szûnt meg. Férje a pécsi parképítõ vállalat-
nál dolgozott asztalosként, amikor összeházasodtak. Most már évek óta kõ-
mûvesként dolgozik egy „román férfinál” (valószínûleg erdélyi származású
vállalkozó), aki feketén alkalmaz másokat. A fiuk is együtt dolgozik az apjá-
val. Van autójuk, reggel hatkor a férje szedi össze a faluból és a környékrõl
a munkásokat és szállítja õket az építkezéshez.

Hivatalosan Kapásék mindketten munkanélküliek, szociális segélyt kap-
nak, hogy ehhez való jogukat fenntartsák, idõnként közhasznú munkát vé-
geznek. A feleség részt vesz a falu szépítésében, a férje télen – amikor kõ-
mûvesként nem dolgozik – saját hókotrójával tisztítja a falu két utcáját.
Emellett 3,5 hektár földet mûvelnek meg – ebbõl 1,5 hektár sajátjuk, 2
hektárt bérelnek – egy traktor és fõként a férj által barkácsolt mezõgazda-
sági gépek segítségével. Gabonát termesztenek, aminek nagy részét takar-
mányként használják. 2005 nyarán tizenhat sertésük volt, további számos
baromfi és a konyhakert. Évente nyolc 80-90 kilós disznót is levágnak saját
fogyasztásra. A többit a faluban lakó közvetítõn keresztül értékesítik.
(2004-ben a leadott sertés árából vették a csempét a fürdõszobába.) A „ház-
táji” gazdaságban az asszony egyedül dolgozik, férje 1990 óta különbözõ
tisztségeket tölt be a falu vezetésében, 2006-ig alpolgármester volt.

Náluk néhány évvel fiatalabb az a férfi, akit a falu egyik legsikeresebb
emberének tartanak, s akinek stratégiája ugyancsak a több lábon állás.
Szûcs Zoltán szakmunkásképzõt végzett és pályakezdõként a drávasza-
bolcsi Mezõgépnél helyezkedett el, ahonnan 1994-ben elbocsátották. Egy
évi munkanélküliség után körülbelül egyszerre kezdett el dolgozni a határ-
õrségnél és saját vállalkozásukban. Utóbbiban édesapjával együtt fõként ál-
lattenyésztéssel foglalkoznak, állatállományuk éves szinten 100-150 hízó,
10 koca, 10 tenyészkan, 15 birka. Az állatok etetését nagymértékben gépe-
sítették (önetetõ, önitató), de továbbra is nehézséget jelent számukra,
hogy nincs épületük a földjeiken termesztett takarmánygabona tárolására.
A munkát a kétgenerációs család látja el, bérmunkást szinte soha nem
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alkalmaznak. Nem tervezik a vállalkozás fejlesztését, sõt inkább leépítés-
ben gondolkodnak és abban, hogy a földeket erdõvel telepítik be. Megél-
hetésük jelentõs és kiszámítható része állami, közalkalmazotti jövedelem-
bõl származik. Ez teszi lehetõvé a hitelfelvételt, amibõl új házat építenek, a
faluban az elsõt, amit építész tervez, magazinokban látott minta szerint.

Kizárólag mezõgazdasági termelésbõl él meg a faluban az a két család,
akik fóliás kertészettel foglalkoznak. Egyikük úgy emlékszik: „már éppen
rendesen beindult volna, akkor jött a rendszerváltás”. Éppen beruháztak
a gépekbe, amikor felére csökkent a kukorica és a sertés ára. Akkor min-
den összeomlott, elfogyott a pénzük, a föld nagy részét kiadták bérbe, és csak
a kertészet (fóliasátorban 50 méter paprika, 30 méter paradicsom, 20 méter
uborka) maradt. A termények nagy részét a siklósi piacon adják el (régeb-
ben Nagyatádra, Szigetvárra, Pécsre is eljártak), de úgy érzik, ott is romlanak
az esélyek, mert a nagy bevásárlóközpontok áraival nem tudnak versenyezni.
„Úgy mondta az öcsém régen, ha befektetünk egy forintot, tízet kive-
szünk. Ma már inkább úgy mondanám, hogy ha befektetek egy forintot,
jó, ha kettõt ki tudok venni.”

A piacra termelõkön kívül többen vannak, különösen az idõsebb generá-
cióban, akik számára a ház melletti kis gazdaság a család megélhetésének
legfontosabb forrása. A ház körül szárnyast és sertést tartanak, a kertben
kukoricát, krumplit, zöldségféléket termesztenek. Már kevesebben vannak
azok, akiknek van még egy-két hektár földjük, ahol a takarmánynövényeket
megtermesztik. Mindezt saját maguknak, esetleg városon élõ gyermekeik-
nek. A közép- és fiatal nemzedékhez tartozók nagy része nem mûveli meg
a ház körüli kis kertet, földet sem. Idõhiányra hivatkoznak vagy gazdasá-
gossági szempontokra, úgy gondolják, olcsóbban jönnek ki, ha megveszik
a zöldséget, mintha maguk veszõdnének vele.

Drávacsehin a rendszeres jövedelemmel, munkával rendelkezõ kevesek
között nem az önálló egzisztenciák alkotják a többséget, hanem az alkal-
mazottak. Nagyobb részük, fõként a nõk, Harkányban dolgoznak takarító-
ként, konyhalányként valamelyik szállodában vagy étteremben, kisebb részük,
fõként a férfiak, építõiparban vagy mezõgazdaságban. 

Egyikük, Mari története különösen figyelemre méltó, hiszen lévén négy-
gyermekes, 45 évesnél idõsebb roma asszony, többszörösen hátrányos
munkaerõ-piaci pozíciója ellenére is sikerült munkahelyét megõriznie. Mari
nagyapja Drávaszabolcson, a lengyárban fogathajtó volt, nagyanyja háztar-
tásbeli, szülei is a lengyárban dolgoztak. Mari az általános iskolát Drávasza-
bolcson végezte, rögtön dolgozni kezdett, napszámba ment, nyáron a
lengyárban vízhordónak állt, majd vasúti sínek mellett kapált. Szeptemberben
már bejelentett munkásként alkalmazták a lengyárban. Onnan ment férjhez,
majd gyesre. Lánya születése után visszament dolgozni. Késõbb még három
gyermeke született, férje egyre súlyosabb alkoholista lett, és meghalt. Mari
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négy gyermekkel maradt özvegy, minden munkát elvállalt, ami akár a faluban,
akár a környéken elérhetõ volt: temetõt takarított, cukorborsót szedett.

1989-ben elhatározta, hogy rendes, állandó munka után néz. Még azon
a nyáron felvették egy harkányi szállodába, ahol azóta konyhalányként és
takarítónõként dolgozik. „Nagyon szeretek a Drávában dolgozni. Ha nem
szeretnék ott lenni, akkor már réges-rég váltottam volna” – mondja a
munkáról, ami önbecsülést ad neki. Marira – csakúgy, mint a többi Har-
kányban dolgozó asszonyra – felnéznek a drávacsehiek. Nem könnyû ez a
munka, kerékpárral ingázni naponta kétszer. „Reggel hatra megyek dolgozni,
ekkor reggeliztetünk a hotelben. Tízig, délig dolgozom. Ezután hazajö-
vök, és öt órára megyek vissza vacsoráztatásra. Így naponta kétszer
járok be Harkányba. Meg kell, hogy mondjam, hogy nehéz… a konyha
mindig is nehéz volt. […] Én tudom azt, hogy hol van énnekem a helyem,
attól fogva, hogy én egy konyhalány vagyok. Nem éreztették ezt velem soha.
Egyszer tennének rá csak egy célzást, abban a pillanatban otthagynám a
munkát. Mert én ennyire vagyok önérzetes, és tudom, hogy ez engem any-
nyira bántana, hogy abban a pillanatban eljönnék. De ennek azért van
szabálya, én ezt bármikor, bárki elõtt fel merem vállalni. Nekem tudnom
kell, hogy mit szabad nekem, és mit szabad a másiknak. Én vagyok a ci-
gányasszony konyhalány és van a magyar asszony konyhalány. Ha én
megengedem azt, hogy olyan hangsúllyal beszéljek a pincérrel, mint a
magyar, akkor én valahol érzem, hogy ezt nem lett volna szabad. Nem
biztos, hogy a magyar asszony érzi ennek a súlyát, én ezt sajnos fel is
tudtam mérni. Ha nekem azt mondják, hogy söpörjem fel a folyosót, ak-
kor én fel is mosom. Egy fokkal mindig többet és jobbat, hogy soha ne
érezzem azt, hogy lenéznek. Mindig többet bizonyítani, hogy én ezt meg
tudom csinálni, és én ezt fel is vállalom.”

A Harkányban dolgozó asszonyok közül egyedül Mari nagycsaládos. Férje
halála után két évvel élettársra talált, aki jelenleg munkanélküli, szociális
járadékból, közcélú munkából él. Ezért továbbra is Mari jövedelme bizto-
sítja a család legstabilabb kereseti forrását. Élettársa a ház körüli teendõket
látja el.

A fiatal férfiak egy része távolabbi építkezéseken dolgozik, „hetelnek”, vagy-
is hét közben távol vannak, hétvégére mennek haza. Egyik beszélgetõtár-
sunk, Ilona élettársa a Balatonnál dolgozik. A munka márciustól novemberig
tart, ebben az idõszakban alig látják egymást. A faluban két fiatalemberrõl,
egy fiatal párról és egy középkorú asszonyról tudunk, akik külföldön dolgoz-
nak. Ugyan nagyon sok legenda terjed a külföldi fizetésekrõl, és ezért a most
tanuló fiatalok közül többen arra készülnek, úgy választottak szakmát, hogy
majd külföldön dolgozhassanak, de az õ gyarapodásuk sem látványos.

Ezek a boldogulás sikertörténetei. A Drávacsehin lakók nagyobb részé-
nek azonban nincsenek a munkával kapcsolatos sikertörténetei. Sokan
vannak, akiknek a szociális segély mellett legfeljebb napszámosmunkára
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van esélyük. Ennek is örülnek. Ilyenkor kora hajnaltól sötétedésig dolgoz-
nak, szõlõt permeteznek, kapálnak, kukoricát gyûjtenek. A legnagyobb foglal-
koztató a nagyharsányi szõlészet, ahová a szomszéd faluban élõ vállalkozó
saját kisbuszán hordja a környékrõl az idénymunkásokat. Nyári idõben a
közeli építkezéseken is alkalmaznak drávacsehi segédmunkásokat, õsszel
és télen pedig a fakitermelésekhez. Ezekért a munkákért naponta átlagosan
2000 forintot kapnak, de a csehiek általában nem is az alacsony bér, hanem
a kevés lehetõség miatt panaszkodnak. A munkanélküliek, hogy az ellátó-
rendszerben maradhassanak, és idõnként többletjövedelemhez jussanak, az
önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásban vesznek részt. 2005-ben
30 fõ végzett közcélú munkát, kiválasztásuk és a munka kiosztása a polgár-
mester jogkörébe tartozik, és a legádázabb viták tárgya a faluban.

Ha a munkára terelõdik a szó, a csehiek többsége panaszkodik. Mióta a
nagy vállalatok megszûntek, nem lehet munkát találni a közelben, az elhe-
lyezkedést részben a közlekedési nehézségek teszik lehetetlenné, részben
pedig a versenyhelyzetben kiélezõdõ hátrányos megkülönböztetés. Egy ku-
darccal végzõdött állásinterjú után egy fiatalasszony így panaszkodott
nekünk: „nem adják meg az esélyt az embernek, hogy bebizonyítsa, mire
képes”. Ez a tapasztalat a fiatal roma családoknál gyakran szóba jön. Dóra
történetét többször is hallhattuk. A harkányi strandnál állást hirdettek.
Odament. Azt mondták neki, hogy nincs felvétel. Aztán megérkezett egy
szõke hölgy miniszoknyában, s azt mondták neki, hogy fáradjon be az iro-
dába. „És hát akkor elhagyott a lelkiismeretem és akkor odaszóltam,
hogy elnézést, két perccel ezelõtt azt mondta, hogy nincs hely, mert be
van töltve… most fogja még csak betölteni? És akkor kijöttem. […] Fölös-
leges tagadni, mikor úgyis tudja más is, hogy milyenek a mai munkahe-
lyek. Az a legnagyobb baj, hogy a munkanélküliek közül lehet válogatni.
Ez az én tapasztalatom. Mert ha fehérebb a bõre, akkor felveszik, még akkor
is, ha cigány. […] A feketemunkát, a földi munkát, azt bírják a cigányok,
legalábbis ezen a környéken. A magyarok a cigányokból élnek, mert a nap-
számosok 99%-a cigány. Ott tudunk bizonyítani, ahol a kapát fogjuk.”

A kevés, nehéz munka, az alacsony jövedelmek mellett is – elenyészõ
számú esetet leszámítva – úgy érzékeltük, hogy Drávacsehin nincsenek
mélyszegénységben élõ emberek. A létminimumon éldegélnek, kiemelkedni
nincs sok esélyük. Valamivel jobb helyzetben vannak azok a családok, ame-
lyekben, ha csak az egyik családtagnak is, stabil jövedelme, fizetése vagy nyug-
díja van, és emellett esetleg gazdálkodnak is.24 És valamivel rosszabbul élnek
azok, akiknél nincsen állandó jövedelem, viszont több gyermek van. A gyerekek
iskoláztatása és ruháztatása nagy terhet ró a családokra, dacára annak, hogy az
önkormányzat minden év elején megvásárolja a tankönyveket és tanszereket.
Számítógép három helyen van a faluban, ebbõl kettõ intézményi tulajdonban.
Nyaralni legfeljebb iskolai szervezésben mennek a gyermekek, de úgy is keve-
sen, még a jobb helyzetben levõ családok sem engedik meg ezt maguknak.
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Az egyik legnagyobb háztartás a faluban Orsós Anikóéké, aki négy gyer-
mek 26 éves édesanyja. Anikó édesapja pásztor volt Siklósnagyfaluban, onnan
költöztek Palkonyára, majd Drávacsehibe, ahol a nagybátyja élt. Most is együtt
laknak, a ház egyik szobájában Anikó szülei, a másikban õ négy gyermeké-
vel és férjével, a nagybácsi pedig, aki befogadta õket, a konyhában. Jó ideje
senkinek nincsen jövedelme a házban, csak a segélyek és a gyermekek
után járó támogatás, utóbbi a jelentõsebb. Anikót nyáron mindig a gyere-
kek és a szomszédok társaságában lehetett látni. Egyszer megkérdeztük tõle,
mivel tölti egy napját. Huncutul elmosolyodott, és mesélni kezdett: „Hát
én az egész napot átcsavargom a kislánnyal, elmegyünk Palkonyára,
ugye a pásztorházhoz, ott vannak rokonok. Úgy elmegyünk barátnõkhöz,
vagy csak úgy elmegyünk odáig a kocsmáig, aztán iszunk egy colát,
csavargunk vagy sétálunk. Ilyenek. Nincsen olyan nagy lehetõség itt, az
a baj.” Télen, amikor nem tudnak kijönni az udvarra, egész nap tévézik a
család. Mindent megnéznek, szappanoperákat, híreket, filmeket, meséket,
a gyerekek DVD-t vagy zenét hallgatnak. „Van, amikor csak ülünk, és bámu-
lunk, semmi más. Egész nap együtt van a család.”

A család erõs kapaszkodó a faluban élõ romák jelentõs részét magába
foglaló Kalányoséknak is. A ma hatvanas éveik végén járó nagyszülõk 1974-
ben, hat gyermekkel költöztek a faluba, a gyerekek mind itt maradtak, itt
alapítottak családot. Sok idõt töltenek együtt, gyakran látni õket a nagyma-
ma társaságában az aprócska ház udvarán. A nagyobb munkákat is közösen
végzik. Amennyire támaszai egymásnak a bajban, annyira nem tudnak egy-
másnak segíteni az elõbbre jutásban. Ehhez kívülrõl várják a segítséget, de
nem kapják meg, például azért, mert a körzeti iskola meglátásuk szerint
diszkriminálja a „cigány”, pontosabban az általa cigányként azonosított
gyermekeket. A diszkriminációtól és az ismeretlentõl való félelem együtt
szegi számos szülõ kedvét attól, hogy gyermekét tovább taníttassa. Terep-
munkánk idején nagy vita volt egy családban arról, hogy egyetlen kislányu-
kat nyolcosztályos gimnáziumba küldjék-e vagy sem. Az ellenérvek között a
legerõsebb gender-specifikus volt: kislányt nem, de rögtön utána a diszkri-
minációtól való félelem is megjelent: „Mi lesz vele, ha Pécsett is kiszúrják,
hogy cigány?”

Igazságtalan volna azonban, ha nem említenénk, hogy Drávacsehiben is,
miként az országban általában, nõtt az iskolázottság általános szintje. Míg a
mai legidõsebb nemzedékben, különösen a romák körében nem ritka az
írástudatlanság, és a mai középnemzedék hat-nyolc osztályt végzett, a legfia-
talabbak, a mai tizen- és huszonévesek nagy része szakmát tanult, vagy ép-
pen tanul valamelyik pécsi, pécsváradi vagy harkányi szakiskolában. Felsõ-
fokú intézménybe négyen járnak. Közülük ketten ugyanabból a családból
származnak, róluk még szó lesz. Ezzel együtt elhelyezkedni, munkát találni
jóval kevesebb esélyük van, mint szüleiknek volt, 20–30 évvel ezelõtt, ke-
vesebb iskolával.
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Sorsok és viszonyok – etnikai olvasatban

A következõ fejezetben azt szeretném megvizsgálni, miként jelenik meg az
itt élõk beszédében és életében az etnikai különbség. Ezt három megköze-
lítésbõl fogom tenni. Elõször azt vizsgálom, hogy milyen diskurzusok létez-
nek a cigányságról, egyfelõl a heteroreprezentációk, másfelõl az auto-
reprezentációk szintjén, majd azt, hogy az együttmûködésnek milyen
formái vannak a magukat bizonyos helyzetekben „cigánynak” és magukat
„magyaroknak” nevezõ emberek között, és végül három sorson keresztül
mutatom meg azt, hogy a stabil együttmûködésekben létrejött vegyes élet-
világokban miként reprezentálódik a cigányság.

2001-ben a falu 250 lakosa közül 26, tehát kb. 10% vallotta magát cigány-
nak, 2006-ban a kisebbségi önkormányzati választásokat megelõzõen vala-
mivel többen, 34-en regisztráltatták magukat romaként. A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat helyi vezetõje a falu lakóinak kb. 40%-át tekinti cigánynak.
Drávacsehin 1994 óta mûködik Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Vezetõi
javarészt két, azóta egymással házassági kapcsolatban álló nagycsaládból
kerültek ki, amelyek a legrégebben élnek a faluban. Jelenlegi elnöke egy
kutatócsoportunkat is nagyon barátságosan fogadó fiatalember, aki a követ-
kezõképpen foglalta össze a kisebbségi önkormányzat lehetõségeit: „Kapunk
egy kis minimális összeget, és én elviszem az embereket, a cigányokat.
Szórakoztatási célra költöm ezt az összes pénzt. Meghallgatom a problé-
mákat, az lenne konkrétan az én dolgom. De az én munkaköröm azt
nem írja elõ, hogy 8 órában foglalkozzam velük, mert én egy forint nél-
kül csinálom a tisztségemet. Persze, hogy meghallgatom õket, de irodánk
nincs, én meg a lakásomba hadd ne legyek már köteles fogadni õket! Ha
tudunk helyben, segítünk rajta, ha nem, azt egy fokkal feljebb viszem a
siklósihoz. Ez csak egy javaslat, amit mi megteszünk… Ösztöndíj támo-
gatásához a helyi önkormányzat támogatását adhatjuk, …itt pecséttel
rendelkezõ CKÖ van. De ha anyagi gondjaik vannak, a CKÖ nem azért
van, hogy segélyeket osszon”. Pedig ez volna az, amit a romák közül töb-
ben is szívesen látnának, hogy a kisebbségi önkormányzat segítsen nekik
legfontosabb, anyagi gondjaik megoldásában. Erre azonban, ahogy erre
más kutatások is rámutatnak, nagyon ritkán alkalmas a kisebbségi önkor-
mányzat. A drávacsehi CKÖ önállóan nem pályázik, nem kezdeményez.
Önfenntartásra és évi egy-két rendezvényre költi azt az összeget, amit hiva-
talból „kiutalnak” neki (ez hat-hétszázezer forintos nagyságrendû összeg
minden évben), valamint, amikor szükséges, nevét adja a települési önkor-
mányzat pályázataihoz. Az elnök évente egyszer utazik a szervezet pénzén
gyûlésre, egy alkalommal európai uniós diszkrimináció-ellenes munkaerõ-
rehabilitációs programban is részt vett, nagyjából eredménytelenül. Állása
azóta van, amióta a könyvtár és a hozzá tartozó internetszolgáltatás mûköd-
tetését napi négy órában rábízták. A kisebbségi önkormányzatnak vagyona,
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a helyi ügyekre közvetlen befolyása nincs, hatalma bizonyos értelemben
mégis van, hiszen a faluban a helyi önkormányzat mellett az egyetlen in-
tézmény, úgy is hívják magukat, „a kis önkormányzat” vagy „a kisebbség”,
aminek mindig „a nagy önkormányzat” mellett van értelme. Fontos azon-
ban azonnal azt is megjegyezni, hogy míg a romák társadalmi, politikai érte-
lemben aktív része a kis önkormányzatba tömörül, az ún. nagy önkor-
mányzatnak, a települési képviselõtestületnek nincs roma tagja.

A kutatók felé irányuló vagy jelenlétünkben folyó többségi társadalmi
beszédben a romák leggyakrabban az „elcigányosodás”-nak nevezett folya-
mat alanyaiként és felelõseiként jelentek meg. A cigányok ebben a diskur-
zusban a paraszti értékrend ellentétét testesítik meg. Az „elcigányosodás”
pedig az általános erkölcsi romlás, közvetve a magyar falu pusztulásának
szinonimájaként jelenik meg: „Ide magyar nem jön. Mi meghalunk, kész.”
Csehiben tíz év múlva „minden csupa cigány lesz; egy rendes magyar em-
ber itt már nem lesz, tiszta cigány minden. Azért lesz rossz, mert azok
lopnak ám, egyik a másikáét is ellopja.” A hanyatlás a környezet romló álla-
potában is megmutatkozik, nincs, aki gazdálkodjon, a kertek, földek parla-
gon hevernek: „Drávacsehiben mindenkinek van kertje, ráadásul a föld is
jó, csak az emberek nem szeretnek dolgozni, földet mûvelni. A falut 50%-
ban »brazilok« lakják, és van vegyes házasság is. Van egy kisebb rész,
akik közmunkát szoktak végezni, de semmivel nincsenek megelégedve;
nem szeretnek dolgozni. Õk a faluvégiek, jampi nemzetség, a három me-
nyecske, meg a Marcsi, mindig szitkozódnak. Nem szeretnek az asszonyok
dolgozni. Tartsa õket a magyar állam. Tíz év múlva itt õrületes szegénység
lesz; a tehetõsebb emberek elmennek, s csak cigányok lesznek, akik minden
elhagyatott öreg épületet szocpolból megvásárolnak”.

A megvetés azonban csak ritkán, elsõsorban a vendégek és a kutatók
kedvéért fogalmazódik meg ilyen explicit módon. Az elutasítás a hétköz-
napokban „enyhébb” elszólások, szidalmak vagy tilalmak formájában nyil-
vánul meg. Némelyeknél ez együtt jár a romákkal való legcsekélyebb
együttmûködés megtagadásával is. Egy idõs ember mondta egyikünknek,
hogy segítséget a faluban senkitõl nem szoktak kérni; a vejük és a fiuk min-
denben segít a ház körül. Cigányt különösen nem fogadnának napszámra,
mert „mindjárt enne, inna”. Említést tett egy tavalyi esetrõl: az egyik
cigány fiú ballagását ünnepelte az egész rokonság, két napig szólt a dáridó,
amihez a berendezést az önkormányzattól kérték kölcsön. Túl nagy volt a
hangzavar, és ki akarták hívni a rendõröket, akik viszont kiszállási összeg
fejében mentek volna csak a helyszínre. Ekkor a polgármester asszonyhoz
fordultak, aki hivatalosan kihívta a rendõröket, akik kikapcsoltatták a zenét.
Az incidens hatására megromlott a cigány család és elbeszélõnk kapcsolata;
õ utólag is nagy átéléssel idézte akkori szidalmait: „Egyen meg a rosseb, meg
a rák, Te mocskos cigány!”
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Egy kevésbé indulatos, de hasonlóképpen elutasító középkorú asszony
arról beszélt, hogy az iskolában is mindig csak a cigányokkal van baj. A gye-
rekei osztálytársai közül csak a cigányok buknak meg, mert a cigány szülõk
nem követik nyomon gyerekeik tanulmányi elõmenetelét. Éppen ezért tiltja
is lányait attól, hogy cigány gyermekekkel barátkozzanak, hogy hozzájuk
jöjjenek, vagy lányai látogassák meg õket. A kislányok egy alkalommal
nagyapjuktól a szomszédba készültek átmenni játszani – ahol akkor roma
gyerekek is játszottak. Nagyapjuk, úgy, hogy mi is halljuk, utánuk kiabált:
„Menjél csak, majd jól megbogarasodsz!”

Az ellenséges, megalázó viszonyulás, az elõítéletek nemcsak azért tartják
magukat, mert gyakorolni lehet a hétköznapokban, hanem azért is, mert a
hatalom intézményei és diskurzusai megerõsítik azokat. Jól ismert, szájról
szájra terjedõ történet a faluban a következõ: egy idõs paraszt ember el-
ütött „egy cigányt”, aki rögtön szörnyet is halt. Bebizonyították, hogy a cigány
ember volt a baleset okozója (kivette a biztosítószöget az utánfutóból, így
pár száz méter után az levált és agyoncsapta a férfit). Az elkövetõnek 450
ezer forintot kellett fizetnie, továbbá két év felfüggesztett szabadságvesz-
tést kapott. A bíró Pécsett a következõ mondattal zárta le az ügyet: „Kár,
hogy nem az utolsót ütötted el!” Ezután érthetõ, hogy beszélgetõpartne-
rünk – aki viszonylagos kegyelettel és tisztelettel beszélt az áldozatról –
úgy érezte: „ha õnála kezdjük az ügyet, valószínû még ennyit sem kaptam
volna”. A távoli hatalom rejtett rasszizmusa kevésbé rejtett módon mûkö-
dik akkor, ha a helyi hatalom, az elit diskurzusában vagy gyakorlatában nyil-
vánul meg. Errõl panaszkodnak az emberek az egyetlen helyben elosztott
jószág, a közhasznú, közcélú munka és ennek értékelése kapcsán.

Az esetenkénti konfliktus és egy állandósult feszültség légkörében paraszt-
ként sem jó élni ebben a faluban, de cigányként még nehezebb. A helyi kisebb-
ségi önkormányzat vezetõje a kisebbségi politika retorikáját elsajátítva fogal-
mazza meg ezt a helyzetet: „Ezen a rasszizmuson, ami itt van ebben a
faluban, nem nagyon lehet változtatni, megszüntetni meg végképp nem
lehet. […] Nincs az az Isten, nincs az az ember, aki el tudná törölni a
rasszizmust.” Tudjuk, ez a megfogalmazás egy politikai diskurzus része,
mások nem ezekkel a fogalmakkal írják le, de hasonló sérelmeiket õk is etni-
kai kategóriákban mondják el. A késõbbiekben majd részletesebben is leír-
juk annak az asszonynak a sorsát, aki három éve állandósult munkahelyi
konfliktusát értelmezi így. Egy magyar férjjel, saját értelmezése szerint
„nem cigány módra élõ”, valóban jelentõs mértékben integrálódott és elis-
mert asszonyról van szó, akinek a munkahelyén, a szomszéd falusi óvoda
konyháján van „egy magyar nõ, aki vérbõl utálja a cigányokat”. Az „utá-
lat”, ahogy a mi Terink megéli, az ellene irányuló ellenséges és modortalan
viselkedésben, apró, de mindennapos bántásokban nyilvánul meg. Ilyenkor
a többi kolléganõ és a fõnökök hallgatásukkal fejezik ki, hogy nem tartják
különösebben igazságtalannak, ha „egy cigány asszony szarvait visszavágják”.
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Teri ugyanis nemrégen megszerzett vendéglátó-ipari szakképesítéssel ren-
delkezik, míg a beosztásban fölötte álló asszonynak sokkal alacsonyabb ké-
pesítése van. A folyamatos megaláztatás következtében elbeszélõnk súlyos
pszichoszomatikus betegségekkel küzd, és egy ideje kezelés alatt áll. 

A megvetésre azonban az elfojtáson kívül másfajta válasz is adható: az
egyik a lázadás verbális formája, a másik a stigmatizált kategória megtaga-
dása, a kitörés belõle. A faluban ádáz viták folynak a közmunka körül. Ezek
egy része etnikai diszkriminációként értelmezi a jelenlegi állapotot: a helyi
vezetés a magyarokat részesíti elõnyben a közmunka elosztásánál. Amikor
egy alkalommal egy fiatalasszony vitába szállt a polgármesterrel, mert úgy
gondolta, hogy az igazságtalan volt a férjével szemben, saját magáról utó-
lag azt mondta, „cigányosan viselkedett”, vagyis kiabált, civakodott. Rákér-
deztünk, mit jelent ez, vagyis a „cigánystílus”. „Ha egy cigány beszél egy
paraszttal, tudok szépen, normálisan beszélni, de ha engem fölidegesíte-
nek, és tudom azt, hogy nekem van igazam, és a másik hazudik, akkor
viszont én is tudok nagyon csúnyán beszélni. Ha kell, még meg is ütöm a
száját. Emberi hang, állati mód” – volt a válasz. 

Más a viszonyuk a megbélyegzettséghez azoknak, akik ki tudtak mozdulni
„a cigány sorsból” vagy úgy, hogy viszonylag stabil munkájuk van – ami
nemcsak jobb megélhetést, hanem egyfajta státusemelkedést is hozott szá-
mukra –, vagy úgy, hogy magyar társsal élnek, és a család, legfõképpen a
gyermekek magyarként azonosítják magukat. Õk – mint azt azonnal szem-
léltetni fogjuk – leginkább a szülõk és nagyszülõk, vagyis a származásuk ál-
tal rájuk rakott teherként élik meg cigányságukat, de igyekeznek elkerülni
azokat a helyzeteket, amelyekben ezt vállalniuk kellene. Mind ez idáig úgy
látjuk, hogy e kétféle viszonyon és meghatározottságon túl nincsenek továb-
biak, olyanok sem, amelyek pozitív értékekkel és kulturális tartalmakkal töl-
tenék fel a cigány kategóriát, amitõl méltósággal vállalható és megjelenít-
hetõ volna az, hogy valaki cigány. A beás nyelvet mára már csak a
legidõsebbek beszélik, egyéb szokásokról pedig már õk sem tudnak, nem-
hogy a fiatalabbak. Egyszer-kétszer hallottunk beszélni cigányos ételekrõl,
például a lecsó elkészítésének sajátos módjáról, amit egy „hagyományos ci-
gány asszonynak tudni kell megkészíteni”. Megfigyelni viszont csak azt
tudtuk, hogy a magyarnak vagy cigánynak mondott emberek hétköznapi gya-
korlatában nincsen szisztematikus, ezért kulturális vonásokra, sajátosságokra
visszavezethetõ különbség. Például nincsen a reprodukciós normák és gya-
korlatok tekintetében sem; a roma családoknál, akárcsak a parasztoknál
kettõ-három gyerek van, négygyermekes családból négy van a faluban, ebbõl
kettõ vegyes, egy roma és egy paraszt család. Ennek oka minden bizonnyal
az elmúlt évtizedek hasonló tapasztalataiban keresendõ: a faluban lakó ci-
gányok jelentõs része a hetvenes évek elején-derekán itt letelepedett két
család leszármazottja. Az õ gyerekeik, vagyis a mai középnemzedék együtt
nõtt fel, egy iskolába járt a parasztok gyerekeivel. A többi, az elmúlt években
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idekerült család ugyanolyan gyökértelen, mint azok a nem cigányok, akik
velük egy idõben érkeztek, ezentúl pedig származásuk és az õseik által be-
szélt nyelv tekintetében is különböznek az itt lakóktól: egy részük „kolom-
pár”, másik részük – ahogyan Drávacsehiben mondják – „szentmártoni fajta”,
vagyis a beás cigányok másik csoportjához tartozik.

A romák idõsebb és középkorú nemzedéke a szabolcsi lengyárban, a
nagyharsányi kõbányában, a pécsi parképítõ vállalatnál dolgozott. Ma nagy
többségük ugyanúgy csak napszámba tud eljárni, vagy szociális segélyen
él, mint a nem cigányok. De vannak közöttük is olyanok (mint a már be-
mutatott Mari), akiknek sikerült a közeli fürdõvárosban viszonylag stabil
munkahelyet találniuk. Kétségtelenül más ez a helyzet, mint amivel az ország
más, teljességgel deprivált vidékein találkozhatunk, ez azonban nem jelenti
azt, hogy Drávacsehi a romák társadalmi integrációjának jó példája volna.
Azt azonban bizton állíthatjuk, hogy az underclass kialakulásának azon folya-
mata, amelyben a társadalmi és etnikai törésvonal egybeesik, itt nem jel-
lemzõ. A falu nagyon vékony elitjének nincsenek roma tagjai, a nagyobb állat-
állománnyal, földdel rendelkezõ mezõgazdasági vállalkozók, vagy akárcsak
a jobb állással rendelkezõ alkalmazottak között sincsenek romák, akik még a
közelében sincsenek ilyen lehetõségeknek. (Mint ahogy az önkormányzati
testületnek nincsen egyetlen roma tagja sem – miközben a legszerényebb
becslések szerint is roma származású a lakosság 30%-a.) Ettõl lefele azon-
ban mindenféle rendû és rangú roma család él a faluban, a legelesettebbek
és a szerény, de stabil egzisztenciával rendelkezõk között egyaránt. Ehhez
az is hozzá tartozik, hogy a falu társadalma – anyagi javak és státus szem-
pontjából – viszonylag differenciálatlan.

Drávacsehiben – ahogy már említettük – nincs lakóhelyi szegregáció, él
ugyan egy elképzelés az alacsony presztízsû „cigány munkáról”; mégsem
tapasztalható egyértelmû elkülönülés a munka területén – legalábbis több
olyan munka van, amit cigányok és parasztok egyaránt, sõt általában együtt is
végeznek. Ilyen a mezõgazdasági napszám, ahol magunk is láttuk, hogy a
nagyharsányi szõlészet vagy a szabolcsi rt. számára szervezett csoportokban
roma és parasztasszonyok egyaránt dolgoztak, mint ahogyan a fakiterme-
lõk számára szervezett, fiatal férfiakból és fiúkból álló csoportokban is voltak
„kisebbséghez” és „többséghez” tartozók egyaránt.

Ezenfelül a házassági piacon sem merevek már az endogámia szabályai.
Van a faluban hat család, amelyikben az egyik félparaszt, a másik cigány
származású. A következõkben az együttélés reprezentációinak és gyakorla-
tának szemléltetésére sorsokat és viszonyokat mutatok be. Mindegyik pél-
dánk egy vegyes családhoz kapcsolódik, vagyis rajtuk keresztül a cigány–
magyar etnikai különbség családi környezetben való kezelésének módjait
is vizsgálni tudjuk. 

Teri ma családjával együtt egy takaros háromszobás házban lakik. A szom-
széd faluban nõtt fel, kocsisként dolgozó nagyapja gondozta. Teri így em-
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lékszik rá: „És tudod, ezért szerették az emberek… csakhogy az okossága,
a tapasztalata és a munkássága révén ismerték meg, és szerették meg,
mert soha nem hazudott, soha nem lopott. Mint ahogy általában a cigá-
nyokra jellemzõ… hogy a cigányok lopnak. Õ inkább adott másnak,
minthogy elvegye mástól.” A falu akkori tanácselnöke volt a szomszédjuk,
az õ fiával szerettek egymásba. A férfit szülei elküldték otthonról, mert
nem tudták elfogadni a szégyent, hogy cigány menyük legyen. Teri akkor
Harkányban dolgozott, a férfi is odaköltözött albérletbe. Miután megbizo-
nyosodtak arról, hogy szerelmük a férfinak fontosabb, mint a családjával való
jó viszony, titokban összeházasodtak. Elõbb Teri szülõi házába, majd Dráva-
csehibe költöztek. Tíz évig álltak haragban a családdal, ami a férj édesapjá-
nak halála óta valamelyest enyhült. „Mert én soha egy égett gyufaszálat
nem vártam tõle, csak azt, hogy fogadjon el egy embernek – panaszolja
Teri. – Ne adjon semmit, csak a köszönésemet fogadja el, és ne haragud-
jon rám.”

Teri nagyon szeretett olvasni és tanulni, de továbbtanulásra szülõi támo-
gatás hiányában nem volt lehetõsége. Ami neki nem adatott meg, azt három
fiának próbálja megteremteni. Mindhárman kiválóan teljesítenek, egyikük
már elvégezte az egyetemet, dolgozik, a második most egyetemi hallgató, a
kicsi az általános iskola felsõ tagozatára jár. Teri szerint édesapjukra hason-
lítanak, aki „nagyon okos és tájékozott ember”. Miután gyermekei elég nagyok
lettek, visszament dolgozni, sõt egy tanfolyamot is elvégzett. Büszkén és
hosszan mesélte, hogy miként sikerült minden helyzetben a cigánysága miatti
negatív elõítéletekkel szemben teljesítenie: „Nagyon sokat kellett és kell is
bizonyítanom az életben.” A 2004-ben elvégzett iskola kapcsán mondja:
„Én ki mertem húzni magam közöttük, hogy csupa olyan ember vesz kör-
be, aki nem cigány. És a tanárok… Büszke voltam, amikor azt mondták,
hogy Teri, maga nem cigány, maga nem buta, maga ugyanúgy tud, mint
a többi. Nagyon jó érzés volt, hogy befogadtak.” Egy falubeli, ugyancsak
roma asszony segítségével Teri újra munkához jutott egy harkányi szállodá-
ban, ahol ugyan konyhalányként alkalmazták, de több ízben teljes szilveszteri
menük elõkészítésével bízták meg. Munkájáról, sikereirõl és a nagyon vágyott
elismerésrõl, amit végre megkapott, nagy lelkesedéssel beszél. 

Teri nem hagyományõrzõ családban nõtt fel, és a gyerekeit sem nevelte
ilyen szellemben. A gyerekeknek is és rajtuk keresztül neki magának is szem-
besülnie kellett azonban a ténnyel: az, hogy valakit miként kezelnek, minek
tartanak, nem rajtuk múlik. Nagyobbik fia mondta neki már az egyetemi
tapasztalatok alapján: „Anyu, tudod, nekem háromszor annyit kell tanul-
nom, hogy elérjem azt, amit más simán. Ez nekem nagyon rosszul esett…,
hogy éreztették velem.” A gyerekeket azonban már másfajta hatások is érték.
A két nagyobbikat elõször a Mánfai Kollégium, majd a Romaversitas támo-
gatta. A városban találkoztak hasonló helyzetû fiatalokkal, és kezdett kiala-
kulni bennük az azonosulás vágya, hogy tartalommal töltsék meg azt, ami-
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nek amúgy is tartják õket, cigányságukat: a nagyobbik lováriul tanul, és a
kisebbségi intézményrendszeren belüli kapcsolatoknak köszönhetõen helyez-
kedett el Pécsett, kevéssel az egyetem befejezése után. 

Teri egész élete a cigányságból – mint stigmatizált és lenézett kategóriá-
ból – való kiemelkedés jegyében telik. A következõ sors, Marié azt mutatja,
hogy a cigányság nemcsak a származás révén van belesütve az emberek bõré-
be, hanem választott közösségévé válhat olyan embereknek, akiket a társada-
lom máshonnan kiszorított. Mari 1960-ban született egy Békés megyei falu-
ban, ott járta ki az általános iskolát. Férjhezmenetelekor Pestre kerültek, egy
idõs, egyedül élõ rokonhoz költöztek. Mari három évig járt szakmunkáskép-
zõbe, cipõfelsõrész-készítõnek tanult, de vizsgáit nem tette le, és hamarosan
kiderült, hogy a házassága sem mûködik. 21 évesen gerincmûtéten esett át,
és egyéves lábadozás után egy szociális otthonban helyezkedett el. Jelenlegi
férjét ebben az idõben ismerte meg. Mari 1986-ban költözött Drávacsehibe.
Nagyobbik gyermekét elsõ házasságából hozta magával, a kisebbik mostani
férjétõl született. Mindketten Drávapalkonyán élnek, családalapítási szándék-
kal három, illetve két éve szöktek el otthonról. 

Mari két évvel ezelõtt agyvérzést kapott, azóta nem tud felépülni. Nap-
hosszat ül, és nem csinál semmit, esetleg ugyanezt a szomszédban, anyósa
és olykor sógornõje társaságában teszi. Úgy érzi, ezért általában megvetik a
faluban: „Kívülállónak miért panaszkodjak én, hogy egész nap fekszek?
Na, mit gondol, azt gondolja, hogy lusta vagyok, ugye? Mert azt úgyse
fogja mondani, hogy beteg vagyok, azért fekszek, hanem azért, mert lus-
ta dög vagyok. Meg hát fiatal vagyok, miért nem csinálom, meg hát nem
kéne feküdni, úgyhogy nem szoktam én beszélgetni ilyesmit senkivel.”
Állítása szerint ezért nem jár össze másokkal, illetve azért sem, mert: „Ha
az ember bemegy náluk, ezeknél a magyaroknál, azt hiszik, hogy pénzt
megy kérni. Úgyhogy cigánynak cigány a barátja, magyarnak meg ma-
gyar. Ez így is volt, meg így is lesz.” Nem is szeretik egymást, mert „csak sze-
gényebbek vagyunk, mint õk. Náluk azért voltak örökölt földek, meg örö-
költ pénzek, vagyonok, házak, minden. Nálunk ez nincs. Nincs segítségünk
úgy, mint a magyaroknak… Akkor így persze, hogy tudnak gazdálkodni.”
A cigány „amit a két keze által keres, abból él és abból kell megélnie hó-
napról hónapra”. Mari nem beszélt részletesen arról, hogy a cigányok mi-
ben mások, mint a falubeli magyarok, de az, ahogyan a magyarokról be-
szél, jól mutatja, hogy milyen mértékben nem sorolja magát már ebbe a
kategóriába, továbbá azt is, hogy a cigányokkal való azonosulásának társa-
dalmi alapja van. Cigánynak lenni az õ esetében elég egyértelmûen a sze-
génységet jelenti.

Egy parasztasszony és egy roma férfi viszonya azonban a cigánysághoz
való egyéb viszonyulást is felszínre hozhat vagy mozgósíthat. Juli özvegy-
asszonyként, két kisgyermekével költözött a faluba, ahol – hogy megélje-
nek – fejõstehenek tartásába kezdett. László ugyancsak özvegy volt, cigány
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ember, a szomszéd faluból jött át az állatorvos alkalmi segítõjeként a tehe-
nekhez. És, ahogyan Juli meséli, „egyszer csak itt maradt”, két közös gyer-
mekük született. Juli nem tud, és nem is akar férje cigányságához viszo-
nyulni. Azt mondja, hogy õrültség a kisebbségpolitika, mert éket vág
cigány és nem cigány, sváb és magyar közé: „Soha nem tanítottam a na-
gyobbakat sem arra, hogy hogy ez cigány, ez magyar, ez német, mit tu-
dom én… Nekem egyforma ember mind. Vagy rendes, vagy nem. Az nem
fajtától függ. Azért mondom, hogy nagy hülyeség volt, hogy ilyen kisebb-
ségeket csináltak. Mert így felosztották szinte az országot. Hát nem? Így is
jól megvoltak az emberek egymás mellett, így is tudták, hogy az cigány, ez
magyar, ez zsidó vagy mit tudom én… akármilyen faluba laktak, vagy
városba. Nem jól csinálják, az biztos, mert énnekem egyforma minden
ember.” A gyerekeket az iskolában megkérdezték, hogy milyen nemzetisé-
gûek. Julit ez felháborodással töltötte el: „Az iskolában is már direkt tanít-
ják, hogy ez milyen nemzetiségû… és akkor már megint. Sõt, küldtek ki
papírt is, hogy le kellett írni, hogy milyen nemzetiségûek vagyunk, hogy
magyar, vagy cigány, vagy német. Mert már ott elkezdik, hogy az egyiket
a másik ellen uszítják, mert ez tulajdonképpen az. Mert az a kis cigány
gyerek is éppen olyan ember, meg az a magyar gyerek is.” Juli úgy döntött,
hogy a gyermekeit magyarnak írja be. És döntésével nincsen egyedül.

Hasonlóképpen döntött egy másik parasztszármazású édesanya is, akivel
kapcsolatban határozottan látjuk azt, amit az iménti esetben csak sejtet-
tünk. A motiváció nem annyira az egyenlõség eszméje, nem is a színvak-
ság, hanem a cigányság általa is osztott elutasítása, megvetése. A követke-
zõket a cigány származású férj közvetíti, aki nem foglalkozik a gyermekek
ilyetén nevelésével: „Mondjuk, én nem erõltetem rájuk azt se, hogy cigá-
nyoknak vallják magukat, azt se, hogy magyaroknak. […] Ha megkérdezik,
akkor legfeljebb nem én fogok nyilatkozni, hanem az asszony, mert a felesé-
gem az biztos, hogy nem engedi, hogy az legyen, hogy a gyerekek cigány
származásúak. Mindegy az, hogy az apjuk olyan származású. Az asszony
mindenféleképpen megmondta, hogy õ olyan elvek alapján neveli a gyere-
keket fel, csak nem az, hogy én ki vagyok zárva a nevelésbõl, hanem az asz-
szony – úgy rajtam, meg a családomon kívül – nem szereti a cigányokat.”

A rejtõzködés, a cigányként való azonosítás elõl való menekülés egyik
módja a névmagyarosítás. Ez történt az imént idézett család esetében is.
Egy másik férfi a faluban leggyakoribb Kalányost Kõszegire magyarosította.
A névnek mint etnikai jelölõnek a faluban nem sok jelentõsége van, kifelé
annál inkább. A falun belül a házasság, illetve a parasztemberrel kötött
élettársi viszony tûnik a „kimozdulás”, a mobilitás érvényes stratégiájának.
Azokról, akik vegyes családban élnek, nincsen egyértelmû vélekedés, cigá-
nyok-e vagy magyarok, a gyerekeket azonban, akik ezekbõl a házasságok-
ból születnek, különösen, ha már tanultak is, elég egybehangzóan nem
tartják cigánynak – vagy legalábbis nem „igazi cigánynak”. A származásuk

123•    D R Á V A  M E N T I  M O Z A I K    •

lepkeny ue 1fej.qxd  2008. 09. 24.  10:41  Page 123



és bõrszínük által megpecsételt cigányok és a hasonló szociális helyzetû,
de legalább nem stigmatizált parasztok között van a szimbolikus társadalmi
térben egy szûk hely azok számára, akik egyik kategóriából a másik felé kí-
vánnak elmozdulni. Kérdés azonban, hogy a falun kívüli társadalmi térben
mekkora elmozdulást jelent ez. Ha a tanuláson keresztül vezetõ társadalmi
mobilitás egyetlen mai példáját nézzük a faluban – Teriékét –, akkor nem
sokat, hiszen az õ gyermekei a szülõk asszimilációs vágyai ellenére roma-
ként leltek támogatásra, sõt társra is.

A „köz”-intézmények hiányában

Drávacsehin lazák a kapcsolatok, gyenge az a háló, amely az embereket tár-
sadalommá szervezi. Még akik életük jelentõs részét a faluban töltötték,
azok is arról panaszkodnak, hogy nincsen kapcsolatuk másokkal.25 Mit
szóljanak hát azok, akik az elmúlt években költöztek ide? A nemzedéktár-
sakból álló baráti vagy tágabb rokonsági körök, amelyek ünnepek alkalmá-
val vagy egymást kisegítendõ – például kaláka formájában – találkoznának,
hiányoznak. Egy dél-baranyai faluból a háború elõl idemenekült férfi így
hasonlította össze az otthoni viszonyokat azzal, amit itt tapasztalt: „A falu
ügyeit itt teljesen másképp intézik, mint otthon. Ott a gyûlésen elmesélték,
hogy mit akar a falu, megszavazták, mert mindenki a jót akarta, nem volt
veszekedés. Itt meg a falugyûlésen elkezdték magyarázni, hogy kitapossák
a virágokat, meg összefirkálják a kultúr ajtaját, és odaszarnak a küszöbre.
Ezen volt a vita. […] Akkor én felálltam és otthagytam az egészet.” Kevesen
járnak a vitatott hangulatú falugyûlésekre is, akik igen, azok a bizalom és a
közösségi szellem hiányát sérelmezik. Az általunk megkérdezettek nagy ré-
szét szûkebb családjukon kívül semmiféle probléma nem érdekli: „Sokszor
azt sem tudom, hogy mi van a faluban, úgyhogy engem nem igazán érde-
kel így a falu sorsa” – fogalmazott egyikük.

Ez a közömbösség és atomizáltság egy több évtizedes intézménynélküli-
ség következménye. A falu krónikása már a hetvenes évek végén arról szá-
mol be, hogy Drávacsehin minden megszûnt, „semmiféle felnõtt szervezet
nincsen”.26 Az egyház közösségszervezõ funkciója azzal tûnt el, hogy a le-
bombázott templomot nem építették újra, és 1948-ban az utolsó reformá-
tus lelkész is elköltözött. Azóta öt falunak közösen van egy lelkésze, aki
Drávaszabolcson lakik. Katolikus pap sosem élt a faluban, a harmincas
évek végén Kovácshidáról, ma Máriagyûdrõl jár a szolgálattevõ. A reformá-
tus és a katolikus istentiszteletekre járók száma ma tíz és húsz fõ között
mozog. A fiatalok nagy része ugyan meg van keresztelve, de még a nagyobb
ünnepek alkalmával sem mennek el templomba.27 Minden bizonnyal a pap
jelenlétének hiánya az egyik oka annak, hogy egyházi esküvõt és temetést
is csak ritkán tartanak. A katolikusok valamivel aktívabbak, ez leginkább
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egyetlen családnak köszönhetõ – a férfi egyházközségi képviselõ, a nõ a
Caritas helyi tagja –, illetve annak, hogy a romák, akik közül többen járnak
templomba, katolikusok. Középkorú és idõsebb roma asszonyok mesélték,
hogy régebben eljártak a máriagyûdi búcsúba.

A templom, illetve a gyülekezet hiánya miatt hiányoznak a falu életébõl
azok a közösségi rítusok, amelyek hagyományosan az egyházi ünnepkör-
höz kapcsolódnak. Ugyan a közelmúltban volt néhány civil kezdeménye-
zés, de ezek is nagyon erõtlennek tûnnek. Az egyik a korán hamvába holt
március 8-ai, nõnapi ünnepség, amikor a polgármester asszony közös teá-
zásra, süteményezésre és beszélgetésre invitálta a falu asszonyait. (A kezde-
ményezés 2002-ben kezdõdött, egyre népszerûtlenebb lett, végül már emlí-
tést sem tettek róla.) A másik a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által
kezdeményezett Mikulás, amikor – több éve már – egy beöltözött Mikulás
a falu házait sorra járva csomagokat oszt a gyermekek között. Ez az ünnepi
szokás viszont úgy tûnik, hogy állandósul, sõt a viták nyomán csiszolódik a
helyi igényekhez. Amíg az elsõ években csak a CKÖ által nyilvántartott roma
származású gyermekek kaptak ajándékot, legutóbb már a nem romákhoz
is ugyanazokat az édességcsomagokat vitték. Ebben azonban a kisebbségi
önkormányzat tevékenysége ki is merül. A falunapként megörökölt valami-
kori búcsú alkalmával semmi egyéb nem történik, mint hogy egy körhintás
és néhány piaci árus felveri sátrát a falu határában, ami legfeljebb az utcán
õgyelgõ gyermekek számára jelent eseményt. 

A faluban egyetlen intézmény mûködik, az önkormányzat. A rendszer-
váltás utáni elsõ szabad választásokon egy független jelölt lett – igen nagy
támogatottsággal, a voksoknak legalább 70%-át begyûjtve – a falu polgár-
mestere, aki ezután 12 éven át töltötte be a pozíciót. A polgármester egy
helyi református birtokos családból származó, Pécsrõl nyugdíjaztatásakor
visszaköltözött, középfokú végzettséggel rendelkezõ férfi, akit akkor is,
most is mindenki ismer a faluban. A 2002-es önkormányzati választásokon
korára hivatkozva már nem indult. A választást ekkor, viszonylag alacsony
támogatottsággal (35,86%) egy siklósi asszony nyerte, aki korábban már al-
polgármester volt a faluban. Nagyszülei drávacsehiek voltak, az elszárma-
zott asszonyt azonban inkább helyi érdekeltségekkel is rendelkezõ vállalko-
zóként ismerték a faluban. Kapcsolatainak és szorgalmának köszönhetõen
Csehin az elmúlt években több, kis volumenû fejlesztés történt: a hivatal
épületének felújítása, buszváró építése, vizesárkok rendezése. A legsúlyo-
sabb gondokat – a falu lakóinak elszigeteltségét és minden korábbinál nagyobb
távolságát az erõforrásoktól és a munkaerõpiactól – nem sikerült mérsékelni.
Nincs például falubusz, miközben a Volán menetrend szerinti járatai igen
ritkák. Nincsenek pályázati úton elnyert foglalkoztatási programok.28 A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat és a települési önkormányzat között – többek
közt személyi ellentétek miatt – feszült a viszony, csakúgy, mint a polgár-
mester és a képviselõtestület között.
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A faluban tehát két erõs ember van, a helyi „közélet” középpontjában az
õ személyes és hatalmi küzdelmük áll. Az egyik a jelenlegi polgármester és
férje, aki a legnagyobb helyi mezõgazdasági vállalkozást vezeti, a másik a koráb-
bi polgármester, aki körül egy társadalmilag beágyazottabb, hangos, de gaz-
daságilag erõtlen ellenzék csoportosul. Befejezésképpen róluk szólnék.

A volt polgármester – hívjuk K. Istvánnak – megkerülhetetlen jelenség a
faluban. Biciklizve vagy biciklijét tolva naponta többször végigmegy a Két-
sornak nevezett fõutcán: délelõtt a fia hobbilovát megy megetetni a falu
túlsó végén lévõ istállóba, esetleg bevásárol, délután be-betér egy fröccsre
vagy sörre a kocsmába, ahol a férfiakkal elbeszélget az idõjárásról, a hírek-
rõl, arról, hogyan is áll a kert. Az úton is gyakran megállnak vele beszélgetni
az emberek, legalábbis egyesek. Dolga, úgy tûnik, nincsen sok. Kétszemélyes
háztartásukat (felesége halála óta kisebbik fiával él együtt, aki az év egy részé-
ben külföldön dolgozik) ugyan õ vezeti, és egy kis konyhakertet is mûvel,
mindezek azonban nem jelentenek akkora leterhelést, hogy Pista bácsinak ne
lenne ideje naponta vagy akár naponta többször is szemügyre venni a falut.

K. István 1939-ben született Drávacsehiben egy helyi középparaszti csa-
ládban, apja falubíró volt, tekintélyes ember. Az általános iskola nyolc osz-
tályát még a faluban végezte, majd szakmát tanult, végül Pécsett, az urán-
bányában helyezkedett el, ott is alapított családot. Betegség miatt korán
nyugdíjazták. 1981-ben visszaköltözött Drávacsehibe, ahol – miután szülõi
házát a skanzen megvásárolta – egy másik, szép kis portát vásárolt 160 ezer
forintért. (Ahogy mondta, ennyiért Pécsett már akkor is csak egy garázst lehe-
tett volna venni.) Kevéssel hazaköltözése után tanácstag lett. Öt évig töltötte
be ezt a tisztséget, majd a rendszerváltás után a falu elsõ szabadon válasz-
tott polgármestere lett. Jelentõs támogatottságát mutatja, hogy három egy-
mást követõ választáson nem volt ellenjelöltje. Képzésekre járt, de tényle-
ges fejlesztést a falunak nem tudott kijárni. Viszont engedte és elnézte,
hogy az emberek a közmunka mellett feketén dolgozzanak, és ez sokakban
jelentõs mértékben növelte az iránta érzett rokonszenvet.

Amikor a faluról beszél – mintha a Községi Krónika íróját hallanánk –, a mai
szegénység és kilátástalanság képeit egy élhetõ falu múltbeli képével állítja
szembe: „Ahogy mentünk a nyomor felé, úgy egyre kevesebb gyerek szüle-
tett.” A fiatalok elmennek a jövõ nélküli faluból: „Nagyon sok idõnek kell
még eltelnie, mert itt csak vegetál a nép.” A „romlás” gyökerét a körzetesí-
tésben látja, mert „ezek a faluk teljesen le lettek hanyagolva, csak a cent-
rum épült. Drávaszabolcson nagyon meg is látszik, és a többi térségben abszo-
lút semmi, se kulturális, se semmi nem épült. Csak jött a teljes leromlás.
’80-ban még öt üres ház volt a faluban, elköltöztek. ’80-tól kezdõdik egy
újabb feltöltõdés, hogy jönnek a fiatalok. A fiatalokat azért zömmel az vezé-
nyelte ki falura, az kényszeríttette ki falura, hogy olcsón hozzájutott a
lakáshoz, és próbálkozott egy új életet kezdeni, de hát a vidéki élet megint
megtorpant.”

126 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •

lepkeny ue 1fej.qxd  2008. 09. 24.  10:41  Page 126



A másik meghatározó személyiség a jelenlegi polgármester – hívjuk Erzsé-
bet asszonynak.29 Egy közeli kisvárosban született, édesanyja, egy ambició-
zus munkásasszony elvált alkoholista férjétõl, egyedül nevelte fel õt és test-
vérét. A nyolc általánost szülõvárosában járta ki, majd kisebb kitérõvel
elvégezte a középfokú szállításvezetõit és a marxista egyetemet, mert, miként
mondja, „akkor kötelezték az embert”. Szállításvezetõ lett a vízügynél,
majd a kõbányában. Mihelyt lehetõség nyílt rá, vállalkozni kezdett. „Ami-
kor kezdték beszélni, hogy bezárják a kõbányát, akkor én eljöttem, meg-
vettem Drávaszabolcson egy telket. Nem egyet, kettõt. Csináltam egy tü-
zépet. Tehát maszek lettem. Mert a férjem az már maszek fuvaros volt,
tehát volt egy IFA teherautónk, aztán vettünk egy vadonatúj Liaz szerel-
vényt. És mivel õ fuvaros volt, úgy gondoltam, hogy itt a horvát forga-
lomra lehet alapozni. Lehetett is, mert amikor már beindult a tüzépem,
akkor már 30 tonna mûtrágyát hoztunk a gyárból, cementet, mészhidrá-
tot. Napi egymillió forint volt a forgalom. Nyolc alkalmazottat kellett fel-
vennem, hogy bírjuk a forgalmat” – hangzik a sikertörténet. A szerb–hor-
vát háború kitörése után csökkent a forgalom, eladta a tüzépet, házat
vásárolt Siklóson, továbbá kb. 50 hektár földet, traktort, vegyszerezõt, és
mezõgazdasággal kezdtek foglalkozni. A földmunka õt nem érdekelte any-
nyira, a gazdaságot, melynek központját az ezredfordulón Drávacsehibe he-
lyezték át, férje és fia irányítja. Jelenleg 70 hektár saját földjük van, de –
meglehetõsen csekély bérleti díj fejében – õk mûvelik meg a falubeli házak-
hoz tartozó kertek mintegy felét is. Gabonát, elsõsorban kukoricát (azonkí-
vül szóját, repcét, árpát, búzát, zabot) termesztenek, egy részét takarmány-
ként használják, másik részét értékesítik. A gabonát, nem lévén saját tároló
és szárító kapacitásuk, többnyire szerb és horvát közvetítõ cégeknek adják
el, még szárítás elõtt. Átlagosan 100 sertést tartanak, de az értékesítéssel
gyakran problémáik vannak, csak áron alul, illetve malacként tudják eladni
a jószágokat. A családi vállalkozás teljes mértékben gépesített, korszerû
kombájnt is vásároltak, hitelre. A gazdaságban a család két férfi tagja dolgozik,
napszámosokat, mióta kombájnt vettek, már aratáskor sem fogadnak. Ha
szükség van segítségre, akkor általában egyetlen falubelit alkalmaznak, akinek
munkáját legtöbbször természetbeni juttatások formájában fizetik. Erzsébet
asszony szerint a föld biztos megélhetést nyújt még akkor is, ha õ szemé-
lyesen nem szerette meg a falusi életet és a mezõgazdasági munkát. Férjé-
nek és fiának viszont távlati tervei vannak: „igazi farmot” szeretnének, arra
új házat építeni, lovakat tartani. Ennek érdekében igyekeznek a birtokot
évrõl évre gyarapítani, földhöz jutni, olykor igen erõs versenyben a környék
nagyvállalkozóival.

Erzsébet asszony néhány évvel ezelõtt élelmiszerboltot nyitott Drávacse-
hiben, de kudarcot vallott, ezután indult képviselõnek, és azon nyomban
alpolgármester lett belõle. Négy évvel késõbb indult polgármesternek.
Nem voltak helyi támogatói, ahogy õ fogalmaz, programja volt: „Megcsi-
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náltattam egy ilyen fényképes, írásos anyagot. Én azt kihordattam min-
den házhoz, de én személyesen nem mentem el sehova sem. Én elmond-
tam, hogy mit szeretnék, hogy így lesz meg úgy lesz.” Programján kívül jó
kapcsolatainak tulajdonítja gyõzelmét; az emberek abban bízhattak, hogy
elõdjével szemben ki tud járni dolgokat, forrásokat szerez. (Ellenzéke ezzel
szemben azt állítja, hogy birkagulyással szerezte meg a falubeliek voksait,
egyesek megvesztegetésrõl is tudni vélnek.) Erzsébet asszony elsõsorban
fejlesztésekben gondolkodott, és figyelte a pályázati lehetõségeket. Pályá-
zati forrásból újították fel a hivatal épületét és az orvosi rendelõt, rendez-
tek be internethozzáféréssel rendelkezõ könyvtárat, építettek buszvárót,
hidakat a házak elõtt az utca két oldalán húzódó vizesárok fölé. A fejleszté-
sek jóval jelentõsebbek voltak, mint a korábbi években, ettõl még sokan
úgy érzik, hogy nem lett jobb Drávacsehiben élni. A testület többsége nem
támogatja a polgármestert, sõt minden kezdeményezésben rossz szándé-
kot gyanít. A megvalósult fejlesztések jó része nem találkozik a helyi igé-
nyekkel, a legproblematikusabb a könyvtár, mert ezáltal megszûnt az
egyetlen olyan helyiség, ahol közösségi rendezvényeket lehetett tartani, a
fiatalok klubját, a reformátusok háromhetenkénti istentiszteletét. A testület
és a polgármester közötti együttmûködés ellehetetlenülését jelzi az is,
hogy nem tudnak megegyezni abban, kinek a rendkívüli segélykérelmét fogad-
ják el, így aztán inkább nem is adnak. A feszültség azóta erõsödött igazi
konfliktussá, mióta az ellenzék az egyik testületi tag személyében vezérére
talált, és létrehozta a helyi Polgári Kört. (A polgármester asszony független-
ként indult, de az MSZP támogatását élvezi.)

A volt polgármester jóindulatú és passzív, a falu lassú haldoklásába beletö-
rõdõ paternalizmusa után, úgy látszik, nehéz egy ellentmondásos múltú,
kívülrõl jött és a helyi lakosokkal szemben távolságtartó asszony fejlesztési
terveibe bekapcsolódni. A csehiek egy kisebb, kétségtelenül tehetõsebb rétege
tudott kapcsolatot teremteni vele, õk támogatják is az elképzeléseit. A kritikus
többséggel azonban semmi kapcsolata nincsen. Az irodában keveset tartóz-
kodik, házának kapuja mindig zárva van, ami egy ilyen kis faluban önmagá-
ban is furcsa. Amikor a faluban jártunk, két esemény mozgatta meg a dráva-
csehieket. Az egyik a szentendrei skanzenbe vitt hagyományos ház felavatása
volt, a másik egy balatoni kirándulás. Mindkettõre két autóbusszal szállítot-
ták a falubelieket. A polgármester asszony nem tartott velük. „Én nem men-
tem el velük. Nem szeretem azt a kiabálást, az embert szégyengetik.”

Összegzés

Juhász Pál és Kovács Katalin a nyolcvanas évek végén az ormánsági falvak
teljes „társadalmi szétesésérõl” beszélt. (Juhász–Kovács, [1988] 2006:256–257)
A szétesés azóta csak folytatódott, úgy tûnik, állandósul ezen a vidéken.
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Szétesés helyett azonban én inkább az átmenetiségre helyezném a hang-
súlyt. Az emberek jó része nemrég érkezett, és ha tehetné, tovább is menne.
Többségüknek azonban nincsen módja erre. A ki- és beköltözések dinami-
káját nem helyben határozzák meg, a falunak, a régebben itt lakóknak
semmiféle eszközük nincs arra, hogy ellenõrizzék a folyamatot. A piac,
jelesül az alacsony ingatlanárak, valamint a környékbeli falvak és városok
lakosságának szociális helyzete, vagyis a munkaerõpiacról kisodródó, el-
szegényedõ, szegény társadalmi csoportok határozzák meg e mozgás dina-
mikáját. Drávacsehi a környék szegényeit és szerencsepróbálóit vonzza, és
mondhatjuk, fel is veszi. A szegénysorúak egy része roma, másik része
azonban nem. Cigányok az utóbbi években leginkább házasság révén kerül-
tek a közeli falvakból Drávacsehibe. Annál többen vannak a munkahelyüket
és egzisztenciájukat, sokszor családjukat vesztett munkások, nyugdíjasok,
de fiatalok is, akiknek a gyerekeibõl egy új nemzedék kezdi az életét itt.

A mai Drávacsehi igen kevéssé hasonlít a 100 évvel ezelõtti ormánsági
faluhoz, sokkal inkább tekinthetõ a 21. század eleji magyar társadalom ter-
mékének, egy iparosodott, majd iparát vesztett falusi táj slumja,30 ahol ki-
siklott életû emberek meg tudnak kapaszkodni. Ugyanakkor csapda is,
mert elõbbre jutni innen nem, vagy csak nagy erõfeszítések árán lehet, s ez
igen keveseknek sikerül. Az olcsó föld-, illetve ingatlanárak azonban nem-
csak a környék szegényei számára jelentenek vonzerõt, hanem a mezõgaz-
dasági vállalkozóknak is, akik az egyetlen helyben lévõ erõforrást, a termõ-
földet vették birtokba, miközben a gépesítésnek, illetve a modernizációnak
köszönhetõen emberi erõforrásra, vagyis munkaerõre nincsen szükségük.
Velük szemben csak erõs önszervezõdõ közösségek tudnák megvédeni magu-
kat. Itt azonban a „helyi közigazgatást” a vállalkozók „bedarálják”. A hagyo-
mányos intézmények már régen eltûntek; új társadalmi formák, az állandó
költözködés mellett, eltérõ társadalmi hátterû és különbözõ élettapaszta-
lattal rendelkezõ emberekbõl – akik közül ráadásul a mobilabbak mindig
rögtön tovább is állnak – nem alakulnak ki.
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Jegyzetek

1 A tanulmány a 2005 nyarán végzett közös és az azóta folytatott egyéni terepmun-
kákra épül. Munkatársaim voltak: Dombai Ágnes, Gál Szimonetta, Höss Edit, Nyári
Boglárka, Nyõgér Melinda, Reinhold Frigyes, akiket e tanulmány társszerzõinek
tekintek.

2 Itt lakik történetünk egyik fontos szereplõje, mezõgazdasági vállalkozó és helyi vezetõ.
3 Ebbe a házba kutatócsoportunk tagjainak soha nem sikerült bejutnia, tulajdonosa

egy osztrák úr és helyi élettársa.
4 Fényes Elek a 19. század derekán a következõ bejegyzést közli: Csehi magyar falu

Baranya vármegyében, a siklósi uradalomban 700 többnyire ref. lak., anyatemplommal.
A Drávához közel levén határa mocsáros, de különben termékeny; tölgyes erdeje
szép, és sok sertést s szarvasmarhát tenyészt. Ut. p. Siklós.

5 A Falu Krónika egy 1976-os bejegyzése, mely a háborúban szétlõtt harangláb felállí-
tásáról szól, megemlékezik a „nyakas kálvinisták” és „gyütt-ment katolikusok” vala-
mikori ellentétérõl, majd megbékélésérõl. (K. K. 1976:12) Drávacsehiben már a század
elején több katolikus volt, mint a többi ormánsági faluban, ahol a katolikusok aránya
1910-ben 1–6% között mozgott. (Juhász–Kovács, [1988] 2006:226) A népszámlálási
adatok alapján: Drávacsehi 402 lakójából 1930-ban 231 református, és már ekkor
162 katolikus, 1941-ben 241 református, 180 katolikus (vagyis 10 év alatt valamivel
gyorsabban nõtt a katolikusok, mint a reformátusok száma).

6 Az 1920-tól rendelkezésünkre álló népszámlálási adatok azt mutatják, hogy a két vi-
lágháború között jelentõs népességnövekedés történt a faluban (az 1920-as évi 329-
rõl 1941-re 423 fõre), ezt követõen elõször a háború idején volt jelentõs népesség-
veszteség (1941 és 1949 között 423-ról 339-re csökkent a lakosság, vagyis az
1920-as szint közelébe került), majd a következõ idõszakban megközelítõleg egyen-
letesen, évtizedenként 40-50 fõvel, vagyis 15–20%-kal csökkent a lakosság. A mély-
pont 1990-ben volt, amikor 203 lakót regisztráltak. Azóta 58 fõvel, vagyis több mint
25%-kal nõtt a lakosság. 

7 Az alsó tagozatos gyerekeket egy, a kitelepítés nyomán üresen maradt házban be-
rendezett iskolában tanította a falu utolsó tanítója – a felsõ tagozatosok már ekkor
Drávaszabolcsra jártak – 1974-ig, amikor egy szélvihar súlyosan megrongálta az épü-
letet. Ettõl kezdve a közös tanács döntése nyomán – a helyi tanácstagok és szülõk
tiltakozása ellenére – a drávaszabolcsi körzeti iskolába járnak az alsó tagozatosok is.

8 Visszaemlékezések szerint Boda Vilmos nagybirtokos – akinek gazdaságához 100
hold körüli föld és 100 marhából álló gulya tartozott – volt az egyetlen, aki nagyszámú,
kb. 15 cselédet alkalmazott.

9 A birtok- és a foglalkozási struktúra adatait összevetve az imént idézett kemsei és
más ormánsági adatokkal, szembeötlõ a kisbirtokosok, a birtoknélküli cselédek és a
munkások nagy száma, illetve aránya a közepes vagy nagyobb birtokkal rendelkezõ
gazdákhoz képest. (Juhász–Kovács, [1988] 2006:228–229)

10 A Községi Krónikából származó adat, hogy a Kossuth Lajos utca – Kétsor – elsõ tíz
házából a következõ helyekre jártak el az emberek dolgozni: Harkány Fürdõ Válla-
lat, Siklósi Áramszolgáltató, Dózsa Mgtsz, Drávaszabolcsi Lengyár, Parképítõ Vállalat
Pécs, Hídépítõ Vállalat Pécs, Vízügy Pécs, Kesztyûgyár Siklós, Állatforgalmi Vállalat Sik-
lós, Carbon Vállalat Komló. Az általunk készített interjúkból úgy tûnik, hogy a
nyolcvanas években a drávaszabolcsi lengyár, a nagyharsányi kõbánya, a pécsi vízmû
és a siklósi kesztyûgyár adott munkát a legtöbb drávacsehinek.
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11 Baranya Megye Levéltár, nyilvántartási szám: XXXII. 13. Községi Krónika, 1972.
január 1.

12 Errõl az egész kistérség vonatkozásában lásd Virág Tünde tanulmányát.
13 Drávacsehi 402 lakójából 1930-ban nemzetiség anyanyelv szerint: 391 magyar, 7

német, 2 horvát, 2 egyéb (minden bizonnyal cigány, hiszen Alsószentmártonban
384 fõ tartozott ebbe az „egyéb” kategóriába). 1941-ben 423 lakó között még min-
dig nincs cigány, pedig ekkor már külön népszámlálási kategória. A környék falvai
közül Alsószentmártonban 523, Gordisán 194, Oldon 69 cigányt számoltak. 

14 Baranya megyében a hatvanas években még 170 különbözõ nagyságú kolóniáról
tudnak. Ezek közül a legrosszabb lakásviszonyok többek között Gordisán voltak,
ahol 1961–1962-ben 175 fõ élt 35 házban, amibõl 31 putri. (Márfi, 2005)

15 Ez egy országos intézkedés része volt, melynek célja a külterületi cigánytelepek fel-
számolása és a cigányok falvakba való betelepítése volt. Lásd errõl bõvebben Virág
Tünde írását e kötetben. A gordisai teleprõl származók más részének Dráva-
palkonyán vagy Gordisán, a faluban segítettek házhoz jutni.

16 158 személy közül összesen 59-en születtek Drávacsehiben, közülük 26-an húsz év-
nél idõsebbek.

17 Sajnos a meghalt felmenõk születési helye nem derült ki az adatlapjainkból, ezért a
Drávacsehiben születettek közül sok esetben nem tudjuk, hogy az elõzõ nemzedék
is ott született-e.

18 Juhászék az elköltözésnek ezt az ütemét az egész kisrégióra általánosnak látják. Sze-
rintük 1960-ban alig több mint 20%-ban laktak olyanok az általuk vizsgált falvakban,
akik 1949-ben még másutt éltek, ma már az aprófalvban általában megkétszerezõ-
dött a nem helybéliek aránya. (Juhász–Kovács, [1988] 2006:233)

19 Lányáról utóbb még szólni fogunk, mert õ a következõ nemzedék integrációjának
és társadalmi mobilitásának szép példája.

20 Errõl a típusról, olyan beköltözõkrõl, akiknek „az élete máshol megfeneklett és a
falvak valamelyikében kezdték újra”, Juhász és Kovács is beszél. Az uradalmi cselédek
a beköltözõk elsõ sorában voltak itt is, akárcsak a térség többi falvában. (Juhász–
Kovács, [1988] 2006:237) Ugyanerrõl a folyamatról Vági is említést tesz. (Vági,
1991a)

21 A férfi azóta elhunyt.
22 Ennek egy része viszont nem bejelentett munka.
23 Ez elsõsorban a harkányi fürdõturizmust és annak kiszolgáló intézményeit jelenti.
24 Egy tipikus háztartás a kutatási naplónkban szereplõ adatok alapján: a nõ havi 17

ezer forint segélyt kap, a férjnek 52 ezer forint nyugdíja van 34 év munkaviszony
után. Házuk kívülrõl kopott és régi, belül komfortos: három szoba, kamra, fürdõ-
szoba, konyha. Kiskonyha, garázs, góré, füstölõ áll a telek hátsó részén. Nagy mély-
hûtõ áll a folyosón, amit a kertben termesztett növényekkel és hússal töltenek fel.
A tartós élelmiszereket Siklóson vagy Pécsett szerzik be úgy, hogy a reklámújságok-
ban követik, mikor mi olcsóbb, és akkor gyerekeik bevásárolnak, majd hazaviszik az
árut. A férj viszonylag jó nyugdíja lehetõvé teszi, hogy idõnként tartós fogyasztási
cikkeket vásároljanak, vagy a régi háztartási gépeket lecseréljék. 

25 Úgy tûnik, hogy szervezettség és az emberek közötti szolidaritás tekintetében Drá-
vacsehi elmarad attól, amit munkatársaim, Kovács Éva és Virág Tünde a lengyári ko-
lónián, vagy Alsószentmártonban tapasztaltak.

26 Községi Krónika, 1980:4.
27 Terepmunkánk során öt háztartásban láttuk jelét annak, hogy a vallásosság fontos

szerepet játszik az emberek életében. Egyikük Jehova tanúja lett, és máshova jár
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istentiszteletre (érdekes, hogy nem térít a faluban), egy idõs férfi, akit a falu bo-
londjaként tartanak számon, kézzel írott imádságos könyvét mutatta meg nekünk.

28 Ha Csite–Kovách Vidéki történetében megírt forgatókönyvét vesszük alapul, akkor a
Drávacsehin történtek egészen tipikusnak tekinthetõk: „A polgárok a legtöbb he-
lyen a településen született, a helyi közéletben addig is formális vagy informális ve-
zetõ szerepet betöltött tekintélyt választották polgármesterré 1990-ben.”
(Csite–Kovách, 2002:241) „A helyi elitek összetételének és az elitcsoportok hálóza-
tának újrarendezõdése a rendszerváltást követõ társadalmi változások egyik legfon-
tosabb eleme volt. A helyi hatalomban új szereplõk jelentek meg, amelyek elsõsor-
ban az önkormányzatok fölött szereztek befolyást. Az évized közepétõl fokozatosan
erõre kaptak a gazdasági elit helyi képviselõi, és mind nagyobb szerepet játszottak a
helyi politika irányításában és ellenõrzésében, valamint az országos politikai pártok
helyi kapcsolatainak megszervezésében.” (Csite–Kovách, 2002:234)

29 Erzsébet asszony elõször 2002-ben, másodszor 2006-ban nyerte meg a helyi válasz-
tásokat. 2006-ban a testületi tagjelöltek közül a legtöbb szavazatot a férje kapta. 

30 Juhász és Kovács éppen ezért slummosodásról beszél.
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KOVÁCS ÉVA

„Ki vagyunk esve a külvilágból” 
A lengyári kolónia 

„A lengyárat keressük, egy falusi fiatalasszony mutatja
az utat, menjenek egyenesen a kémény irányába, s ott
balra forduljanak. A kihalt mellékúton nyoma sincs
az életnek. Kerítés nincs, az utat egy árva sorompó
zárja le.”
Cseszák Gyöngyi: Drávaszabolcson újra élni kezd a
gyár – Len után vas. Magyar Hírlap, 1980. február 6.

Az 1980-as újságcikk – mely mellesleg épp a gyár bezárásának árnyékában
íródott – megtévesztõen hasonló hangulatot áraszt, mint amilyen 2005 ta-
vaszán fogadott bennünket, amikor elõször kerestük fel a „lengyári lakóte-
lepet”, hogy eldöntsük, illik-e az aprófalvas kutatás más terepeihez. Élet-
nek – a faluból nézve – nyoma sem volt. Ezt az elsõ benyomásunkat aztán
alaposan kimosta belõlünk a nyári intenzív terepmunka és az azt követõ láto-
gatások a kolónián.1 Ezért épp ideje, hogy visszatérjünk ehhez az elsõ kép-
hez, mikor a peremhelyzet kialakulásának okait és megváltoztatásának esélyeit
latolgatjuk.

A lengyári kolónia régi lakói, akik már a hatvanas-hetvenes évektõl itt
tengetik életüket, ma egészen más képet festenek nekünk a gyár szocialista
múltjáról. Abban ezek az évtizedek teli vannak élettel: nehéz fizikai mun-
kával és olykor kényszerû és keserves, de olykor kellemes közösségi léttel,
gyerekzsivajjal és mulatságok zajával –  sok örömmel és persze sok szenve-
déssel is. Nagyon valószínû azonban, hogy ezt az élettel teli világot már ak-
kor is szakadékok választották el a falutól, mely a gyárat befogadta.2 A koló-
nia és a gyár – források szûkében szükségszerûen elnagyolt és kutatásunk
tárgyához való kapcsolódásában csak parciálisnak tekinthetõ – története
legalábbis erre enged következtetni.
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A „régmúlt”: a kolónia és a gyár – egy test, egy lélek3

„Ezeken a nyomorult telepeken a ház, a barakk
mindig erõsebb, mint az ember. Lakóit legyõzi a mosa-
kodás nehézsége, az emberi élet lehetetlensége, s végül
kopottak, pállottak lesznek, mint maga a ház.”
Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság.
Budapest: é. n. (1938):146.

A Dunántúli Rostkikészítõ Vállalat Kenderüzeme 1956 tavaszán kezdte mû-
ködését Drávaszabolcson (elõdje, a régi kendergyár már az 1900-as évektõl
ott mûködött). Az üzem hozzávetõleg 80 hektárt foglalt el a falu határában:
a terület jó részét azonban külsõ munkákra (szárítás, áztatás) használták –
az üzem csak néhány épületbõl állt. 1963 áprilisában a kendert a len vál-
totta fel, s az üzemet átkeresztelték a Rostkikészítõ Vállalat Drávaszabolcsi
Lengyárává. Az új profilnak köszönhetõen a foglalkoztatottak száma a korábbi
200–250 helyett 450–480 fõre duzzadt, ebbõl 250-en helybõl, illetve a kö-
zeli falvakból, 200–230-an pedig az ország legkülönbözõbb pontjairól ke-
rültek a gyárba,4 még az Alföldrõl is, a nagy tiszai árvíz után. A hirtelen kiala-
kult munkaerõ-kereslet miatt (mivel a lengyártás jóval több kézi munkát
igényelt, mint a kender), noha törvénybe ütközött, a gyár olykor kiskorú,
iskolaköteles gyermekeket is alkalmazott,5 sõt, a telepi legendárium szerint
a gyár egyfajta menedékévé vált a másutt lecsúszott, esetleg börtönviselt
férfiaknak s az elvált asszonyoknak, leányanyáknak.6

1. táblázat. Népszámlálási adatok a lengyári teleprõl 1930–2001

* 12 fõ lakóházban, 23 lakásban. 1970 után a népszámlálások nem közölnek részletes adatokat a
külterületi lakott helyekrõl.

A gyárban a lent a gubózástól a rostgyártásig dolgozták fel. A nyersanyag
1970-ig kisvasúton, késõbb teherautón érkezett a környezõ megyékbõl: naponta
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15–20 vagon. Elõbb gépekkel legubózták, az asszonyok kévékbe kötötték,
majd kazlakba hordták. Innen került a gyár területén álló medencékbe,
ahol a férfiak elrendezték a kötegeket. Ezután elárasztották a medencéket,
sokáig a harkányi fürdõ leeresztett vizével, ami vezetéken érkezett a gyárba.
Mivel az áztatáshoz meleg vízre volt szükség, ha kellett, a pozdorjával fûtött
kazán melegítette fel (újra) 30-32 fokosra a vizet. Az áztatott lent vasszul-
fáttal kezelték, hogy gyorsabban meginduljon a rothadás. Két-három napos
ázás után rakták ki a kévéket a medencékbõl: egy kéve szárazon 5-6 kg, vi-
zesen 28 kg lehetett. A férfiak a vegyszeres vízben állva emelték ki a kévé-
ket, melyeket az asszonyok szétnyitottak, és aztán sátrazva szárítottak a sza-
badban, majd megtilolták a rostkikészítõ üzemben.7 Az áztatás volt a
legnehezebb munka: a férfiak a két méter mély medencébõl hajították ki a
megázott kötegeket, az asszonyok pedig e súlyos, nedves kévéket bontották
szét és „sátrazták” – míg le nem esett az elsõ hó. Ennél valamivel köny-
nyebb helyzetben voltak a gubózók és a tilolók, bár az épületek rossz szige-
telése miatt a munkakörülmények ott sem voltak kíméletesek. A munkáshie-
rarchia ebbõl adódóan sajátosan keveredett a lengyárban: a legmagasabb
fizetést az áztatók kapták, mert õk teljesítménybérben dolgoztak, azonban
le is nézték õket, mert állandóan mocskosak és büdösek voltak.8 Mégis, e
hierarchiát felborította az a tény, hogy Drávaszabolcson a lengyártás meg-
õrizte alapvetõen paraszti kézimunka-jellegét, ezért a munkafeladatok is vál-
takoztak az idõjárással: amikor az áztatási munkák lezárultak, a munká-
sokat a tiloláshoz fogták be. Mindent összevetve, mára a legnagyobb
presztízse a nehéz fizikai munkát végzõ, áztató férfiaknak maradt.

Az új, szociálisan nagyon sebezhetõ munkaerõ elhelyezése komoly gon-
dokat okozott a gyárvezetõségnek. Kezdetben hiányzott az állandó üzem-
orvosi szolgálat, valamint a bölcsõde és a napközi a családos dolgozók gye-
rekei számára. A vezetõség részérõl megfogalmazódott az az igény is, hogy
a munkaerõ buszoztatásával, illetve vonatoztatásával (ekkor még mûködött
a lengyári vasút) könnyítsen a szállásproblémákon – s valamelyest röghöz
kösse dolgozóit, enyhítve ezzel a fluktuációból származó feszültségeket. A mun-
kások egy része albérletben lakott Drávaszabolcson, ami jelentõsen felverte
a szobaárakat a faluban.9 Mindazonáltal az is kivehetõ a községi jegyzõ-
könyvekbõl, hogy a település vezetése egyáltalán nem szorgalmazta a mun-
kások kiköltözését a faluba. A helyiek gyalogosan, illetve kerékpáron közle-
kedtek a gyárba, noha az utak már akkor is szinte járhatatlanok voltak.
A vidékieket a gyár területén álló „barakkszerû” férfi és nõi munkásszállá-
son helyezték el.10 A két nõi- és egy férfiszálláson nyolc-kilenc munkásra jutott
egy szoba. (1965-ben – a második nõiszállás átadása után – 95 nõ és 55 férfi
lakott a munkásszálláson.) A szállót a dolgozóknak kellett takarítaniuk – a
gyár takarítónõt az elsõ tíz évben nem alkalmazott. Már ekkoriban is volt
három jobb minõségû szolgálati lakás (kétszoba-konyhás, saját mellékhelyi-
séggel) és hat kisebb (szoba-konyha és közös mellékhelyiség) a vezetõk
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számára. További tíz család egyszobás lakásban élt – még a tanácsi jegyzõköny-
vek szerint is „kielégítõnek nem mondható” körülmények között. A gyár veze-
tõsége több alkalommal jelezte a „felettes hatóságnak”, hogy 40 lakást szeretne
építeni munkásainak, erre azonban csak a hetvenes évek elején került sor.

A kétszáz, kolónián élõ munkás a faluban volt kénytelen bevásárolni,
mert a gyár területén nem volt közért. A munkások többsége 30 éven aluli
volt, filmvetítésen kívül azonban más kulturális lehetõség nem kínálkozott
számukra a gyár területén.11 Az interjúkból az az összképünk alakult ki,
hogy mind a gyár területén, mind a falu egyetlen vendéglõjében, a Zsinkó-
ban masszív ivászat folyt – akkoriban ez jelentette az egyetlen kikapcsoló-
dási lehetõséget a munkások számára. A jegyzõkönyvekbõl az is kikövet-
keztethetõ, hogy a lengyári „ifjúság nem volt elég szervezett”, és az
interjúk tanúsága szerint az MSZMP-tagok száma is elenyészõ volt (30–40
párttaggal lehetett számolni).12 Mindez tovább erõsíti azt a feltevésünket,
hogy a kolónia és maga a gyár nemcsak a falu, de a pártállam horizontjá-
nak is csupán a szélén sejlett fel. 

1965 végére a helyzet kissé konszolidálódott, noha – részben a roppant
nehéz fizikai munka, részben a munkaerõ fent vázolt szociális helyzete miatt
– éves szinten továbbra is 40–50%-os fluktuációval lehetett számolni. A mun-
kásokat újsághirdetés és toborzás útján pótolták – a hatvanas évek máso-
dik felében kb. 400 alkalmazottja volt a gyárnak. A nõiszálláson öt szobában
43-an, a férfiszálláson a tíz szobából mindössze háromban összesen 23-an
laktak (utóbbiban sem vízvezeték, sem központi fûtés nem volt). A kolónia át-
építésével 1967-ben már öt kétszoba-konyhás és öt szoba-konyhás lakás kelet-
kezett, és a mellékhelyiség nélküli lakások száma hétre csökkent. (Lásd 1. tér-
kép: A lengyár és a kolónia)

A munkásszállások az átalakítás után öt-öt szobával rendelkeztek, ekkor
már csak 15 férfi és 26 nõ lakott a szálláson. A szállás épületében kialakított
orvosi rendelõben hetente két nap rendelt az üzemorvos. 1971 januárjától
– a könnyûipari átszervezéseknek köszönhetõen – a gyár ismét nevet vál-
toztatott (Lenfonó és Szövõipari Vállalat Drávaszabolcsi Lengyára). A cég a
budakalászi központú Budaflax alá tartozott, ennek alközpontja volt a komá-
romi lengyár, melynek egyik gyáregységeként üzemelt a drávaszabolcsi.
Miután a vasúti alapanyag-szállítást megszüntették, 8,5 km utat kellett épí-
teni a gyárhoz (részben saját munkások alkalmazásával), és a len is meg-
sínylette a többszöri átrakodást. Innentõl datálható a gyár hanyatlása.13

1973-ra a foglalkoztatottak létszáma 297 fõre apadt, részben a lenipar
KGST-n belüli általános válsága, részben a gépesítés miatt. (Az áztatást
1973-ig kézi erõvel, 1973-tól – egy helyi fejlesztésnek köszönhetõen – daru-
val végezték.)14 A drága szállítási költségeket a gyárvezetõség mezõgazdasági
termelõszövetkezetekben létrehozott melléküzemágakkal próbálta kiküszöböl-
ni: gubóüzem nyílt Pincehelyen és Attalán.15 1973-ban új pozdorjaprés-üzemet
állítottak fel, 1974-ben 1,4 millió Ft értékben gépeket és épületeket újítottak fel.
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A munkások bére ebben az idõben jelentõsen meghaladta az országos
átlagbért (évi 27 458 Ft),16 és gyorsabban is emelkedett annál (1977-ben
például egy év alatt 12,2%-kal). 1975-tõl a bejáró munkásokat – ezek elsõ-
sorban alsószentmártoni cigányok voltak, akiket továbbra is úgy toboroz-
tak a legnehezebb, áztatói munkákra17 – külön busszal szállították a gyárba.
Egyúttal korszerûsítették a munkásszállásokat: ekkor bõvítették ki a len-
gyári kolóniát, és utat is építettek. A telepi felújítások és építkezések 1976-ra
zárultak le: a régi vaságyakat „korszerû heverõkre” cserélték, a munkásszál-
lóhoz tartozó konyhákba új bútorokat és villanybojlert vettek, a 31 vállalati
bérlakást mûanyag padlóval látták el, a lakások környékét pedig lebetonozták,
és járdákat építettek hozzájuk. Az évtized végére az átlagbér 33 ezer Ft-ra
emelkedett.18 Mindeközben azonban a válság elérte a drávaszabolcsi kis
lenüzemet is:19 noha a korabeli tudósítások a termelõszövetkezetek által be-
szállított len rossz minõségével okolták a gyenge gazdasági mutatókat, tud-
ható, hogy nem ez volt a legfõbb oka a rossz termelési adatoknak, sokkal
inkább az a 20-30 éves lemaradás, amely a magyar textilipart általában jel-
lemezte, s melyet csak tetézett a len háttérbe szorulása a KGST-piacokon.20

1979. december 31-én az üzemet „gazdaságtalanság” miatt felszámolták.
A megelõzõ év bizonytalanságban telt, nem lehetett tudni, ki veszi át a gyár-
telepet – ennek következtében a munkáslétszám 200-ról 120 fõre apadt,
„részben az újtól való félelem, részben pedig az alacsony képzettségi színvonal
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miatt. Az üzem vezetõgarnitúrája a törzsgárda tagokkal együtt azonban
maradt.”21 1979 szeptemberében még úgy tûnt, hogy a Budapesti Szellõzõ
Mûvek veszi át a lengyárat és munkásait: a felszámolóbiztos és a cég képvi-
selõje meg is állapodott abban, hogy fokozatosan átképzik a munkásokat.
A lengyári gépeket leszerelték, az áztatókat szélnek eresztették, és meg-
kezdték az új gyár felszerelését. A munkások közül 15-öt Budapestre küld-
tek átképzõ tanfolyamokra. Október végén a Szellõzõ Mûvek mégis elállt
az üzlettõl.22

December 15-én a Cserkúti Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Gépgyártó
és Szolgáltató Vállalat 6/2 üzeme jelent meg Drávaszabolcson, és néhány
nap alatt átvette a gyárat. December 27-én a régi és az új vezetõk a maradó
munkásokat újra besorolták: ez a korábbi bérek általános csökkentését
vonta maga után. Végül 96 munkás és 14 alkalmazott állt be a Mezõgép-
hez. Februárban a munkások hegesztõtanfolyamon vettek részt (14 nõ, 18
férfi), mert a Mezõgép darukat, alumíniumtartályokat és hûtõházi tolóajtó-
kat kezdett gyártani az üzemben. Az új, 105 fõs állományból ekkor 78-an
voltak a lengyár egykori dolgozói. A Mezõgép a 80 hektáros terület nagy
részét átadta a termelõszövetkezetnek, a telepi lakások a tanácshoz kerül-
tek.23 A cég kerítést húzott a gyárépületek köré, „hogy ne járkáljanak át az
üzemen a telepiek”24 – ez idõ tájt készültek azok az elkerülõ földutak, melye-
ken máig közlekednek a lakók. És ekkor szakadt ki a gyáregyüttes testébõl
a kolónia, hogy végül „társasházként” folytassa életét.
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A közelmúlt: a kolónia mint társasház

„Magunkra vagyunk hagyva, mi nem tartozunk a falu-
hoz, most úgy mondom. Mi gyáriak, ha fölmegyünk,
jó, én 18 évet ott fönn laktam, mondjuk engem úgy
jobban ismernek. De itt azért a gyáriakat – itt már
észre lehet venni, amikor az én fiam ide leköltözött,
meg amikor még albérletbe laktam a faluba, több
barátja volt a falubeliek közül, most már ez már le-
kopott. Mert most már ez egy ilyen – Csikágónak van
mondva. Ezt mondják a falusiak, ez Csikágó, hát itten
néha olyanok laktak, hogy… magyarul ki ne mondd.
És ez elterjedt. Amikor már valaki mondja, hogy itt
lakom, akkor már húú, akkor már Csikágóba vagy,
akkor már az nem ember. Ember, de mégse.”
Interjú P. J.-vel. (Készítette Pulay Gergõ és Katus Eszter
2005 júliusában.)

Egy ipari kolónia értelmét veszíti, amikor az ipar elhagyja – így történt a
lengyári kolóniával is.25 A hosszú agónia miatt a munkások egy jelentõs része
már korábban távozott a gyárból, illetve nem lépett át a Mezõgépbe. A kap-
csolat, mely a gyárat és a telepi lakókat jogilag, szociálisan és mentálisan is
összekötötte, 1980-ra lényegében felbomlott.26 Mivel a bezárás még jócs-
kán az államszocializmus idejére esett, és a Mezõgép a közel 80 hektárnyi
területbõl mindössze hatra tartott igényt, komoly huzavona kezdõdött a gyár,
a drávaszabolcsi tanács és a Dózsa Mgtsz között, hogy mi történjen a fenn-
maradó – eredendõen a magyar állam tulajdonát képezõ – 74 hektárral,
beleértve a kolóniaépületeket (nem egészen hat hektár) és az ott élõ 31
családot.27

A földterületeket az állam a téeszre hagyományozta, elõtte azonban hoz-
závetõleg egymillió forint értékû rekultivációra kötelezte a Lenfonó- és
Szövõipari Vállalatot. Több vita és fellebbezés után a Bólyi Mezõgazdasági
Kombinát és a Dózsa Mgtsz vállalta a rekultivációt a területen található fa-
anyag ellenértékeként, míg a Sellyei Vízgazdálkodási Társulat a makadá-
mok megszüntetését, a kábelbontást és a földmunkákat, maga a téesz pedig
a mélyszántást végezte a területen álló raktárépületekért cserébe.28 Valódi
rekultiváció helyett tehát szocialista „nagykaláka” – hoci-nesze, adok-kapok
– zajlott a területen, melynek a bekötõút menti fasoron kívül lényegében
minden áldozatul esett.

A kolóniát és az azt övezõ kiskerteket a Lengyár ekkor térítésmentesen a
községi tanács kezelésébe utalta, amelynek azonban nemigen akaródzott
átvenni a „lakótelepet”. Addig a kolónialakásokat a lengyártól bérelték a
dolgozók igen kedvezõ (60–100 Ft körüli) havi díjért, viszont meglehetõ-
sen kedvezõtlen jogi feltételek mellett: harmadik személyt nem fogadhattak
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be huzamosan a lakásukba, továbbá a lengyár kikötötte, hogy a bérlõ a mun-
kaviszonyt tíz évig nem szüntetheti meg.29 A két dupla sor (lásd 1. térkép)
lakásainak állaga az átadási jegyzõkönyv tanúsága szerint már ekkor is „külö-
nösen rossz” volt: a Járási-Városi Tanács fõelõadója szerint a kolónia új tulaj-
donosának, a drávaszabolcsi tanácsnak kötelessége lett volna e barakképü-
leteket felújítani (szigetelés, nyílászárók cseréje, szobák melegpadlóssá
alakítása), ami akkori áron hozzávetõleg 1,7 millió Ft-ra rúgott volna.30 A köz-
egészségügyi és járványügyi orvosszakértõ ezzel szemben az összes telepi
lakást – még egy esetleges felújítás után is – csak átmeneti szállásra tartotta
alkalmasnak. Vitás kérdésként merült fel a víz- és elektromos energia ellá-
tás is, mert ezeket addig közvetlenül a gyártól kapták a lakások, és saját
órákkal nem rendelkeztek – ezek megoldását a Lenfonó és Szövõipari Vál-
lalatra rótta a jegyzõkönyv. A tanácskozás azonban kudarcba fulladt, mert
minden potenciális költségviselõ fél bejelentette, hogy nincs fedezete a
szükséges munkák elvégzésére. 

Míg tehát a földterületek esetében addig alkudoztak a felek, amíg a tör-
vényi elõírások betartásával és pénzmozgás nélkül (!) sikerült mindent át-
adni a téesznek (s valószínûleg mindenki jól járt a végén), addig a munkás-
lakások – és a bennük élõ emberek – sorsa jóval kevesebbet nyomott a
latban. Az egyik jegyzõkönyv szerint „a lakásokat a lakók szeretnék megvá-
sárolni, s ez lenne a legmegfelelõbb megoldás is, mert a tanácsnak a laká-
sok mûködtetésére, fenntartására, esetleges tatarozására lehetõsége
nincs”.31 Azt, hogy kényszer-vásárlásról volt-e szó a lakók esetében, ma már
nehéz rekonstruálni – mindenesetre más választásuk nem maradt. Miután
sem a Mezõgép, sem a Drávaszabolcsi Tanács nem mutatott hajlandóságot
a kolónia átvételére, a lengyár közvetlen értékesítési igényt nyújtott be a
Baranya Megyei Tanácshoz.32 Egy évvel a földterületek átruházása után,
1981. december 14-én (a Pécsi Ingatlankezelõ Vállalat bevonásával)33 a volt
vezetõi lakások kivételével, melyeket egyenként értékesítettek, megalakult
a „Társasház”. (Lásd 1. térkép)34 Az egy évvel azelõtt még átmeneti szállás-
nak sem alkalmas lakások tehát rövid idõ alatt „öröklakásokká” avanzsál-
tak. A lakók viszonylag olcsón hozzájutottak egykori bérleményeikhez (pár
ezer Ft-tól 25 ezer Ft-ig terjedt a vételár skálája, a legdrágábban a három
parasztház jellegû épület kelt el).
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A jelen: a kolónia mint „aprófalu”

„Itt mindegy, hogy ki cigány és ki nem az, mindenki a
kisebbséghez tartozik.”
Interjú K. Sz.-szel. (Készítette Katus Eszter és Szabolcska
Orsolya, 2005. július.)

Az alábbi fejezetben a kolónia közelmúltjának és jelenének feltárásán ke-
resztül arra próbálunk választ találni, vajon milyen településként határoz-
hatjuk meg e társadalmi teret, azaz: aprófalu-e a lengyári telep?

A társasházzá alakulás, illetve magántulajdonná válás után a kolónia ne-
gyedszázadra Csipkerózsika-álomba szenderült. A községi fejlesztések elke-
rülték, s nem hagyott nyomot rajta az az átmeneti fellendülés sem, melyet
a horvát bevásárlóturizmus jelentett a rendszerváltás éveiben (egészen a
jugoszláv háború kitöréséig), s amely fellendülés „sebeit” egyébként Drá-
vaszabolcs mindmáig viseli. (Legyen elég itt most csak a bezárt halászcsár-
dára utalnunk, mely magát „otroveno/nyitva” feliratú táblában végzõdõ,
ember nagyságú ponttyal hirdeti; az abdai bazársort idézõ kihalt üzletekre
az út két oldalán; a félkész „bevásárlóközpontra” a falu északi végén; vagy
a helyiek által csak „kínai nagy falnak” becézett betonmonstrumra, mely a
község déli határában áll a jövendõbeli – ám végül soha meg nem épített –
kínai piac mementójaként.)35

A telep lakóit egy ideig még foglalkoztatta a Mezõgép, a rendszerváltás
szele azonban 1993-ban ezt az utolsó közeli munkalehetõséget is elvitte. A gyár
területét a privatizáció során két agrárvállalkozás szerezte meg: egyik felét
az átalakult téesz (a Drávaszabolcsi Mezõgazdasági Rt., melynek elnöke
nem mellesleg a falu polgármestere), a másikat egy helyi vállalkozó, aki rak-
tárként és sertéshizlaldaként hasznosítja (a hizlaldában 2005-ben 15
tenyészkoca, egy apaállat és az õ szaporulatuk tette ki az állományt).36

Munkalehetõség – mivel a gyárépületeket alapvetõen raktárként használják
– egyikben sem adódik a telepen lakóknak. 

A két vállalkozás megerõsíttette a gyárat körbeölelõ kerítést, és kutyák-
kal õriztetik a területet. A telepi lakások – melyek, mint láttuk, már új ko-
rukban is hagytak némi kívánnivalót maguk után – az elmúlt két és fél évti-
zedben jelentõsen lepusztultak: ott jártunkkor pergett a vakolat, beáztak a
palatetõk, rogyadoztak a kémények. A telepnek és a hozzá vezetõ útnak
nincs közvilágítása, az ügyeletes és a körzeti orvos még hívásra sem megy
ki. 2002-ben a DÉDÁSZ és az önkormányzat korszerûsítette a villanyvezeté-
keket és a villanyórákat, az önkormányzat 2004-ben (miután a telep felszá-
molásának tervétõl elállt – de errõl késõbb) minden lakásba bevezette az
önálló mérõórás ivóvizet. A lakások némelyikét a lakók korszerûsítették:
fürdõszobát, WC-t alakítottak ki – a szennyvíz elvezetése azonban nem min-
denütt megoldott. Több lakásnak még ma is közös WC-je van. Az a néhány
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család, amely megtehette, hogy lakását korszerûsítse és kicsinosítsa, azóta
többször is megbánta, hogy beruházott a kolóniába. Úgy vélik, ha menné-
nek, nem tudnák annyiért sem eladni a lakásukat, amennyit ráfordítottak.

Mindazonáltal a porták többsége gondozott, virágágyások, veteményesek,
gyümölcsfák díszítik a néhány négyzetméteres kerteket, többen tartanak apró-
jószágot is. A „telkek” egy részét tulajdonosaik el is kerítették, csengõt azon-
ban egyetlen lakásban sem használnak – nem is nagyon van szükség rá: a kutyák
már jó elõre jelzik az idegen közeledését. A kiskertek mindazonáltal nem al-
kalmasak arra, hogy akár egyetlen személyt is ellássanak zöldséggel és gyü-
mölccsel: túl aprók és túl rossz a fekvésük ehhez. A közeli erdõ és a Dráva je-
lent még némi kiegészítõ forrást: a telepiek közül sokan gombásznak, csigát
gyûjtenek, horgásznak, de az orvvadászat sem ritka. 

A többség kerékpáron vagy gyalogosan közlekedik, jó, ha öt – legalább
15 éves – autót láttunk a kolónián. Nemcsak a telep, de Drávaszabolcs köz-
lekedési helyzete is siralmas: például arra, hogy a közeli beremendi cement-
gyárba – mint az egyik lehetséges munkahelyre – busszal eljussunk, négy
órát kellene szánnunk. Így nem csoda, ha a telepiek a téli hónapokban is
inkább kerékpárra szállnak (már akinek egészsége engedi).37 Esõs idõben a
teleprõl a faluba biciklizés is viszontagságos: hivatalos ügyek intézéséhez,
iskolába járáshoz stb. váltóruhát visznek ilyenkor az emberek.38

Nyilvános telefonfülke nincs, a nyolcvanas években a közös képviselõ laká-
sába a tanács bekötött egy segélykérõ telefont, melyet aztán a konfliktusok
és visszaélések miatt végül az ingyenes számok hívására korlátoztak. A kül-
világgal való kapcsolattartás egyetlen módja a mobiltelefon – amíg „el nem
fogy az egység”.39 Az önkormányzat kolóniáért felelõs megbízottja éves átlag-
ban egy alkalommal keresi fel a telepet, amelynek – noha a drávaszabolcsi
népesség 10%-a itt él – nincs képviselete a faluban, és egy telepi jelölt fel-
tehetõleg nem is szerezne kellõ mennyiségû szavazatot az önkormányzati
választásokon. A telepiek viszont nem is fizetnek kommunális adót, és lénye-
gében nem vesznek részt a falu társadalmi életében sem: nem járnak a
nyugdíjasklubba és más falusi rendezvényekre, s egy-egy notórius kocsmá-
zót leszámítva nemigen jelennek meg Drávaszabolcs nyilvános tereiben.
Néhányan ugyan eljárnak napszámba a faluba, de ilyen jellegû idénymun-
kák is inkább a kistérség távolabbi településein adódnak – elsõsorban Vil-
lányban és Harkányban. Néhány nyugdíjas asszony el-elmegy a rendszer-
váltás után elharapódzó „túrsz”-okra (ezek azok a kirándulások, amelyekre
rendszerint nem kell befizetni, viszont végig kell nézni legalább egy termék-
bemutatót), melyekrõl aztán elképesztõ szuvenírokkal térnek haza. A tele-
pen ritka a látogató is: a felnõtt gyerekek csak nagy ritkán jönnek el szüleikhez,
barátságok pedig inkább a telepen belül keletkeznek. Meglehetõsen zárt és
marginalizált a kolónián élõk közössége.
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1. ábra. A lengyári telep lakóinak megoszlása, 2005. nyár

A régi lengyári dolgozók, illetve leszármazottaik közül ma 14 család lakik
a kolónián, 9 család az elmúlt években költözött a telepre, összesen körül-
belül 70–75-en élhetnek ott. (Lásd 1. ábra) Az új lakók vagy megvásárolták
a lakásokat (a nagyobb kolónialakások ára 2002-ben 600 ezer Ft-ra, az „elit-
soron” állóké 1 millió Ft-ra rúgott), vagy tulajdonosaiktól bérlik azokat. E kis
közösséget – hogy mennyiben az, azt késõbb tárgyaljuk – is kettéosztja a tér:
a „fönti”, régi vezetõi lakások mai lakói meglehetõsen elkülönülnek a lenti
„társasház” közösségétõl, bár a fiatalabb nemzedékek között van kapcsolat.

2. táblázat. Foglalkoztatási adatok Drávaszabolcson
és ezen belül a lengyári telepen (2005)40

A foglalkoztatási adatok a telep hátrányos helyzetérõl megfogalmazott
állításainkat erõsítik meg. A telepiek többsége nyugdíjas, illetve rokkant-
nyugdíjas vagy munkanélküli, mindössze nyolc embernek van rendes állása
(ez három családot jelent), hozzávetõleg tíz férfi él helyi közmunkából, illetve
más szociális foglalkoztatásból származó tevékenységbõl, és négy asszony
és egy férfi van GYED-en. (A kisgyermekes családokat lásd a 2. ábrán.)
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Tizenkettõ hatévesnél fiatalabb gyermek él a telepen, és egy kamaszkorú.
Sokan fordulnak az önkormányzathoz alkalmi és rendszeres segélyért – a
polgármester szerint õk a frissen beköltözött romák. A mi interjúinkból ez-
zel szemben úgy tûnik, hogy nem csak a romák és nem csupán a frissen be-
költözõk részesülnek az önkormányzati segélyekbõl.41 Egy 60 ezer Ft körüli
nyugdíj egyébként már elitpozícióra jogosít fel a kolónián.

2. ábra. Kisgyermekes fiatalok a telepen

Lásd Szabolcska Orsolya tanulmányát e kötetben. Anonimizált nevekkel.

Négy nemzedéket ölel fel a közösség – úgy is mondhatnánk, egy ember-
öltõ (40–45 év) óta létezik ebben a formájában a lengyári kolónia, s minden
nemzedék képviseli magát még ma is. Hét nagyobb rokonsági hálózatot sike-
rült feltárnunk – amely szám egy ilyen kicsiny közösség esetén jelentõs,
mondhatni falusias vonásokat kölcsönöz a telepnek. (Lásd 1. ábra összekötõ
vonalai)

A migráció a kolónián aprófalusias vonásokat mutat: az elmúlt 15 évben,
a régiek közül, aki tehette, elhagyta a kolóniát, s többnyire azok maradtak,
akiknek nem kínálkozott jobb lehetõség a faluban vagy másutt. A beköltözõk
közös vonása, hogy olcsón jutottak itt lakáshoz: olcsóbban, mint bárhol
másutt a környéken. Vannak közöttük régi lengyáriak, akik egyszer már ki-
törtek az itteni szegénységbõl, takaros házat vettek maguknak a faluban
vagy Harkányban, melyet aztán gyermekeikre hagytak, akik gyakran e telepi
lakással „adtak túl” a szülõkön. És vannak olyan egyedülálló nyugdíjas asz-
szonyok is, akik hasonló okokból kerültek ide, bár semmi közük a lengyár
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múltjához. Az egyedülálló nyugdíjas asszonyok igyekeznek mihamarabb
élettársat találni maguknak, hogy stabilizálják a helyzetüket a kolónián. Leg-
inkább irigylésre méltó helyzetben az van, aki ezen az úton akár a faluba is
„felklasszálódhat” (ahol elvált vagy megözvegyült férfiakról gondoskodik).
A leginkább számkivetett helyzetben tehát az özvegy és egyedülálló férfiak
és nõk vannak.

A frissen betelepülõk másik kis csoportja az a néhány fiatalasszony, aki
férjéhez vagy élettársához költözött ki a telepre. Végül a harmadik, legmoz-
gékonyabb csoportot azon fiatal cigány családok alkotják, akik csupán bér-
lik a lakásokat, illetve „szocpol” segítségével jutottak hozzá. Õk nemcsak
szociálisan, de szimbolikusan is kiszolgáltatottak a telepen. Nagyon úgy tû-
nik, a kolónia számukra nem igazán jó megoldás – csupán az elmúlt évben
négy család költözött be, majd ki innen.

Különösen nehéz helyzetben vannak a telepen a kisgyermekek és a kis-
gyermekes családok.42 A telepi gyerekek jóval nehezebben jutnak el a falu
óvodájába, iskolájába, mint a falusiak, s gyakran hallottunk arról, hogy a fa-
lusiak lenézik, kiközösítik õket. Az iskolában csak fokozódnak az ellenté-
tek, továbbtanulásra pedig csak elvétve (két családnál) találtunk példát.

Ad hoc kérdésünkre, hogy mennének-e vagy maradnának, ha lenne válasz-
tási lehetõségük, a telepiek harmada azt válaszolta, hogy szívesen távozna
innen, ha tudna. Ennek kapcsán vethetõ fel az a kérdés, hogy kit képes
megtartani a telep és a telepi közösség, s kit nem. A gyári nyugdíjból vagy
bármely más rendszeres jövedelembõl – úgy-ahogy – ki lehet jönni itt. A leg-
kevésbé rossz anyagi helyzetben azok a családok vannak, amelyekben két
egészséges nyugdíjas van (az ilyen persze nagyon ritka húszévnyi lengyári
munka után), illetve ott, ahol 2-3 generáció él együtt. Elõbbi esetben az
50–60 ezer Ft-os nyugdíjakból még megtakarításra is találunk példát, utób-
biban a nagyszülõi nemzedék támogatja a gyerekeket az unokák felnevelé-
sében. A még aktív telepiek jó része feketemunkából él: az üzleti segéd-
munka, a takarítás és a napszám a fõbb bevételi forrás.43 Jelentõs – de csak
átmeneti – foglalkoztatást jelent a közmunka, illetve ott jártunk idején a Sik-
lós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet (SVCÉSZ) európai uniós
pályázatának keretében zajló lakásfelújítások. Utóbbi 5–10 telepi férfit fog-
lalkoztatott 6–12 hónapon át minimálbérért kõmûves segédmunkára.

A telepiek megélhetési lehetõségeirõl általánosságban tehát az mondható
el, hogy igazából a rendszerváltás elõtti munkaviszony alapozza meg a jelenbeli,
illetve a jövõbeli boldogulást: jelenleg lényegében semmilyen munkalehetõség
nem kínálkozik a telepi középnemzedék számára, így aztán a nagyszülõi nem-
zedék szerepe a mindennapi boldogulásban radikálisan felértékelõdött. Nem
ritka, hogy a nyugdíjas nagyszülõk vállán nyugszik mindhárom generáció meg-
élhetésének terhe. Így aztán egyáltalán nem csoda, hogy a telepiek között
élénk a nosztalgia a múlt, különösen a Kádár-korszak iránt, s az sem, hogy ezt
a szemléletet örökítik tovább gyermekeikben, unokáikban is. 
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Sokan élnek a telepiek közül adósságspirálban: korábban felvett bank-
kölcsönöket próbálnak újabb bankkölcsönökkel fedezni. E kölcsönök álta-
lában még a szokásosnál is „drágábbak” számukra, hiszen nem rendelkez-
nek kellõ pénzügyi ismeretekkel, illetve nem jogtudatosak – sok keserû
történetet hallottunk errõl. A bekötõúton álló élelmiszerbolt is rendszere-
sen hitelez a telepieknek, a tartozás-nyilvántartások közszemlére vannak
téve a kasszánál, a cigarettás polcon. Uzsorakamatokról ez esetben nem
hallottunk, a telepiek úgy tartják, hogy azért éri meg a boltosnak a hitel-
nyújtás, mert így többet vásárolnak, s segélyosztáskor, illetve fizetésnapkor
úgyis rendezik tartozásaikat. A notórius tartozók megsárgult lapjait még
õrzik a boltosok, de azt állítják, az adósok feléjük sem mernek nézni, mióta
nem fizették ki a hitelt.

A frissen betelepült cigány családokat a telep nem képes megtartani.
Részben azért, mert a telepi „õslakosok”44 többnyire erõsen cigányellene-
sek, s ha tehetik, megakadályozzák, hogy cigányok költözzenek közéjük.45

Mindazonáltal a helyiek cigányellenes beállítódása valószínûleg kevesebbet
nyom a latban, mint az, hogy a telepen (és az egész kistérségben) a megél-
hetési lehetõségek a szakképzetlen munkaerõ számára csekélyek: a kisker-
tek nem tartanak el egy családot, s az alkalmi munkalehetõségek is ritkák
helyben. Az egyik háromgyermekes családfõ például falopással próbált vala-
mi kis jövedelemhez jutni, azonban többször is elkapták, sõt rendõrségi
ügy lett a dologból. S noha õk azért jöttek a telepre, hogy a saját lábukra
álljanak, végül vissza kellett költözzenek a nagyszülõkhöz Alsószentmár-
tonba, mert nem tudtak enni adni gyermekeiknek. A másik családból a
nagyszülõi pár Ausztriába ment vendégmunkásnak: takarításból, építõipari
segédmunkából élnek ott, összespórolják az otthonra valót, és visszatér-
nek. A harmadik fiatal család „szocpol”-támogatásból házat vett az egyik
közeli faluban – az õ életük ezután valamelyest konszolidálódott. Hogy a
telepen valójában kisebbségben vannak a cigányok, azt más összefüggésben
maga a polgármester is elismerte, hiszen, ahogy mondta, emiatt nem tud-
tak EU-s támogatást szerezni a telep lerombolására, illetve felújítására sem.
A másik oldalról nézve is csapdaszerû helyzet ez: az itt élõ cigányok túl kevesen
vannak ahhoz, hogy a helyi, amúgy sikeres Cigány Kisebbségi Önkormányzat
(CKÖ), illetve a Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet
(SVCÉSZ) számára is „látsszanak”. (Ennek az állításunknak gyökeresen ellent
fog mondani e tanulmány utolsó fejezete – de mindent a maga idejében…)

A telep közösségi vonásokat mutat, ha a reciprok viszonyokat vizsgáljuk.
Az egymásnak nyújtott s pénzben nem mért szolgáltatások szálai szerteága-
zóak, legyen szó az egy pillepalack borban mért ablaktisztításról, mellék-
épületek napszám fejében történõ kibérlésérõl, a fiatal házasok vagy az
egyedülálló férfiak kávéval, ebéddel való megvendégelésérõl (ne feledjük,
õk potenciálisan komoly veszélyt vagy védelmet jelentenek), közös autós
bevásárlásról, melyhez a benzinpénzt „összedobják”, hivatalos levelek meg-
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fogalmazásáról vagy DVD-k és CD-k kölcsönzésérõl és cseréjérõl. A telepen
szinte mindig van belsõ mozgás, amely részben szomszédolás, részben köl-
csönös szolgálatok cseréje. A közösségiség fonákjára is bõven akad példa:
a tereptábor alatt két komolyabb verekedés tört ki a telepen (s elõtte is, azóta
is kapunk híreket kisebb-nagyobb csetepatékról), s folyt már néhány tyúk-
per is a helyiek között.46

A közösségi mûködésre vonatkozó feltevéseinket támasztja alá az is,
hogy e hetven ember (22 család) kialakított egy belsõ hierarchiát, melyet
bonyolult módon, akár napról napra is képes stabilizálni, ha kell, de min-
denképpen újrateremti azt. A hierarchia legerõsebb két változója az „õsla-
kos” minõség és a rendezett jövedelmi helyzet, akárcsak bármely más falusi
vagy városi közösségben. Nincs bandásodás, nincsenek besurranó tolvajok
a telepiek között, a közösség a rossz viszonyokat sem hagyja elmérgesedni.
Konfliktusaikat mérvadóan a közösségen belül orvosolják, a tyúkpereket
leszámítva nem hallottunk olyan történetrõl, amelyben például rendõrt
hívtak volna ki. Csak néhányan viszik ki a telepi konfliktusokat e közös térbõl:
két személyrõl tudunk, aki néha beszél a polgármesterrel, s pár másikról,
aki a gátõrhöz jár alkalmanként.47

A telepi közösség alapító mítosza a lengyárhoz s ezzel a Kádár-korszak-
hoz kötõdik. Az „aranykor” minden gyári munkás élettörténetében felbuk-
kant. S noha e korszak aranyos fényét a személyes emléket átfestõ nosztal-
gia táplálja a fiatalság, a viszonylagos jólét és a biztonságos hétköznapok
iránt, ezt a meglehetõsen általános életérzést erõsen differenciálja és konk-
retizálja az az emlékegyüttes, amely a gyári élet telítettségét és egykori értel-
mét hivatott bizonyítani.48 Utóbbi máig strukturálja belülrõl is a régi
telepieket: a korábbi bûnök és erények csak lassan fakulnak, s a korábbi
hierarchikus viszonyok sem egyenlítõdtek ki teljesen.49

Végül, de nem utolsósorban essék szó a kolónián élõk egészségi állapo-
táról is. A telepi közösség tagjainak többsége különféle súlyos krónikus be-
tegségekben szenved: a nyugdíjak és egyéb jövedelmek tetemes részét or-
vosra és orvosságra költi.50 Az asszonyok közül nem egy jár rendszeres
mentálhigiénés kezelésre (depresszió, paranoia, epilepszia) Drávaszabolcsra,
Harkányba vagy Szigetvárra – a Xanax olyan a telepen, mint a Kalmopyrin.
Több öngyilkosságról, öngyilkossági kísérletrõl és öngyilkossági vágyról is
hallottunk („nekimentem a Drávának”). A lengyári férfiak többsége szív-,
izületi és asztmás panaszokkal él, sokan cukorbetegek. A fiatalok legalább
fele is beszámolt valamilyen krónikus betegségrõl: depresszió, allergia, hal-
láskárosulás, lisztérzékenység, fémérzékenység, rákbetegségek szerepelnek
a lista élén.51 Egy fiatalember mozgássérült, és fogyatékkal él már lassan egy
évtizede, miután az apja súlyosan bántalmazta, majd nem vitték orvoshoz.
A munkaképes férfiak legalább fele iszákos vagy alkoholista, de néhány nõ
sem veti meg az italt. A telepen szinte mindenki dohányzik – többnyire a
legolcsóbb dohányból sodornak cigarettát maguknak. Nem táplálkoznak

147•    D R Á V A  M E N T I  M O Z A I K    •

lepkeny ue 1fej.qxd  2008. 09. 24.  10:42  Page 147



azonban valószínûleg egészségtelenebbül, mint a magyar átlag, mert húsból
alapvetõen csak csirkére és halra futja, zöldséget pedig vagy termelnek ma-
guknak, vagy különféle csereüzletek útján háznál termesztett zöldséghez
és gyümölcshöz jutnak.

Összességében tehát úgy tûnik, e marginális tér meglehetõsen zárt közös-
ségi vonásokat mutat, s nem képes megtartani a más terekbõl kivetett sze-
gényeket, ha azok nem ágyazódnak be egy már ott élõ rokoni hálózatba, illetve
ha nincs bármily csekély állandó jövedelmük. Különösen kevés az esélyük
az itt élésre a frissen beköltözõ cigányoknak. A telep közösségiségét leg-
erõsebben a múlt szervezi, nemcsak abban az elvont értelemben, hogy a telepi
szocialista mítoszok adják a helyi elbeszélések szövetét, hanem abban a nagyon
konkrét formában is, hogy a jelenbeli társadalmi státusok és a jövõbeli vára-
kozások is a távoli múltban elért teljesítményeken alapulnak: lakóit, ahogy
megtartani, úgy eltartani sem képes a telep és az azt körülölelõ
mikrotérség.
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A jövõ: avagy hogyan csináljunk „cigánytelepet”?

„Nem utolsósorban egy nagyon komoly integrációs
eredményt várunk a projekt nyomán: Az érintett tele-
püléseken a cigányság becsült létszámaránya 50% kö-
rül, néhány településen jóval afölött van. Ez más szó-
val azt jelenti, hogy ezeken a településeken a cigány
kisebbség van helyileg többségben. Ebbõl következõen
a másutt is jelentkezõ cigány–nem cigány feszültség
különös felhangot kap, ami nem azt jelenti, hogy eny-
hébb lenne. Kényelmes dolog a térség minden gazda-
sági, társadalmi és fõképpen foglalkoztatási helyzetéért
a cigányokat okolni. Ez a projekt több szempontból is
képes oldani ezt a feszültséget: a foglalkoztatottak kö-
zötti 70%-os cigány arányból következik, hogy itt
zömmel cigányok fognak dolgozni. Ezt látva a falu-
ban mindenkinek világossá válhat, hogy a cigányok
dolgoznak, ha módjuk van rá, csakhogy általában
nincs. Ráadásul látva a munka eredményét, az új
esõvízárkokat, a kicsinosított lakóházakat, a faluban
sürgölõdõ szociális gondozót és a kisebbségi önkor-
mányzat irodájának fejlõdését, az is világossá válhat,
hogy ez a munka nem hiábavaló, és ezt mégiscsak 
fõleg cigányok végezték el. Másfelõl nézve ezt a 70%-os
arányt, ez azt is jelenti, hogy cigányok és nem cigá-
nyok együtt is fognak dolgozni, aminek megint csak
feszültségoldó szerepe van. Nem lehet a munkahelyen
vállvetve dolgozni, utána a kocsmában meg összeve-
rekedni. A közös munka, a sorsközösség közelebb hozza
egymáshoz az embereket. Ha ez települési szinten hoz-
zájárul a többségi és kisebbségi csoportok békéjéhez,
már ez önmagában eredményessé teszi a projektet.”
Részlet az SVCÉSZ „Mi is szeretnénk tanulni és dolgozni!”
címû 2004-es ESZA-pályázatából.

2005 fordulatot hozott a telep életében. Az SVCÉSZ52 sikeres Európai Szo-
ciális Alap pályázata nyomán („Küzdelem a munka világából történõ kire-
kesztõdés ellen”) egy kétéves, hozzávetõleg 800 ezer eurós projekt részévé
vált a lengyári kolónia.53 A projekt maga három települést ölel fel (Siklós,
Siklósnagyfalu, Drávaszabolcs), és három lábon áll: parképítésbõl, a lengyári
telep felújításából és egy gyógynövénygyûjtõ és -feldolgozó mûhely létre-
hozásából. A lengyári telepen a munkálatokat a drávaszabolcsi CKÖ koor-
dinálja: õk toborozták, válogatták és foglalkoztatják azt a 15 férfit, akik a
felújítási munkálatokat végzik. A projekt keretében olyan 18–55 év közötti
munkásokat vettek fel, akik tartósan munkanélküliek voltak, és semmilyen
képzettséggel nem rendelkeztek. (A tervek szerint a teljes projekt keretében

149•    D R Á V A  M E N T I  M O Z A I K    •

lepkeny ue 1fej.qxd  2008. 09. 24.  10:42  Page 149



foglalkoztatott 50 munkás között 70%-ra rúg a cigányok aránya, a lengyáriak
esetében azonban ezt az arányt alacsonyabbra becsüljük.) Azt a célt tûzték
ki, hogy munkát és ezzel együtt valamilyen alapfokú képzést adjanak azoknak,
akik vállalják a program szigorú feltételeit, és ezzel egyben mintát mutassanak
környezetük számára is.

A megvalósítást az EU-s pályázatoknál jól csengõ „integrált képzés és
foglalkoztatás” keretében képzelték el és próbálták megvalósítani. A kép-
zés kezdetén (melyben a Munkaügyi Központ Siklósi Kirendeltsége is segített
nekik) munka-, tûz- és környezetvédelmi, valamint munkajogi ismereteket
oktattak, majd a gyakorlati munka közben, egy-egy új feladat megkezdése
elõtt a mesterek részletesen elmagyarázták és be is mutatták a szükséges
ismereteket, munkafogásokat. „Ezzel a módszerrel elérhetõ, hogy a koráb-
ban szakképesítéssel nem rendelkezõ foglalkoztatottak több szakma (kõmû-
ves, festõ-mázoló, ács-állványozó, burkoló) alapjait is képesek legyenek rövid
idõ alatt hatékonyan elsajátítani. A képzési idõszak végén, közvetlenül a
vizsga elõtt újból elméleti képzésen még egyszer átismétlik a tanultakat,
majd a vizsga letétele után Építõipari munkás betanított bizonyítványt kap-
nak” – áll a projektleírásban.

Amikor elõször jártunk a telepen, épp elkezdõdtek a felújítási munkála-
tok. A telep lakóinak többsége lelkesen fogadta a segítséget, és vállalta, hogy
a felújítás idejére kiköltözik a lakásából, illetve biztosítja az építkezésekhez
szükséges vizet és áramot. Voltak természetesen olyanok is, akik nem tartot-
tak igényt a CKÖ szolgáltatásaira, mert már korábban rendbe hozták, korsze-
rûsítették a lakásukat. A projektben az szerepelt, hogy az összes barakklakást
és annak környékét felújítják (a pályázók a különféle eredetû vizesedések
megszüntetését, az épületek külsõ homlokzatának rendbetételét, a vízveze-
téknek a vízórától az épületekbe való bevezetését és minden lakásba valami-
féle fürdõszoba kialakítását jelölték meg feladatukként).

A tereptábor alatt kémény- és tetõfelújítás, valamint vízbekötés folyt ép-
pen, késõbbi látogatásaink idején a külsõ vakolást végezték, és néhány für-
dõszobát is kialakítottak. Néhány lakás „görög falu”-jelleget öltött boltívek-
kel, hófehérre és élénk színekre meszelt falakkal. Azonban legutóbbi
ottlétünkkor (2006 nyara) a projekt lezárult, s többen panaszkodtak, hogy
továbbra is beázik a lakásuk, mert nem javították meg rendesen a tetõt. Azt
láttuk, hogy a vakolatjavítások a télen kifagytak, és a falak ismét málladoz-
nak. A telepet körbejárva csalódottan kellett megállapítanunk, hogy a pro-
jekt nem hozott lényeges javulást az életminõségben.54

Annyi bizonyosnak tûnik, hogy a projekt több-kevesebb idõre megélhe-
tési lehetõséget biztosított néhány olyan telepinek és helyinek, aki addig
nem tudott belépni a munkaerõpiacra. Azt is láttuk azonban, hogy egyrészt
a munkások között elég nagy volt a fluktuáció, azaz a CKÖ csak nehezen
tudott a gyakorlatban megfelelni az „integrált képzés” elveinek (a képzéstõl
a teljes munkafolyamat elsajátításán át a vizsgáig – számításaink szerint –
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csak a munkások töredéke jutott el). Másrészt – és ez nyilván a nagy fluk-
tuációból fakadó kényszer is – olyan munkásokkal is találkoztunk, akiknek
egy vagy több szakmájuk is volt már, s részben e szakértelmük miatt vették
fel õket már a felújítások alatt a projektbe. Ha így nézzük, a projekt eddig
kevesebbet nyújtott az ígértnél, de azt több embernek.

Az is feltûnt számunkra, hogy a telepi felújítások akadozva és nagy meg-
szakításokkal haladtak, s a telepieket nem informálta a CKÖ a „menetrend-
rõl”. A munkáscsapat több hónapon át másutt dolgozott szociális lakások
építésén (ezek ugyan nem szerepelnek a pályázatban, de ettõl persze még
nem feltétlenül kevésbé hasznos tevékenységek). Mindazonáltal – különö-
sen a kezdeti idõszakban – a projekt valóban felpezsdítette a telep életét,
mert a lakók nagyon várták a felújítást és a munkalehetõséget. A szomszé-
dos lakások rendbetételének híre azokat is tettre buzdította, akik már túl
voltak egy önerõs felújításon: többen a programon fellelkesedve tatarozták
önerõbõl lakásaikat. Olyanok is voltak, akiknél a vizet a CKÖ kötötte be,
de a lakás belsejét már saját forrásból csinosították tovább, s olyan lakáso-
kat is láttunk, ahol a burkolatot, gipszkartont stb. a lakók vásárolták meg,
s a beépítést-kivitelezést vállalta a CKÖ-s brigád. (Ugyanez a brigád egyéb-
ként 2005 nyarán – némileg tempósabban, mint a telepen – rendbe hozta
a SVCÉSZ siklósi közösségi házát is…) 

A projekt egyúttal súlyos konfliktusokat is okozott a kolónián – a mottóban
idézett „feszültségoldó” funkciója tehát legalábbis ellentmondásos. A konflik-
tusok közvetlen kiváltó oka az volt, hogy a telepiek számára máig sem vilá-
gos, hogy vajon csak a cigányok lakásait újítják-e majd fel, vagy a többiekét
is. A tények egyelõre azt mutatják, hogy a vizet mindenhová bevezették,
ahol nem volt, felújításokba azonban csak abban a néhány lakásban kezd-
tek, amelyekben cigányok élnek, de nem minden cigány lakását hozták
rendbe. A lakók vélekedéseit rendszeresen dokumentáltuk, és a CKÖ veze-
tõjét is „szembesítettük” e kérdéssel. A pályázati anyagban – ahogy írtuk –
az szerepelt, hogy az összes felújításra érett lakást rendbe hozzák, sõt, több
helyütt az egész telep kicsinosításáról volt szó, ezzel szemben a CKÖ és a
SVCÉSZ vezetõje az interjúban azt hangsúlyozta, hogy a legrászorultabba-
kon segítenek és nemcsak a cigányokon.

Ez az információ azonban – úgy tûnik – máig nem jutott el a telepiek-
hez. Ráadásul – és ez nyilván a projekt és a kolónián élõ közösség sajátos-
ságaival is magyarázható – a brigád összefogása, a munkaszervezés és a te-
lepi kommunikáció – ami egy kézben összpontosul – nem lehet könnyû
feladat, a napi váratlan súrlódások számtalan forrásból származhatnak. Az
egyik oldalról volt olyan, hogy egy család mégsem akart kiköltözni a felújítá-
sok idejére, vagy az elõzetes megállapodás ellenére nem járult hozzá vízzel
és árammal a munkálatokhoz stb.; a másik oldalról pedig megesett az is,
hogy egy-egy munkás napokon át nem jelent meg a brigádban, s a projekt-
vezetõnek kellett futkároznia, nyomoznia utána. E nehézségek leküzdése
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egy olyan határozott személyiséget feltételez, aki egyszerre tud megegyezni
több tucat személlyel, képes ellenõrizni a munkát és a munkásokat, átlátni
a belsõ viszonyokat és kommunikálni „felfelé”, az SVCÉSZ-tõl a megyei önkor-
mányzaton és a Munkaügyi Központon át egészen az ESZA-irodáig. Tetézi
a nehézségeket, hogy nõ lévén állandó szerepkonfliktusokba kerül: mind a
munkásokkal, mind a telepi családfõkkel, mind pedig a helyi politika sze-
replõivel, akik egytõl egyig férfiak. „Az erõs asszony” imázs csak tovább kuszálja
a „görög falu”-projekt körül a szálakat.

Mindazonáltal a konfliktusok sebeket ütöttek a telepi közösségen, és az
végképp nem állítható, hogy az együttélés feszültségei oldódtak volna: épp
ellenkezõleg, a projekt etnicizálta, illetve újraetnicizálta a lokális tájképet.
A cigányság addig csendben lopakodó diskurzusa felerõsödött és minden-
napossá vált a telepen, méghozzá egy fordított logika alapján: a felújítások
kapcsán – elsõként a közösség történetében – olyan etnikai csoportként jelen-
tek meg a cigányok, amely mögött hatalom áll.55 Ez azonban sajnos koránt-
sem jelenti azt, hogy a telepen élõ cigányok pozíciója javult volna, hiszen a
projekt csak még ellenségesebbé tette az amúgy sem befogadó közösséget
velük szemben.

Az eddig ismertetett okokon túl ennek az ellentmondásos helyzetnek a
mélyebb magyarázata a telepi közösség problematikájához vezet vissza. Ahogy
eddig is többször hangsúlyoztuk, sem Drávaszabolcson, sem a lengyári telepen
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nincsenek többségben a romák. Sõt, saját, teljes körû háztartásfelvételünk
és interjúink alapján csupán három cigány család és négy-öt vegyes házas
él a kolónián a 27 háztartásból. A drávaszabolcsi önkormányzat ezért is
mondott le a teleprõl már 2004-ben, mikor felismerte, hogy EU-s támoga-
tást a rehabilitációra csak akkor kapna, ha az „cigánytelep” volna. Ekkor
alakította ki azt az új településfejlesztési tervet, melyben a lengyári kolónia
területét felparcellázta és értékesítette volna. (Lásd 2. térkép) A polgármes-
terrel készített interjú tanúsága szerint a terv az volt, hogy a lakók számára
egy új utcát nyitnak a falu szívében, a telepet pedig ledózerolják – ezt az
ötletet azonban a falu állítólag egyöntetûen elutasította. Ráadásul a lengyár
privatizációs történetének egy stációjában a terület (a házhelyeken és a ker-
teken kívül) egy kavicsbánya tulajdonába került, melyet valószínûleg jóval
nehezebben vásárolt volna ki az önkormányzat, mint a kiszolgáltatott
telepieket.56 Egy szó mint száz, az önkormányzat lemondott a felszámolásról. 

Ekkor jött a CKÖ és az SVCÉSZ részérõl az ötlet, hogy a teleprehabilitá-
ciót két másik projektbe ágyazva illessze be az új EU-s pályázatba. Ehhez
azonban – legalábbis a papírforma szerint – jelentõsen át kellett alakítani
Drávaszabolcs etnikai tájképét. A pályázatban Drávaszabolcs cigány lakos-
ságának „hitelesen becsült” aránya immáron 53%-ra (!) nõtt. (Emlékez-
zünk, a polgármester szerint a cigányok többsége a telepen lakik, s a telep
lakossága 73–76 fõ.)

Nem feladatunk megítélni, hogy egy alapvetõen támogatandó ügy érde-
kében ilyen mértékben kozmetikázhatóak-e az adatok. A cigányok beáram-
lása a telepre valóban megkezdõdött, azonban terepmunkánk tapasztalatai
szerint meggyökeresedésüket egyelõre mind a helyi közösség, mind a nehéz
életkörülmények akadályozzák. A fiatalon betelepültek (és vegyes házasság-
ban élõk) elvágyódnak a kolóniáról (részben már távoztak is). Az is látszik
azonban, hogy az egykori lengyáriak és a nem cigány lakosság többsége
hosszabb távon elolvadhat: aki tehette, már elment, aki maradt, az idõs és
többnyire beteg (10 hónapos terepmunkánk alatt ketten haltak meg a régiek
közül). A fiatalabb nemzedék jórészt elhagyta a szülõi barakkot, aki maradt,
az vagy beteg, vagy a jó minõségû és a barakkoktól távol esõ két családi ház-
ban lakik, aki pedig mégis visszatért (két fiatalember kivételével), az sérült,
nyomorog, vagy alkoholista – családot már valószínûleg nem fog alapítani.
Hosszú távon tehát a kolónia sorsa mintha mégis abban az irányban alakul-
na, melyet a rehabilitációs projekt sejtet: a legelesettebb cigány családok
költöznek majd ide a megüresedõ lakásokba.57
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Kitekintés: Késõmodern „gyarmatok”

„Egy idõben érdeklõdtem a tanácsnál, még akkor tanács
volt, hogy most mi hol lakunk? Ugyanis a személyi
igazolványba csak az van írva, hogy Drávaszabolcs
Lengyár. Se utca, se szám, semmi. Csak Drávaszabolcs
Lengyár. És – hát akkor fölvilágosítottak, hogy ez
marad is így, ez jó is így, másra nincs is szükség.”
Interjú Sz. I.-vel. (Készítette Pulay Gergõ, 2005. július.)

A lengyári kolónia nem falu vagy falurész, hanem egy falu fellendülõ iparo-
sodásának vadhajtásaként született aprócska lakótelep. Drávaszabolcs és
környéke akkoriban nem adott elég munkáskezet a gyárba, ezért az ország
minden sarkából érkeztek ide asszonyok és férfiak. Õk pótolták a hiányzó
munkaerõt, s õk népesítették be a munkásszállást, késõbb a kolóniát –
1956-ig csak szerény, azt követõen azonban a falu népességéhez mérten is
jelentõs mértékben. Drávaszabolcs a kezdetektõl ambivalensen viszonyult
a kolóniához: a gyár kellett neki, hiszen munkát adott lakóinak, a kolónia
azonban már kevésbé, mert „gyüttmentek” jelentek meg a falu peremén.
A kolónián élõk a társadalmi ranglétra aljáról indultak (tegyük hozzá, már
onnan is érkeztek), s azóta sem jutottak sokkal magasabbra: a gyári mun-
kások közül többnyire az áztatók laktak itt, akiknek a gyáron belül ugyan
adott valami presztízst a teljesítménybérbõl fakadó magasabb jövedelem,
ezt azonban kívülrõl nézve részben le is rombolta a telepi életmód (a falu-
hoz képest rossz életkörülmények, a munka utáni ivászatok, a telepiek
„herdáló” életformája stb.) és a sanyarú munkakörülmények. Hasonlóan
alacsony presztízzsel rendelkeztek mind a gyárkerítésen belül, mind azon
kívül az alsószentmártoni cigányok, akiket naponta buszoztattak a munkára,
s nem egy interjúból tudjuk, hogy származásukat is számon tartották a töb-
biek. Saját falusi közösségükbõl nézve azonban az õ helyzetük mégiscsak
valamivel kedvezõbb lehetett, hiszen nem szakadtak ki teljesen korábbi kör-
nyezetükbõl, és rendszeres jövedelemhez jutottak. A legnagyobb becsben
azonban – a gyár szakmai és politikai vezetõségén kívül58 – nyilvánvalóan
a „parasztok”, vagyis azok a munkások álltak, akik Drávaszabolcsról jártak a
gyárba dolgozni, s a munkát letéve visszatérhettek családi házaikba, ahol
kertészkedhettek, fusizhattak, gyermeket nevelhettek, s hosszabb távú
megtakarításokban is gondolkodhattak.59 Tovább bonyolítja azonban a ké-
pet, hogy voltak persze „parasztok” a „gyüttmentek” között is. Ahogy pél-
dául az egyik régi lengyári munkás és telepi lakó keserûen megjegyezte:
„Kulák voltam, azt’ idejutottam.” A presztízsmérleg serpenyõjében a foglal-
kozás, a munkahelyi beosztás, az etnikai hovatartozás, a társadalmi eredet
és a lakóhely közül valószínûleg utóbbi nyomott a legtöbbet. A falu tágabb
terében a „gyüttment” telepiek kezdetektõl fogva a margón helyezkedtek
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el: ez volt a helyzet az elsõ pillanattól, mely az idõ múlásával csak romlott.
A gyár bezárását követõ 25 évben a kolónia azonban lassacskán elveszítette
eredeti értelmét, és önálló életre kelt: „gyüttmentjei” „õslakosokká” váltak,
belsõ hierarchiája egyre differenciáltabb lett – miközben paradox módon a
nyomor is nõtt. A telep mára a falu slumjává vált.

Telepi beszélgetõtársaink a lengyári kolónia társadalmi terét – kérés nél-
kül is – rendre kategorizálták: az önbesorolások skálája a tanyavilágtól a
„Csikágóig” terjed, bár többen hozzátették, szeretik e csendes, világszéli,
ám természetközeli állapotot. A falusiak felõl nézve a telep vagy nem is léte-
zik, vagy gettó, nyomortelep, némelyek szemében „cigánytelep”. Mindkét
irányból nézve közös nevezõ tehát a térbeli elszigeteltség és a társadalmi
kirekesztettség érzete. A besorolások látszólag ellentmondásosak, hiszen a
tanyavilág metaforája a rurális terekhez kötõdik, míg a „Csikágó” a nagyvá-
rosi lét képeit idézi.60 A két metafora mégis együtt adja ki a telepi létet, hiszen
ennek jellemzõit ötvözik. Egyfelõl, a kolónián megfigyelt térbeli és társa-
dalmi szegregáció valóban hasonló, mint amit manapság más külterületi
pusztákon s bizonyos tanyás térségekben tapasztalhatunk – nem áll tehát távol
a valóságtól az a helyi kategorizáció, amely szerint valójában a tanyavilágon
volnánk. Másfelõl, a Csikágó-metafora a telepi világ indusztriális perem voltát
találja telibe, rásütve a kriminalitás – sõt, ha a budapesti Csikágóra hajaz a
metafora, akkor a „cigány” slum kriminalitásának – bélyegét is.

Ha kevésbé „festõi”, de talán az igazsághoz mégis közelebb álló képeket
hívunk segítségül a telepi lét ábrázolásához, akkor a lengyári telep késõ-
modern „gyarmati” világa és népe mégis a majorokkal mutatja a legtöbb
hasonlóságot: azokkal az egykor modern mezõgazdasági nagyüzemekkel,
amelyekrõl a földesurat vagy a bérlõt (a birtokszerkezettel és az ipari, keres-
kedelmi és közlekedési hálózattal egyetemben) elfújta a történelem vihara,61 a
majorsági épületek és azok szegény népe azonban egy darabig még ott ra-
gadt és hasonló nyomorban tengette életét, mint lengyári társaik.62 Ezek a
majorok (nyomaikat például a magyar–osztrák határ északi nyúlványán, az
osztrák oldalon még meg lehet találni) – miután átestek a slumosodás, az
etnicizálódás (ott épp a „magyarok” rekedtek a majorokban), a kirekesz-
tettség legkülönbözõbb stádiumain – lassacskán elnéptelenedtek és össze-
dõltek, vagy éppen alternatív mûvészeti közösségek leltek otthonra ben-
nük. A mi kolóniánk jövõje egyelõre más irányokba mutat.

Jegyzetek

1 2005 nyara és 2006 nyara között szinte minden hónapban felkeressük a kolóniát.
Legutóbb újabb, egyhetes tereptáboron vettünk részt 2006 nyarán. E tanulmányt
2006 õszén készítettük.

2 A lengyári telep korabeli belsõ világa nagyon sok hasonlóságot mutat a korábbi szo-
ciográfiák és néprajzi leírások „gyarmati” tudósításaival. (Lásd Kemény, 1972, 1990;
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Csalog, 1981. A második világháború elõtti idõszakot illetõen Horváth–Pethõ–Tóth,
2003; Fûrészné, 1992.)

3 Mivel a lengyár levéltári iratanyagát ez idáig nem sikerült fellelnünk, a történetét
egyéb levéltári források alapján állítottuk össze (községi krónikák, tanácsülési, vb-
és ob-jegyzõkönyvek, egyéb, a Baranya Megyei Levéltárban õrzött iratok). A levéltári
kutatásokat Hartmann Attila végezte – ezért külön köszönet illeti.

4 Tanácsülési beszámoló, 1965. június, ikt. sz.: 0075/0076. Baranya Megyei Levéltár
(BML). A jelenség szociográfiai feldolgozásához a textiliparban lásd Moldova,
1980:300–318.

5 Tanácsülési beszámoló, 1964. május 22., ikt. sz.: 0144–0146. BML.
6 Katus Eszter interjúja N. I.-nével. Van, aki az elvált asszonyok számát negyvenre teszi.

Három nyugdíjas telepi asszony interjújából pedig az derült ki, hogy már a gyer-
mekkorukat is nyomorban töltötték, s a családon belül sem volt ritka az erõszak. Az
egyik asszonyt gyermekként az apja szexuálisan is zaklatta, többen nevelõintézet-
ben nõttek fel, s többjüket férjük is brutálisan bántalmazta.

7 A munkafolyamatok gondos és szép leírása található több, a telepen élõ egykori
munkás interjújában is. Mi itt most elsõsorban Szabolcska Orsolya és Hartmann Attila
interjúját használtuk fel L. J.-vel. L. J. 1963-tól a gyár bezárásáig dolgozott áztatóként.

8 Az üzemi konyhán nem is ettek együtt a mezõn és az épületben dolgozók. (Kovács
Éva interjúja N. F.-nével – 2006. március.)

9 „Egy üres szobáért elkérnek 600 Ft-ot is.” (Lásd tanácsülési jegyzõkönyv 1964. 02.
18. ikt. sz.: 0123. BML.)

10 Az etnográfiai leírások tanúsága szerint a lengyári barakkok semmivel sem voltak
modernebbek 1910-es évekbeli elõdeiknél. (Lásd Csiffáry, 1979:132–133; Vajda,
1981:370) 

11 Elõterjesztés (vb-ülés) 1965. február 5., ikt. sz.: 0146. BML.
12 „A lengyárban nagyon rosszul mentek a »pártdolgok«. Például ha egy éven belül

3-4 új tag nem volt fölvéve, akkor a siklósi pártbizottság részérõl megrovó szöveg
érintette a ház elejit, hogy itt a lengyárnál nem is megy a pártélet, hát itt nincs
pártélet. De az alapszervezeti szabályzat meg elõírta, hogy kiket szabad felvenni.
Hát olyan ember nem vót, aki annak megfelelt vóna.” (Pulay Gergõ interjúja Sz. I.-vel.)

13 Cseszák Gyöngyi: Drávaszabolcson újra élni kezd a gyár – Len után vas. Magyar
Hírlap, 1980. február 6.

14 Katus Eszter és Kovács Éva interjúja V. J.-vel, a volt gyárigazgatóval.
15 Cseszák, Uo.
16 1970-ben az egy keresõre jutó bruttó havi átlagbér a KSH adatai szerint Magyaror-

szágon 2222 Ft volt. Vö.: A lakosság jövedelme és fogyasztása 1960–1975. Buda-
pest: KSH, 1976.

17 Kovács Éva interjúja N. F.-né egykori gyári munkásnõvel. (2006. március.)
18 Lásd Miklósvári Zoltán: A lengyár végnapjai – Drávaszabolcson átdobták a váltót.

Dunántúli Napló, 1979. október 16.
19 Gazdája területének a községi pártvezetõség – Gondok a drávaszabolcsi lengyárban.

Dunántúli Napló, 1978. január 13.
20 Halkovics, 1996:572–615. (Az átmenet éveirõl lásd Neumann, 1991.)
21 Vörös József üzemvezetõ-helyettes beszámolója a Községi Krónika számára. (Dráva-

szabolcs, 1980. március.)
22 A bezárás körüli konfliktusok még részlegesen sem rekonstruálhatóak az általunk

eddig feltárt források alapján. (Adalékokat szolgáltat Miklósvári Zoltán: Nehéz át-
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dobni a váltót – Még nincs gazdája a drávaszabolcsi lengyárnak. Dunántúli Napló,
1979. november 27.)

23 A Mezõgép 1992-ig mûködött. Ezt követõen két magánvállalkozó kezére került a
gyártelep.

24 Emlékeztetõ a Drávaszabolcsi Községi Közös Tanács VB, a Lenfonó és Szövõipari
Vállalat, a Mezõgép 1980. április 22-i tárgyalásáról (ikt. szám nélküli másolat).

25 Hasonló következtetésre jut az amerikai antropológus, David Kideckel is, aki egy
romániai bányakolónián végzett kutatásokat az elmúlt években. Vö.: Kideckel,
2004:39–63. (2007 – megjelenés elõtt.) 

26 Egy szerencsés véletlennek köszönhetõen az egyik lakásból elõkerült a kolónia át-
adásának lényegében teljes iratanyaga: jegyzõkönyvek, földhivatali iratok, térképek
stb. Az átmenet történetét – az interjúk mellett – ennek segítségével rekonstruáljuk.

27 Lásd a Drávaszabolcs Községi Közös Tanács, a Lenfonó- és Szövõipari Vállalat vezér-
igazgatósága, a Siklós Járási és Városi Földhivatal, a Baranya Megyei Tanács, a Baranya
Megyei Földhivatal és a Pécsi Ingatlankezelõ Vállalat közötti levelezést a tárgyban
1979–1981 között. (Saját tulajdonunkban levõ, vegyes irattári iktatószámmal ren-
delkezõ iratok másolatai.)

28 A Baranya Megyei Földhivatal határozata. Pécs, 1980. július 16., 50.122-4/1980. sz.
29 Ez sem volt persze egyedi jelenség: a kolóniákon már a századfordulón is hasonló

feltételek mellett lehetett lakáshoz jutni. (Vö.: Birta, 1968:263; Balajthy, 1989:235) 
30 Jegyzõkönyvmásolat 1980. július 9-rõl.
31 Drávaszabolcs Községi Közös Tanács VB. Szakigazgatási Szervének 1980. február 25-i leve-

le a Baranya Megyei Tanács VB Járási Hivatal Igazgatási Osztályához. (36/1980. sz. irat.)
32 Lásd a Baranya Megyei Tanács VB-leirata a Drávaszabolcsi Községi Közös Tanács VB-

hez. (Siklós, 1980. szeptember 4. 4701-8/1980. sz.)
33 PIK Mûszaki Leírásai, 1981. VIII. 7. Tsz: 8125. Jóváhagyva 1981. november 3-án a

Harkány Nagyközségi Közös Tanács VB. Egységes Szakigazgatási Szervezetek Körzeti
Mûszaki-Ellátási Csoportja által.

34 Közös tulajdonban maradt a telek, az alap-, a fõ-, a válaszfalak és födémek, a tetõhéja-
zatok és egyéb szerelvények, a közös víz- és villanyvezeték, az E épületben található
raktár, a közös WC-k és a közös füstölõ. (Társasháztulajdont Alapító Okirat.)

35 A tragédiát jól szemlélteti, hogy ekkoriban 82 (!) vállalkozása volt a falunak, ma nyolc.
Váradi Monika interjúja A. L. polgármesterrel. (2005. március)

36 Lásd Váradi Monika interjúját A. L. polgármesterrel (2005. március); Virág Tünde
interjúját A. L.-lel, a Drávaszabolcsi Mezõgazdasági Rt. elnökével (2005. július), és
Gál Szimonetta interjúját K. J. drávaszabolcsi vállalkozóval. (2005. július)

37 A magyar szocialista ipari kolóniákon mintha ebbõl a szempontból (is) megállt volna
az idõ. Az 1850–1930 közötti évtizedekben ugyan még gyalogosan jártak be a mun-
kások dolgozni, átlagosan 8–10 km utat tettek meg naponta kétszer, ami olykor hat
órát vett el a napi munkaidõn kívül. A lengyári és a drávaszabolcsi viszonyok tehát
nem sokat javultak azóta sem.

38 Lásd Katus Eszter interjúját a K. családdal. (2005. július)
39 A telepi viszonyokat jól szemlélteti, hogy a telefonszámok is cirkulálnak a telepiek

között: megszorultságból vagy egyéb árutranzakció következtében az eredeti tulaj-
donosok másra ruházzák a számaikat, illetve készülékeiket.

40 Forrás: Váradi Monika interjúja A. L.-lel, illetve háztartási összeíróíveink. 
41 Itt érdemes megjegyezni, hogy az „optikai csalás” nem csak a polgármestert jellemzi,

aki úgy véli, a drávaszabolcsi cigányság jórészt a telepen lakik, illetve a frissen be-
költözõk mind cigányok. Így vélik néhányan a telepi „õslakosok” közül is, noha leg-
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vadabb becsléseink szerint sem jellemzõ a cigányság túlsúlya a frissen beköltözõk
között. Inkább arról lehet szó, hogy részben az elõítéletek munkálnak így, részben a
cigány családok a legfiatalabbak, õk látszanak leginkább.

42 Az õ sorsukat mutatja be e kötetben Szabolcska Orsolya írása. 
43 A mezõgazdasági napszámról így tudósított az egyik helyi agrárvállalkozó: „Talán

még azt lehet mondani, hogy a lengyári teleprõl többen járnak hozzánk dolgozni,
mint a faluból. A cigányok azok, akik nem járnak el. Sokan eljárnak szõlõkbe is
napszámba, jön a dinnyeszezon is.” (Gál Szimonetta interjúja K. J.-vel – 2005. július)
Lásd még e kötetben Virág Tünde írását.

44 Az õslakosok között is akadnak cigány származású nõk és férfiak – nekik azonban
gyökeresen más a pozíciójuk a telepi közösségben, mint a frissen betelepült cigány
családoknak. A telepi cigány identitás általánosabb kérdéseirõl lásd Kovács, 2006.

45 Hartmann Attila interjúja K. J.-vel. (2005. július)
46 Egy ilyen 2002-es birtokháborítási perrõl írásos dokumentáció is van a birtokunkban. 
47 A gátõrrõl eddig nem esett szó. Õ és családja nem messze lakik a II. sortól, és néhá-

nyan a régiek közül mint „felsõ kapcsolat”-ot emlegették az interjúban.
48 A Kádár-korszak telepi emlékezetérõl itt nincs módunk részletesebben írni. E témá-

ról Hartmann Attila és Pulay Gergõ készített szakdolgozatot és tanulmányt. (Hartmann,
2006; Pulay, 2008) 

49 A német társadalomtörténészek is hasonló viszonyokat térképeztek fel a volt NDK
területén. (Lásd Niethammer–von Plato–Wiering, 1991; Clemens, 1998.)

50 A falu háziorvosa olyan krónikus betegekrõl is tud, akik nem fordulnak hozzá pana-
szaikkal. Egyúttal arról is beszámolt, hogy a lengyári telepen több olyan betegségtu-
datú ember van, aki azt gondolja magáról, hogy munkaképtelen, de az orvos szerint
ez elsõsorban a pszichés állapotukra utal, s szerinte gyakran csupán családtagjaikat
akarják zsarolni ezzel. Mi ilyen történetekrõl nem hallottunk a telepen. (Gál Szi-
monetta interjúja Dr. T. B. háziorvossal. Drávaszabolcs, 2005. július.)

51 A háziorvos szerint már egészen kis gyerekeknél is találkoznak olyan betegségekkel,
amelyek a rossz cipõ, illetve a kevés mozgás következtében alakultak ki. (Gál Szi-
monetta interjúja Dr. T. B. háziorvossal. Drávaszabolcs, 2005. július.)

52 Az SVCÉSZ 1997-ben alakult – elsõsorban jogvédelmi szervezetként –, az ezredfordu-
lóra azonban sikeres pályázóvá nõtte ki magát. Korábban már több OFA- és PHARE-
pályázatot is elnyert. (Kovács Éva interjúi Gyurgyovics Ibolyával, a drávaszabolcsi
CKÖ elnökével, az ESZA-pályázat vezetõjével. 2005. május, június, július.)

53 A programról a megyei lap ekképp tudósított: „Drávaszabolcs önkormányzatának
segítségével, a Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet európai uniós
pályázatának keretében zajlik a község volt lengyári telepén található lakások re-
konstrukciója. Kosztics József elnök tájékoztatása szerint a munkában részt vevõ,
hátrányos helyzetû, 18 és 55 év dolgozók mindegyike helyi lakos. A munkálatok során
a lakások ivóvízbekötésén túl külsõ és belsõ vakolatfelújításra is sor kerül, melyek-
hez saját forrás nem szükséges. Az elnök hozzátette, az uniós pályázatból adódóan
»tanulva dolgozók« képzéséhez az oktatók mellett a mûszaki ellenõröket is biztosít-
ják. A cigány és nem roma dolgozók azonos érdekû egyesületi összefogása – a
»diákok« gyakorlatilag egymás lakását újítják fel – az együttmûködés új távlatait vetíti
elõre a határ mentén. Kosztics József elmondta, az Európai Szociális Alapnál eddig
elnyert két pályázat során a tanulva dolgozók kiválasztása rendre átlépte a szigorúan
vett mikrotérségi határokat, ugyanis mindig a hátrányos helyzetet vették figyelembe,
sohasem az, hogy az érintett a siklósi, avagy épp a harkányi körzetben lakik-e. Ezt a
szempontot kívánják alkalmazni a jövõben is, ugyanis az érdekvédelmi szervezet
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hosszú távon kíván hozzájárulni a kistérségben élõk gondjainak enyhítéséhez, mely-
hez jó alapot szolgáltatnak az eddig elért – így például munkahelyteremtést illetõen
– eredmények, pályázati sikerek.” Együtt, közös célokért. (Dunántúli Napló, 2005.
május 14.)

54 Mivel a projekt költségvetését nem ismerjük, így azt sem tudjuk megítélni, hogy a
korszerûsítések mekkora beruházásokat takarnak, és azok hogyan viszonyulnak az
elnyert, meglehetõsen magas összeghez. A három drávaszabolcsi agrárvállalkozó
egyike így kommentálta a programot: „A lengyár is elnyert valami 22 millió forin-
tot, 600 ezerért csináltak meg valamit. A sok szerencsétlen cigánnyal, akinek meg
tényleg kellene a munkahely, nem foglalkoznak.” (Gál Szimonetta interjúja G. G.-
vel. Drávaszabolcs, 2005. július.)

55 Paradox módon a legélesebb konfliktus mégis a projekt (egyébként beás cigány) veze-
tõje és egy telepi tõsgyökeres (szintén beás) cigány nõ között tört ki. (Errõl részle-
tesebben lásd Kovács, 2006.)

56 Hogy mekkora szerepet játszott a fejlesztési tervben, majd annak elvetésében, hogy
a volt gyárépület felerészben az éppen magánvállalkozói gúnyájába bújt polgármes-
ter, felerészben pedig régi riválisa, egy másik agrárvállalkozó kezében van, nem si-
került kiderítenünk.

57 Ezt nem kevés elõítélettel így sommázta az elõbb idézett agrárvállalkozó: „A kör-
nyékbelieknek nincs semmi jövõje. 50-60 év múlva minden le fog zülleni, pusztulni,
tiszta cigány lesz itt minden.” (Gál Szimonetta interjúja G. G.-vel. Drávaszabolcs,
2005. július.)

58 Az utolsó gyárigazgatóval sikerült interjút készítenünk. Õ kecskeméti szamócás ta-
nyasi családból származott, de a háború után ÁVH-s, majd rendõrségi karriert futott
be. 1954-ben Székesfehérvárról szerelt le, és egyenesen a kendergyárig „bukott”,
ahol raktárosként kezdte, s végigjárta a belsõ grádicsokat, mígnem 1966-ban gyár-
igazgató lett. Bár kínáltak neki szolgálati lakást, soha nem lakott a kolónián, hanem
Drávacsehiben, egy takaros parasztházban, szép háztájival. (Kovács Éva és Katus
Eszter interjúja V. J.-vel, 2005. július.) Két egykori pártvezetõt találtunk a kolónián,
egyikük társadalmi munkában töltött be pártfunkciót, másikuk függetlenített párttitkár
volt a gyárban – mindkettõjük a Duna–Tisza-közébõl került Drávaszabolcsra, s a laká-
sért választották ezt a munkahelyet.

59 Nem volt ez másképp a második világháború elõtt sem. A kolónia és a falu közötti
sajátos hierarchiát Szabó Zoltán például így summázta: „Az egyik rész fölött a válla-
lat uralma teljes, a másik részre a vállalatnak csak munkaadói befolyása van.” (Szabó,
é. n. [1938]:136)

60 A kolónia mint település, s a kolóniabeli életforma besorolásának dilemmái egyáltalán
nem új keletûek. A klasszikus magyar etnográfia a kérdést úgy próbálta megvála-
szolni, hogy egy sajátos szerkezetiséget és életformát tulajdonított neki, jelesül a „tele-
pit”: a Magyar Néprajz nyolcadik kötete külön fejezetet szentel ennek. Lásd Telepiek
és kétlakiak. (Paládi-Kovács, 2002:281–282)

61 A hajdani uradalmi puszták cseléd múltú családjai nagy számban lepték el a kollekti-
vizálás elõl menekülõ gazdacsaládok megürülõ portáit Baranya aprófalvaiban, s vál-
tak a bomló helyi társadalmak meghatározó elemeivé. (Kovács, 1990:289)

62 Vö.: Gruber, 1996; Baumgartner–Kovács–Vári, 2002:55–56.
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SZABOLCSKA ORSOLYA

Sorsukba zárva
Fiatal párok marginális helyzetben – nõi perspektívák

A kutatás során a drávaszabolcsi lengyári telepen öt fiatal nõ sorsával is-
merkedtem meg – róluk szól ez az írás. Öt húsz év körüli lány – ez az a
kor, amire azt szokták mondani: „Elõttük az élet…” De léteznek olyan élet-
körülmények, amelyek között ez a megállapítás kevésbé tûnik érvényes-
nek. Történetem szereplõirõl jelenlegi helyzetükben – bár kisebb csodák
állítólag történnek néhanapján – nehéz elképzelni, hogyan élhetnének a fia-
tal korukból adódó lehetõségekkel. Családi és megélhetési gondok – tetéz-
ve a többszörösen hátrányos helyzettel – zárják be õket egy olyan életpá-
lyába, amely kevéssé hasonlít ahhoz, amirõl a lányok tizenévesen álmodni
szoktak. 

Beszélgetõpartnereim a 2005 nyarán végzett terepmunka alatt mindany-
nyian élettársukkal/férjükkel laktak a gyártelepen. Ötük elbeszéléseiben
hasonló elemeket lehet felfedezni. Mindannyiukkal készült interjú, hár-
mukkal pedig a terepmunka lezárulása után is beszélgettem.1 Bár az esetek
többségében a párok férfi tagjait is megismertem, és készítettem velük in-
terjút, ebben a tanulmányban a nõk elbeszéléseire fogok koncentrálni.

A kérdések

A kutatás egyik kiinduló feltételezése szerint az aprófalvas térségekben egy
újfajta szegénység figyelhetõ meg, ami elsõsorban az aktív korú népesség
tartós és reménytelen munkanélküliségével magyarázható. A munkaerõ-piaci
pozíció viszont összefügg az etnikai hovatartozással és a nemmel is – vagy-
is a cigányok és az anyák a többi csoporthoz képest hátrányosabb helyzet-
ben vannak.2 A tartós munkanélküliség pedig akár generációkon keresztül is
újratermeli magát. Ferge Zsuzsa szerint az „objektív relatív depriváció” – a
súlyosan halmozott hátrányos helyzet – egyik oka társadalmi jellegû: vagyis
a család, amelybe az egyén beleszületik, és a társadalmi körülmények,
amelyekben felnõ, nagyban meghatározzák egyéni életesélyeit. Bizonyos
településtípusok és településszerkezetek pedig közismerten kevesebb társa-
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dalmi esélyt biztosítanak a társadalmi javakhoz és szolgáltatásokhoz való
hozzájutáshoz. (Ferge, 1991:188, 196) Az ilyen településeken – mint pél-
dául maga a falu, melyhez a telep elszigetelt településrészként tartozik – a
fiatalok többsége eleve hátrányos helyzetbõl indul. 

Hátrányos helyzetbõl indulnak, hiszen egy olyan csoporthoz, közösség-
hez tartoznak, amely kirekesztõdött a társadalom egészébõl. Talán vitatha-
tó a gyártelepi lakókra az „underclass” – önmagában is sok vitát gerjesztõ3

– fogalmát alkalmazni, de a kirekesztõdés/kirekesztettség fogalma jól illik a
telepi viszonyokra. A szegregált lakóhely, a másutt és más helyzetben élõ
csoportokkal való (baráti, illetve házassági) kapcsolatok kialakítására vonat-
kozó lehetõségek korlátozottsága, vagyis az adott csoport és a társadalom
többsége közötti térbeni és társadalmi távolság, ami a kirekesztett csopor-
tokra Ladányi és Szelényi szerint jellemzõ (Ladányi–Szelényi, 2004:18–19),
a telepen élõ emberek közösségére is érvényes. Roma és nem roma között
ebbõl a szempontból nincs különbség. Ezenfelül a kutatás során tapasztal-
tak alapján úgy tûnik, a kirekesztettség önmagában is súlyos problémája
mellett – s részben ebbõl fakadóan – az itteniek többsége a szegénységnek
azzal a „fajtájával” kénytelen megküzdeni, amely már tartós, életformává
szilárdult állapot, és amelybõl nehezebb kitörni is, mint a megélhetési
szegénységbõl. (Szalai, 2002:41)

A gyártelepen lakók többségének életére – így az ott élõ fiatal párokéra
is – egyre inkább jellemzõ a kirekesztettség kilátástalansága. Ördögi körrõl
van itt szó: az költözik ide, aki igencsak szûkös anyagi forrásai miatt mást
nem engedhet meg magának, viszont aki itt lakik, annak tovább romlanak
az esélyei arra, hogy rendes megélhetést biztosító munkát találjon. A kör-
nyéken alig van ugyanis munkalehetõség, ráadásul egyrészt a telep és a tele-
piek megítélése, másrészt a telep (el)zártságából adódó akadályozott infor-
mációáramlás miatt kevéssé valószínû, hogy az esetleg adódó munkahelyet
éppen egy telepi fogja betölteni. A férfiaknak még csak-csak akadnak lehe-
tõségeik – például a közmunka, a helyi felújításokban való részvétel, kü-
lönbözõ alkalmi fizikai munkák –, a nõk esetében azonban még akkor
sincs túl sok esély a munkavállalásra, ha a hajlandóság meglenne rá, hiszen
a többségében fizikai jellegû munkákra nagyobb valószínûséggel vesznek fel
férfiakat. Tovább nehezíti a helyzetet az alacsony iskolai végzettség, a munka-
végzési tapasztalatok hiánya és nem utolsósorban a különbözõ magánéleti
„akadályok” (párkapcsolat, gyerek).

Éppen az elõbbi okok miatt tartom fontosnak a megismert fiatal nõk
élettörténetének vizsgálatát. Ezek a lányok jóval nehezebb társadalmi hely-
zetben vannak, mint férjük, élettársuk – a szegénység mellett érintik õket a
nemükbõl (és olykor a származásukból) fakadó hátrányok is. A tartós mun-
kanélküliség lehetõségét még jobban növeli a tény, hogy négyüknek már
most legalább egy – egyiküknek három – gyermeke van, az ötödik lány pedig
éppen várandós volt 2005 nyarán. Fiatal anyaként fizikailag és szimbolikusan
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is még inkább be vannak zárva a telepre. Tanulmányomban azt kívánom be-
mutatni, hogy melyek azok a közös elemek az életükben, amelyek jelenlegi
hasonló helyzetükhöz vezettek. Hogyan birkóznak meg életük mindennapi
problémáival, milyen stratégiákkal próbálják áthidalni a vágyaik és a lehe-
tõségeik közti szakadékot? Ezenkívül pedig a jövõre és gyermekeik jövõjé-
re vonatkozó elképzeléseiket szeretném összevetni az idevágó szakiroda-
lom által jósolt lehetõségekkel. 

Bár a terepmunka kezdete elõtt kialakított kutatási tervben csak a fiatal
párok megélhetési stratégiáinak, életvitelének megfigyelése szerepelt, a tere-
pen olyan helyzettel találkoztunk, amelyet hiba lenne nem tudomásul venni.
Az öt párból ugyanis csak egy esetében „magyar” mindkét fél (Szilvi és János),
kettõnél a lány (Zsófi és Hajni) cigány, illetve kettõnél (Viki és Laci, illetve
Timi és Nándi) a férfi is.4 Így két párkapcsolat esetében az etnikai együtt-
élés vizsgálatára is mód nyílik, amire a konkrét esetek bemutatásánál az
eddig felsorolt kérdések tárgyalása mellett szeretnék kitérni. Kérdés, hogy
a lány etnikai hovatartozása problematizálódik-e a kapcsolatban, és ha
igen, miképp és miért. Itt merül fel a környezet hozzáállásának, megítélé-
sének kérdése is. Mindkét kérdéssel kapcsolatban érdekes lehetne meg-
vizsgálni, hogy maguk a párok hogyan kezelik a problémákat, legyenek
azok belsõk vagy kívülrõl eredõek. Ennek érdemi tárgyalásához viszont
egyelõre hiányzik az empirikus anyag; a lányok környezetébe tartozó sze-
mélyekkel és párjaikkal eddig nem volt alkalmam olyan témájú és mélységû
interjút készíteni, amely alapján elegendõ információ állna rendelkezé-
semre – így ez a kérdés egy esetleges késõbbi kutatás problémája marad.

A módszer

Részben a kutatás jellege miatt, nem egészen hagyományos élettörténeti
interjúk azok, melyek az empirikus források nagy részét kiteszik. Az inter-
júk általában úgy zajlottak, hogy elõször megkértük beszélgetõpartnerein-
ket élettörténetük elmesélésére, majd a saját elbeszélés meghallgatása
után a kutatás szempontjából fontos adatokra, történetelemekre a háztar-
tás-összeírásokhoz készített vezérfonal alapján (még egyszer) rákérdez-
tünk. Esetemben az élettörténet általában viszonylag rövidre sikeredett,
ami teljesen érthetõ, tekintve, hogy a beszélgetések legidõsebb résztvevõje is
csupán huszonkét éves. Ezért az interjúk nagyobb részét a mindennapi
problémákról, megélhetési gondokról és stratégiákról, illetve a vágyakról,
a jövõre vonatkozó elképzelésekrõl, álmokról szóló félig strukturált beszélge-
tés teszi ki. Ehhez adódnak a telepen töltött idõ alatt végzett megfigyelések-
bõl, a lakókkal az utcán folytatott beszélgetésekbõl származó információk.

A résztvevõ megfigyelés a beszélgetésekkel együtt erõs hatással volt arra
a képre, amely a terepmunka ideje alatt errõl a zárt, marginalizált környe-
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zetrõl kialakult bennünk. A háztartások összeírása kapcsán felmérhettük a
fizikai környezet szegényességét és lepusztultságát, a telep hiányos infrast-
ruktúráját s a lakások „komfortfokozatát”. Így, ha magában az interjúban
esetleg nem is jelent meg hangsúlyosan a szegényes körülmények miatti panasz,
elégedetlenség (hiszen látták, hogy látjuk), a látottak-tapasztaltak akkor is
kiegészítették a képet. Ráadásul, mivel tulajdonképpen minden telepivel
beszélgettünk, a gyártelep társadalmi, kapcsolati viszonyait is sikerült annyira
megismerni, hogy az összes információt figyelembe véve dolgozatom fõsze-
replõit el tudjam helyezni a telep fizikai, illetve társadalmi terében.

A továbbiakban minden említett forrásomat használni fogom az esetek
bemutatásánál, elemzésénél, de fõképp az élettörténet, a kisebb élettörté-
neti epizódok elbeszélése és a félig strukturált beszélgetések anyaga alap-
ján szeretném bemutatni a lányok történetét.

A gyártelep5

Egy dél-dunántúli, határ menti kistelepülés önmagában sem mondható a
világ közepének – de ha még mindig túl közel érezzük magunkat a városi
környezethez, sétáljunk csak el a falu végéig! Innen kaviccsal szórt, autóval
nehezen járható, kanyargós földút vezet egy eldugott kis „lakótelepre”,
aminek létét csak egy kis utcatábla sejteti a leágazásnál. Az egykori gyár fel-
számolásával a hozzá tartozó, pár sornyi barakkból álló lakóövezet lassan
átalakult szegényteleppé, mely csak közigazgatásilag tartozik Drávaszabolcs-
hoz – gyakorlatilag teljesen más világ. A telepen – melyet a mai napig csak
„a lengyárként” emlegetnek – négy „soron” állnak a házak – összesen 34 lakás-
sal –, de az egyik sor a többitõl távolabb, a régi gyárépület mögött helyez-
kedik el. Minden soron van víz és villany, a csatornázás azonban még nincs
megoldva. 

Az itt lakók egy része egykori gyári munkás, aki munkahelye megszûnté-
vel sem akart vagy tudott elköltözni „megszokott” barakkjából. A gyár meg-
szûnése után érkezett „bevándorlók” összetétele igen vegyes: van, aki a falu-
ból, más a megye távolabbi részeibõl került ide. Néhány cigány család is él
a telepen, de õk se különböznek igazán a többi lakótól, a telepiek helyzete
területileg, gazdaságilag és társadalmilag többé-kevésbé egyformán hátrá-
nyos. A társadalmi kapcsolatokat fõleg a területi elhelyezkedés alakítja, a
különbözõ sorok lakói – néhány kivétellel – nem igazán keverednek. Kevesek-
nek van kapcsolata a telepen kívül élõkkel, akár csak a falubeliekkel – a gyár-
telep nem csupán földrajzilag, de társadalmilag is zárt világ.

Az alapvetõ intézmények – iskola, orvosi rendelõ, hivatalok – Drávasza-
bolcson megtalálhatóak ugyan, de a telep elzártsága miatt a bekötõút ele-
jén található bolthoz tett séta is olyan program a telepi lakóknak, ami ter-
vezést igényel, és adott esetben a fél napjukat meghatározza. Orvoshoz
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hasonló okokból csak akkor mennek, ha már nagyon muszáj. A falutól
20–30 kilométerre található kisvárosba vagy az egyórányi autóútra lévõ megye-
székhelyre a közlekedési nehézségek miatt – nagyon kevés busz jár a faluból
is – alig jutnak el, egy ilyen út már valódi kirándulásnak/utazásnak számít.

Bár lélekszámát tekintve maga Drávaszabolcs sem számít aprófalunak, a
közigazgatásilag hozzá tartozó és mégis külön életet élõ gyártelep sok
szempontból hasonló folyamatokkal jellemezhetõ, mint amelyek az apró-
falvakról szóló tudományos diskurzusban megjelentek/megjelennek. Vági
Gábor nyolcvanas évek végén készült elemzése szerint az aprófalvak há-
rom fõ jellemzõje a gazdasági elmaradottság, a lakóhelyként hátrányos
helyzet, illetve a gyors népességfogyás, mely a helyben maradókat tekintve
elöregedõ korösszetételhez vezet. (Vági, 1991:78) Az utolsó megállapítás
az egyetlen, ami nem teljesen érvényes a telepre. Mert bár folyamatos a né-
pesség cserélõdése – aki teheti, elköltözik, aki pedig új lakó, azért jön ide,
mert nem nagyon van más választása –, és bár többségében valóban idõ-
sebbek élnek a lakásokban, akadnak kivételek. Ezért is szükséges a telep
mint lakóhely típusának pontosítása. Jellemzõit tekintve a telep hasonlít –
bár nem minden részletben – az aprófalvak azon csoportjához, amelyeket
tipológiájában G. Fekete Éva gettósodó falvaknak nevez. Ezek jellemzõi a
szerzõ szerint: számottevõ roma lakosság, mély szegénység és közel száz
százalékos munkanélküliség, minek következtében a lakosság jövedelme
fõként különféle segélyekbõl és feketemunkából származó bevételbõl tevõ-
dik össze.6 A lengyári telepet bízvást nevezhetjük gettósodó lakóhelynek.7

Az öt fiatal pár, akikrõl írásom szól, valószínûleg már ideköltözésekor tisz-
tában volt a falu s a telep hátrányaival. A környék helyzetének ismeretében
nem tûnik ésszerû döntésnek az itteni letelepedés – bár néhányuknak van ro-
koni kapcsolódása más, régebben a telepre költözött családokkal, egyikük
sem itt született, nem köti õket több ide, mint akármelyik másik környékbeli
faluhoz. Kívülállóként gondolhatnánk, hogy választhattak volna egy jobb hely-
zetben lévõ települést lakóhelyül. Eddigi sorsuk ismeretében azonban kide-
rül, hogy az õ szituációjukban nem igazán beszélhetünk választási lehetõsé-
gekrõl. Mielõtt részletesebben foglalkoznék a szereplõkkel és a gyártelepig
vezetõ életpályájukkal, ideje röviden bemutatni az öt fiatal nõ történetét.

A lányok – portrék

Zsófi

Zsófi 1988-ban született. Gordisán lakott édesanyjával és idõs nevelõapjá-
val. A megyeszékhelyre járt általános iskolába, tizennégy évesen ott ismer-
kedett meg jelenlegi férjével, Zolival. Három évig jártak együtt, ez idõ alatt
Zsófinak volt egy abortusza. 2005 elején, hat nappal közös fiúgyerekük
születése után házasodtak össze. A telepre együtt költöztek le 2004 õszén,
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mivel Zoli szülei és nagyszülei már itt laktak. Zsófi most gyesen van, Zoli
közmunkásként építkezéseken dolgozik a telepen, illetve a környéken.
Szûkösen élnek, nagyban rászorulnak a szülõk támogatására. Zsófi csupán
a nyolc általánost végezte el, munkahelye még soha nem volt.

Hajni

Hajni 1985-ben született. Mivel édesanyja már a szülés után elhagyta, más-
fél éves korától kezdve nevelõszülõkkel, a Hajós házaspárral és két idõ-
sebb lányukkal élt. Az általános iskola elvégzése után virágkötészetet kez-
dett tanulni egy szakiskolában. Az iskola harmadik évében találkozott
mostani élettársával, Péterrel. Megismerkedésük után pár hónappal Hajni-
nak cisztát találtak a jobb petefészkén a közeli kisvárosi kórházban, amit
mûtéttel el is távolítottak – a petefészekkel együtt. Mivel az orvosokkal és
az utókezeléssel is voltak problémái ebben a kórházban, Hajni a megye-
székhelyen is felkeresett egy nõgyógyászt. Itt mûtötték meg a másik pete-
fészkét is, mivel azon is cisztát találtak, de ez a mûtét sikerült. Elsõ beszél-
getésünkkor még nem volt benne biztos, hogy lehet-e valaha gyereke,
holott párjával nagyon szerettek volna. Két hónap múlva, a következõ talál-
kozáskor már azzal az örömhírrel fogadott minket, hogy sikerült teherbe
esnie – azóta megszületett az egészséges fiúgyermek.

Péterrel már a telepre költözés elõtt is együtt éltek, a fiú szüleinél. Rész-
ben az ottani konfliktusok miatt döntöttek úgy 2004-ben, hogy szétköltöznek.
Úgy esett a gyártelepre a választás, hogy Hajni nevelõszülei nem sokkal elõtte
ideköltöztek Harkányból. Így legalább közel vannak egymáshoz, és tudják segí-
teni az idõs házaspárt, ha szükség van rá – gondolták. A ház, amelyben már
egy éve élnek ketten, Hajni sajátja, gyámhatósági támogatásból sikerült meg-
vennie. Elköltözni egyelõre csak nehezen tudnának, mivel a házat a vásárlást
követõ öt évben – éppen az intézeti támogatás miatt – nem adhatja el.

Hajni munkanélküli. Az iskolát egészségügyi problémák miatt félbehagyta,
így se szakma, se érettségi nincs a kezében, ami megkönnyítené az álláske-
resést – bár gyermeke születése miatt ez a kérdés aktuálisan nincs is napi-
renden. Munkahelye még soha nem volt. Péter tartja el, a nevelõszülei is
támogatják.

Szilvi

Szilvi 1983-ban született, Drávaszabolcson nõtt fel a szüleivel. Általános isko-
lában még bukdácsolt, de a szakmunkásképzõt szerette. Bolti eladói végzett-
séget szerzett. Szülés elõtt három helyen is dolgozott, jelenleg gyesen van
otthon. Férjével, Jánossal már tíz éve együtt vannak, kisfiuk hároméves.
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Öt-hat évig éltek együtt Szilvi szüleinél, 2005 nyarán költöztek a telepre,
ahol a Szilvi nevén lévõ házban élnek. Sok idejüket, energiájukat vette el a
felújítás, a költözködés, a kisfiú – részben ezért – még mindig a nagyma-
májánál alszik/lakik fenn a faluban. János festõként dolgozik építkezése-
ken, az õ jövedelme mellett Szilvi szüleinek támogatásából élnek. Bár mos-
tanában jár le a gyes, megbeszélték, hogy Szilvi nem megy vissza dolgozni,
hanem otthon marad a gyerekkel. A szülés óta depresszióval küszködik,
gyógyszereket szed.

A három fiatal nõ bonyolult, furcsa rokonsági kapcsolatban áll egymás-
sal. A szálak a Hajós házaspárig, Hajni nevelõszüleiig vezetnek vissza. Az õ
fiatalabb lányuknak, Virágnak négy fia van, akik közül a két középsõ, Zoli
és János Zsófi, illetve Szilvi férje (igaz, a fiúk két különbözõ apától szület-
tek). Így Zsófi és Szilvi tulajdonképpen sógornõk. Hajni „rokoni” kapcsolata
a legbonyolultabb a másik két nõvel. Egyrészt mint Hajósék nevelt lánya,
Virág „testvére”, tulajdonképpen János és Zoli nagynénje. Még bonyolul-
tabbá teszi a viszonyokat, hogy Hajni élettársa, Péter, János féltestvére, így
Hajni szinte megnevezhetetlenül, leírhatatlanul sokféle kapcsolatban áll a
történet minden eddigi szereplõjével.8

A rokoni kapcsolat természetesen nem garancia a jó viszonyra. Hajni és
Zsófi, illetve párjaik között nincs semmi probléma, õk rendszeresen, szinte
naponta találkoznak, segítik egymást. A két lány Hajósékkal, illetve a szin-
tén a telepen élõ fiatalabbik lányukkal, Virággal és férjével is jóban van, a
négy család többé-kevésbé kölcsönösen segíti egymást. Zsófiék, Hajósék és
Virágék egy soron laknak, közel egymáshoz – amit tudatosan alakítottak így,
szándékosan ugyanazon a soron vásárolva házat, ahol a korábban beköltözõ
rokonok laktak. De Szilvi és a férje – õk másik soron is laknak – nincs igazán
jó viszonyban a család többi tagjával, ha lehet, inkább kerülik a társaságukat.
Ennek valamilyen régebbi sérelem vagy konfliktus az oka, melyre Szilvi ugyan
többször utalt beszélgetésünk alatt, de nem volt hajlandó beszélni róla.

Timi

Timi 1990-ben született, a gyártelepre Siklósról költözött anyjával és annak
élettársával. Apja akkor hagyta el õket, amikor õ három hónapos volt. A kis-
városban kezdte az általános iskolát, ott még jól is ment neki a tanulás, jó
jegyeket kapott, szeretett odajárni. A drávaszabolcsi iskolával már más volt
a helyzet, itt inkább egyeseket gyûjtött be. Hetedikesen ki is maradt. A tele-
pen a szülõkkel és élettársával, Nándival lakott egy háztartásban. A fiútól
gyereke is született, így 15 évesen anya lett. Az újszülöttel azonban Timi
anyja többet foglalkozott, mint õ maga. A telepen pletykák keringenek arról,
hogy a lány kikezdett Viki férjével, és hogy esetleg a gyerek is tõle van,
nem Nánditól. A pletyka elsõ felét egyébként Viki is megerõsítette, õ is úgy
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tudja, hogy a férje megcsalta Timivel. A gyártelepen tett legutolsó látogatá-
sunkkor azzal kellett szembesülnünk, hogy Timi és családja eltûnt. Az embe-
rek szerint a felnõttek kimentek Ausztriába dolgozni, Timi pedig a babával
együtt elköltözött az apjához. A házban egyedül Nándi maradt, de aztán õ
is elköltözött. Volt, aki úgy vélte, hogy mivel Vikiék visszaköltöztek a férfi
falujába, Alsószentmártonba, Timi elment gyermeke apja után – ez a verzió
viszont nagy valószínûséggel kizárható, mert a faluban nem tudnak a lányról.

Viki

Viki 1985-ben született Pécsen – húszévesen már három gyerek anyja.
Hét–nyolc éves korában költöztek Gordisára, ahol az általános iskolát kijár-
ta – illetve idejárt egészen a nyolcadik osztály elsõ feléig, amikor is kima-
radt az iskolából, mert terhes lett mostani férjétõl, Lacitól. Elõtte nem sok-
kal ismerkedtek meg, a fiú addig járt az akkor 14 éves lány után, amíg az
be nem adta a derekát. Laci nem igazán jött ki Viki szüleivel – a lány egy-
szer meg is szökött otthonról, úgy volt, hogy Alsószentmártonban laknak
majd a fiú nagymamájával. Persze a szülõk eljöttek a lányért, így végül
mégis Laci költözött hozzájuk egy idõre. Elsõ gyerekük 2001-ben született,
nem sokkal utána házasodtak össze. Mivel a férfi nem jött ki az apósával,
és gyakran verekedésig fajultak a nézeteltérések, visszamentek a nagyma-
mához. Tõle költöztek a telepre 2003-ban. Ebben az évben született máso-
dik kislányuk – elõtte egyszer Viki elvetélt. A második gyerek után volt egy
abortusza, ezután született 2005 nyarán a kis Laci. A kutatás idején nyomo-
rúságos körülmények között éltek a telepen, a házra felvett OTP-kölcsön
törlesztõrészletének befizetése után havonta 16 ezer forintból tudtak csak
gazdálkodni. A gyerekeknek olykor nem volt mit enni adni. A férfi ezért falo-
pással próbált javítani a helyzetükön, emiatt aztán több rendõrségi ügye
lett, és százezres nagyságrendû pénzbírsága gyûlt össze. Ez volt az egyik
oka annak, hogy 2005 augusztusában visszaköltöztek Laci nagymamájának
falujába. Laci talált alkalmi munkát: napszámos egy ásatáson. Viki otthon
van a két kisebbik gyerekkel – a legnagyobb idén lett óvodás.

Közelítések

„Megvagyok. Jó is, nem is. Így magányos, én inkább úgy…”

Elsõ, nyári találkozásunkkor Zsófi kedves, cserfes, vidám lány benyomását
tette ránk. Bár tizenhét évesen hozzáment elsõ szerelméhez, és már meg-
volt közös gyermekük is, úgy tûnt, el tudja látni az ezzel járó feladatokat,
és jól érzi magát úgy, ahogy él. Mesélte ugyan, hogy elõször nehezen találta
fel magát a babával kapcsolatos teendõkben, de aztán segítettek neki, és
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beleszokott. Pár hónap alatt – a következõ beszélgetésig – viszont valami
megváltozott. A lány nyúzott, külseje ápolatlanabb, beszéde és viselkedése
zavart lett, néha szinte már az összefüggéstelenségig szórakozottá vált. Fizi-
kai állapota is romlott – szemmel láthatóan fogyott, arca beesett, azt pedig
õ maga panaszolta, hogy csomókban hullik a haja.

Mi lehet az oka, hogy egy fiatal lány – feltehetõen egészségügyi problé-
mák nélkül – ilyen állapotba kerül? Kézenfekvõnek tûnik lelki okokra gya-
nakodni. Zsófi életében pedig több olyan tényezõ is jelen van, amely prob-
lémát okozhat. A következõkben sorra veszem azokat az elemeket, amelyek
a lány jelenlegi halmozottan hátrányos helyzetében szerepet játszanak. 

Az általánosan elterjedt nézet, miszerint a cigány fiatalok korán kezde-
nek szerelmi kapcsolatokba bonyolódni, Zsófi esetében igaznak bizonyul.
Tinédzserként ismerte meg mostani férjét, vele volt az elsõ szexuális kap-
csolata (más partnere azóta sem volt). A fiatalon kezdett szexuális élet a
lány felvilágosulatlanságával együtt szomorú eredményt hozott. Szüleinek
valószínûleg nem volt elég ideje vagy türelme foglalkozni a kamaszodó
lány dolgaival. „Úgy igazán megmondom neked, hogy így elõtte, elõtte így
soha nem beszélgettem én velük ilyen – jó, voltak óvodai, iskolai szerel-
meim, de így nem beszélgettünk, nem is volt idõ, mert õk is dolgoztak,
nem nagyon találkoztunk. Csak akkor már késõn vették észre, hogy már
nem kislány vagyok, hanem nagyobb, azt furcsa volt nekik.” A felvilágosí-
tás is késõn jött, Zsófi terhes lett – de elvetette, mivel Zoli meggyanúsította,
hogy mástól van a magzat. Az abortusz után mégis együtt maradtak, és a
lány újból teherbe esett – ezt a babát már megtartották, és még a terhesség
ideje alatt összeköltöztek, majd a szülés után össze is házasodtak. 

Ez a forgatókönyv elég gyakorinak mondható. Neményi Mária szerint a
szülõk elfoglaltságából adódó nagyobb szabadság és több önállóság a lányok
esetében végzõdhet korai, már terhesen megkötött házassággal – az õ kuta-
tásában volt példa arra, hogy az ilyen kapcsolat mégis sikeresnek bizo-
nyult. (Neményi, 2004:113) Hosszú távú elõrejelzésbe bocsátkozni nincs
értelme ebben a konkrét esetben, de az biztos, hogy tizenhét évesen Zsófi-
nak nagyon sok feladat szakadt a nyakába a házassággal, a háztartással, a
gyerekkel. Az ezzel járó felelõsség és nyomás lehet az egyik oka a lány
problémáinak. Még õ maga is szinte gyerek, de már felnõttként kellene visel-
kednie, egyedül kell sok mindent megoldania. Ebben sajnos férje is vi-
szonylag kevés segítséget jelent, hiszen egész nap dolgozik. „Megvagyunk
végül is, nem is sokat találkozunk úgy, máma má’ én mondtam neki, ne
menjen el dolgozni. Akárhogy is kell a pénz, azért néha, néha kell együtt
lenni. Mert õ megjön este, örül neki, ha megfürdik, azt lefekszik.” Valószí-
nûleg nem ilyen kapcsolatról álmodik egy kamasz lány.

Az sem elhanyagolható körülmény, hogy a költözéssel Zsófi tulajdonkép-
pen kiszakadt a saját környezetébõl és nem utolsósorban a kapcsolataiból.
A telep földrajzi és társadalmi zártságában nincs igazán esélye arra, hogy
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kilépjen a saját köreibõl. Egész nap egyedül van otthon a kisbabával, egyet-
len társasága Hajni – „de õtõle se várhatom mindig, hogy jöjjön, neki is
van munkája”. A magány nagyon megviseli, sokat unatkozik. Ugyanakkor
arra panaszkodik, hogy a napi gondok és teendõk miatt még gondolkozni
sincs ideje – nincs olyan tevékenység, ami kikapcsolódást jelentene. Idõ és
pénz híján – meg persze a kicsi miatt – szórakozni sem járnak el.

A munka jelenthetne változatosságot az életében, terveiben szerepel is,
hogy majd tanul még valamit, és elmegy dolgozni. A probléma az, hogy a
tanuláshoz, tanfolyamokhoz pénzre lenne szükség, az meg nincs. Így viszont
képzetlensége olyan hátrány a munkaerõpiacon, amit nehéz kiküszöbölni.
Több kutatás adatai is alátámasztják, hogy a gyerekek megléte nagymérték-
ben csökkenti a foglalkoztatás valószínûségét a nõk esetében – a gyerekne-
velés aktivitáscsökkentõ hatása pedig annál nagyobb, minél kisebb a gyerek.
(Frey, 2001:13) Minél tovább marad otthon Zsófi a kisfiúval, annál kisebb
az esélye, hogy valaha is ki tud szakadni otthonról, és el tud helyezkedni. Önma-
gában nem is lenne probléma, ha háztartásbeli maradna, de a konkrét hely-
zetben ennek több hátránya is van. Az elsõ egyértelmûen a bezártság, a kap-
csolatok hiánya, melynek eredménye Zsófi mostani lelkiállapotán is látható.

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nem olyan családról van szó, ame-
lyik könnyedén lemondhat egy második fizetésrõl. Az anyagi helyzet olyan
tényezõ a pár életében, amely természetesen nem csupán a megélhetésükre,
hanem az életminõségükre is befolyással van. Bár a látottak alapján nem
állítanám, hogy kifejezetten nyomorognak – hiszen vannak a telepen náluk
rosszabb sorban élõ emberek is –, de mindenképpen depriváltnak mond-
hatóak, ami több mint az egyszerû szegénység, hiszen nem jutnak hozzá a
társadalom által nyújtható javak bizonyos köréhez. (Bokor, 1987:35) Hely-
zetük kilátástalan, és vajmi kevés az esélyük arra, hogy jelentõs mértékben
javuljon. A jelenlegi szegénység lelki hatásait pedig súlyosbíthatja, hogy Zsófi
néhány mondatából arra lehet következtetni, otthon, a szüleivel lakva jobb
körülményekhez szokott. Férje családjába kerülve – ahol már a szülõk is
egész életükben megélhetési problémákkal küszködtek, az utóbbi idõben
pedig a helyzetük csak egyre romlik – egy tartósan szegény család második
generációjának tagja lett, így saját fiának esélyei a kitörésre még inkább
csökkennek. 

Zsófi helyzetével kapcsolatban még egy kérdés vár tisztázásra, ez pedig
az etnicitás, a vegyes házasság problémája. Szereplõim közül õ az egyik,
aki roma lányként magyar fiúhoz ment feleségül. Nem úgy tûnik, mintha
saját identitásában nagy szerepet játszana a saját romasága – az interjúk során
sem magáról, sem másról nem beszélt úgy, mint cigányról, még csak uta-
lást sem tett arra, hogy figyelembe venne ilyen kategóriákat. A probléma a
környezet megítélésénél kezdõdik. A szülõkrõl beszélgetve kiderült, hogy
az õ szülei és az anyósáék nincsenek igazán jóban, csak a gyerekek kedvéért
próbálnak fenntartani egyfajta látszatkapcsolatot. Zsófi nem tudott vála-
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szolni arra a kérdésre, hogy szerinte mi lehet az ellenszenv oka. Különösebb
konfliktusról nem mesélt a két család között – de esküvõjének történetével
kapcsolatban valami mégis „gyanúsnak” tûnik. Zsófi édesanyja nagy lagzit
akart, ezt azonban Zoli szülei ellenezték, így végül szûk körben tartották
meg a lakodalmat. Olyannyira szûk körben, hogy míg a fiúnak ott voltak a
szülei, nagyszülei és a testvérei, Zsófinak csak az édesanyja és a nevelõapja
volt jelen. Ez a lánynak nagyon rosszul esett, csalódottan mesél magáról az
ünnepségrõl. „Én, ha hiszed, ha nem, az esküvõmön egy tánc nem sok,
annyit se eresztettem. Nem volt kedvem. […] Azt hittem, jobb ez az esküvõ,
de hát…” Nincs rá konkrét bizonyítékunk, hogy a lány származásának hatá-
rozott szerepe lenne ebben az esetben, de az anyós egy elejtett félmondata
mégis azt sejteti, hogy errõl lehet szó. Amikor a fiatalokról beszélgettünk
vele, elmondta, hogy tulajdonképpen meg van elégedve a menyével, ked-
veli, „bár roma”. Zoli nagyszülei pedig határozottan cigányellenesek, a nagy-
mama az interjú alatt többször is elmondta, hogy õ nagyon nem szereti a
cigányokat. Ebbe a környezetbe bekerülve Zsófinak valószínûleg meg kellett/
kell birkóznia párja családjának elõítéleteivel. Bár szerinte anyósáék mindig
kedvesek voltak vele, ez nem zárja ki azt, hogy kimondatlan, akár nem is tu-
datosított formában akadtak és akadnak konfliktusok, feszültségek köztük.
Nem elég, hogy a lány teljesen kiszakadt a saját környezetébõl, ráadásul az új
családjában, ha nem is ellenségesek vele, valószínûleg a „Másikat” képviseli –
még akkor is, ha õ maga nem is felel meg teljesen a konkrét sztereotípiáknak,
mint például amiket a „természeti nép” mítosza közvetít. (Neményi, 2004:135)

Zsófinak a mindennapos anyagi nehézségek mellett a kettõs kívülállóság
problémájával is meg kell küzdenie. Saját kapcsolatok nélkül kívülálló a tele-
pen, cigánysága miatt kívülálló párja családjában. Mindezek egy olyan lány
vállát nyomják, aki – már csak életkorából adódóan is – valószínûleg felké-
születlen a hasonló gondok kezelésére. Tizenhét évesen felnõtt szerepeket
vállalt, de õt ezek a szerepek fogva tartják, és nem csak szárnypróbálgatások,
mint kortársainál.

„Tudom azt, hogy jó lehet, hogy csak egy papír, de nem. Nyugodtabb vagyok.”

A húszéves Hajni interjúalanyaim közül, elsõ benyomás alapján, talán a
legkiegyensúlyozottabb, legharmonikusabb személyiség. Éppen ezért az õ
története az, amelyik a legmegrázóbb és egyben a legérdekesebb. Hajni
példáján értettem meg igazán a társadalomkutatásban folyamatosan jelen-
lévõ „ki a cigány”-kérdés problémáját. Ha a fizikai jellemzõk (pl. bõrszín)
alapján kell döntenünk, a válasz egyértelmû: Hajni cigány. De ráragaszthat-
juk-e a „roma” címkét egy olyan lányra, akinek önmagával kapcsolatban ez
a kategorizálás valószínûleg egyáltalán nem merül fel?9 Az interjúkban el-
hangzottak alapján ugyanis úgy tûnik, Hajni nem gondol cigányként önma-
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gára – holott a történetében több elemmel kapcsolatban is valószínûsíthetõ,
hogy negatív diszkrimináció áldozata volt. (Ezekrõl bõvebben kicsit késõbb.)
Esetében helytálló az a fajta szociálkonstruktivista érvelés, mely szerint a
cigányság nem eleve adott kategória, a cigányok nem valamilyen objektív
sajátosságuk miatt azok, amik, hanem a társadalmi struktúrák konstruálják
õket. (Dupcsik, 2005) Így adódhat az a sajátságos szituáció, hogy történetét
és az õt ért diszkriminatív eseményeket ismerve romaként kell beszélnünk
róla annak ellenére, hogy könnyen elképzelhetõ: õ maga nemhogy nem
tartja magát annak, de nem is merül fel benne a kérdés.

Hogyan alakulhat ki az a helyzet, hogy egy külsõleg egyértelmûen sajá-
tos etnikai jegyeket magán viselõ személy önképében nem reprezentálódik
önmaga mássága? A lehetséges választ Hajni gyerekkorában találjuk. Édes-
anyja a szülés után a kórházban hagyta, másfél éves koráig nevelõintézetben
élt. Innen hozta ki a Hajós házaspár, velük nõtt fel, õket tekinti a szüleinek.
Szeretettel beszél róluk, nem említ semmilyen gyerekkori konfliktust, trau-
mát velük kapcsolatban – így elképzelhetõ, hogy otthon nem éreztették vele,
hogy roma, hogy „más”. Szocializációja alatt tehát nem érte olyan hatás,
amely miatt szükséges lett volna olyan identitást kialakítania, amelyben
magyarázatot adna magának a megkülönböztetett bánásmódra („azért bán-
tanak, mert cigány vagyok”), hiszen erre nem volt példa.

Otthon ugyan valószínûleg nem volt része hátrányos megkülönböztetés-
ben, annál inkább a külvilágban. Élettörténetének két leghangsúlyosabb
motívuma egy egészségügyi probléma és annak megoldása, illetve a pár-
kapcsolata Péterrel, egy magyar fiúval, aki az élettársa és gyermekének apja.
Mindkét történetvonulatban felfedezhetõk annak a jelei, hogy Hajni – attól
függetlenül, hogy önmagával nem romaként azonosul – nem menekülhet
a környezet megbélyegzésétõl.

A 2005 nyári interjúban szinte véletlenül derült fény az elsõ fontos tör-
ténetre. Amikor a családtervezésrõl kérdeztem, akkor mondta, hogy való-
színûleg nem lehet gyereke, mivel ciszta miatt eltávolították az egyik pete-
fészkét, és a másik is sérült. Kérésemre vonakodás nélkül mesélt már
akkor is az esetrõl, de teljesen csak pár hónap múlva, a második interjú-
ban sikerült megismerni a történetet. Három évvel ezelõtt ment el nõgyó-
gyászhoz, mivel „feldagadt a hasa”. (Nemi életet akkor már rendszeresen
élt, de nõgyógyászt tizennyolc éves kora elõtt nem tervezett felkeresni.) Kide-
rült, hogy a jobb petefészkén ciszta van, meg kellett mûteni. Bár a lány és
nevelõanyja csak a ciszta eltávolítására adtak engedélyt, a mûtét után három
nappal a kórházban az orvos közölte velük, hogy a petefészket is eltávolí-
tották. Mindez a környékbeli vidéki kórházban történt. A mûtét után Hajni
állapota nem javult, ezért elmentek egy pécsi kórházba, ahol „olyan nor-
málisak” vele az orvosok. Ott derült ki az is, hogy a másik petefészkén is
van ciszta, de sikerült úgy megoldani a mûtétet, hogy magát a petefészket
nem távolították el. Ennek ellenére nem láttak esélyt arra, hogy sikerülhet
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teherbe esnie. Ebben a kórházban azt is közölték vele, hogy az elsõ mûtét
végkimenetele valószínûleg az orvos „hanyagságának” tudható be, a petefé-
szek eltávolítása nem volt indokolt. Nyáron még maga Hajni sem bízott iga-
zán abban, hogy lehet majd gyereke. Mégis, amikor nyár végén meglátogattuk
telepi ismerõseinket, azzal az örömhírrel fogadott minket, hogy babát vár. Ez-
zel szimbolikusan megnyerte az elsõ csatát az orvosok ellen, mely küzdelem
részleteirõl mi valójában csak a második interjú során értesültünk.

Nem szeretném túl részletesen ecsetelni azt a bánásmódot, amelynek
minden általunk ismert megnyilvánulása a leginkább jóindulatú megköze-
lítésben is betegjogokat sértõ – ha merészebben fogalmazunk: diszkrimi-
natív. Röviden csak annyit, hogy Hajnival a kezelés, a vizsgálatok során
többször indokolatlanul megalázóan, durván bántak. Gyakran olyankor is le
kellett vetkõznie, amikor a vizsgálat azt nem követelte volna meg, az orvosa
pedig durva volt vele, és soha nem adott kellõ felvilágosítást. Arra is volt
példa, hogy számára érthetetlen okból egymás után több nõgyógyász vizs-
gálta meg: „És akkor jöttek egy páran, öten, és akkor azok is mind átvizs-
gáltak, és akkor, gondoljátok bele, hogy az milyen szar érzés… Nem csak
egy, hanem mellette még négy vagy öt.…és akkor ott voltak az összes nõ-
gyógyász, amit csak el tudtok képzelni, és akkor vetkõzzél le, feküdjél föl,
és akkor izé, végigjönnek. És, ráadásul az X doktor úr kétszer is volt! Fú,
és nagyon idegesítõ volt.” Neményi Mária kutatásában több olyan esetet is
említ, ahol valószínûsíthetõen az egészségügyi dolgozók elõítéletei miatt a
terhes roma nõk vagy kisgyerekes anyák nem a minden beteget megilletõ
bánásmódban részesültek. (Neményi, 1998)

Hajni történetének érdekessége, hogy bár bosszankodva meséli el nekünk
élményeit, de egyben csodálkozva is, mint akinek fogalma sincs, miért tör-
ténhetnek ilyesmik, és miért éppen vele. Nem tud válaszolni a kérdésre,
szerinte miért bántak így vele a kisvárosi kórház orvosai. Nagyon nehéz
megmondani, hogy valójában mit gondol a lány a vele történtekrõl. Nehezen
hihetõ el, hogy semmit nem sejt, nem ért abból, amit vele mûveltek – az
interjúk alapján mégis úgy tûnik, ez az igazság. Ha sejt is valamit azzal kap-
csolatban, hogy az eljárások nem korrektek, mivel nincs tudatában mássá-
gának, nem is hozza azzal összefüggésbe. Bármilyen különös is ez az állí-
tás, jelen ismereteim tudatában kénytelen vagyok azt feltételezni, hogy
mivel Hajni nem cigány családban, nem „cigány gyerekként” nõtt fel, egy-
szerûen nem látja saját magát romának – hiszen erre tulajdonképpen nin-
csen oka. A nevelõszülõket ismerve az is elképzelhetõ – bár ez már tényleg
csak találgatás –, hogy abban a városban, ahol Hajni iskolába járt, a család-
nak sikerült olyan társadalmi presztízst elérnie, melynek ismeretében a
környezet eltekintett a nevelt lány „másságától”, és így õ nem is került emiatt
konfliktushelyzetbe. Nem kellett megélnie a „másságát”.

Hajni történetének másik jelentõs motívuma párkapcsolata Péterrel. Három
éve vannak együtt, ebbõl körülbelül másfél éve együtt is élnek – elõször a
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férfi szüleinél laktak, onnan költöztek a gyártelepre. A közös gyereket a nehéz-
ségek ellenére már tervezték egy ideje. De házasság nem lesz, bár Péter
szeretné elvenni a lányt. Hajni viszont nem akarja ezt. Különös logikával
indokolja a döntését: „Nekem így jó. Nekem így jó. Nyugodtabb vagyok.
Tudom azt, hogy jó lehet, hogy csak egy papír, de nem. Nyugodtabb vagyok.
[…] Mégis, nyugodtabb vagyok, hogy nem vagyok teljesen az övé. Most
egy része az övé vagyok, mert itt lesz a gyerek. De akkor se vagyok telje-
sen az övé, és nem mondhatja meg azt, hogy én mit csinálok. Egyrészt így
jobb. Majd ha már tényleg azt gondolom pár év múlva, hogy na, most
már tényleg mellette maradok, akkor azt mondom, jó. De így nem. Így
nem.” Érdekes, hogy bár a közös gyereket és az ezzel járó kötöttséget kész
vállalni, a házasság intézménye – talán éppen hivatalos volta miatt – még
túl végleges elkötelezettség számára. Furcsa, hogy együtt él a férfival, apának
is elfogadja, de férjként nem akarja. Abban, ahogy a férjhez menés lehetõ-
ségérõl beszél, bizonytalanság és félelem fejezõdik ki.

Ennek lehetséges okát akkor kezdtük sejteni, amikor Péter családja és
anyjának Hajnival szembeni viselkedése kerül szóba. A családot Hajni, neve-
lõszülei révén, már kicsi kora óta ismeri. Elmondása szerint soha nem volt
kifejezetten jó viszonyban Péter anyjával, de amióta a férfivel együtt élnek,
a helyzet sokkal rosszabb lett. Anyósa mindenben kritizálja, amíg együtt lak-
tak, szinte cselédként bánt vele, és azóta sem becsül meg semmit, amit
Hajni tesz. Persze elsõ megközelítésben gondolhatunk egyszerû „anyós–
meny”-viszályra, de a háttérben bonyolultabb okokat lehet sejteni. Vissza-
térõ konfliktus forrása köztük, hogy Péter anyja lekicsinyli az anyagi hely-
zetüket, és úgy állítja be a dolgot, mintha õk a telepen szinte nyomorognának.
Feltételezésem szerint anyósa Hajniban a romát látja, és ebbõl kiindulva
sztereotip módon képzel el mindent, ami a lánnyal kapcsolatos – az életmód-
ját, a körülményeit, az anyagi helyzetét. Az, hogy a férfival való kapcsolata
elõtt még aránylag jó viszonyban voltak (például akkor még tegezõdtek,
most Hajni magázza az asszonyt) arra utal, hogy addig, amíg Péter anyja nem
kényszerült közvetlenebb kapcsolatba kerülni Hajnival, az elõítéleteit nem volt
szükséges „aktiválnia”. Most viszont, hogy a lány a család tagja lett, megválto-
zott a helyzet.

Az elkerülhetetlenség pszichológiája szerint, amikor az ember tudja,
hogy szorosabb kapcsolatra kényszerül egy általa nem szeretett személlyel,
akkor ideális körülmények között ez arra vezet, hogy a kognitív disszonan-
cia csökkentésének céljából apránként pozitív irányba változik a másikról
alkotott véleménye. A faji elõítéletek esetében azonban ritkán állnak fönn
ezek az ideális körülmények, ezenkívül ez a fajta elõítélet általában túl mé-
lyen gyökerezik ahhoz, hogy könnyedén megváltozzon. Faji elõítélet ese-
tén, ha az elõítéletes személy közelebbi kapcsolatra kényszerül elõítéleté-
nek tárgyával, és ha emellett gazdasági konfliktus állapota áll fenn a két fél
között, az az elõítéletesség enyhülése ellen hat. (Aronson, 2002:344–348)
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Ezen elmélet alapján nagyon jól értelmezhetõ Hajni és anyósa feszült viszonya,
hiszen kettõjük esetében egyfajta „gazdasági konfliktusról” is beszélhetünk.
Amíg Péter a szüleivel élt, fizetése nagy részét nekik adta, s ezzel szépen ki-
egészítette anyja keresetét. Amióta különköltözött Hajnival, az anyja õket
ugyan nem támogatja, de még mindig elvárja a fia hozzájárulását. „»És támo-
gatnak azért úgy titeket?« Anyagilag semennyire. Még mikor, valamikor
még mi. Ez van. Addig, míg ott voltunk, addig is. Hiába volt, ott volt,
hogy õ is dolgozott, õ is kapott fizetést, apósom is, a Péter is, meg én is
kaptam innen a mamáéktól, neki nem volt elég még az sem. S volt, hogy
havonta lehúzott negyvenet vagy ötvenet, a saját fiáról!” Amióta a pár kü-
lön él, megszûnõben van az addig biztos anyagi kiegészítés az anya számára.
Ennek az õ szemében érthetõ módon Hajni az oka, hiszen õ „szakította el”
Pétert a családtól. 

Ilyen családi viszonyok között érthetõ, hogy Hajni miért fél „véglegesíteni”
a kapcsolatot. (Az más kérdés, hogy valószínûleg nem gondol bele: közös
gyerekük megszülésével legalább olyan szintû elkötelezettséget vállal, mint
amilyen a házasság lenne.) Ráadásul abban sem lehet teljesen biztos, hogy
a párja mellette állna az anyósával való konfliktusokban – hiszen jelenleg
sem védi meg mindig. Ehhez hozzájárul, hogy valószínûleg fél teljesen kiszol-
gáltatni magát a férfinak, aki így is gyakran igyekszik rákényszeríteni az
akaratát, korlátozni a szabadságát. „Meg, egyrészt õ is olyan akar lenni,
mint az anyja. És mondtam neki, hogy ne legyen olyan. Mondtam neki,
hogy ne legyen olyan, mert akkor ennek nem lesz jó vége. […] Van, ami-
kor így vannak ilyen kitörései, s akkor mondom neki, jó akkor megyek,
átmegyek a Zsófihoz, vagy a mamához, nyugodjál le. »Nem mész se-
hova!« És akkor mondom neki, az én házam, mondom, én oda megyek,
ahova akarok. »Te nem mész sehova!« És fogja a kulcsot, hogy õ bezárja
az ajtót. Mondom, azt próbáld meg! És akkor elkezd magyarázni, akkor
én meg csak hallgatom: igen, igen és akkor ez így megy egész este.” Azt,
hogy a hasonló esetekben Péter teljes dominanciára való törekvése az etni-
kai különbségekbõl adódó vélt felsõbbrendûségnek tulajdonítható-e vagy
egyszerûen „csak” a nemek viszonyáról való konzervatív elképzeléseknek,
a vele készített interjú hiányában nehéz megmondani. Könnyen elképzel-
hetõ, hogy ha rejtetten is, de mindkét tényezõ szerepet játszik Hajnival való
kapcsolatában.

Hajni félelmeit a párjától való teljes függéstõl az is erõsítheti, hogy munka
hiányában önálló jövedelme nincsen (hacsak a nevelõszüleitõl kapott támo-
gatást nem tekintjük annak). Akárcsak Zsófinak, esélyei a munkavállalásra
meglehetõsen korlátozottak. Az iskolát (virágkötészetet tanult) egészség-
ügyi problémái miatt nem fejezte be, soha nem is dolgozott sehol. Amióta
együtt vannak, egy munka elvállalásában – konyhai kisegítõ lett volna egy
szállodában – részben éppen Péter akadályozta meg. „Eddig öö, hát ezen
is volt ilyen gond, mielõtt nem volt, hogy gyerek, mert lett volna munka-
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hely, akkor: »Te ide nem mehetsz, mert te oda nem mehetsz, meg ide se!«
[…] Féltékeny nagyon, az a baja. Mert hogy ha én most elmegyek boltba
esetleg, akkor ott megfognak és megerõszakolnak, meg ilyesmi, meg ilyenek.
Mert hogy »te ide nem mehetsz«. És akkor, na, mikor már úgy volt, hogy na,
megyek dolgozni: »Te nem mész sehova!« De mikor nem megyek dolgozni,
például itthon voltam, akkor meg az volt a baj, hogy nem megyek.”

Hajni helyzete az etnicitás problémájának hangsúlyosabb volta miatt
még Zsófiénál is nehezebb. A gyerek megszületése után õ is még inkább be
lesz zárva nemcsak a telepre, hanem Péterrel való kapcsolatába is. A kitörés
lehetõsége igen csekély. Ha ki is lép a kapcsolatból, munkavállalási esélyei
nem változnak – sõt, egyedülálló, ráadásul roma, kisgyerekes anyaként három-
szorosan is hátrányba kerülne a munkaerõpiacon. Mindehhez hozzáadódik
a telepi létbõl adódó deprivált helyzet, melybõl kiszakadni szinte lehetet-
lennek tûnik.

„Most már csak küszködés lesz.”

A huszonkét éves Szilvi az egyetlen a lányok közül, akinek az életében az
etnikai tényezõ nincs jelen: õ maga és a férje is magyar. Családi háttere is
kedvezõbb, mint a többieké: szülei mindketten dolgoznak, és támogatják
is a párt. Az õ esetében a fõ problémát a depresszió okozza, amit csak fokoz
a gyártelep marginalizáltsága.

Szilvi tíz éve van együtt Jánossal. Mielõtt összeházasodtak és leköltöztek
a telepre, évekig laktak a lány szüleinél. Nem is érthetõ, miért épp itt vet-
tek házat, hiszen anyagi helyeztük – a szülõk támogatásával – valószínûleg
lehetõvé tette volna, hogy a faluban keressenek lakást. A vélemény, amit
Szilvi a gyárteleprõl megfogalmaz, egyáltalán nem következetes, az interjú-
ban, többé-kevésbé kiszámíthatatlanul, két hozzáállás váltakozik egymással.
Az elsõ verzió már a beszélgetés kezdetén elhangzik: „Hát,s végül is, ne-
kem nagyon jó gyerekkorom volt, meg, meg úgy a szüleimmel is, nekem az
a furcsa itt, mert ugye 22 éve ott élek velük, nekem ez itt furcsa, nekem ez
nagyon rossz. […] Aztán, végül is úgy, úgy minden másabb, mármint
nem tökéletes az egész. És ez nekem furcsa. Én nem, nem is akartam én
végül is idejönni, csak hogy külön legyünk, meg mit tudom én, ennyi. De,
de nekem az éjszakáim nagyon rosszak. Nappal így elvagyok, csak éjszaka,
az, akitõl vettük, az is fenyegetett, hogy maffia, meg blablabla, úgyhogy,
aztán nem nagyon akartam idejönni, most meg félek itt éjjel. Nem nagyon
szeretek itt lenni. […] Több év kell ahhoz énnekem, hogy ideszokjak. Ha
ideszokok. Ha nem, akkor, akkor meg visszamegyek.”

A másik verziót hallva az embernek az a benyomása támadhat, hogy nem
is ugyanarról a helyrõl van szó, mint az elõzõ részletekben: „Ez a legjobb
sor, ez itt. Tényleg, mindig is erre vágytam, hogy ezen a soron legyen,
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kaphassak egy házat. Össze is jött végül is, úgyhogy most már örülök. Kicsit.
[Sóhajt.] Hát jó, végül is a miénk, úgyhogy most már föl tudunk mutatni
valamit. Ennyi év után. Nekünk is összejött valami. […] A másik, ismerem
ezt a területet, minden pici pontját, tetszik, azért is akartam itt venni házat,
a másik: spórolni lehet. Mert itt lenn, aki nem tud megélni, az sehol más-
hol. […] Én itt szeretek lakni. Közel vagyok anyuékhoz, nem akarok el-
menni semerre. Voltunk már máshol házat nézni, mindenhol találtam
valamit, mindenhol volt kifogásom. Hát ez nem jó, mert nagy, meg kicsi,
meg… Holott nem, mert tetszettek, csak nem akartam odamenni. Így ez
sikerült és ez nekem jó. Jobbat nem is akarok.”

Ugyanez a kettõsség megjelenik akkor is, amikor Szilvi a saját sorsát,
helyzetét értékeli. Mivel hároméves kisfia születése óta depresszióval küzd,
amire gyógyszereket is szed, a fenti ellentmondások valószínûsíthetõen a
betegségének tudhatóak be. Megnyilatkozásainak következetlensége és ennek
pszichológiai okai érdekes témája lehetne egy külön tanulmánynak, de túl
messzire vinne eredeti témámtól, ha ezek tárgyalásába belekezdenék.10 A lány
helyzete azért is különbözik a többiekétõl, mert a tapasztaltak alapján úgy
vélem, az õ legnagyobb problémája depressziója, és ez valószínûleg akkor
is jelen lenne az életében, ha nem a gyártelepen élne. De az, hogy ide költö-
zött, valószínûleg olyan további gondokat, nehézségeket generál, amelyek
súlyosbítják állapotát. 

Az egyik ilyen probléma, hogy bár a kutatás idején õ és férje már a gyár-
telepen laktak, kisfiuk gyakorlatilag még mindig a nagymamával élt, és napon-
ta csak pár órát töltött a házban az anyjával – éjszakára mindig visszavitték
a faluba. Nem derült ki, vajon ez közös döntés eredménye-e (Szilvi nem
akarta magánál tartani a gyereket, esetleg a nagyszülõk nem akarják odaen-
gedi a kisfiút), de így olyan helyzet alakult ki, amelyben Szilvi anyai szere-
pe – fõleg hosszú távon – sérülhet. A gyártelep elzárja nem csupán a szülei-
tõl, hanem a saját gyermekétõl is. Szilvit zavarja, hogy a költözés miatt
kiszakadt a megszokott kapcsolatrendszerébõl. Erre õ maga is utal az interjú
elején: „Nekem az a furcsa itt, mert ugye 22 éve ott élek velük, nekem ez
itt furcsa, nekem ez nagyon rossz. Voltam én már külön, de akkor a hét
hónapot minden nap sírtam, nekem ez így nem igazán jó. Én mindig
nagyon ragaszkodom a szüleimhez.” De neki – a többi lánnyal ellentétben
– vannak kapcsolatai a telepen kívül, ami esélyt ad a késõbbi mobilitásra.

A munkával kapcsolatban ugyanazt a fokozatos bezáródást lehet jósolni,
mint Hajni és Zsófi esetében. Mostanáig gyesen volt a kisfiúval, a három év
lejártával szívesen keresne munkát. Errõl viszont férje lebeszélte, így tovább-
ra is otthon marad, mondván, a szociális segéllyel körülbelül ugyanannyit
fog „keresni”, mintha munkát vállalna. Szilvinek bolti eladói végzettsége
van, több helyen is dolgozott terhessége elõtt. Így némiképp jobb eséllyel
indulna az álláskeresésben, mint a többi beszélgetõtársam. „Csak most
gyes után még nehéz elindulni…” Ebbõl a félmondatból is látszik, hogy jól
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méri fel a lehetõségeit, csupán abba nem gondol bele, hogy minél tovább
marad otthon, annál nehezebb lesz késõbb újrakezdeni. Pedig a munka-
hely a társadalmi bezártságnak is jó ellenszere lehetne, ugyanúgy, mint
Zsófi esetében. Ezzel õ maga is tisztában van: „De mondjuk, én szeretnék
majd eljárni dolgozni, mer’ azért sokszor jó kimozdulni egy kicsit.” Jelen-
leg be van zárva a saját köreibe.

„Mindig azt érzem, hogy engem senki nem szeret.”

A tizenöt éves Tímea a legfiatalabb a lányok között, és az egyetlen, aki élet-
társi kapcsolata és gyermeke megszületése ellenére sem költözött el anyjá-
tól és annak élettársától. Hetedikes korában kimaradt a falusi általános isko-
lából, pedig szeretett tanulni, ám egyes tanárok diszkriminatív viselkedése
és gyakorlata miatt nem érezte jól magát. 

A telepen és a környéken nem voltak baráti kapcsolatai, így anyjára, an-
nak élettársára és saját, még szintén majdnem gyermek élettársára volt
utalva. Többször akadt konfliktusa a helyiekkel, pletykák terjedtek róla.
„Így mondták, hogy én ribanc vagyok, itten mondták a szomszédok, hogy
én mindenkivel lefekszek. Annyira sírtam, hogy ilyeneket beszélnek, énne-
kem is rosszul esik, pedig nem is igaz. És akkor mindennek mondanak,
és átmentünk megkérdezni, és aztán letagadták, hogy nem igaz. Meg azt
mondták, hogy ezzel a Lacival kikezdtem, ezzel a rondasággal, azt
mondták, hogy ezzel a rondasággal jártam. Sírtam, minden.” Ez a hely-
zet érezhetõen nagyon megviselte. Mint a telepen a legtöbb „bevándorló”,
nem igazán tartott kapcsolatot a többi lakóval, nem volt szerves része a helyi
társadalomnak. Így neki is, mint a többi lánynak, korlátozott a mozgástere
és kapcsolatainak köre. 

A családon belül Timit, noha már maga is anya, még gyerekként kezelik.
Kisbabájával szinte kizárólag anyja foglalkozott, Timi nem is szoptatta a kicsit.
Az õ esetében egyértelmû, hogy túl fiatal az anyasághoz. A „felelõtlenség” – ami
valószínûleg nagy szerepet játszott abban, hogy a lány teherbe esett – vél-
hetõen független a környezettõl. De a felvilágosulatlanság talán már kevésbé.
Talán ha Timi olyan családból származik, ahol a tanulást maguk a szülõk is
fontosnak tartják, ahol jobb körülmények vannak otthon, nem így alakul
az élete.

Timi szülei közül csak az anyjáról tudunk – apjáról egyáltalán nem tesz
említést. Anyjának mostani élettársától van egy másik 4-5 éves kisfia is. Néhány
mondata szeretetlenséget is sejtet a családban. „Nem tudom, olyan furcsa
érzésem van, mindig azt érzem, hogy engem senki nem szeret, és olyan-
kor nagyon sírok, de tényleg. És mindig meg szoktam kérdezni anyuék-
tól, meg Nánditól is, hogy szeretnek engemet?” Ez a halmozottan hátrányos
helyzetben könnyen magyarázható (ha nincsenek biztosítva a megfelelõ
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életkörülmények, kevésbé van lehetõség a szeretetteljes légkör kialakítására;
a szükségletek hierarchiájában az érzelmi biztonság, a szeretetigény kielégí-
tése a fiziológiai szükségleteknél magasabb szinten helyezkedik el): amíg
az alacsonyabb szintû igények nincsenek kielégítve, nehéz a többire ener-
giát szánni. (Maslow, 1993:376–377, 381) Véleményem szerint nem is az
etnikai hovatartozás a meghatározó tényezõ Timi történetében – a korai
terhességben és az élettársi kapcsolatban –, hanem az életmód, amely csa-
ládja marginalizált társadalmi helyzetébõl adódik. Ezt a feltételezést alátá-
masztja az az adat is, miszerint Magyarországon inkább az alacsonyabb vég-
zettségûek választják az együttélést még akkor is, ha gyereket is vállal a
pár. (S. Molnár, 2201:2) Az ilyen kapcsolatokba születõ gyerekek azonban
nagyobb eséllyel kerülnek késõbb hátrányos helyzetbe a kapcsolat felbom-
lásakor. Ez utóbbi megállapítás magára Timire, de az õ gyermekére is érvé-
nyes. A lánynak az instabil családi környezetben nélkülöznie kell mind az
anyagi biztonságot, mind a számára szükséges, erõs érzelmi kötõdéseket,
stabil kapcsolatokat – de sajnos könnyen elõfordulhat, hogy ezeket õ maga
sem lesz képes biztosítani saját gyermekének, ha továbbra is csupán hosz-
szabb-rövidebb élettársi kapcsolatokat létesít, és különösen nem, ha egye-
dülálló anya marad.

A gyermeküket egyedül nevelõ anyák kétszeresen is ki vannak téve a sze-
génység veszélyének: a családban csak egy kereset van (ha van), illetve –
mivel a nõk általában kevesebb fizetést kapnak a férfiaknál – ez a kereset is
kevesebb, mint amennyit egy egyedülálló apa vihetne haza. (Czike–Tausz,
1996:5) Timi esetében fiatal kora miatt a munkakeresés még nem tûnt égetõ
problémának, a gyereknevelési támogatásokkal – még ha azokat hivatalo-
san a gyerek nagymamája kapta is – így is több pénzt keresett a családnak,
mintha iskolába járt volna. Cinikus értelmezés, de meglehet, ezért sem
akadályozta meg az anyja, hogy megszülje gyermekét.

Nem sokkal a terepmunka után Timi helyzete tovább romlott: egy lépés-
sel közelebb került az egyszülõs családmodellhez. Nyár végi látogatásunk-
kor a családot már nem találtuk addigi házukban. A telep lakóinak kétes
értékû információi alapján úgy tûnik, mindannyian „elmenekültek” a gyár-
teleprõl – a szülõk külföldre, Timi a kisbabával valamelyik baranyai faluba.
Egyedül Nándi, Timi egykori élettársa volt még a házban, de késõbb õ is el-
költözött – állítólag visszatért a szüleihez. Úgy tûnik, ezt a kapcsolatot csak
Timi anyja és annak élettársa tartotta össze: ahogy kitették a lábukat az or-
szágból, a fiatalok szétváltak, és elhagyták a telepet. Így Timi elveszítette
azt a minimális biztonságot is, amelyet kapcsolata és a család nyújtott neki.
Bár egyik kötõdés sem tûnt „ideálisnak”, valamilyen állandóságérzetet
mégis kínált. Most ez is megszûnt, a kislány egyedül maradt.

178 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •

lepkeny ue 1fej.qxd  2008. 09. 24.  10:42  Page 178



„Most már megbántam õket! Nagyon is.”

Viki az elsõ az öt lány közül, aki kiszabadul (vagy elmenekül?) a teleprõl,
családja elköltözik. (Bár késõbb Timi is más faluba költözik, kettõjük „mene-
külése” különbözõ, hiszen Viki férjével és gyerekeivel együtt kerül ki a koló-
niából egy olyan faluba, ahol korábban már laktak, és ahol a férfi széles rokoni
hálózattal rendelkezik, így Viki saját, legközelebbi kapcsolatai menedéké-
ben élhet tovább új lakóhelyén. A fiatal „leányanya” ezzel szemben egye-
dül, férfi „védelmezõ” nélkül, csak kisbabájával vágott neki a remélt új élet-
nek.) Ezzel sem az õ, sem családja helyzete nem javult jelentõs mértékben,
továbbra is mély szegényégben élnek, s egy társadalomból kirekesztett cso-
port tagjai. Ezen a költözés sem változtatott.

Viki és férje is roma. Különbség így is van köztük, hiszen a férfi egy nagy
többségében beás cigány lakosságú faluban, Alsószentmártonban nõtt fel
(ott, ahova nyár végén visszaköltöztek a teleprõl), beszéli a nyelvet is, és
bizonyos jellegzetes hagyományok, mint például a kosárfonás még jelen
vannak az életében. Viki családja viszont Pécsett élt, onnan költöztek falura,
s bár nem derül ki, melyik cigány csoporthoz tartozhatnak, az biztos, hogy
semmilyen tradíciót nem tartottak meg, és egyikük sem beszéli egyik cigány
nyelvet sem. Ezért a költözés óta a többi beás a faluban nagyképûnek tartja
Vikit, mondván, nyilván azért nem beszél cigányul, mert nem akar.

A két fiatal hat éve ismerkedett össze. Ekkor Viki még csak tizennégy
éves volt. Pár hónap után a lány teherbe esett. Elsõ gyerekük születése
után négy év alatt négyszer volt állapotos. Egyszer elvetélt, egyszer abortusza
volt, de két magzatot megtartottak, így a most húszéves lány három gyerek
anyja. Ez a „forgatókönyv” remekül megfelel annak a sztereotípiának, ami a
roma lányokról él a köztudatban: fiatalon szülnek elõször, és a tudatlanság
és/vagy a spontaneitás miatt elmaradó fogamzásgátlás miatt késõbb is több
gyereket vállalnak párjukkal, mint amennyit anyagi helyzetük lehetõvé tenne.

Neményi Mária az interjúalanyaival folytatott beszélgetések alapján arra
következtet, hogy a magas gyerekszám a hagyományos roma közösségekben
a termékenység fenntartás nélküli elfogadása miatt természetes. (Neményi,
2004:117) Viki azonban megbánta, hogy ilyen fiatalon három gyereket
szült. Miattuk nem tud elmenni dolgozni, a háztartási munkára is alig jut
ideje, pihenni, szórakozni pedig végképp nem. Több gyereket semmikép-
pen nem szeretne, sõt, szilárd elhatározása, hogy elkötteti a petevezetékét.

Példája hasonló Zsófiéhoz – a korai házasság és a fiatalon szült gyerekek
bezárják saját szûk köreibe és mindennapos tevékenységei rendszerébe. Az
ebbõl adódó korlátozott lehetõségeket tovább szûkítik a család nyomorú-
ságos anyagi körülményei. A 2005. nyári terepmunka idején Laci semmiféle
keresõ tevékenységet nem folytatott, Viki pedig otthon volt a gyerekekkel,
így a család összes jövedelme a gyerekek után kapott támogatásokból össze-
adódó 30 ezer forint volt, amibõl a számlák kifizetése után havonta 14 ezer
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forint maradt megélhetésre. Ebben a helyzetben a kilátástalanság megélhe-
tési bûnözésbe kényszerítette a családfõt.

Viki és Laci képzetlen, munkanélküli, cigány, sokgyermekes, és szegregált
lakóhelyen (telepen és faluban) él – megannyi szegénységi kockázat. Nagy
a valószínûsége annak, hogy tartósan a szegénység csapdájában rekednek,
már csak azért is, mert a férfi családjában több generációra visszavezetve is
jellemzõ a tartós, mély, nem csupán megélhetési szegénység. Helyzetük
ugyan minimális mértékben javult, amióta elköltöztek a zárt, marginalizált
teleprõl a faluba, mert Laci talált munkát. Mivel ez csak ideiglenes elfog-
laltságot és keresetet biztosít, problémáik csupán átmenetileg enyhültek.
Amíg Lacinak van állása – még ha csak bizonytalan napszám is –, addig talán
nem kényszerül arra, hogy lopjon a családja eltartása érdekében. Ennek elke-
rülésére nagyobb esély van a faluban, ahol a párnak nem egyedül kell bol-
dogulnia, hanem rokoni és ismerõsi kapcsolatok hálója tartja õket. Nem
utolsósorban pedig ott helyben nem egy kisebbség alávetett tagjai, hanem
egyenrangú részei a helyi (etnikus) társadalomnak. De ez a közösség a tár-
sadalom egészéhez viszonyítva kirekesztett – így a tagság nagy valószínû-
séggel megpecsételi az egyén sorsát is.

Összegzés

A lányok életében a gyártelepi létig nagyon hasonló stációkon át vezetett
az út. Ezek a hátrányos családi körülmények (legyen szó gazdasági, társa-
dalmi vagy mentális jellegû hátrányról); az alacsony iskolai végzettség, illetve
a tanulmányok korai megszakítása; a munkaerõ-piaci tapasztalatok hiánya;
a fiatalon kötött élettársi kapcsolat vagy házasság; a korai gyerekszülés.
A jelen problémái, melyek a korábbi hátrányokkal összefonódva még tragi-
kusabb helyzetet eredményeznek, szintén hasonlóak: tartós munkanélküli-
ség; megélhetési gondok; létbizonytalanság; társadalmi elzártság; elszige-
teltség; a kapcsolatok hiánya. A lányok többnyire még bizakodóak saját és
gyermekük sorsát illetõen, de a tapasztalat, a kutatások eredményei nem
festenek rózsás képet a jövõrõl. A dolgozat elején már hivatkoztam Ferge
Zsuzsára, aki szerint az egyén esélyeit az életben nagymértékben meghatá-
rozza a család társadalmi helyzete, amelybe beleszületik, illetve azok a körül-
mények, amelyek között felnõ. Így a hátrányos helyzet újratermeli magát,
ebbõl a körbõl pedig igen nehéz kitörni.

Roma interjúalanyaim gyermekei még ennél is nagyobb hátránnyal indul-
nak az életben, õk magukon hordoznak még egy jegyet, amely diszkriminá-
ció áldozatává teheti õket. Hiszen még a társadalom azon rétegéhez tartozó-
ak, akik munkájuk kapcsán rendszeres kontaktusban vannak a cigányokkal,
sem képesek teljes mértékben elvonatkoztatni az elõítéleteiktõl, vagy akár
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feladni azokat – ez a következtetés Neményi Mária egészségügyi dolgozók-
kal készített interjúiból is levonható. (Neményi, 1998)

A helyzet kilátástalannak tûnik. A változ(tat)áshoz az anyagi eszközökön
kívül a megfelelõ kapcsolatháló, a boldogulás lehetõségeirõl szóló infor-
mációk megszerzésének esélye is hiányzik. Bár két lány esetében tanúi vol-
tunk annak, hogy ki tudtak törni a telep leküzdhetetlennek hitt zártságából,
valódi változás itt sem következett be. Viki egy másik, ugyan „tágasabb”, de
szintén zárt társadalmi térbe került, Timi pedig a lengyár elhagyásával és
családja eltûnésével elveszítette legtöbb addigi, bármily gyenge kötõdését
is. Ha elfogadjuk a hátrányos helyzet újratermelõdésének teóriáját, azt is el
kell fogadnunk, hogy a csupán földrajzi mobilitás kevés a valódi társadalmi
mobilitáshoz. Akik pedig maradtak… A terepen tett késõbbi látogatások is
azt a feltevést igazolják, hogy bár kisebb javulás elképzelhetõ Szilvi, Hajni
és Zsófi életkörülményeiben, de ez nem lesz olyan mértékû, hogy érdem-
ben változtasson a helyzetükön. Optimistább idõszakaikban igyekszenek,
lehetõségeikhez mérten csinosítgatják a háztartást, próbálnak minél kelle-
mesebb légkört teremteni családjuknak. A férfiak dolgoznak, ha van munka,
de elõrelépés az õ „karrierjükben” sem tapasztalható, így családjuk társa-
dalmi mobilitását sem tudják elõremozdítani. A munkavállalás lehetõsége
pedig az elsõ terepmunka ideje alatt és azóta sem merült fel komolyan
egyik lány életében sem. Valószínûleg ez így is marad, illetve az idõ múlá-
sával, az esetleges újabb gyerekek vállalásával még a jelenleginél is kisebb
valószínûségû lesz a változás. Marad a magát egy keresetbõl és szociális
juttatásokból fenntartó család, melynek tagjai apránként olyannyira meg-
szokják saját kilátástalan helyzetüket, hogy képtelenné válnak a változtatásra.
A következõ generáció elviekben új esélyekkel indul. De ezeknek a fiata-
loknak a gyermekei iskolázatlan, anyagilag bizonytalan és társadalmilag
hátrányos helyzetû családokban nõnek fel. Reménykedni lehet abban,
hogy iskolai pályájuk során a gyerekeket olyan hatások érik, amelyek ellen-
súlyozzák az eleve adott hátrányokat, hiszen ilyen példákat is ismerünk.
De ha az általános tapasztalatot és a „kemény” adatokra épülõ szakirodal-
mat vesszük alapul, valószínûbb, hogy kisebb-nagyobb eltérésekkel a gye-
rekek is megismétlik szüleik életpályáját, a szûk társadalmi térbe õket is
bezárja saját és szüleik sorsa.

Jegyzetek

1 Egy-egy interjút Katus Eszterrel és Hartmann Attilával közösen készítettünk, az
egyik fiatal nõvel, Timivel Pulay Gergõ beszélgetett.

2 Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja és a Pécsi Tudo-
mányegyetem Konzorciuma: Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok (5. prog-
ram) – Fõpályázat: Az aprófalvak és az aprófalusiak esélyegyenlõségéért. Buda-
pest–Pécs: 2004:8–10.
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A telepiek tartozásai a boltban (Kovács Éva felvétele)
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Telepi csendélet (Kovács Éva felvétele)
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Új telepi lakosok: Niki és gyermekei (Kovács Éva felvétele)
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Az ESZA-pályázatból „felújított” illemhely (Kovács Éva felvétele)
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„Lovaspanzió” (Nyõgér Melinda felvétele)
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Indulás elõtt (Virág Tünde felvétele)
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OSGYÁNI GÁBOR

Mindentõl távol
Falvak a Torna-vidéken

Miskolctól északra található a Cserehát–Hernád–Bódva-vidék, Magyaror-
szág egyik legkiterjedtebb, aprófalvas térsége. A területet két folyó – nyu-
gatról a Bódva, keletrõl a Hernád – határolja, közöttük a Cserehát lankái
terülnek el. 

Miskolcról a Sajó völgyében kiépített 26. sz. fõúton jutunk el Sajószent-
péterig, ahol a 27. sz. fõútra letérve, a Bódva folyó völgyében Edelényen
keresztül vezet tovább az út a térség legészakibb részére, a Tornai-meden-
cébe. Közúton a távolság a borsodi megyeszékhelytõl mintegy 80 km. Au-
tóbusszal az utazás egy óra negyven percet vesz igénybe, a végállomás
Bódvaszilas. Vasúton is megközelíthetõ a mikrotérség. A miskolci Tiszai pálya-
udvarról induló szerelvény Sajóecsegnél tér rá az 1896-ban épült Bódva-
völgyi vasút pályaszakaszára, mely vadregényes vidékeken viszi végig az
utazót, átlagosan 60 km/h sebességgel. Ez az utazási sebesség talán megfe-
lel a kíváncsi idegen számára, aki szemlélheti a lenyûgözõ tájat, az egykori
paraszti, kisnemesi falvakat és a falvak szélén kialakított, szürke hullámpa-
lával fedett „Cs-”, illetve „szocpolos” lakásokból álló cigánytelepeket. A na-
ponta munkahelyére utazó helyi lakos számára ez a sebesség lassú. A vasúti
megállóhely gyakran távol esik a települések központjától, ugyanakkor az
autóbusz megáll ott. Napi néhány alkalommal a fõutaktól és vasúttól távol
esõ zsáktelepülésekre is begördülnek a „sárga buszok”. Bódvarákó, a Tornai-
medence legdélibb településének lakosai a vasúti közlekedést csak úgy ve-
hetik igénybe, ha a faluba bejövõ buszjárat elszállítja az utasokat a bód-
vaszilasi vasúti állomásra. A medencében vasúti megálló Bódvaszilason
kívül Komjátiban és Tornanádaskán van, utóbbi egyben a végállomás. A vasúti
pálya viszont folytatódik a néhány kilométerre fekvõ szlovák–magyar állam-
határig, sõt azon túl is, de vonat nem jár rajta. A Tornai-medence többi te-
lepülésérõl, Tornaszentjakabról, Becskeházáról, Hidvégardóból, Bód-
valenkérõl, Tornabarakonyból, Tornaszentandrásról az általam „térségi
járatnak” nevezett buszok szedik össze az utazókat és hordják be Bódvaszi-
lasra a Miskolc felé induló távolsági buszjárathoz. Ugyanakkor a Bódva-
szilas-központú járatok a legritkább esetben igazodnak a személyvonatok
indulási és érkezési idejéhez. A jelenség hátterében a MÁV és a Borsod Volán Rt.
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ellenérdekeltsége áll. Ezzel a módszerrel próbálja a Volán „vonzóvá” tenni
a közúti tömegközlekedést. A mikrotérséget északról a Szlovák Köztársaság
határolja. A határ átjárhatósága az Európai Unióba való belépés után 2005-ben
sem javult; Tornanádaskánál üzemel egy korlátozott nyitva tartású, csak az
unió állampolgárai számára átjárható közúti átkelõ, a nemzetközi határát-
kelõk csak 50–70 kilométeres kerülõvel érhetõek el.

A mikrokörzet tíz települése két földrajzi kistájhoz tartozik.1 A délrõl érkezõ
utazó a Bódva folyó lapos, mezõgazdasági mûvelés nyomait magán viselõ
völgyében pillanthatja meg a nagyobb településeket. A völgyet északnyu-
gatról meredek, kopár mészkõhegyvonulat, az Alsó-hegy határolja, a folyó-
völgy keleti partján a Cserehát dombjai emelkednek. A térség legjellem-
zõbb földrajzi eleme az Esztramos-hegy csonka gúlára emlékeztetõ alakja,
melynek tetejét eltüntette a több évtizedes külszíni mészkõbányászat.

A mikrokörzet területét a Cserehát–Hernád–Bódva-vidék fejlesztési stra-
tégiáját elkészítõ kutatócsoport határolta le az 1990-es évek elsõ felében.
A lehatárolás célja a vidék területének kisebb, operatív fejlesztési térségekre
való lebontása volt. A mikrokörzetek kialakítása során a kutatók figyelembe
vették a földrajzi adottságokat, a történelmi sorsközösséget, a kulturális ro-
konságot, az infrastrukturális és a személyes kapcsolatok hálóját. Fontos
szempont volt, hogy egy-egy lehatárolásra kerülõ területi egység települései
között a közösségi szervezés és a térségfejlesztés számára nélkülözhetetlen
kommunikáció már létezzen, vagy annak hiányában eséllyel lehessen meg-
teremteni azt. Végül a Cserehát–Hernád–Bódva-vidéket mikrokörzetekre
osztották, ezek egyike lett a tíz települést magában foglaló Tornai-medence.
(G. Fekete, 1995:17)

Településhierarchia

A kistérségi központok

A Tornai-medence az Edelényi statisztikai kistérség északi részén fekszik. A kis-
térség több mint 36 ezer lakója 46 településen él, néhány ezres lélekszámú
települést leszámítva aprófalvakban, kisközségekben. Edelény maga is több
kisebb település összevonásából jött létre azzal a céllal, hogy a települést
várossá nyilvánítsák, hiszen ez a terület nem rendelkezett volna városi ran-
gú településsel.2 (Beluszky, 1999:251) Edelény az erõteljes centralizációs
törekvések hatására az 1950-es közigazgatási reform után vált járási szék-
hellyé. A járások megszüntetésével, a városkörnyék szervezésekor megõriz-
te központi szerepkörét, majd 1986-ban városi rangot kapott. Beluszky Pál
szerint Edelény a „központi szerepkörû (többnyire) jellegformáló méretû ipar-
ral” rendelkezõ kisvárosok sorába tartozik. Ezen belül is a „tradicionális kis-
város adminisztratív-kereskedelmi-szolgáltató, iparral rendelkezõ központ”
csoportban kap helyet. A városban él a kistérség lakosságának majd harmada,
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11 ezer ember, a népesség folyamatosan növekszik. A nyolcvanas években
a vándorlási különbözet negatív volt, de a fogyást kompenzálta a magas
természetes szaporodás. A kilencvenes években a mutatók felcserélõdtek,
a vándorlási pozitívum ellensúlyozta a természetes fogyást. Népessége eny-
hén öregszik.

Edelényben a mezõgazdaság nem játszott meghatározó szerepet, a ter-
melõszövetkezet mellett az önellátásra termesztett szõlõt és a gyümölcsö-
söket jelentette. A helyi ipar a település határában mûködõ szénbányászatra
épült.3 1995-ben bezárt az utolsó bánya is, a város gazdasági szerkezete gyö-
keresen átalakult.4

Edelény 25 kilométer távolságra fekszik a megyeszékhelytõl. Miskolc „ár-
nyékában” Edelény is törekszik – több-kevesebb sikerrel – városi rangjához
méltó szolgáltatásokat nyújtani.5 A megyeszékhely közelsége miatt az
Edelény vonzáskörzetéhez tartozó – elsõsorban a kistérség déli részén talál-
ható – települések Miskolccal, illetve Kazincbarcikával alakítottak ki kap-
csolatokat, jellemzõen az egészségügy és az oktatás terén. (Beluszky,
1999:346) 

A kistérség másik városa, Szendrõ 1996-tól bír városi ranggal. Az ország
leginkább városhiányos területén vált várossá, de a településhálózat prob-
lémáján ez keveset változtatott.6 (Beluszky, 1999:309) A kistérség északi
falvainak központi települése is lehetne, városi rangjához illõ szolgáltatá-
sokkal azonban nem büszkélkedhet.7 A település lakossága 4300 fõ. A lakó-
népesség száma minimálisan emelkedik, a korstruktúra fiatalodik. Ennek
oka a magas természetes szaporodás, amely kompenzálja a negatív vándor-
lási különbözetet.

Szendrõ gazdaságát elsõsorban a mezõgazdaság,8 kisebb mértékben a fém-
feldolgozó ipar9 és az élelmiszeripar jellemezte és jellemzi napjainkban is.10

A rendszerváltás után a gazdasági szerkezet átalakulása Szendrõben is a mezõ-
gazdaságban foglalkoztatottak drasztikus csökkenését eredményezte.11

Edelény és Szendrõ együttmûködése – a két városvezetés eltérõ politikai
elkötelezõdésébõl és kapcsolatrendszerébõl fakadóan – 2006-ig nem volt
felhõtlen. A kistelepülések pedig besorakoznak egyik vagy másik város
mögé.12 Az ellentétekkel terhelt „együttmûködés” tovább csökkenti az
amúgy is hátrányos helyzetû kistérség lehetõségeit az integrált fejlesztési
programok kivitelezésében és a források megszerzésében.

A Tornai-medence „központja(i)”

A Tornai-medence központi települése az 1220 lakosú Bódvaszilas. Hidvég-
ardó is lát el központi feladatokat, aminek egyrészt történelmi gyökerei
vannak, másrészt a hidvégardói társadalom szerkezetében is találunk olyan
elemeket, amelyek magyarázatul szolgálnak a központi szerepek vállalására.
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A kívülrõl jövõ történelmi hatások, központi intézkedések és az erre adott helyi
válaszok egyfajta versenyhelyzetet és egyben súrlódási felületet eredményez-
tek a két település között, ami a vezetõk viszonyában is megjelenik.

Bódvaszilas az Osztrák–Magyar Monarchia idején az egykori Abaúj-Torna
vármegye Tornai járásának körjegyzõségi központja, emellett uradalmi bir-
tok székhelye.13 Az egyetlen nagybirtokossal és széles szegényparaszti réteg-
gel rendelkezõ társadalomra jellemzõ volt a földbirtokostól való személyi
függõség. (G. Fekete, 1987:11) A község lakossága, leszámítva a néhány
helyi iparos-, illetve kereskedõcsaládot, az uradalomban dolgozott. A nagy-
birtok mellett nem alakultak ki paraszti gazdaságok, kisebb, 10–15 katasz-
teri hold nagyságú birtokkal kevés család rendelkezett, õk a Bódva melletti
öntözhetõ területen káposztát termeltek, amit északra, a felvidéki bányász
településekre, illetve Kassára értékesítettek.

Hidvégardó ugyancsak körjegyzõségi központ volt. Társadalmának karak-
terét erõs kisnemesi, középparaszti réteg határozta meg, ami sajátos öntu-
datot, önállóságot, szabadabb társadalmat teremtett. (G. Fekete, 1987:12)
A hidvégardói kisnemesek a bódvaszilasinál jobb minõségû földeken és a
nagybirtokon alkalmazott technológiával szemben korszerûbb módon gazdál-
kodtak, s ez kedvezõ piaci helyzetet teremtett termékeik számára. A kisparaszti
birtokok is nagyobb számban voltak jelen, mint Bódvaszilason. A szegénypa-
rasztok, illetve a mezõgazdasági bérmunkások a kisnemesi birtokokon
vagy a szomszédos települések nagyobb gazdáinál vállaltak munkát, nya-
ranta jellemzõ volt a közeli nagybirtokon végzett idénymunka.

A 19. és 20. század fordulójára a domborzati viszonyok, a kedvezõtlen
természeti adottságok mellett a vidék domináns ágazata, a növénytermesz-
tés nem bizonyult versenyképesnek a mezõgazdasági termények piacán, s ezt
a hátrányt a megépülõ vasút sem mérsékelte számottevõen. Fellépett a „hegy-
vidék-jelenség” (Beluszky, 1992c:65): a mezõgazdaság gyenge eltartóké-
pessége, a megélhetés szûkössége elvándorlásra ösztönözte az itt élõ föld-
teleneket, kisparasztokat. A migráció egyrészt a tengerentúlra, másrészt a
közelebbi nagyobb központok felé irányult.14 Az Amerikába történõ kiván-
dorlás a két település népességét nem csökkentette; a kivándoroltak a ten-
gerentúlon mezõgazdasági bérmunkásként farmokon dolgoztak, vagy nehéz-
ipari segédmunkásként helyezkedtek el, majd több-kevesebb tõkével
hazatértek, hogy megtakarított pénzüket befektetve fejlettebb technológia
és modernebb eszközök alkalmazásával gazdálkodjanak. (G. Fekete, 1987:43)
A térségen belüli nagyobb központok irányába történõ elvándorlás a 19. század
végén zajlott, mikor a filoxérajárvány következtében megszûnt a szõlõter-
mesztés. A folyamatot erõsítette a miskolci, diósgyõri ipar fejlesztése, amely
jelentõs munkaerõt igényelt, így szívóhatást fejtett ki a Tornai-medencére is.
A környéken nyitott kis, idõszakos üzemelésû szénbányák, mészkõbányák
ugyanis nem tudták megoldani a nincstelenek megélhetési gondjait.
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A trianoni határ megvonásával a térség elveszítette közlekedési útvonalait,
mezõgazdasági terményeinek piacait, ennek következtében a falvak elsza-
kadtak a korábbi központoktól, átalakult a közigazgatás. Az addigi legköze-
lebbi központ a határtól pár kilométerre fekvõ egykori járási székhely, Torna
volt. A tágabb térség, egyben az egykori Abaúj-Torna vármegye központja,
a Felvidék legfejlettebb városa, Kassa 35 km-re fekszik a térség falvaitól.
További központi településnek számított Szepsi és Rozsnyó. Az újonnan ki-
jelölt központok – Miskolc és Szikszó – átlagosan 80 km távolságra kerül-
tek a községektõl.

1920 után Torna helyett Bódvaszilas vált járási központtá, így számos
közigazgatási és közszolgáltatási intézményt kapott: csendõrlaktanyát, kul-
túrházat, gyógyszertárat, vásártartó jogot. A körzetközponti szerepében
megerõsített Bódvaszilas mellett az addig kedvezõbb helyzetû, a felvidéki
városokhoz közelebb fekvõ Hidvégardó perifériára került, Magyarország
legészakibb településévé vált. 1938, az elsõ bécsi döntés és a második világ-
háború vége közötti néhány évben újra Hidvégardó került kedvezõbb hely-
zetbe, ezzel párhuzamosan Bódvaszilas központi szerepköre gyengült, a
közigazgatás újra az 1920 elõtti struktúra szerint szervezõdött át, de a Bódva-
szilason felépített intézmények megmaradtak. 1945-tõl azután az 1938
elõtti közigazgatási beosztás állt vissza. (G. Fekete, 1987:30–32) 1950-ben,
a tanácsrendszer életbelépésével az 500 fõnél nagyobb települések önálló
tanácsot alakítottak, a Bódvaszilasi járás megszûnt. (Beluszky, 1999:546)
1966-tól közös községi tanácsként központi szerepet kapott. Társtelepülés-
ként Bódvarákót csatolták hozzá, 1970-ben a közös tanácsot Komjáti, Torn-
abarakony, Tornanádaska, Tornaszentandrás községekkel egészítették ki.
Hidvégardó is tanácsi központ szerepet töltött be 1950-tõl Becskeháza,
majd 1966-tól Bódvalenke, 1968-tól Tornaszentjakab társközségekkel.
(Petrikné, 1996)

A szocializmus éveiben a centralizációs törekvések kedvezményezettje
Bódvaszilas lett, amit kedvezõ, vasút és közút melletti fekvésének, kiépült
intézményeinek köszönhetett. A körzetesítés elsõ eleme az általános isko-
lák összevonása volt. 1970-ben épült a körzeti iskolának szánt, 12 tanter-
mes épület. Az iskolakörzet Bódvaszilason kívül öt településre terjedt ki.15

Az 1980-as évek elejéig Komjátiban, Tornaszentandráson és Tornabara-
konyban is mûködött alsó tagozat, de a gyerekszám rohamos csökkenése,
illetve a körülményes mûködés következményeként16 az 1980-as évek köze-
pére ezek az alsó tagozatos iskolák megszûntek. A körzetesítés következõ
állomása 1974, ekkor alakult meg a mikrokörzeti termelõszövetkezet, a Bód-
vavölgye Mgtsz.17 A központi iroda és gépállomás Bódvaszilasra került, Torna-
szentjakabon egy juhtelep, Hidvégardón és Komjátiban korszerû tehené-
szeti telep épült. A termelõszövetkezet melléküzemágai közül csupán a
kõbánya mûködött Becskeházán. A többi – fafeldolgozó üzem, szövõüzem,
kõbánya, lakatosüzem – Bódvaszilason mûködött, s erõsítette a falu foglal-
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koztatásban betöltött szerepét. A privatizáció után ez további elõnyt jelen-
tett, az egykori téesztelep bázisán alakult ki a térség legnagyobb ipari vál-
lalkozása – egy raklapgyártó üzem.

Hidvégardó történelmét a 20. század második felében a folyamatos felül-
teljesítés jellemezte. Az 1971. évi OTK nem írt elõ szerepkört a település-
nek.18 Kizárólag az oktatás területén kellett három falu számára közfeladatokat
ellátnia. Az oktatás feltételei nem voltak olyan ideálisak, mint Bódvaszila-
son, a szocializmus utolsó éveiben is két különálló ingatlanban folyt a tanítás.
1975-tõl mûködik körzeti óvoda, és Hidvégardó az orvosi körzet központja is.

Hidvégardónak a rendszerváltás után nyílt lehetõsége pozíciójának meg-
erõsítésére. 1991-ben készült el az új, korszerû iskolaépület,19 s emellett
önkormányzati és vállalkozói közös projekt keretében a bódvaszilasi
gyógyszertár fiókgyógyszertára létesült Hidvégardón. Ugyancsak önkor-
mányzati kezdeményezésre és hozzájárulással jött létre egy mentõállomás
az egykori tûzoltószertár átalakításával. Annak érdekében, hogy megma-
radjanak, illetve bõvüljenek a helyi munkalehetõségek, a településvezetés
nagy hangsúlyt fektetett a mûködõ vállalkozások privatizáció utáni talpra
állítására,20 illetve új vállalkozások21 beindításának támogatására. 

A település központi szerepét és elsõ emberének ambíciót jelzi, hogy a
rendszerváltás utáni fejlesztési források megszerzése és a tervek megvalósí-
tása érdekében a Tornai-medence településeit összefogva – hidvégardói
kezdeményezésre – létrejött a Tornavidéki Kistérségi Fejlesztési Társulás.
A bejegyzés azonban elmaradt, mert Bódvaszilas nem írta alá az alapsza-
bályt, így a társulás nem rendelkezik jogi személyiséggel, fejlesztési felada-
tokat nem tud ellátni, a források megszerzésében nem vesz részt. E „félkarú”
társulás vezetõje jelenleg a hidvégardói polgármester, aki ilyen körülmé-
nyek között is próbálja mozgatni, együttmûködésre bírni a települések
polgármestereit, így egyfajta informális szervezõ, vezetõ szerepet tölt be a
mikrotérségben.

1993 óta Komjáti is elõrelépett a mikrokörzet településeinek hierarchiájá-
ban. 1993-ban Tornanádaskával és Tornaszentandrással együtt kivált a bódva-
szilasi körjegyzõségbõl, és önálló körjegyzõséget alakított. A körjegyzõségi
központból adódó feladatokon túl azonban nincs hatása a többi községre.
Komjátiban a körjegyzõség mellett önálló orvosi körzet is létrejött, de az
óvodai és az iskolai ellátás továbbra is Bódvaszilashoz köti a levált falvakat.

Kötõdések

A két kis központ és a nyolc kistelepülés többféle módon kötõdik egymás-
hoz. Ezek a kötõdések a történelem folyamán átalakultak, erõsödtek, gyen-
gültek. Jelenleg három körjegyzõségre oszlik a terület, de a települések
formális és informális kapcsolatai kusza képet mutatnak.22
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1. táblázat. Intézményi kapcsolatok a Tornai-medencében (2005)

Legmarkánsabban az alapfokú oktatás tekintetében válnak ketté a falvak.23

Az iskolakörzeteken belül korántsem harmonikus az önkormányzatok
együttmûködése. A hidvégardói iskolakörzetben a folyamatosan csökkenõ
gyermeklétszám miatt szükségessé vált a normatív támogatás növekvõ mér-
tékû kiegészítése, amit azonban nem minden önkormányzat fogad el.24 A másik
oldalon Bódvaszilasnak jelentõs bevétele származik az iskolás gyermekek
után járó normatív támogatásból.25 A magas gyerekszám kiszámítható, stabil
mûködést biztosít a jövõben is az önkormányzatnak, míg a hidvégardói veze-
tésnek komoly fejtörést okoz, hogy miként tartsák fenn az iskolát, hogyan
növeljék a gyerekek számát. Az iskoláskorú gyerekek, etnikai hovatartozás-
tól függetlenül, felértékelõdnek. Az utánpótlást Bódvalenke cigány gyerekei
biztosítják, Hidvégardó és Tornaszentjakab társadalmára nem jellemzõ a
magas gyermekvállalási hajlandóság, a születések száma csökken, Becske-
házán pedig nincs általános iskolás korban lévõ gyerek.26

A hidvégardói vezetés komolyan fontolgatta, hogy a fenntartáshoz szük-
séges gyermekszámot a határon túl élõ magyar ajkú, magyar tannyelvû isko-
lás gyermekek „átcsábításával” próbálja biztosítani – ennek mikéntjérõl
azonban bizonytalan elgondolások születtek, konkrét lépésekre a jogi kere-
tek tisztázatlansága, a határ korlátozott átjárhatósága miatt sem kerülhetett
sor. Az önkormányzat az iskola vonzerejét az infrastruktúra fejlesztésével

202 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •

lepkeny ue 2fej.qxd  2008. 09. 24.  10:45  Page 202



igyekezett növelni: 2005-ben a megyei területfejlesztési támogatásból egy
nyelvi, illetve informatikai labort sikerült kialakítani.

A gyermeklétszám folyamatos csökkenése – minden erõfeszítés ellenére –
egyre súlyosbodó fenntartási problémákat okoz az intézménynek, és már
2005-ben látszott: ha a tendenciák nem változnak, pár éven belül megszû-
nik az iskola önállósága, és a bódvaszilasi intézmény tagiskolája lesz. Ez a
forgatókönyv sajnos megvalósult: 2007 tavaszán a fenntartók azt a kénysze-
rû döntést hozták, hogy a hidvégardói iskola 2007 szeptemberétõl a bódva-
szilasi általános iskola tagintézményeként mûködik tovább. 

Bódvaszilasnak a maga 290 fõs27 tanulói létszámával nincs problémája az
iskola finanszírozásával. A gyermekutánpótlás helybõl, illetve Tornaná-
daskáról hosszú távon biztosított. A 2005 szeptemberében megszûnt szög-
ligeti általános iskola tanulóinak több mint fele – mintegy 30 gyerek – a
bódvaszilasi iskolában folytatta tanulmányait. A normatív támogatásból
még kisebb fejlesztésekre (egészségügyi festés, iskolabútor cseréje) is futja.
A körzethez tartozó településekrõl tömegközlekedéssel vagy falugondnoki
busszal járnak be a tanulók. A bódvaszilasi iskola tagintézményeként mûkö-
dik Tornanádaskán egy pici iskola elsõ és második évfolyamos osztállyal,
harmadiktól a gyerekek Bódvaszilasra járnak. A tanulók jószerivel kizárólag
roma gyerekek, akik a bódvaszilasi pedagógusok szerint nem érik el a har-
madikos szintet, ezért felzárkóztatásuk külön osztályban zajlik. Felmerült a
tornanádaskai iskola bezárásának lehetõsége, a gyerekek ebben az esetben
már elsõ osztálytól Bódvaszilasra kerülnének, de sem a bódvaszilasi peda-
gógusok, sem Tornanádaska vezetése nem támogatja az elképzelést.

A hidvégardói és a bódvaszilasi általános iskolában egyaránt magas a hal-
mozottan hátrányos helyzetû, roma származású gyerekek aránya. Mindkét
iskola fenntartói igényelték a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek integrált
nevelését szolgáló normatívákat – a képességkibontakoztató és integrációs
normatívákat egyaránt –, s ezzel a tantestületek, elvileg legalábbis, elkötelez-
ték magukat az integrált nevelés pedagógiai módszertanának bevezetése,
adaptálása mellett. A hidvégardói iskolában roma, nem roma gyerekek már
csak azért is együtt, nem szegregáltan tanulnak, mert az osztálylétszámok
nem teszik lehetõvé az elkülönítést, de a pedagógusok valóban minden
eszközzel törekszenek arra, hogy a jelentõs hátrányokkal érkezõ bódvalen-
kei cigány gyerekek elõmenetelét segítsék.28 A bódvaszilasi pedagógusok
pedagógiai meggyõzõdése azonban az, hogy a cigány gyerekeket elkülöní-
tetten kell oktatni, mert így nem hátráltatják a többieket a tanulásban, elõ-
rehaladásban. Nyitott kérdés ezek után: vajon az új, gyakorlatilag az egész
mikrotérséget lefedõ oktatási intézményben melyik pedagógiai szemlélet
és gyakorlat lesz a közös pedagógiai program alapja, a hidvégradói tagisko-
láé vagy az õt befogadó bódvaszilasié?

A háziorvosi körzetek is érdekcsoportok mentén alakultak ki. A rend-
szerváltás után eredetileg két orvosi körzetre oszlott a tíz település, Bódva-
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szilas öt, Hidvégardó három községgel. A bódvaszilasi körjegyzõség ketté-
válása után életre hívott komjáti körjegyzõség 1993-tól saját háziorvosi kör-
zetet alakított ki, amely az új körjegyzõség területére terjedt ki. A korábbi
3000 fõs orvosi körzetbõl a komjáti körjegyzõség területén 1200 fõs orvosi
körzet alakult. A háziorvosi szolgáltatás fenntartása ugyanakkor megterhelõ
az önkormányzati költségvetés számára.

A hidvégardói orvosi körzet 2004 óta betöltetlen. A korábbi orvos és fele-
sége a háziorvosi és fogászati rendelést is ellátta. A településvezetés nem
tudott megegyezni a háziorvosi szolgáltatás önkormányzatra esõ finanszí-
rozásának mértékében, ezért közös megegyezéssel felmondták a szerzõ-
dést. A hidvégardói orvosi körzet ellátását azóta a bódvaszilasi orvos végzi,
helyettesítéssel. Az egészségügyi ellátás egyik fontos eleme a hidvégardói
mentõállomás. Tornanádaska kivételével a többi településen nincs orvosi
rendelõ, a vizsgálatok az orvosi körzet központi rendelõjében történnek,
ahová tömegközlekedéssel, illetve a falugondnoki autó igénybevételével
jutnak el a betegek.

Az igazgatási és intézményi szerkezet nem változott sokat az elmúlt év-
században. A státusok és pozíciók meglehetõsen stabilak, a települések
nem rendelkeznek túl nagy mozgástérrel. Egyedül Komjáti körjegyzõségi
központtá válása jelentett némi változást, de ez nem strukturálta át a térség
viszonyrendszerét. Bódvaszilas központi szerepköre stabil, ami nem annyira
a községvezetés innovativitásának, mint inkább az elmúlt évtizedek körze-
tesítési politikájának eredménye. Az oktatási intézményrendszer racionali-
zálását célzó kormányzati törekvések is Bódvaszilasnak kedveznek. A község
vezetõje annak idején „sajnálattal vette tudomásul” a kistelepülésen mûködõ
iskolák körzetesítését, de gazdasági és pedagógiai szempontból indokolt-
nak vélte. 2005-ben is meggyõzõdése volt, hogy a hidvégardói iskola esetében
is ugyanez fog bekövetkezni pár éven belül.29 Igaza lett.

„A szomszéd község, az más.”

A településekkel, településhálózattal foglalkozó kutatók különbözõ tipizá-
lási módszerrel különbözõ településtípusokat határoztak meg, írtak le. (A tel-
jesség igénye nélkül: Erdei, 1974; Beluszky–Sikos T., 1982; Tóth, 1996; Ba-
jmóczy–Balogh, 2002; Kovács–Koós, 2003; G. Fekete, 2004.) G. Fekete Éva
településtipizálási módszere azért alkalmazható esetünkben, mert speciáli-
san az aprófalvak és kistelepülések rendszerváltás utáni típusait mutatja be.
(G. Fekete, 2004:55–85) A szerzõ által meghatározott hét típusból három
fordul elõ a Tornai-medencében. 

Bódvalenke és Tornanádaska G. Fekete Éva felosztása alapján a gettósodó,
erõforrásaikat felélõ aprófalvak kategóriájába tartozik. (G. Fekete, 2004:71)
Országos szinten több mint 10% az e típusba tartozó aprófalvak aránya,
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melyek legfõbb jellemzõje a roma lakosság nagy aránya, illetve a szegény-
ségben élõ roma és részben nem roma családok koncentrációja. A szegény,
roma gettók kialakulása megkezdõdött a szocializmus idõszakában, a rend-
szerváltás s a vele járó tömeges munkanélküliség, elszegényedés felgyorsí-
totta és véglegessé tette ezt a folyamatot.30

E falvak megkülönböztetõ sajátossága a természetes szaporodás tartósan
pozitív egyenlege, a mindinkább fiatal generációk felé elmozduló korszer-
kezet. A gyermekvállalási hajlandóság erõsödése a megélhetési stratégiák
függvénye, hiszen az itt élõ, pontosabban itt rekedt családok bevételei a
szociális transzferekbõl, illetve az alkalmi munkalehetõségekbõl származ-
nak. A fiatal generációk térnyerése azonban arra a reális veszélyre is figyel-
meztet, hogy e falvakban bõvítetten újratermelõdik a képzetlenség, munka-
nélküliség, szegénység csapdájában élõ népesség. 

Ezekbõl a községekbõl – néhány nyugdíjas kivételével – mára már elköl-
tözött minden képzettebb, mobilabb, törekvõbb család – köztük romák is.
A helyi társadalmat az épített és a természeti környezet felélésében is meg-
mutatkozó nagy szegénység mellett instabilitás és ebbõl fakadóan sajátos
mobilitás jellemzi. Az itt élõ családok a kínálkozó megélhetési, kereseti lehe-
tõségek függvényében mozognak a települések között, hol el-, hol vissza-
költözve. A két községbe irányuló migrációval pedig hosszabb-rövidebb idõre
olyan családok jelennek meg e falvakban, amelyek másutt felélve erõforrásai-
kat, itt próbálnak megkapaszkodni. Nem véletlen, hogy az ún. megélhetési
bûnözés elterjedésére éppen e községekben leggyakoribb a panasz.

A rendszerváltozás utáni aprófalvak legnagyobb csoportját alkotják a típu-
sos aprófalvak. (G. Fekete, 2004:70) Négy település: Bódvarákó, Torna-
szentandrás, Komjáti és Tornaszentjakab tartozik ebbe a kategóriába. A fal-
vak társadalmában visszafordíthatatlannak látszó leépülés megy végbe. Alig
találkozhatunk kvalifikált, aktív és munkahellyel rendelkezõ emberekkel,
az aktív korúak meghatározó hányada munkanélküli, vagy inaktív státusba
menekült. A gazdasági és foglalkoztatási kapacitások helyben néhány mezõ-
gazdasági õstermelõ tevékenységére, az önkormányzatok által szervezett
szociális programokra és a közhasznú, közcélú foglalkoztatásra korlátozód-
nak. A lakosság elöregedése és fogyása továbbra is meghatározó népmoz-
galmi tendencia. Az itt élõ, még tevékeny idõs emberek kertet gondoznak,
aprójószágot nevelnek; a megtermelt javakkal az idõsek a szerény otthoni
fogyasztás mellett az elköltözött gyerekek háztartásait támogatják. A falu kife-
lé mutató kapcsolatai mindenekelõtt családi szinten elevenek, és az elszár-
mazott generációkra korlátozódnak. 

A népesség apadásával, a demográfiai szerkezet erodálódásával együtt
járt a településkép, az épületállomány romlása. A fejlesztésekhez szükséges
erõforrásoknak a lakosság és az önkormányzatok egyaránt híján vannak.
Nem pusztán az anyagi eszközök szûkösek: hiányoznak a kezdeményezõ
szerepet vállaló, aktív emberek is. Az önkormányzatok mindinkább a falvak
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elöregedésébõl fakadó kihívásokkal kénytelenek szembenézni; egyre több
idõs szorul rá a szociális támogatás valamilyen formájára. 

Ezek az aprófalvak minden erõvel a hagyományos falukép, a hajdani ép
faluközösség értékeinek megõrzésére törekszenek, ez a feladat azonban a
lakosság elöregedése miatt, s mert a települési ingatlanok iránt – egyelõre
legalábbis – nem mutatkozik külsõ kereslet, egyre sziszifuszibb. Ha ezen
aprófalvak nem értékelõdnek fel a kívülállók szemében, akkor nagy való-
színûséggel prognosztizálhatjuk további lassú sorvadásukat.

Hidvégardó is közel áll a típusos kistelepülés kategóriához, de a községben
található közszolgáltatások és gazdasági szervezetek aktív, „küszködve
fennmaradó”, vezetõ kistelepüléssé emelik, s a kategória fölé helyezik a falut.

A települések harmadik típusát a hétvégi, üdülõfalvak alkotják. (G. Feke-
te, 2004:72) Ebbe a kategóriába két település, Becskeháza és Tornabara-
kony tartozik. Ezekbõl a falvakból az õslakosság teljesen elköltözött vagy
csak mutatóban maradt egy-két idõs tagja. A forgalmas utaktól távol fekvõ,
eldugott domb- és hegyvidéki falvak népessége a 20. század második felé-
ben olyannyira megfogyatkozott, hogy még a törpefalvak között is kicsinek
mondhatók. Az elnéptelenedõ házakat az 1980-as évek második felétõl,
majd – egyre növekvõ intenzitással – a rendszerváltás után jellemzõen
nagyvárosi (budapesti, miskolci, szegedi, debreceni) lakosok vásárolják
meg, újítják föl, alakítják komfortos üdülõkké. A „hétvégesi” lakosok –
mint nevük is mutatja – csak hétvégeken és nyáron vannak jelen a telepü-
lésen. A szolgáltatásokat és munkalehetõséget nélkülözõ törpefalvakban az
idõszakosan jelen lévõ ingatlantulajdonosok valamelyes, az informális gaz-
daságban jelentkezõ bevételhez juttatják a helybélieket, rájuk bízva a porta
karbantartásának, gondozásának feladatát. A helyben megtermelt termé-
kek értékesítése a „hétvégesi” lakosoknak nem elterjedt gyakorlat, részint a
városi vásárlási szokások miatt, részint, mert helyben alig akad ember, aki
termeléssel foglalkozna. 

A betelepülõk természetesen átrajzolják a törpefalvak csonka társadal-
mait. Jellemzõen képzett, városi középosztálybeli beköltözõkrõl van szó,
akik újra felfedezhetik a település (már kiveszett) hagyományait, és kezde-
ményezhetik azok újrateremtését, felelevenítését. Az idõs õslakosok mel-
lett kezdeményezõ, innovatív szerepet vállaló új lakók aktivitása természe-
tesen konfliktusok forrása is lehet: a „törzsökösök” nem nézik mindig jó
szemmel falujuk átalakítását, de az sem kizárt, hogy a „hétvégesi” lakosok
elõbb-utóbb átveszik a falvak informális és formális irányítását.

A két törpefalu végérvényesen üdülõfaluvá vált, kérdéses, hogy a típusos,
fogyó-elöregedõ aprófalvak között lesz-e, amelyik erre az útra lép. A jelen-
legi folyamatok alapján nem kizárt, hogy Bódvarákó és Tornaszentandrás is
idõvel ebbe a kategóriába kerül át.
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„De hogy vannak még ilyen falvak, ugye, hát kész csoda!”

A Tornai-medence településeinek jelenlegi állapota évszázados leépülési folya-
mat eredménye, mely a 20. század második felében vált intenzívvé. A máso-
dik világháború után a mezõgazdaságból megélni nem tudó/akaró egykori
parasztok fõként a Szuha-völgyi bányákban és a miskolci kohászatban talál-
tak munkát, s ennek eredményként az ötvenes évekre létrejött egy nagy töme-
gû ingázó réteg. A napi, illetve heti ingázás az elkövetkezõ negyvenöt év-
ben meghatározó életformává vált a térségben, elsõsorban a férfi lakosság
körében. Sokan dolgoztak az építõiparban és a kazincbarcikai, illetve le-
ninvárosi vegyi üzemekben. Az ötvenes években megindult a helyi iparfej-
lesztés is, ami a Bódva-völgy egészében a bányászat felfutását jelentette.
1948-ban Tornaszentandrás és Bódvarákó határán megnyílt a 200 új munka-
helyet létesítõ Esztramos-hegyi mészkõbánya, ami a Borsodi Ércelõkészítõ
Mûvek részére termelte a mészkõzúzalékot. 1960-ig Tornanádaskán is mû-
ködött hasonló céllal egy mészkõbánya. Az 1974-ben megalakult Bódvavöl-
gye Mgtsz ipari melléküzemágakat hozott létre, többek között egy további
mészkõbányát nyitott Becskeháza határában. A térségi termelõszövetkezet
az alaptevékenységben és a melléküzemágakban megközelítõleg ezer fõt
foglalkoztatott.

Az iparfejlesztésre koncentráló központi forráselosztás hatványozottan
éreztette negatív hatását a periferikus területen. Bár a fejlesztési forráso-
kért folyó versengésben Borsod-Abaúj-Zemplén megye elõnyt élvezett, a
megyén belüli elosztás kedvezményezettjei az ipari területek voltak. Az
Edelényi járásban elsõsorban az edelényi, a rudabányai és az izsófalvi bánya-
területek kaptak beruházási és kommunális ellátást szolgáló (bányászkoló-
nia építése) fejlesztési támogatást. (G. Fekete, 1986:52) Az ilyen jellegû beru-
házások jelentõs része egyetlen gazdasági szervezet, a Borsodi Szénbányák
Vállalat által átadott pénzeszközökbõl valósult meg. A fejlesztési célú pénz-
eszközök felhasználási módja korlátozott volt.31 (Vági, 1982:170) Az 1971-
ben elfogadott OTK konzerválta a térség települései között kialakult hie-
rarchikus helyzetet, és az aprófalvakban felerõsítette a kedvezõtlen
demográfiai, társadalmi folyamatokat. A szocializmus idõszakában – mére-
tébõl és szerepkörébõl adódóan – Bódvaszilas kapta a fejlesztési források
döntõ hányadát. Az aprófalvak az amúgy is szûkös fejlesztési forrásokból
nem, vagy csak alig részesültek. A „fejlõdési folyamatok” eredményekép-
pen újratermelõdtek a települési egyenlõtlenségek. (Vági, 1982:73)

207•    N E H É Z  S Z O M S Z É D S Á G  –  F A L V A K  A  T O R N A I - M E D E N C É B E N    •

lepkeny ue 2fej.qxd  2008. 09. 24.  10:45  Page 207



A Tornai-medence népességének alakulása

A két legkisebb község, Becskeháza és Tornabarakony lakónépessége a tör-
ténelem során soha nem emelkedett 300 fõ fölé.32 A két falu erõsen tagolt
természeti környezetben, a fõ közlekedési útvonalaktól távol, mélyen a
dombok között fekszik. Zsákfalvak, melyeket gyér tömegközlekedés kap-
csol környezetükhöz. A gazdálkodást korlátozó szûkös természeti adottsá-
gok már a század elején népességcsökkenést eredményeztek: a munkaképes
korú lakosság a könnyebb munkavállalás reményében elköltözött. A máso-
dik világháború után a helyben maradók továbbra is mezõgazdasággal fog-
lalkoztak, az ipari keresõk aránya alacsony volt, az addig stagnáló népes-
ségszám tovább csökkent. Ezekbe a falvakba nem költöztek. Cigányok nem
laknak sem Becskeházán, sem Tornabarakonyban. 

A népszámlálási adatok szerint Tornaszentandrás és Komjáti népesség-
száma a második világháború után közel egyformán alakult. A szocializmus
éveiben a legfontosabb gazdasági fejlesztés a már említett mészkõbánya
volt, ami különösen Tornaszentandrás számára jelentett elõrelépést; a bánya
stabil jövedelmet biztosított munkásainak.33 Komjáti elõnyös földrajzi hely-
zete inkább az ingázó munkavállalásnak kedvezett. Az 1970-es évek végén
és az 1980-as évek elején mindkét településen mezõgazdasági beruházáso-
kat hajtottak végre.34 Ennek ellenére a két faluban mérsékelt népességfo-
gyás következett be, a rendszerváltás idejére elöregedõ korstruktúrával
rendelkeztek.

Tornaszentandráson egy cigány család él, Komjátiba viszont az 1960-as
években beköltözött néhány cigány család, jelenlétük javítja a település
korstruktúráját. A tornaszentandrási lakosokkal folytatott beszélgetés során
többször szóba került, hogy a faluban minden eszközt felhasználtak a cigány
lakosok beköltözésének megakadályozására.35

Hasonló folyamatok jellemezték a rendszerváltás elõtt Bódvarákót.36 A tele-
pülésen élõ ingázó munkavállalók célpontjai Bódvaszilas munkahelyei, illetve
a nehézipari központok voltak, de az ingázás ellenére a mezõgazdaságban
dolgozók aránya a rendszerváltásig magas maradt. Az elérhetõ közeli munka-
helyek mérsékelték a demográfiai eróziót.

Tornaszentjakabon nem alakult termelõszövetkezet. A szentjakabiak sze-
rint azért, mert õseik ragaszkodtak birtokaikhoz. Ettõl persze még nem
mentesültek a beszolgáltatástól, presszióktól: ennek egyik jele az ötvenes
évekbeli szembetûnõ népességcsökkenés. Sokan hagytak fel ekkor a gazdál-
kodással és kerestek munkát más falvak termelõszövetkezeteiben és az
iparban, akár el is költöztek Bódvaszilasra és Hidvégardóba. 1960 után az
elvándorlás üteme lassult ugyan, de tartós maradt. A helyben maradt lakos-
ság mezõgazdasággal foglalkozott, emellett azonban ingázásra kényszerült,
kétlaki életet élt. Az 1960-as évek kedveztek a családi gazdaságok megerõ-
södésének, Tornaszentjakabon jelentõs bevétel származott az állattenyész-
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tésbõl és a tejtermelésbõl, amit részben a Bódvavölgye Mgtsz-hez kapcsolódó
háztáji rendszerben, részben önállóan termeltek és értékesítettek. A helyi
foglalkoztatási helyzetet javította a két nagyüzemi juhtartó-telep, amelyet
a Bábolna Mezõgazdasági Kombinát a 1970-es évek végén hozott létre.

Tornanádaskán és Bódvalenkén a cigányság számának és arányának növe-
kedése intenzívebb volt, mint a többi faluban. Ennek oka az volt, hogy a taná-
csi körzeteken belül nem arányosan telepítették le a cigányságot, hanem
központi rendelet alapján egy-egy települést jelöltek ki a letelepítés célte-
rületeként. (G. Fekete, 2005:65) Tornanádaskán ennek nyomán megnõtt a
cigányság száma, és elindult a népességcsere. Bódvalenkén a házasságkö-
tés útján történõ betelepülés az 1980-as évek közepén kezdõdött, majd a
családok kibõvülésével az 1990-es évekre egyre nagyobb intenzitással foly-
tatódott. Tornanádaskán a második világháború és a rendszerváltás között
folyamatosan nõtt a népesség. A település melletti teleprõl 1963-ban tele-
pítettek be nagy számban roma lakosságot.37 (Durst, 2004) A cigány férfiak
– ugyanúgy, mint a nem cigány férfiak – 1953 és 1960 között a falu határá-
ban mûködõ külszíni mészkõbányában, annak bezárása után Ormos-
bányán, a mélymûvelésû barnakõszénbányában találtak munkát. A hetvenes
évektõl kezdve ezekben a falvakban is megjelent a szelektív elvándorlás,
ami a képzett lakosságon belül a kvalifikált cigány családokat is érintette.
(Lásd Durst, 2002, 2004; továbbá a cigányok szelektív elvándorlásának fo-
lyamatáról Havas, 2004; Kemény–Janky–Lengyel, 2004; Ladányi–Szelényi,
1998.) Tornanádaskát 1980-ig népességnövekedés, majd a nyolcvanas
években mérsékelt népességfogyás jellemezte. A községben mind a termé-
szetes szaporodás, mind az elvándorlás értéke magas volt, ami a cigány–nem
cigány lakosság népességcseréjét mutatja. A nem cigány népesség Bódvaszi-
las, illetve a Sajó-völgyi ipari városok felé vándorolt. Napjainkban Tornaná-
daskán és Bódvalenkén a cigány lakosság aránya meghaladja a 70%-ot.38

1970-tõl Hidvégardó is rohamosan és szelektíven veszítette lakosságát.
Mérsékelt természetes fogyás mellett erõs vándorlási veszteség jellemezte
a települést. A hidvégardói képzett fiatalok a megyeszékhely és a fõváros
körül telepedtek le, a fiatal lakosság elvándorlása a rendszerváltás idejére a
falu elöregedését eredményezte.

Az aprófalvakból kiáramló népességet részben Bódvaszilas szívta föl,
ahol így folyamatos volt a lakónépesség gyarapodása, de a hetvenes évek-
tõl innen is megindult az elvándorlás, népességcsökkentõ hatását azonban
a természetes szaporodás mérsékelni tudta. A rendszerváltás idejére – a
statisztikai mutatók alapján – Bódvaszilas egészséges, kiegyensúlyozott tár-
sadalomszerkezettel rendelkezett.

A rendszerváltás idõszakában a gazdasági struktúraváltás komoly válság-
helyzetet idézett elõ az elmaradott, egyre súlyosabb társadalmi problémák-
kal jellemezhetõ térségben. A borsodi szénbányászat és nehézipar össze-
omlott, a helyben elérhetõ munkahelyek száma a termelõszövetkezet lassú
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leépülésével, a tornaszentandrási mészkõbánya bezárásával drasztikusan
lecsökkent. A térség – hasonlóan az Edelényi kistérség többi mikrokörzeté-
hez – 30%-os munkanélküliséggel küszködött, ami elõl itt is sokan inaktív
státusba menekültek.39 A termelõszövetkezet integrátor szerepének lecsök-
kenése, a piaci viszonyok átalakulása maga után vonta a háztáji gazdaságok
megszûnését, így már a második gazdaság sem biztosította a felhalmozást
lehetõvé tevõ bevételeket. Ezek a kedvezõtlen fejlemények nem csupán az
életszínvonal romlását eredményezték, de a társadalmi mobilitást és a lakó-
helyváltást is korlátozták. Ugyanakkor a térség egy új migráció célterülete lett.
Az újonnan érkezõk között megtalálható szerencsét próbáló vállalkozó,40

egészségügyi okok miatt a városból vidékre költözõ család, de a beköltözõk
jellemzõen a társadalom szegényebb rétegeibõl kerültek ki, akik az ol-
csóbb megélhetés reményében választották lakhelyül a Tornai-medencét.
(Vö.: Juhász, 1985; Kovács–Koós, 2003;Vági, 1991:96)

A rendszerváltás után mérséklõdött a népességfogyás üteme, három
községben növekedés mutatható ki. Bódvaszilas és Hidvégardó esetében a
vándorlási pozitívum, Tornanádaska esetében a természetes szaporodás
eredményezte a lakosság számának növekedését.

„Húsz év múlva itt már mindenki cigány lesz.”

A fenti idézet jól tükrözi a térségben élõ „parasztok” jövõképét. A Tornai-
medence területén hagyományosan magas volt a romungró, magyar anya-
nyelvû cigányok aránya.41 Ott, ahol jelen van a cigányság, a többségi társa-
dalomtól elkülönülten él. Bódvarákón két család telepedett meg az
1980-as években (G. Fekete, 2005:64), számuk nem nõtt jelentõsen a
rendszerváltás után sem, arányuk 10%.42 Akkora, mint Komjátiban, ahová
házvásárlási szándékkal egyre több család érkezik a szomszédos Tornaná-
daskáról. Az önkormányzat szeretné ezt megakadályozni, de jogi lehetõsége
nincs a folyamat szabályozására. Több megüresedett ingatlan található a köz-
ségben, ahol magasabbak az ingatlanárak, mint Bódvalenkén vagy Tornaná-
daskán, ezért a hátrányos helyzetû családok egyelõre nem tudják megvásá-
rolni az üres házakat. Amennyiben az árak a jövõben csökkennének, a
településvezetés szerint megnõne az ingatlanok iránti kereslet a torna-
nádaskai speciális otthonból43 kikerülõ, életkezdési támogatással induló volt
állami gondozottak körében. Ezek a fiatalok jellemzõen Tornanádaskáról
választanak maguknak élettársat, és ha van lehetõségük – erre eddig nagyon
kevés példa akadt –, a környezõ falvakban kívánnak letelepedni.44

A Tornaszentjakabon élõ cigányok – önkormányzati becslés szerint – a
lakosság 15%-át teszik ki. A cigány családok a falusi pásztorok leszármazot-
tai. A faluban, a termelõszövetkezet hiányából adódóan, a „cigány-paraszt ”
munkaszervezet a szocializmus idején is fennmaradt; a cigányok napszám,
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illetve természetbeni juttatások – élelem, használt ruha, szolgáltatások
(szállítás) – fejében mezõgazdasági munkát végeztek a tornaszentjakabi
gazdák földjein. A rendszerváltozás után beházasodás és természetes szapo-
rodás útján nõtt a cigányok száma. A további beköltözést az önkormányzat
itt is az ingatlanok értékesítésének szabályozásával próbálja elérni, eddig
„sikerrel”.

Bódvaszilas és Hidvégardó településvezetésének romapolitikája abban
megegyezik, hogy próbálják megakadályozni a cigány lakosok beköltözé-
sét. Bódvaszilason a képviselõ-testület obstruálta az olcsó házhelyek kimé-
rését, felparcellázását. A lakosság 9%-át kitevõ cigányok a településen belül
elkülönült, infrastruktúrával hiányosan ellátott utcákban élnek. A cigány-
ság és a többségi társadalomhoz tartozó lakosok között esetleges a kapcso-
lat, többnyire az alkalmi munkavégzésben merül ki, vagy abban, hogy a fel-
vásárlónak le nem adott gombát jószág, zöldség fejében a cigányok a
parasztoknak értékesítik. Mindössze egyetlen család költözött be a „parasz-
tok” közé. A falu belsõ részén fekvõ ingatlanok még mindig magas piaci ér-
tékkel bírnak ahhoz, hogy a szegény roma családok számára megfizethetõ-
ek legyenek. A beszélgetésekbõl kiderült számunkra, hogy a bódvaszilasi
romák, ha módjukban állna, elköltöznének a faluból – a településvezetés
ennek nem állna útjába.

Hidvégardó esetében más a kiinduló állapot. A faluban élõ cigányság és
a paraszti társadalom között a második világháború után szabályozott, re-
ciprocitáson alapuló kapcsolat alakult ki, az úgynevezett „komasági rend-
szer”. (Durst, 2001b; G. Fekete, 2005) A „komasági rendszer” lényege,
hogy a paraszti társadalom munkamegosztási rendszerében a cigány lakos-
ság állandó helyet foglalt el, napszámba járt, idénymunkákat végzett, külön-
bözõ szolgáltatás típusú feladatokat látott el. Ennek fejében a nem roma
lakosság segítséget nyújtott számukra a mindennapokban. Az ötvenes
években a falu délkeleti részén kijelölt telkeken folyamatosan épültek a romák
házai, s az építkezéseken a nem roma lakosság szállítási és egyéb speciális
feladatokat látott el. A kollektivizálás, a paraszti gazdaságok meggyengülé-
se és felszámolása után a cigány lakosság is kikerült a munkamegosztás tra-
dicionális rendszerébõl. Az egykori parasztok egyre nagyobb számban talál-
tak helyet az iparban, és kapacitálták a településen élõ roma férfiakat a
munkavállalásra. Többen átvették az egykori parasztok kétlaki életformáját,
és a munkahely mellett háztáji gazdálkodásba kezdtek. A komasági rendsze-
ren belül a nem roma családanyák folyamatosan segítették, „felügyelték” a
roma családanyákat, elsõsorban a háztartásvezetés és a gyermekek iskoláz-
tatása terén. A hidvégardói roma háztartások mûködése, külsõ megjelenése
egyre inkább a nem roma háztartások arculatát vette fel, a cigány gyerekek
általános iskolai eredményei javultak, többen szereztek közülük szakmát.

Ezek a folyamatok nem terjedtek tovább a falu határán. Más falvak roma
munkavállalói is ugyanazon a munkahelyeken dolgoztak, mint a nem cigányok,
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ám Hidvégardón kívül más településen nem alakult ki ehhez hasonló, a
mindennapi élet részleteire kiterjedõ összetett kapcsolat a két etnikum között.
A hagyományos patrónus–kliens viszonyra minden cigány lakossággal bíró
községben találunk példát, de az, lévén aszimmetrikus, nem hasonlít a „koma-
ság” intézményére, csupán alkalmi munkavégzésre, illetve természetben
vagy pénzben történõ fizetségre korlátozódik.

A hidvégardói cigányok értékrendjükben is kezdtek különbözni – és ön-
magukat megkülönböztetni – a szomszédos falvak cigányságától, önértéke-
lésükben már nem tartották/tartják magukat átlagos cigánynak. A „komasági
rendszer” azonban nem jelentette a két etnikus csoport összeolvadását.
A többségi társadalom mindig is megkülönböztette magát a cigányoktól,
akik a településen belül elkülönült településrészen élnek, amely ugyan
nem egy lepusztult cigánytelep képét mutatja – aszfaltút vezet a telepre, a
gáz- és vízvezeték kiépített, a házak karbantartottak –, a telkek viszont
kisebb alapterületûek, mint a faluban, s ez nem teszi lehetõvé az ingatlanok
bõvítését. A falu belsõ részén lévõ ingatlanok és építési telkek egy hidvég-
ardói cigánysoron élõ szegény család számára nem megfizethetõek. Viszont
a jobb anyagi körülményekkel rendelkezõ cigány családoknak – a többségi
társadalom értékrendjének megfelelõ életvitel folytatása mellett – lehetõ-
sége nyílik ingatlanok és telkek vásárlására a település belsõ részein. Ilyen
család a kutatás befejezéséig csak kevés akadt. Vegyes házasságokra elvétve
találunk példát, azok is a többségi társadalomhoz tartozó férj társadalmi
státusvesztését eredményezték.

A rendszerváltás után a munkahelyek elvesztése, az életszínvonal csök-
kenése kihat a két etnikai csoport együttélésére. A munkanélküliségi ráta a
romák körében magasabb. A jövedelmek közötti különbségek hosszú távon
kedvezõtlenül hatnak a két etnikai csoport együttélési viszonyaira, a ház-
tartás- és családvezetési stratégiákra, továbbá a gyermekek iskoláztatására.
A Hidvégardón folytatott beszélgetésekbõl kiderült, hogy a felnõtt ardóiak
már nem ismerik a „komaság” intézményét, bár az etnikumok közötti
együttmûködés tereinek leírása során világossá vált, hogy a múltbéli ha-
gyományokon alapuló kölcsönös segítségnyújtás elvétve mûködik, de már
nem nevezik „komaságnak”.

A hidvégardóiak a más településen tapasztalható és egyértelmûen a ci-
gányságnak tulajdonított szociális problémák eszkalálódásának megelõzé-
sét a cigányok létszámának jelenlegi szinten tartásában látják.45 A hidvégar-
dóiak – cigányok, nem cigányok egyaránt – erõsen negatív képet festenek a
szomszédos szegregált településekrõl (Durst, 2005:304–305), s mivel a falu-
ba betelepedni szándékozók elsõsorban a környékbeli roma falvak lakosai-
ból kerülhetnek ki, a hidvégardói vezetés és a nem cigány lakosság – elsõ-
sorban az ingatlanok értékesítésének szabályozásával – mindent elkövet,
hogy „nem megfelelõ életet élõ” új lakos ne költözhessen a faluba. A tele-
pülésvezetés arra is figyelmet fordít, hogy a közösségi rendezvényeken
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a hidvégardóiak ne keveredjenek a szomszédos szegregált települések cigá-
nyaival.46 A község és a cigány kisebbségi önkormányzat47 vezetõje szerint a
többségi társadalom törekvéseit a hidvégardói romák is támogatják, mert
nem akarják eddig megszerzett, térségi szinten híres és elfogadott státusu-
kat veszélyeztetni. (Vö.: Durst Judit hasonló tapasztalatait. Durst, 2005.)

„Nagyon kicsi települések ezek, semmiféle gazdasági erejük nincs.”
48

1990-ben a Tornai-medence aktív korú népességének 33%-a dolgozott a mezõ-
gazdaságban. 2001-re ez az arány 6%-ra csökkent. Az ágazat kapacitásainak
összezsugorodása már a kilencvenes évek elején megkezdõdött; a juhászat
és a szarvasmarhatartás felszámolása a folyamatos likviditási válság egyik
tünete volt. A Bódvavölgye Mgtsz 1992-ben mezõgazdasági szövetkezetté
alakult. A menedzsment minden igyekezete ellenére 2000-ben a szövetke-
zetet felszámolták, a közös vagyon a hitelezõk tulajdonába került.

1999-ben tizenhét magánszemély és az akkor még mûködõ utódszerve-
zet megalakította Bódvaszilason a Torna Szövetkezetet, amely az utódszer-
vezet felszámolását követõen is talpon maradt. Jelenleg kilenc alkalmazottja
van, valamint 115 tagja, akik kivétel nélkül õstermelõk. A Torna Szövetkezet
250 hektár bérelt földterületen gazdálkodik, gabonát termeszt.

A kárpótlás és a mezõgazdasági nagyüzemek privatizációja nyomán a Tor-
nai-medencében is többen vágtak bele mezõgazdasági tevékenységbe, de a
szakértelem, tõke, piaci kapcsolatok hiánya egyaránt szerepet játszott abban,
hogy mára a többség felhagyott a gazdálkodással. A Torna Szövetkezeten kívül
néhány kisebb õstermelõ és két nagyobb vállalkozás – Becskeháza, illetve Tor-
naszentjakab telephellyel – folytat mezõgazdasági tevékenységet a Tornai-me-
dencében. Õk jellemzõen szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak.

A nagy múltra visszatekintõ legeltetõ állattartás jószerivel teljesen eltûnt,
jelenleg a becskeházi polgármester által mûködtetett vállalkozás tart fent
300 anyás juhállományt. A legelõk elhanyagoltak, cserjésednek, az erdõ
visszafoglalja az egykori kaszálókat. A folyamat mérséklését célzó agrár-kör-
nyezetvédelmi program által támogatott tevékenységek egyre népszerûb-
bek a helyi gazdálkodók körében. Az Észak-Csereháton található érzékeny
természetvédelmi terület a Tornai-medencében Becskeháza, Bódvalenke,
Tornaszentjakab, Tornabarakony és Hidvégardó határát érinti. A program
keretében nedves rétek kaszálására és támogatott szántóföldi növényter-
mesztésre nyílik lehetõség. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban
részesíthetõ terület kb. 50%-át – száz hektár körüli területet – a térség leg-
nagyobb vállalkozása gondozza. A szóban forgó vállalkozó szántó- és erdõ-
mûveléssel egyaránt foglalkozik, az Aggteleki Nemzeti Park vezetõ beosztású
alkalmazottja volt, magasan kvalifikált szakember, az agrár-környezetgaz-
dálkodás térségi koordinátora. Az agrár-környezetvédelmi programmal
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összhangban a vállalkozás elsõdleges feladata a tájkép és a biodiverzitás
fenntartása, másodsorban takarmányszéna készítése. A vállalkozó nem ren-
delkezik saját állománnyal, bérelt állatokkal eteti fel a takarmányt, és bér-
ben legeltet. A program keretében nyerhetõ, egymással kombinálható támo-
gatások miatt a vállalkozó célja, hogy a közeljövõben saját lóállományt
állítson be.49 A vállalkozás – méretébõl adódóan – szerény mértékû integ-
rátor szerepet is betölt: 2004-ben bõvítette tárolókapacitását Perkupán, az
egykori termelõszövetkezeti major területén, és lehetõséget biztosít a ki-
sebb termelõk számára terménytárolásra. A természeti adottságok miatt az
itt megtermelt gabona Magyarországon nem versenyképes, de a Szlovákiá-
ban érvényes minõségi követelményeknek megfelel, ezért a gazdálkodók a
határon túli piaci lehetõségeket is igénybe veszik. Ideális megoldás az agrár-
környezetgazdálkodás elterjesztése lenne, de a kedvezményezett terület le-
határolása, illetve a birtokkoncentráció nem teszi lehetõvé nagyszámú gaz-
daság létrehozását.

Az ipar is tönkrement. Az ágazatban foglalkoztatottak aránya az 1990-es
28%-ról 2001-ben 23%-ra esett vissza. A miskolci nehézipar már csak árnyé-
ka hajdani önmagának, a kazincbarcikai BorsodChem még most is fejt ki
gyenge szívóhatást a térségre. Néhányan az edelényi csokoládéüzemben,
varrodában, betonelem-gyárban vagy a szendrõi fémfeldolgozóban találnak
munkát. A Tornai-medence munkavállalói nagyon távol élnek a foglalkozta-
tási centrumoktól, az utazás költségei magasak, s ez visszaveti az ingázási
hajlandóságot. 

Jószerivel egy kézen megszámlálható, hogy mi maradt a helyi ipari kapa-
citásokból. A térségi ipar legjelentõsebb létesítménye, a mészkõbánya más-
fél évtizede bezárt, jelenleg az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága gyako-
rolja a fenntartói jogot.50 A Bódvavölgye Mgtsz faüzeme és szövõüzeme
már a kilencvenes évek elején megszûnt. A hajdani melléküzemágak közül
a becskeházi határban mûködik a külsõ befektetõ tulajdonába került, mini-
mális foglalkoztatási kapacitással rendelkezõ mészkõbánya.51 A hidvégardói
sütõüzemet a kilencvenes évek elején privatizálta a volt üzemvezetõ, hely-
béli lakos, s a jelenleg tíz fõt foglalkoztató cég azóta prosperál, új részleg-
gel is bõvült.52

A rendszerváltással megugró nõi munkanélküliség kezelésére Bódvaszi-
lason és Hidvégardón varrodák nyíltak, melyek azonban a távol-keleti ter-
mékek jelentette piaci konkurenciával nem tudták tartani a versenyt, és a
kilencvenes évek közepére-végére megszûntek.

1993-ban Edelénybõl Bódvarákóra költözött egy vállalkozó, aki két alkal-
mazottal fafeldolgozó mûhelyt indított a faluban. 2000-re a vállalkozás Szilas
Raklap néven kft.-vé alakult, és beköltözött Bódvaszilasra, az egykori ter-
melõszövetkezet központi telepére. A szervezeti átalakulás idején a cégnél
már 80–90, 2005-ben 50, többségében bódvaszilasi alkalmazott dolgozott.
A foglalkoztatottak létszámának csökkenését a fokozatos gépesítés eredmé-
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nyezte. A folyamatosan fejlõdõ vállalkozás raklapgyártással foglalkozik, a
termelés volumene a piaci megrendelésektõl függ, a készárut belföldön ér-
tékesítik, a nyersanyagbeszerzés is kizárólag belföldrõl, 150 kilométeres
sugarú körbõl történik.

A raklapgyártás elterjedt ipari tevékenység a környéken. Bódvaszilason
kívül Szinben, Edelényben és 2000-tõl Hidvégardón is mûködik raklap-
gyártó üzem. Hidvégardón a vállalkozó saját forrásból, az önkormányzat
segítségével építette fel zöldmezõs beruházásként az üzemet. Leendõ huszon-
négy dolgozóját a hidvégardói polgármester közbenjárására az Észak-magyar-
országi Regionális Képzõ- és Átképzõközpont ingyenesen képezte. A vállalko-
zó augusztusban kezdte építeni az üzemet, decemberben zajlott a képzés, és
2001 márciusában már raklapokat állított elõ. A készárut elsõsorban kül-
földön, Ausztriában értékesíti, a nyersanyagot belföldrõl és Szlovákiából
szerzi be, amely hatalmas kerülõvel, Bánrévénél lép be az ország területé-
re. Jelenleg huszonegy embert foglalkoztat, a tulajdonos terve a technikai
fejlesztés, ami részint magasabb szintû famegmunkálást tenne lehetõvé, részint
csökkentené a foglalkoztatásból fakadó terheket.

1994-ben térségi szintû gazdasági összefogásként jött létre a Tornatej
Kft. Kilenc települési önkormányzat53 és egy becskeházi származású buda-
pesti vállalkozó közös üzleti célja volt egy tejüzem létrehozása Hidvé-
gardón. A szarvasmarha-állomány csökkenését látva és az edelényi tejüzem
bezárása után az önkormányzatok meg akarták menteni a térség tejterme-
lését. Akkor még viszonylag jelentõs volt a szarvasmarha-állomány, a szö-
vetkezetben is mûködött a tehenészet. Az önkormányzatok azonban nem
rendelkeztek elegendõ tõkével, ezért szükség volt külsõ vállalkozó bevoná-
sára. Már a megalakulást követõ elsõ évben oly mértékben csökkent az ön-
kormányzatok állami támogatása, hogy nem tudtak lépést tartani a folya-
matos tõkeemeléssel, így a kft. a vállalkozó többségi tulajdonába került.
A hidvégardói polgármester értelmezésében a vállalkozó kisemmizte õket,
noha az üzemeltetéssel kapcsolatos nehézségekkel neki, az üzemnek he-
lyet biztosító falu polgármesterének kellett megküzdenie. A tejfeldolgozást
ugyan egy technológus irányította, hozzáértõ szakmai menedzsment híján
azonban csak gyarapodott az üzem vesztesége.

A mûködésbõl – mivel a húsz foglalkoztatott 70%-a helybéli volt – Hid-
végardó profitált. A tejet 80 km sugarú körbõl szállították be az üzembe, a
beszállítók kezdetben a tágabb térség szövetkezetei voltak, ahogy azonban
a szövetkezeti állatállomány csökkent, úgy léptek a beszállítók közé az õs-
termelõk, majd a magánvállalkozók nagyobb állománnyal. A különbözõ
helyekrõl érkezõ nyerstej minõsége ingadozó volt, ami nem tette lehetõvé
piacképes termékek elõállítását. További problémát jelentett az értékesítés
megoldatlansága. A vállalkozó – a polgármesterek szerint – nem fordított
energiát a piackutatásra, az értékesítés nem a helyi kiskereskedelmi hálózat-
ban történt, hanem távolabbi területeken, s ez megnövelte a szállítási költséget.
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Mindezek a tényezõk elkerülhetetlenné tették a bukást, ami 1998-ban bekö-
vetkezett: a felhalmozott adósság miatt a cég ellen felszámolás indult.

A felszámolás után az új tulajdonos egy encsi vállalkozó lett, aki koráb-
ban már megkezdte Encsen egy EU-normáknak megfelelõ üzem kiépítését,
és a hidvégardói üzemet is a sajtgyártás irányába fejlesztette. A profilváltás
– juhtej feldolgozása – ellenére hamarosan értékesítési gondok merültek
fel, ami a tulajdonost 2005 nyarán arra késztette, hogy bezárja a tejüzemet,
amely azóta is gazdára vár. 

Az ipari vállalkozások inventáriumából kirajzolódik, hogy a becskeházi
kõbánya kivételével minden nagyobb vállalkozás a két központi települé-
sen mûködik. A falvak vállalkozásfejlesztési politikája azonban különbözõ.
Bódvaszilason önerõbõl jött létre a raklapgyártó cég, Hidvégardón – kü-
lönbözõ munkák elvégzésével – az önkormányzat is beszállt a fûrészüzem
felépítésébe, nem beszélve a tejüzem részleges mûködtetésérõl. Míg a
bódvaszilasi vezetés nem fordít különösebb energiát arra, hogy vállalkozó-
kat telepítsen le a községben, addig Hidvégardó komplett rendezési terv-
vel, zöldmezõs beruházásra alkalmassá tett „ipari területtel” és kiajánlható
ingatlanokkal54 várja a vállalkozó kedvû befektetõket. Igaz, eddig – az
egyetlen raklapgyártó üzemet leszámítva – eredmény nélkül. A polgármes-
ter bizakodó, sokat vár a határ teljes megnyitása után a Szlovákiából érke-
zõ befektetõktõl.

A Tornai-medence gazdasági erõforrásai nagyon gyengék, ez a gazdaság
önmagától képtelen lábra állni. A rendszerváltás utáni romokon a számos
rövid életû mikro- és kényszervállalkozás mellett néhány leleményesebb
vállalkozó kezdett „lavírozni”, kihasználni a helyi viszonyok adta szegényes
lehetõségeket. Foglalkoztatásban betöltött szerepük elenyészõ, a kis lépté-
kû, de folyamatos gépesítés tovább csökkenti a foglalkoztatottak számát.
Fejlesztési támogatásért csak a sütõüzem és a becskeházi kõbányát üzemel-
tetõ Azimut 90 Kft. folyamodott, a többiek (ideértve a mikro-, illetve kény-
szervállalkozókat) önerõbõl kívánják fejlesztéseiket megvalósítani – már
akinek van rá lehetõsége. Õk szkeptikusak a pályázati támogatásokat illetõen,
és sem megfelelõ információ, sem a pályázat megírásához szükséges szak-
tudás nem áll rendelkezésükre.

A szolgáltatásban dolgozók száma csak minimálisan csökkent, ami felér-
tékeli az ágazat foglalkoztatásban betöltött szerepét. Sajnos a mutatók mö-
gött a szolgáltató ágazat részleges megszûnése és az önkormányzatok által
foglalkoztatott hivatalnokok, intézményi dolgozók, közfoglalkoztatásban
résztvevõk egyre növekvõ száma húzódik. A közszolgáltatások területén a
legnagyobb munkaadó a tornanádaskai speciális általános iskola és gyer-
mekotthon, amely tíz kilométeres körzetbõl szívja fel a dolgozókat. A ha-
gyományos lakossági szolgáltatások közül csupán a kiskereskedelem õrizte
meg rendszerváltás elõtti súlyát, a javító és egyéb szolgáltatások teljesen el-
tûntek a térségbõl. A beszélgetések során fény derült arra, hogy a szolgáltatók
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a fekete gazdaság keretén belül folytatják tovább tevékenységüket, hivatalos
státusuk szerint inaktívvá vagy munkanélkülivé váltak.

Bár a kilencvenes évek eleje óta csökkent a munkanélküliségi ráta, a Tor-
nai-medence legnagyobb problémája ma is a munkanélküliség. A statiszti-
kában szereplõ munkanélküliek/álláskeresõk számát ugyanis a regisztrációból
való kikerülés, illetve a rotációban mûködõ közfoglalkoztató programok
tarják a valóságosnál alacsonyabb szinten. A térségben élõ munkanélküliek
összetétele a legtöbb mutató tekintetében romló tendenciájú: mintegy
53% szociális segélyben részesül, közel 20% ellátatlan, és alig több mint 11%
részesül járadékban. (http://www.bazmmk.hu, 2006. június 30.) A munkába
állást nehezíti, hogy a rendszerváltás után erõsen kontraszelektált munka-
vállalói csoport maradt a térségben, akik alacsony iskolai végzettséggel,
nem piacképes szakmával rendelkeznek.

A foglalkoztatás gondja – a gazdasági szereplõk hiányából és a rendelke-
zésre álló szabad munkaerõ képzetlenségébõl adódóan – az önkormány-
zatokra hárul, akik közhasznú, közcélú és közmunkaprogramok keretében
foglalkoztatják idõszakosan a falvakban élõ munkanélkülieket. Jelenleg az
önkormányzatok a legnagyobb foglalkoztatók, de az országos tendenciák-
hoz hasonlóan egyre nehezebben birkóznak meg bõvülõ foglalkoztatáspo-
litikai feladataikkal és hatáskörükkel. (Váradi, 2004:47–48) A közmunka-
programok között megtalálhatóak a térségen kívül generált, nagyobb ívû
összefogáson alapuló programok, melyek a Bódva–Szuha-völgyi Foglalkoz-
tatási Kht. gesztorságával szervezõdnek. A kht.-t az Edelényi kistérség tíz te-
lepülése hozta létre, a Tornai-medencébõl Hidvégardó és Tornaszentandrás
csatlakozott a szervezethez. A programok általában megyei hatókörûek, a mun-
kavégzés több helyszínen zajlik, ami a munkások utaztatásával jár. A közmun-
kaprojektek periodikusan visszatérõ és a kedvezõ bértámogatási konstrukció
miatt egyik kedvelt típusa a vasúti pályatakarítás, ami több mint száz köz-
munkást érint a statisztikai kistérségben, ebbõl harmincötöt a Tornai-me-
dence két községe ad.

Azok a tartós munkanélküliek, akik több éve kiszorultak az elsõdleges
munkaerõpiacról, csak nagy nehézségek árán integrálódnak vissza a mun-
ka világába. Különösen súlyos a helyzet Tornanádaskán és Bódvalenkén,
ahol az aktív korú lakosságot jelentõ, alacsony képzettségû, a közfoglalkoz-
tatás körforgásából aktuálisan kint lévõ – tehát munkaviszonnyal nem ren-
delkezõ, passzív segélybõl élõ – cigány lakosság bevételi forrása a segélyekre,
alkalmi, illetve idõszakos munkavégzésbõl származó jövedelmekre korláto-
zódik. Májustól késõ õszig az erdei gyûjtögetésbõl, a Cserehát gyümölcsö-
seiben végzett alkalmi munkából, illetve az ország különbözõ részein foly-
tatott építõipari feketemunkából származó bevétel enyhíti a családok
megélhetési problémáit. E falvak lakói a téli idõ beálltával, a kiadások növe-
kedésével még az egész évesnél is szegényesebb életvitelre kényszerülnek.
(Durst, 2002)
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A kistelepüléseken, Tornabarakonyban, Becskeházán, de még Bód-
varákón is problémát okoz a munkanélküliek közfoglalkoztatásba való be-
vonása. A felmerülõ szakmunkák elvégzésére helyben nem áll rendelkezésre
megfelelõen kvalifikált ember, ezért az ilyen feladatokat a körjegyzõség terü-
letén belül fekvõ falvakból „kölcsönvett” személyek végzik el. A nagyobb
községekben megvan a jellemzõen település-karbantartásra korlátozódó
tevékenységek elvégzéséhez szükséges létszám, de a polgármesterek szerint
nehéz értelmes feladatot adni a közmunkásoknak. A tíz település közül
Hidvégardó emelkedik ki, ahol a folyamatos pályázati aktivitás eredményeként
a megvalósuló beruházások kivitelezésében közmunkások is közremûködnek.
Ugyanez a tendencia látható Bódvaszilason, de a beruházások itt kisebb volu-
menûek, kevésbé munkaigényesek, mint Hidvégardón, ezért a közfoglalkozta-
tás javarészt a szokásos karbantartási tevékenységekre korlátozódik.

A szociális földprogram

A Tornai-medencében 1993 óta van jelen a szociális földprogram. Bódva-
szilas, Hidvégardó és Komjáti az elsõ pályázók között voltak, késõbb Torna-
nádaska, Tornaszentandrás és Tornabarakony is támogatást kapott a prog-
ram megvalósítására. Hidvégardó és Komjáti rendelkezik a szántóföldi
mûveléshez szükséges gépparkkal, itt az önkormányzatok a legfõbb mezõ-
gazdasági szolgáltatók. A támogatások jelentõs részét mindkét községben
következetesen az eszközállomány bõvítésére fordították. Bódvaszilason a
Torna Szövetkezet bérmunkában végzi a gépi szolgáltatásokat. Tornaná-
daskán is külsõ szolgáltatót vesz igénybe az önkormányzat.

Egyöntetû a vélemény, hogy a program Hidvégardón a legsikeresebb:
120 cigány és nem cigány családot érint. Eddig tizenkét kis gazdaság jött
létre a szociális földprogram bázisán, lemorzsolódás a polgármester sze-
rint eddig nem volt. Hidvégardó 1999 óta referenciahely. (Dr. Nagyné [et
al.], 1999) A területek mûvelését önköltségi áron végzik, ami átlagosan
30%-kal olcsóbb, mint a környékbeli õstermelõk és mezõgazdasági vállal-
kozók által nyújtott mezõgazdasági szolgáltatás. A szántóföldi mûvelésre
elkülönített területeken elsõsorban takarmánynövényt termelnek, melyet saját
állatokkal etetnek föl. Az önkormányzattól bérelt területek díja jelképes:
1Ft/m2/év. Hidvégardó köré szervezõdött Tornaszentandrás és Torna-
barakony. A települési hármas három éve közösen nyújtja be pályázatát, az
elnyert összeg a támogatottak arányában kerül elosztásra. 

Tornabarakony kivételével az összes érintett községben folytatnak szántó-
földi növénytermesztést és kertmûvelést. Tornabarakonyban csak kertmû-
velést, ugyanis a túlnyomórészt idõs lakosság már nem képes a szántóföldi
növénytermesztéshez szükséges saját munka elvégzésére. A kertmûvelést is
a falugondnok vagy a közmunkások végzik el.
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Tornaszentandráson a polgármester nem tartja sikeresnek a programot.
A lakosok nem motiváltak a földek megmûvelésében – még úgy sem, hogy
a költségek csupán 50%-a terheli õket. A ráfordított idõt és energiát nem
tartják kifizetõdõnek, fõként úgy nem, hogy a falugondnoki szolgálat Mis-
kolcon minden héten fillérekért szerzi be a földeken megtermelhetõ ter-
ményeket. Mindez azt jelzi, hogy Tornaszentandrás társadalma nem szorul
a földprogram által elérhetõ kedvezményekre.

Komjátiban a lakosság fele érintett a szociális földprogramban. A földek
mûvelése mellett az önkormányzat szaporítóanyagok és kemikáliák beszer-
zését is lebonyolítja. A polgármester úgy véli, hogy a program az egykori
„háztájizás” folytatása lesz. A mûvelési tarifák differenciáltak. A program
kedvezményezettjei 50% árengedménnyel vehetik igénybe a szolgáltatáso-
kat, de szociális helyzettõl függõen az önkormányzat akár ingyenes szolgál-
tatást is nyújt a rászorulóknak. A kedvezményezettek közül négy-öt gazda
emelkedik ki, õk már fölösleget is elõ tudnak állítani, amit saját csatorná-
kon keresztül értékesítenek.

Bódvaszilason a község vezetése nem fordít kiemelt figyelmet a szociális
földprogramra, az önkormányzat pályázati aktivitása is esetleges, nincs a
településen olyan személy, aki kézben tartaná a programot. Eddig száz csa-
ládot érintett a program, amely jelenleg áll, s ez jövedelemkiesést okoz a
korábbi kedvezményezetteknek.

Tornanádaskán jelenleg negyvenöt család vesz részt a szociális földprog-
ramban. Itt – ahogy Komjátiban és Hidvégardón – a polgármester koordi-
nálja a földprogram mûködését, õ az, aki megszabja, kik jogosultak a tá-
mogatásra. Szavaival élve: „Aki nem végzi el a rá háruló feladatot, kikerül
a programból.” Mindezek mellett – vagy éppen eredményeként – a prog-
ram mûködését sikeresnek ítéli, nincs lemorzsolódás. Ennek ellentmond
Durst Judit 2004-ben végzett kutatása. (Durst, 2004) Durst leírja, hogy a
2002-ben harmincöt családdal induló programból már két év alatt öt család
kihullott. Ennek oka az aszályos idõjárásból adódó terméskiesés és a sze-
génységbõl fakadó mezei lopások elharapódzása volt. A sikeresség mellett
szól ugyanakkor, hogy két év alatt tizenöt családdal bõvült a kedvezménye-
zettek köre, akik a rendelkezésükre bocsátott 400 négyszögölön a nyári–
õszi idõszakban meg tudják termelni konyhakerti növényeiket.

A mezõgazdasági szolgáltatásokat nyújtó önkormányzatok – Komjáti és
Hidvégardó – vezetõi egységesen úgy vélekednek, nem okoznak a kör-
nyékbeli mezõgazdasági vállalkozóknak jelentõs piaci kiesést azzal, hogy
támogatott formában, olcsóbban vállalják a földek mûvelését. Meggyõzõ-
désük, hogy a szociális földprogram csökkenti a mezõgazdasági szolgáltatá-
sok árait, így a vállalkozók nem kényszeríthetik elõnytelen üzleti pozícióba a
megrendelõket. Hidvégardón az az érv is elhangzott, hogy a százhúsz család
nem jelent nagy bevételkiesést. A gazdák és az õstermelõk némileg más-
ként gondolkodnak errõl, és az önkormányzatok olcsó szolgáltatásait
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igénybe vevõ lakosok elvesztését bevételkiesésként élik meg. Többen feke-
tén kínálják szolgáltatásaikat, de még így sem tudnak olcsóbban dolgozni,
mint az önkormányzatok, melyekhez nemcsak a földprogram kedvezmé-
nyezettjeitõl, hanem a lakosság széles körébõl érkeznek megrendelések.

„Van egy nagy ellenségünk, a Nemzeti Park.”

A Tornai-medence erõforrásai közül kiemelkedõ jelentõségû az Aggteleki
Nemzeti Park. A nemzeti park 20 157 hektár területéhez tartozik az Esztra-
mos-hegy, a Rákóczi- és Földvári Aladár-barlang, továbbá a teljes Alsó-hegy
vonulata, mely Bódvaszilas, Komjáti és Tornanádaska közigazgatási terüle-
tét érinti. Tornaszentjakab határában érzékeny természetvédelmi területek
találhatóak. Az Aggteleki Nemzeti Park 2004 és 2009 közötti idõszakra vo-
natkozó fejlesztési stratégiája nagy hangsúlyt fektet a Csereháti Tájvédelmi
Körzet kialakítására, amely 23 055 hektár, és az egész Észak-Cserehátot fel-
öleli, a Bódva-völgy keleti szélétõl kezdõdõ terület déli és keleti határa a Rakaca
patak völgye lesz. Ezáltal a Tornai-medence Bódvától keletre esõ része ho-
mogén védelem alá kerül, ami a térségbõl Bódvalenkét, Bódvarákót, Torn-
abarakonyt, Tornaszentandrást és Tornaszentjakabot érinti.55

A védett terület kiterjesztése új lehetõséget nyithat az agrár-környezet-
gazdálkodás területén, kérdéses viszont, hogy a helyi földtulajdonosok,
földbérlõk mennyire élnek ezzel. Az azonban már ma is tapasztalható, hogy
néhány térségen kívüli befektetõ céltudatosan vásárolja fel a leendõ védett
területeket annak reményében, hogy majdan megszerezheti a földek gon-
dozása után járó speciális támogatásokat. 

Az Aggteleki Nemzeti Park középtávú stratégiája külön passzusban fog-
lalkozik a vidékfejlesztéssel, ami értelmezésében a térségi turizmus fejlesz-
tését jelenti.56 A térség elsõdleges értéke – a bányászat tájsebeit leszámítva
– a viszonylag érintetlen természeti környezet és a tiszta levegõ. (Ez utób-
bit kissé ronthatja a tornai cementmû és a kassai vasmû viszonylagos közel-
sége.) Hiányoznak ellenben a turisztikai attrakciók, látványosságok csak-
úgy, mint a megfelelõ minõségû szálláshelyek,57 információs kiadványok,
tájékoztató táblák, nem beszélve a térségben haladó Országos Kéktúra és
Piros túra útvonalairól, melyek igen elhanyagoltak. A nemzeti park tervei
között nagyszabású infrastrukturális fejlesztések szerepelnek, de ezek
hosszú távú befektetések, és csak közvetve jelentenek a területen élõ lakos-
ság egy szûk rétegének bevételt.

A települések vezetõi ezzel szemben kénytelenek rövidebb távon gon-
dolkodni, hiszen olyan problémákra kellene megoldást találniuk, mint a
tartós munkanélküliség, a szegénység, az önkormányzatok növekvõ szociális
kiadásai. A környezet számukra minél szélesebb körben kiaknázandó erõ-
forrást jelent. A Komjáti melletti sík területen 4 km2-es lignitmezõt tártak
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fel, és egy vállalkozó bevonásával tíz éve folynak a próbálkozások a bánya
megnyitására, ami évi egymillió tonna termeléssel harminc évre biztosítana
250 munkahelyet a térségben. A lignitmezõ kiürülése után egy 90 hektáros
tó keletkezne, amit az elképzelések szerint turisztikai célra lehetne haszno-
sítani. A nemzeti park természetesen hallani sem akar arról, hogy a védett
területen bányát nyissanak.58 A legtöbb polgármester – ahogy egyikük meg-
fogalmazta – értetlenül áll az elõtt, hogy a Nemzeti Park „mondvacsinált
indokokat” sorol fel: lápi terület a Bódva völgyében – „Ezer éve mûveli a
paraszt, sose volt láp. Nem igaz, hogy csak itt létezik lepke, bogár, tarajos
gõte. Mindenhol megtalálható. Egy négy km2-es seb nem okozna akkora
problémát, a természet úgyis meggyógyítja magát. De kétszáz családnak
a megélhetése harminc évig… Ez elgondolkodtató. Ott, ahol a cigányság
úgy terjed el, mint sehol máshol.”

Napi szinten is elõfordulnak konfliktusok. Komjáti és Tornanádaska terü-
letén a nedves kaszálórétek a több évtizedes intenzív mûvelés és meliorizá-
ciós tevékenység hatására kiszáradtak. A Nemzeti Park szeretné visszaállítani
ezeket. Elsõ lépésként a mesterséges vízelvezetõket betemetik, és betelepí-
tik növényzettel. Az önkormányzatok szemében ezzel a terület elveszíti ter-
mõképességét, és értéktelenné válik. A közmunkásokkal rendszeresen újra-
ásatják az árkokat, és lekaszáltatják a visszatelepült növényzetet. Teszik ezt
a nemzeti park folyamatos figyelmeztetése és tájékoztatása ellenére. Az
igazgatóság nem tervezi, hogy jogi útra tereli az ilyen volumenû konfliktu-
sokat, inkább az érvelés és meggyõzés módszeréhez folyamodik, ami egy-
elõre szélmalomharc az önkormányzatokkal szemben.

A lakosság és a nemzeti park között is akadnak problémák. A nemzeti
park az erdei termékek gyûjtése során okozott természeti károkat, legfõ-
képp azonban a szemetelést említi, amire az idõszakos falopások anyagi és
látványkárosító hatása teszi föl a koronát. Az itt élõkben elsõsorban érzel-
mi indulat él; az alacsony jövedelmû lakosság szemében a nemzeti park
korszerû gépjármûállománya és a státusban lévõ dolgozók egyenruhája
egy elérhetetlen anyagi jóléthez kapcsolódik, amely ráadásul egy haszonta-
lannak tartott, és az itt élõk boldogulását akadályozó munkáért jár. Arról
senki nem tett említést, hogy a nemzeti park nyaranta nagyszámú közmun-
kást alkalmaz a környék falvaiból erdõtisztításra. A Jósva-patak völgyében
fekvõ településeken – Szin, Szinpetri, Jósvafõ – jelentõsebb a nemzeti park
munkáltatói hatása, de a Tornai-medence minden településérõl átlagosan
négy-öt személy dolgozik idõszakosan a nemzeti parknál. 

A nemzeti park a térség természeti erõforrását a turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztésével kívánja értékesíthetõ portékává tenni. Elképze-
lései a Tornai-medencében Bódvarákót, Bódvaszilast és Tornanádaskát
érintik közvetlenül. Bódvarákón az Esztramos-hegyen a tervek szerint bánya-
múzeum létesül, a falutól északra, a Bódva folyón három mini duzzasztó
szabályozná a Bódva vízháztartását, lemodellezve az egykor mûködõ vízi-

221•    N E H É Z  S Z O M S Z É D S Á G  –  F A L V A K  A  T O R N A I - M E D E N C É B E N    •

lepkeny ue 2fej.qxd  2008. 09. 24.  10:45  Page 221



malmok mikroklímára gyakorolt hatását, ami a szabályozott vízháztartás
miatt csökkenti a kiszámíthatatlan zivatarok keletkezésének veszélyét. Bódva-
szilason az egykori uradalmi magtár épülete alakulna át galériává és mûvész-
teleppé. A stratégia tartalmazza a tornanádaskai Hadik-kastély irodaépület-
ként való hasznosítását, ami ebben az esetben a speciális diákotthon
áthelyezését, munkahelyek megszûnését jelentené. Arra azonban utalás
sem történik, hogy a továbbiakban az otthon hol kapna helyet. Nem csoda,
hogy sem az otthon dolgozói, sem az önkormányzatok nem támogatják az
elképzelést.

A tõkehiány gátat szab a csak pályázati forrásokból finanszírozható el-
képzelések, tervek megvalósításának, és az elérhetõ uniós forrásokból egy-
elõre csak a megvalósíthatósági tanulmányokat sikerült elkészíteni. A beru-
házási pályázatok magas önrészaránya komoly visszatartó erõ, ezért a
nemzeti park vezetése határozott állami beavatkozást, dotálást vél szüksé-
gesnek. Tény: átfogó, térségi szintû turisztikai fejlesztéseket csak az Aggte-
leki Nemzeti Park képes lebonyolítani. Az egyes települések önálló elkép-
zelései, akciói kudarcra vannak ítélve, mert önmagukban nem jelentenek
potenciális turisztikai vonzerõt. Ráadásul a legtöbb települési vezetõ erõs
kétellyel közelít a falusi turizmus és vendéglátás felé, nem tartják kifizetõ-
dõnek, inkább kevesek kiváltságos hobbijának. Egyedül a hidvégardói pol-
gármester59 vallja, hogy a gazdasági és társadalmi válsághelyzetbõl a turiz-
mus jelenthet kiutat. Községének adottságai viszonylag kedvezõek, de a
térség hiányosságait nem tudják kompenzálni. A polgármester a megyei te-
rületfejlesztési tanács támogatásából elkészíttette a Tornai-medence turiszti-
kai fejlesztési programját. 

Ahhoz, hogy a különbözõ dokumentumokban megjelenõ tervek, elkép-
zelések megvalósuljanak, a tõkén, támogatási forrásokon kívül a potenciális
szereplõk közötti hatékony együttmûködésre, az eltérõ érdekek összehan-
golására, a bizalmatlanságból és gyanakvásból emelt falak lebontására is
szükség lenne – ez ma nem látszik közeli jövõnek.

„Mindenki másképp gondolkodik, mindenki a maga 
pecsenyéjét akarja sütögetni.”

A rendszerváltás után ezen az aprófalvas és válság sújtotta vidéken hamar
világossá vált, hogy a kimozduláshoz az újonnan alakult önkormányzatok
összefogására van szükség, s ez a felismerés fejlesztési társulásokat hívott
életre. A Csereháti Településszövetség volt az elsõ, 1990-ben. Mûködési te-
rülete és a tagtelepülések túlnyomó része a Tornai-medencétõl keletre, a
földrajzi értelemben vett Csereháton található, a kutatásba bevont telepü-
léskörbõl Hidvégardó, Komjáti és Tornaszentandrás tartozik a szövetség-
hez, Hidvégardó polgármestere tagja a Településszövetség Intézõ Bizottsá-
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gának, amely a szervezet döntéshozó szerve, így van beleszólása a progra-
mok kidolgozásába és megvalósításába. A kilencvenes évek végén zajlottak
az elsõ nagyobb, Csereháti Településszövetség által kidolgozott és koordi-
nált, Tornai-medencét is érintõ foglalkoztatási programok, melyek elsõsorban
Hidvégardón összpontosultak. 1998-ban és 2002-ben kézmûves-programok
indultak, PHARE- és OFA-támogatásból, melyek nyolchónapos, képzéssel
egybekötött foglalkoztatást biztosítottak öt-öt hidvégardói lakos részére.
1998-ban kialakították a hidvégardói kézmûvesházat, a községben kosárfo-
nók és fazekasok, rönkfabútor-készítõk képzésére került sor, de a támoga-
tások megszûnése után a program nem volt képes saját lábra állni, állandó
mûködtetésére nincs anyagi keret: elsõsorban a bérköltség hiányzik. A kéz-
mûves házban elõállított termékek még önköltségi áron sem képesek fel-
venni a piaci versenyt az olcsó, távol-keleti termékekkel. Mind a szaktudás,
mind a meglévõ infrastruktúra kihasználatlan.

A 2006-ban ROP-támogatásból, a Településszövetség gesztorsága mellett
indult szociális szolgáltató program már a mikrokörzet hét községét érinti.
Húsz tartós munkanélküli bevonásával az idõs, rászoruló lakosságnak biz-
tosítanak szolgáltatást, ami szociális gondozásból, mentális és fizikai segít-
ségnyújtásból áll. A szakmai vezetõk reményei szerint a program a támoga-
tási idõszak leteltével „önjáró” lesz, mert valódi igényeket elégít ki, és
idõvel kialakul iránta a fizetõképes kereslet. A szociális szolgáltató prog-
ram túlmutat a közmunkaprogramok periodikusságán, a kézmûves-progra-
mokhoz hasonlóan magán hordozza a szociális gazdaság jegyeit, de a tény-
leges igények, illetve a szolgáltató ágazatban tapasztalható ûr kitöltésével
fenntartására nagyobb esély van. A Tornai-medence falvainak gesztora Hid-
végardó. Bódvaszilas nem kapcsolódott be a programba, ugyanis a Galya-
sági Településszövetség tagja.

A Perkupa központú Galyasági Településszövetség is 1990-ben alakult,
de nem olyan aktív, mint a Csereháti Településszövetség. Mûködési területe
a Galyaság mikrokörzet tíz településére terjed ki. Bódvaszilas 2003-ban
csatlakozott a szervezethez. E lépés mögött jól sejthetõ az indíték: Bódva-
szilas nem akart részt venni a Tornai-medencét érintõ, egyre inkább Hidvég-
ardó körül összpontosuló helyi fejlesztési programokban. Formálisan is ki-
vonult a mikrokörzetbõl, nem csatlakozott a Tornavidéki Kistérségi
Fejlesztési Társuláshoz sem, s ezzel ellehetetlenítette annak mûködését. A mik-
rokörzet fejlesztéseit generáló központ így Hidvégardó, pontosabban a
hidvégardói polgármester és apparátusa lett. Hidvégardó pályázati aktivitá-
sát és sikereit ugyan a kollégák szívesen tulajdonították a polgármester
megyei közgyûlési tagságának (ami egyébként 2006-ban megszûnt), ám ha
igaz is, hogy a kapcsolatok, információk hálója segíti a forrásszerzésben,
aktivitása, határozott vezetõi víziói és módszerei nélkül semmire sem menne.
A polgármester maga hangsúlyozza: ha lenne együttmûködésre hajlandó
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településvezetõ a térségben, szívesen pályázna vele, de eddig csak a szociá-
lis földprogram keretében talált partnert. 

A pályázatírásban 2004-ig segítségére volt egy helyi vidékfejlesztési me-
nedzser, de mikrokörzeti szinten már nem tudták tovább finanszírozni a
bérét. Az Edelényi kistérség többcélú kistérségi társulása létrehozott két vidék-
fejlesztési menedzseri státust. Az egyik menedzser Edelény környékével
foglalkozik, míg a másikon a kistérség három északi mikrokörzete „oszto-
zik”. 2006-ban megalakult a Felsõ-Bódva-völgy LEADER-akciócsoport,
amely a kistérség három északi mikrokörzetét öleli föl, és az akciócsoport
menedzsere ugyanaz a személy, aki a többcélú társuláson belül is ellátja
ezt a feladatot. A gesztor szervezet a Galyasági Településszövetség lett, a
vezetõ szervezet Szendrõ város önkormányzata. Az érintett 28 település
mellett a tagok között van az Aggteleki Nemzeti Park és két nagyobb civil-
szervezet: a HOLOCÉN Természetvédelmi Egyesület és a Galyasági Vendég-
látók Egyesülete is. Négy települési civilszervezet is helyet kapott az akció-
csoportban, ezek a szervezetek azonban gyakorlatilag az önkormányzati
szférát erõsítik. Kivételt jelent a Bódvaszilasért Baráti Kör, mely a települési
önkormányzat mellett/ellen/helyett létrejött aktív civilszervezet, s amely-
nek szava az akciócsoportban benyomásaink szerint nagyobb súllyal esik
latba, mint a települési önkormányzaté. A LEADER+ programban támogat-
ható tevékenységek egyértelmûen a turisztikai attrakciók és szolgáltatások
kiépítését szolgálják.60 Elsõ pillantásra az jósolható, hogy a LEADER-progra-
mon belül kumulált fejlesztési kapacitásokból a kistérség északi része a jövõben
profitálni fog.61 Közelebbrõl nézve azonban nyilvánvaló, hogy a menedzsment
nem képes hathatós segítséget nyújtani a települések önkormányzatainak.
Ezután is az eddig aktív települések részesülnek majd a fejlesztési javakból.
A Tornai-medencében ezek a falvak Hidvégardó, Tornaszentandrás és – a
Bódvaszilasért Baráti Kör megerõsödése esetén – Bódvaszilas lesznek. 

Egyre súlyosabb a helyzet a szegregált településeken, ahol nem látható
az a folyamat, amelyet az ország más területeivel kapcsolatban a kutatók le-
írtak, miszerint az egyre inkább differenciálódó roma társadalom kitermeli
saját középosztályát. (G. Fekete, 2005:82) Akik kiemelkedtek, már elmen-
tek vagy próbálnak elmenni (Durst, 2004), akik maradtak, csapdába kerül-
tek. Megélhetésük csak a periodikus közfoglalkoztatás és alkalmi munka, a
szociális ellátórendszer aktív és passzív támogatási formáin keresztül bizto-
sított, ami a szegénység és a munkanélküliség további konzerválódását
eredményezi. (Váradi, 2004:47–48) A környezõ falvak többségi társadalma
pedig teljes mértékben elutasítja, és igyekszik saját gettójába zárva tartani a
megbélyegzett tornanádaskai és bódvalenkei cigányokat. 

Becskeháza és Tornabarakony törzsökös lakossága lassan kihal. A falvak-
ban csak néhány lakos marad, akik az új tulajdonosok ingatlanjain elvégzik
a szükséges gondnoki feladatokat. A kutatás lezárásáig nem volt precedens
arra, hogy egy hétvégesi lakos végérvényesen letelepedjen valamelyik köz-
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ségben, és nincsenek információink arról sem, hogy valaki ezt tervezné.
A települések várhatóan kiüresedett üdülõfalvakká válnak.

Bódvarákó és Tornaszentjakab jövõje még nem látható. A vegetálás és a
lassú kiüresedés vagy a szegény, túlnyomórészt cigány lakosok betelepülé-
se eredményeként végbemenõ, fiatalodással járó népességcsere között vá-
laszthatnak. Bódvarákó – kedvezõbb földrajzi fekvése és mérete miatt –
akár üdülõfaluvá is válhat.

Komjáti körjegyzõségi központként is folyamatosan veszíti el lakosait, a
képzett fiatalok továbbra is a potenciális munkahelyek közelébe költöznek.
A falunak nincs határozott karaktere, amely vonzóvá tenné máshonnan ér-
kezõ betelepülõk számára. Bódvaszilas árnyékában a falu csak Tornaná-
daska irányából számíthat beköltözõkre, de éppen ez az, amit mindenkép-
pen igyekeznek megakadályozni – kérdés, hogy meddig sikerül.

Tornaszentandrás – Hidvégardó szövetségeseként – megpróbál minél
több forrást megszerezni, amivel lakosai életkörülményeit javíthatja, de el-
érhetõ, elfogadható presztízsû munkahelyek hiányában nem tudja megtar-
tani fiataljait, és sajnos csupán illúziónak tarthatjuk a polgármester elkép-
zelését arról, hogy a harminc éve elköltözött egykori tornaszentandrásiak
öreg napjaikat a szülõfaluba visszaköltözve élik majd le.

A két nagyobb település helyzete valamivel kedvezõbb. Az egyre több dí-
jat besöprõ,62 „küszködve fejlõdõ” Hidvégardó jövõjének kulcsa az iskola,
hiszen az intézmény elvesztése jócskán csökkentheti központi szerepkörét.
A polgármester – egyre fáradtabban – viszi elõre a faluját, és próbálja ma-
gával rángatni a térséget is, de Tornaszentandrás kivételével a falvak nem
partnerek az elõremenekülésben. A településvezetõk passzívak, fáradtak,
és más személy nincs a falvakban, aki a helyi fejlesztési elképzeléseket
megfogalmazná, koordinálná. A külsõ beavatkozásra nincs sok lehetõség.
Kevés a szakember, de a legnagyobb baj, hogy a falvak bezárulnak, bizal-
matlanok, a kívülrõl érkezõ kezdeményezésekre sem nyitottak.

A legstabilabb jövõ Bódvaszilasé, közszolgáltatásai keresleti és finanszí-
rozási oldalról is biztos alapokon nyugszanak, és szomszédai veszteségébõl
középtávon is csak profitálhat. Ezért energiáit nem is fekteti abba, hogy a
térség „megmentõjeként” lépjen föl, már csak azért sem, mert a térségben
is gondolkodó Bódvaszilasért Baráti Kör és az önkormányzat hatékony
együttmûködésére a településvezetés elutasító magatartása miatt nincs le-
hetõség, az erõviszonyok bebetonozódtak. Amennyiben a LEADER+ nem
nyújt a szervezet tagjainak sikerélményt, a civilszervezethez tartozó innova-
tív személyek is elfordulnak a térségtõl, és Bódvaszilas szürke, magányos
várként áll majd a két üres üdülõfalu, a két etnikai gettó és a négy, népes-
ségét tovább veszítõ elöregedõ község által alkotott térség közepén.

Kérdés, hogy miként tud ebbe a folyamatba fölülrõl beavatkozni a több-
célú társulás. Az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátás szervezésében
talán igen, de a jelenlegi állapotokat csupán fenntartani tudja, megváltoz-
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tatni nem. Mivel belátható idõn belül nem lesz a környéken nagyszámú
munkaerõt igénylõ munkahely, és a közlekedési viszonyok sem fordulnak
kedvezõbbre, fiatal lakosok betelepülésére nincs remény. Még ha meg is
valósulnak az elképzelt turisztikai fejlesztések, azok csak egy szûk réteg
számára biztosítanak majd megélhetést. Sem tervek, sem elképzelések nin-
csenek a szegregált falvak problémáinak kezelésére, melyek nagy valószínû-
séggel más településeken is meg fognak jelenni, így reális esélye van egy szeg-
regált térség kialakulásának. (Virág, 2004)

Reményt, esélyt jelenthet a határ megnyitása, teljes átjárhatósága, mert
így elérhetõvé válnak a közeli szlovákiai városok munkahelyei, piacai, szol-
gáltatásai. A határmegnyitás mindenképpen felpezsdíti a mikrokörzet életét,
de nem változtat a térségben élõ aktív korúak képzettségi mutatóin, nem
teszi õket versenyképessé a külföldi munkaerõpiacon sem. A határ túlolda-
lán szintén súlyos társadalmi feszültséget okoz a szegénység és a cigányság
nagyarányú jelenléte.

A megoldást az aprófalvas térségek speciális problémáit orvosló integrált
programok jelentenék, amelyek a Tornai-medencében az alternatív szolgál-
tatások kiterjesztését eredményeznék a közlekedés és a szociális ellátás te-
rületén. A szolgáltatások színvonalának emelése mellett az ingázás lehetõ-
ségei is javulnának, a szociális ellátás keretében új munkahelyek jönnének
létre. A szociális gazdaság (G. Fekete–Solymári, 2004) és az agrár-környe-
zetvédelem, továbbá az Aggteleki Nemzeti Park munkájának kombinálásával
szintén újabb munkahelyek jöhetnének létre. Ezen keretek biztosításához
kormányzati szintû döntésekre és változtatásokra lenne szükség. A jövõ a
jelenlegi állapotból kiindulva nem éppen rózsaszín. Nemcsak az aprófalvak
sorsát figyelmen kívül hagyó nagypolitika érdektelensége, hanem az itt
élõk passzivitása, befelé fordulása, fásultsága miatt is. Ahogy egyik beszélge-
tõtársunk fogalmazott: „Az emberek elfogadták, hogy így van, és kész.”

Jegyzetek

1 A két földrajzi kistáj a Bódva-völgy és a Cserehát. Bódvarákó, Bódvaszilas, Komjáti,
Tornanádaska, Hidvégardó és Bódvalenke a Bódva folyó sík völgyében, a síkság és a
hegyvidék találkozásánál fekszik. Tornaszentjakab, Tornabarakony és Becskeháza
dombok közé ékelõdik.

2 1950-ben Borsodot, 1963-ban Finkét, 1974-ben a 16 km távolságra fekvõ Abodot
csatolták Edelényhez. (Beluszky, 1999:251) Abod 1991-ben újra önállóvá vált.

3 Az elsõ bánya az 1838-ban létesített cukorgyár tüzelõanyag-ellátását biztosította. A bá-
nyászat fellendülése 1945-tõl kezdõdött, és a legmeghatározóbb ipari tevékenység
volt a településen. 1995-ben – a bánya bezárásakor – az addig 6–7%-os munkanél-
küliség ötszörösére nõtt a városban.

4 A jelenlegi legjelentõsebb ipari cégek: egy ruhagyár (100 fõ), egy csokoládégyár (60
fõ), egy nyomda (80 fõ) és egy betonelem-gyár (60 fõ). A foglalkoztatási szerkezet
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1990 és 2001 között a következõképpen alakult: az ipari dolgozók aránya 41%-ról
36%-ra, a mezõgazdasági dolgozók aránya 16%-ról 3%-ra esett vissza, a szolgáltatás-
ban dolgozók aránya 43%-ról 66%-ra nõtt. A foglalkoztatottak száma 1990-hez képest
36%-kal csökkent. A város határában, a bezárt bányaüzem területén egy 20 hektáros
ipari terület várja az új befektetõket.

5 A teljesség igénye nélkül: szakrendelõ, kórház, középfokú oktatási intézmény, ok-
mányiroda, családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat, rendõrkapitányság, megyei
munkaügyi központ kirendeltsége, alapítványi üzemeltetésû speciális munkaiskola.
Az Izsó Miklós Gimnázium Szakképzõ Iskola és Diákotthon a Bódva-völgy egyetlen
középfokú oktatási intézménye, ahol 2004-ben 497 diák tanult.

6 A Sárospatak–Encs–Edelény–Putnok vonaltól északra található városhiányos térség-
ben több kisebb település is városi rangot kapott: Szendrõ mellett Gönc, Abaújszántó
és Pálháza.

7 Középfokú oktatási intézmény nincs a településen, az egészségügyi ellátást három
orvosi rendelõ (gyermekrendelõvel együtt) és egy 34 települést ellátó mentõállo-
más biztosítja. A kistérség északi részén található 36 település orvosi ügyeleti köz-
pontját is Szendrõ adja. A városban üzemel okmányiroda, rendõrõrs, tûzoltóság,
alapfokú oktatási központ 110 fõ férõhelyes diákotthonnal, és egy mûvészeti iskola.

8 A Szabadföld Mezõgazdasági Termelõszövetkezet mellett 1979-tõl a Mezõgazdasági
Kombinát Bábolna Szendrõi Gazdasága is rendelkezett területekkel. 1991. január 1-jén
a privatizáció eredményeként megalakult a Bábolna Rt., majd 1992. december 1-jén
a Bábolna Szendrõi Gazdaság Kft., melynek fõ profilja a juhtenyésztés.

9 1974-ben Szendrõbe települt a Budapesti Alumíniumgyár feldolgozó üzeme. 1992-
ben önálló állami vállalattá nyilvánították, majd 1995-ben egyszemélyes állami tulaj-
donú korlátolt felelõsségû társasággá alakult ALUFIX-SZEFÉM Kft. néven. Jelenleg
170 fõt foglalkoztat.

10 A Miskolci Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat bezárt szendrõi malmát jelenleg
magánszemélyek üzemeltetik kft. formájában csakúgy, mint az egykori Sütõipari
Vállalat szendrõi sütõüzemébõl alakult Malom-Ker Kft.-t.

11 Szendrõben 1990 és 2001 között az ipari dolgozók aránya 39%-ról 35%-ra, a mezõ-
gazdasági dolgozók aránya 22%-ról 7%-ra esett vissza, a szolgáltatásban dolgozók
aránya 39%-ról 58%-ra nõtt. A foglalkoztatottak száma 39%-kal csökkent. (Forrás:
KSH Népszámlálás, 2001)

12 A kisebb falvakban felmerültek olyan elképzelések is, hogy váljon ketté a kistérség
egy Edelény-központú déli, illetve egy Szendrõ-központú északi részre. Mivel azon-
ban a két város mögé besorakozott falvak földrajzi elhelyezkedése nem összefüggõ,
a települések közötti ellentétek továbbra is fennállnának. Egy új kistérség kialakítása
pedig kiadásokkal járna. Végül ezek az elképzelések elhalványultak.

13 Bódvaszilas a 18. századig a szádvári Eszterházy uradalom központja volt, majd a
század végén Koós János vásárolta meg a birtokot. A község határának közel 70%-a,
az erdõterület 95%-a volt a birtokában. (G. Fekete, 1987:8)

14 A századforduló Magyarországán az akkori Zemplén vármegye mellett Abaúj-Torna
vármegye adta a legtöbb kivándorlót. (Deák, 1965:155)

15 A mai napig ugyanezek a települések alkotják az iskolakörzetet: Bódvarákó, Tor-
naszentandrás, Tornanádaska, Komjáti, Tornabarakony. Jelenleg Bódvarákón és
Tornabarakonyban már nem él általános iskolás korú gyerek.

16 A gyermeklétszám csökkenését az osztályok összevonásával próbálták kivédeni.
A különbözõ falvakban különbözõ évfolyamok tanultak. Mind a pedagógusok, mind
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a diákok ide-oda ingáztak a falvak között. Az iskolák megszûnése után a tanulóknak
így csak Bódvaszilasra kellett ingázni a kisfalvakból.

17 Az 1950-es években alakult termelõszövetkezet Bódvarákón, Bódvaszilason,
Komjátiban, Tornaszentandráson, Becskeházán és Tornabarakonyban. 1960 után ala-
kult a hidvégardói, tornanádaskai és legkésõbb a bódvalenkei termelõszövetkezet.
1967-ben a Hidvégardói „Hazáért Tsz” és a becskeházi „Népakarat Tsz” „Sas völgye
Tsz” néven egyesült. 

18 Az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (1971) Bódvaszilast az alsófokú
központok közé sorolta, a mikrotérség többi községének az egyéb, „központi sze-
repkör nélküli” kategóriába tartozó, funkció nélküli település státus jutott.

19 A források megszerzéséhez a polgármester erõteljes lobbitevékenységére volt szük-
ség. A szükséges összeget megyei szintrõl sikerült biztosítani.

20 A Kazincbarcikai Sütõipari Vállalat helyi telepén beinduló egyéni vállalkozás.
21 Tejfeldolgozó üzem, raklapgyártó üzem.
22 A településvezetõkkel Dobák Judit, Kovács Katalin és Osgyáni Gábor készített interjúkat.
23 A térség oktatási intézményeinek vezetõivel Új-Tózsa Zsófia készített interjúkat.
24 Tornaszentjakab polgármestere kilátásba helyezte, amennyiben emelkedik a hozzá-

járulás mértéke, a szülõk átviszik gyermeküket a bódvaszilasi iskolába.
25 A térség településeinek egyöntetû véleménye, hogy Bódvaszilast az iskola tartja el.

Az óvodák tekintetében sem más a helyzet: Hidvégardón a fogyó létszám és a növek-
võ költségek miatt a fenntartás, fennmaradás a kérdés, míg Bódvaszilas intézménye
biztonságban van. 

26 A 2004/2005-ös tanévben az iskolába 119 tanuló járt, a pedagógusok becslése sze-
rint 62 gyerek cigány származású, hátrányos helyzetû 82 diák. 

27 A 2004/2005-ös tanévben 290 fõ közül 95 fõt tartottak cigány származásúnak a peda-
gógusok. 184 fõ volt hátrányos helyzetû, közülük 82 cigány származású.

28 Az órai munka nem elég, akkor sem, ha a különbözõ képességû gyerekek együtt ta-
nulnak, dolgoznak, ezért a lenkei gyerekek számára tanulószobát is mûködtettek.
Ezt a pluszszolgáltatást a fenntartók anyagi okok miatt megszüntették, a pedagógu-
sok rögtön megérezték ennek hatását a gyerekek romló teljesítményén.

29 Hidvégardót más községek vezetõi elõszeretettel hasonlították Szögligethez. Szögliget
is egy 800 fõs település, rendezett faluképpel. Nincsenek cigány lakosai, részben
ebbõl adódóan a gyermeklétszám annyira lecsökkent, hogy be kellett zárni a nemrég
felújított iskolát. Többen ezt a jövõt jósolták – némi kárörömmel – Hidvégardónak is.

30 A témának gazdag irodalma van. A teljesség igénye nélkül: Durst, 2002, 2004; G. Fekete,
2005; Havas, 2004; Kovács, 1990; Ladányi–Szelényi, 1998, 2004; Virág, 2003, 2005.

31 Az akceptált célok 1972-ben: lakásépítés, bölcsõdék, óvodák, általános iskolai nap-
közi otthonok építése, 1975-ben a lista kiegészült a közmûfejlesztéssel és a komp-
lex közmûvelõdési intézmények, munkástelepüléseken mûvelõdési otthonok építé-
sével. (Vági, 1982:174)

32 Beluszky Pál 1977-ben, Borsod-Abaúj-Zemplén megyére kidolgozott falutipológiája
szerint a két község az „erõsen csökkenõ népességû, agrár jellegû, fejletlen hegy- és
dombvidéki aprófalvak” kategóriájába, azon belül az „elnéptelenedõ, tisztán agrár
jellegû, fejletlen hegy- és dombvidéki csoportba” tartozik. (Beluszky, 1992c:177)

33 Tornaszentandráson az ipari dolgozóvá vált egykori mezõgazdálkodók mentális vál-
tozását jól jelzi a település termelõszövetkezetének névválasztása, ami az 1974-es
beolvadásig a „Jószerencsét!” Mgtsz nevet viselte.

34 Tornaszentandráson egy juhtelep, Komjátiban egy tehenészeti telep épült.
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35 A paraszti társadalom idején ez a hagyományosan cigány származású csordás egy évre
korlátozódó, nem megújuló munkaszerzõdését jelentette. Amennyiben nem volt haj-
landó távozni, különbözõ atrocitásokkal (ijesztgették, házát megrongálták) kényszerí-
tették távozásra. A nyolcvanas években is próbáltak beköltözni cigány családok egy
üresen álló házba, õket hasonló eszközökkel zavarták el a településrõl. A kilencve-
nes években az önkormányzat – hogy elejét vegye a további beköltözésre irányuló
próbálkozásoknak – megvásárolta, és elbontotta a házat. (Vö.: Durst, 2004; Havas,
2004:166–167.)

36 Beluszky Pál „erõsen csökkenõ népességû, agrár jellegû [számottevõ kiingázóval],
dombvidéki aprófalvak” kategóriájába sorolta a települést. (Beluszky, 1992c:177)

37 A térségben Durst Judit végzett alapos kutatásokat a cigány–magyar együttélés min-
táiról, a népesség összetételének alakulásáról, megélhetési stratégiáiról és gyermek-
vállalási szokásairól. (Durst, 2001a, 2001b, 2002, 2004, 2005) Lásd még Durst Judit
tanulmányát e kötetben.

38 Az Edelényi kistérség komplex fejlesztési stratégiája alapján. Készítette a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Fejlesztési Ügynökség.

39 Az inaktívak aránya 1990 és 2001 között 21%-ról 43%-ra emelkedett.
40 A térség jelenleg legtöbb embert foglalkoztató vállalkozását, a Szilas Raklap Kft.-t

egy Edelénybõl Bódvarákóra költözött vállalkozó hozta létre.
41 A Tornai járás területén az 1893. évi „czigányösszeírás” 2,44%, a vármegyei átlagnak

megfelelõ arányú cigány népességet mutatott ki, ez az érték relatíve erõs koncentrá-
ciót jelentett.

42 2004. évi önkormányzati becslés.
43 Megyei fenntartásban mûködik az Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon. 
44 Durst Judit kutatásaiból kiderül, hogy a fiatalok viszonylag rövid idõ alatt visszaköl-

töztek Tornanádaskára, ahol a családi és ismerõsi kapcsolatok segítséget és bizton-
ságot nyújtanak a mindennapi élet terén. (Durst, 2004) Ezt a tapasztalatot erõsítik
meg a céltelepülések vezetõivel készített interjúink is. Tény, hogy a falvak lakosai
nem látják szívesen az újonnan érkezõ cigány fiatalokat.

45 Havas Gábor a 20%-ot jelöli meg kritikus határként. E fölött az érték fölött a konflik-
tusok megsokszorozódnak, a roma lakosság betelepülése felgyorsul, az ingatlanok
rohamosan veszítenek értékükbõl, az „elcigányosodás” folyamata nagy valószínû-
séggel visszafordíthatatlan. (Havas, 2004:174)

46 Jó példa erre a közösségi rendezvények lebonyolítása, melyeket zárt térben vagy körül-
zárható területen tartanak. „Más település lakosa” – ezen elsõsorban bódvalenkei
vagy tornanádaskai cigányt kell érteni – csak akkor léphet be, ha egy hidvégardói fele-
lõsséget vállal a viselkedéséért, és egy ember csak egy vendéget vihet magával.

47 A 2002-ben alakult CKÖ a polgármester kezdeményezésére született meg. A helyi
cigányság nem akart kisebbségi önkormányzatot, de a hatékonyabb forrásszerzés ér-
dekében a településvezetés kívánatosnak tartotta megalakítását.

48 A térség gazdasági szereplõivel Mucsi Angéla is készített interjúkat. 
49 Öt hektár gyepterület után szükséges egy számosállat beállítása. A lovak mellett

szól, hogy ennél az állatfajnál nincs korosztályhoz kötött szorzó, így egy fiatal csikóra
is ugyanakkora támogatás jut, mint egy kifejlett lóra.

50 Az Esztramos-hegy Európa-hírû természeti értékeket, elsõsorban barlangokat rejt. A bá-
nyászati tevékenység során számos barlang semmisült meg. A megmaradt természeti
értékek fokozottan védettek, és remélhetõleg a közeljövõben a nagyközönség számára
is látogathatóvá válnak. A hegyen és a hegy alatt lévõ bányaterület teljesen kifosztott,
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leamortizált berendezéseit a nemzeti park részleges rekonstruálás után ipari mûem-
lékként kívánja hasznosítani.

51 A 2004–2006-os tervezési idõszakban jelentõs támogatást nyert a Gazdasági Verseny-
képesség Operatív Programból, amelyet technológiakorszerûsítésre fordítanak.

52 A vállalkozás kényszervállalkozásként indult, és nem remélt sikereket ért el. A fejlesz-
tések saját bevételbõl, Széchenyi-tervbõl és GVOP-forrásokból valósultak meg. A tulaj-
donos 2005-ben új épületet épített, 40%-kal növelte a termelést. Nagyon erõs a
konkurencia (Szin, Szendrõ), ezért állandó kényszer a magas színvonal mind minõ-
ségben, mind választékban. Folyamatosan bõvíti a piacot Szlovákia felé is. A torna-
nádaskai határátkelõhely korlátozott nyitva tartása megnehezíti a szlovákiai piacok
elérését, hiszen – fõleg téli idõben – csak délelõtti idõpontra képesek szállítani.
Rendelkezik szlovákiai beszállítóval is, de a liszt csak kerülõ úton, Hidasnémetin ke-
resztül jut ide. A vállalkozás gyengeségét a tulajdonos szerint a szakember-utánpót-
lás és a vásárlószegény környezet jelenti. Ennek ellenére mégis nyereséges, s ezt az
alacsony bérezésnek és a magas értékesítési árnak köszönheti.

53 Bódvaszilas kivételével a Tornai-medence összes önkormányzata érintett volt a vál-
lalkozásban.

54 A település honlapján külön információs felület mutatja be a befektetési lehetõség-
ként kiajánlható, üresen álló ingatlanokat. (www.hidvegardo.hu)

55 „A védetté nyilvánítás célja az Észak-Cserehát geológiai-geomorfológiai, hidrológiai,
botanikai, zoológiai, tájképi és kultúrtörténeti értékeinek védelme, megóvása, fenn-
tartása és helyreállítása. Kiemelkedõ értékei: ritka, unikális növényfajok (68 védett
és egy fokozottan védett faj) és növénytársulások; különleges állattani értékek (82
védett és egy fokozottan védett gerinctelen és 170 védett és 27 fokozottan védett
gerinces faj); egyedülálló tájképi értékek; európai hírû kultúrtörténeti és ipartörté-
neti emlékek; barlangok. A terület védetté nyilvánítási javaslata elkészült, egyezteté-
sek lezárultak. Kezelési terv egyeztetések alapján történõ véglegesítése folyamatban van.”
(Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság hatéves fejlesztési terve 2003–2008)

56 „A turizmus nemcsak a nemzeti park, de az itt (a védett területen és közvetlen kör-
nyékén) élõk számára is bevételi forrást jelent. A nemzeti park elhelyezkedésébõl és
a térség gazdasági helyzetébõl adódik, hogy éppen a turizmus az a közös nevezõ,
amelyen keresztül jó együttmûködési lehetõség nyílik a térség szereplõivel. Az
ANPI-ra nagy nyomás nehezedik az önkormányzatok és a civilek részérõl, hogy – lévén
a térség »legtõkeerõsebb cége« – bizonyos folyamatok, tevékenységek élére álljon.
Az ANPI jelenleg is sokszor »belekényszerül« a területfejlesztési gesztor szerepkörbe,
amely a jelenlegi gazdálkodási és személyi struktúrában semmi esetre sem nevezhetõ
normatívnak.” (Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság hatéves fejlesztési terve
2003–2008)

57 Szálláshelyekben nem bõvelkedik a térség, öt, változó minõségû szálláshelyen –
Bódvaszilason és Tornaszentandráson két-két, Hidvégardón egy vendégház – negy-
ven vendég elhelyezésére van lehetõség. A tornanádaskai Hadik-kastélyban mûködõ
gyermekintézmény vendégszobáiban van még lehetõség alvásra. Bódvarákón min-
den augusztusban egy budapesti egyetem diákjai szerveznek gólyatábort nomád körül-
mények között, sátorban, egy, az önkormányzat által elkülönített területen, átlag
200 fõs létszámmal. A környékbeli vadászházak a vendégvadászok kiszolgálására
specializálódtak, a turisztikai szolgáltatások szûk szegmensét jelentik.

58 A szlovák oldalon több területet kivettek a védelembõl, melyek szigetszerûen helyez-
kednek el a karszton. Egy ilyen „fehér foltban” mûködik közvetlenül a határsáv mellett
az Alsó-hegyet koptató tornai kõbánya.
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59 Személyesen is érintett a turizmusban, családi vállalkozásban falusi vendégházat
alakított ki.

60 A támogatott fejlesztések, tevékenységek: mintaporták kialakításának támogatása a
térség építészeti hagyományainak példaszerû megõrzése érdekében; településmagok,
faluközpontok emberi léptékû és a helyi hagyományokat figyelembe vevõ rekonst-
rukciója; a helyi hagyományokat õrzõ szervezetek közösségi helyszíneinek kialakítása,
felújítása; Éger-völgyi helyi honismereti és életmód-gyermektábor kialakítása és
üzemeltetése; turisztikai fogadópont- és pihenõhelyek kialakítása; Derenki történeti
emlékpark létrehozása a volt lengyel település hagyományainak megismertetése és
újraélesztése céljából; Rakaca-tó Intézõ Bizottság létrehozása a fejlesztések össze-
hangolására, tervkészítésre, az érintettek tevékenységének koordinálására; minta-
gyümölcsösök, gyógynövényes ligetek létrehozása a tájfajták megõrzése céljából

61 Ezt a kapacitást vették igénybe a települések a UNDP–ICSSZEM Cserehát Program
keretében kiírt „Helyi közösségi kezdeményezések támogatása”-programra benyúj-
tott pályázatok kidolgozása és megvalósítása során. A több éve húzódó program
eredményeirõl a tanulmány megírásáig nem érkezett értékelhetõ eredmény. Tény,
hogy az amúgy is csekély összeg – megközelítõleg 450 millió forint – a 125 telepü-
lést felölelõ kedvezményezett területen szétaprózva és idõben elnyújtva kerül kiosz-
tásra, ami megkérdõjelezi a program hatékonyságát.

62 2006 Virágos faluja.
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DURST JUDIT

„Bárók”, patrónusok versus „komák”
Eltérõ fejlõdési utak az aprófalvakban

Lápos és Bordó két szomszédos település az ország egyik leghátrányosabb
helyzetû vidékén, az Edelényi kistérségben, azon belül is a Bódva folyó
völgyében.1 Elõbbit mint „tipikus gettófalut” emlegetik a környéken, utób-
bit viszont úgy tarják számon, mint „az egyetlen szigetet a Cigányközi
tengerben”.2

A két falu roma közössége – eltérõ történelmi beágyazottságának kö-
szönhetõen – egymástól nagyon különbözõ társadalomfejlõdési utat járt be.
Míg Lápos mára a „gettósodó, erõforrásaikat felélõ” aprófalvak (G. Fekete,
2004) tipikus példája lett, melyek közül többekben – a településpolitika
hajdani alakítóinak elképzeléseit meghazudtolva3 – nemhogy erõteljesen
csökkenne, de még nõ is a népesség (Virág, 2006), addig Bordó megma-
radt olyan „típusos” aprófalunak (G. Fekete, 2004), amely ugyan még meg-
õrzött valamit hajdani „körzetközponti szerepkörébõl” adódó elõnyeibõl,
ám az e csoportba tartozó településekhez hasonlóan az utóbbi három évti-
zedben folyamatosan (és szelektíven) veszíti el lakosságát. 

A különbözõ társadalomfejlõdés különbözõ együttélési mintákat alakí-
tott ki a két településen belül a roma és nem roma lakosság között. A ta-
nulmány ezen együttélési minták formáinak és tartalmának változását mu-
tatja be az elmúlt fél évszázadra visszatekintve, de különösen az utóbbi
évtized fejleményeire: egy sajátos „társadalom alatti társadalom” (Erdei,
1976; Ladányi–Szelényi, 2004) szervezõdésére koncentrálva.

Lápos – a teljes „kiilleszkedés”
4

Míg a zömében magyarok lakta környezõ települések népessége folyama-
tosan fogy, addig a ma már 90%-ban romák lakta, közel 700 lelket számláló
észak-magyarországi falué, Láposé évek óta gyarapszik.5
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1. táblázat. A lakónépesség számának és a cigány lakosság 
arányának változása Láposon (1960–2004)

Forrás: *Népszámlálási évkönyvek.
**1960–1990: becsült számok, a hetvenes évekbõl származó láposi lakónyilvántartó-jegyzék, il-
letve a helyi általános iskola tanítóitól és az önkormányzati hivatal vezetõitõl kapott informáci-
ók alapján. Mint a táblázat megfelelõ oszlopából is látszik, az önbevallás módszerével elõállí-
tott népszámlálási adatok többnyire igen messze esnek a helyi intézmények (nem hivatalos)
becsléseitõl a cigány lakosság számára vonatkozóan.
***A 2001-es és a 2004-es adatok saját, gyakorlatilag teljes körûnek tekinthetõ háztartás-ösz-
szeírásaimból származnak, melyeket – megbízhatóságuk ellenõrzése céljából – még a helyi ön-
kormányzat népességnyilvántartó-jegyzékével is összevetettem. 

Míg az elõbbiek vezetõinek azon fáj a feje, hogy ez év szeptemberétõl be
kell zárniuk nyolcosztályos általános iskoláikat, mert nincs elég gyerek
azok gazdaságos fenntartásához, addig a láposi polgármester arról ábrán-
dozik, hogy a falu kétosztályos elemijét nyolcosztályosra kellene bõvíteni –
hiszen már régóta a láposi cigányok adják a környékbeli legnagyobb, kör-
zeti iskola tanulóinak majd 40%-át. 

Lápos a külsõ szemlélõ számára virágzó falunak tûnhet: a növekvõ né-
pesség „lakhatásának” biztosítására egymás után tûnnek elõ a semmibõl az
állami támogatással épülõ új szocpol-házak. 2006-ban tizennégy lakás ké-
szült el, idén további tizenkettõ kerül átadásra. Az eddigi két cigánytelep is
megmaradt: az egyik – a nyolcvanas évek elején épült CS-lakások sora –
még viszonylag tûrhetõ állapotban van, zsúfoltságát is enyhítette valame-
lyest, hogy a fiatalok közül többen át tudtak költözni a most elkészült
szocpol-házak alkotta új cigánysorra. A régi telep viszont, melyet már a het-
venes évek közegészségügyi vizsgálatai lebontásra ítéltek, csótányaival és
patkányaival szilárdan tartja magát.6

Ez, a lakosságszámát tekintve „virágzó” falu azonban már hosszú évek
óta a puszta túlélésre játszik – legalábbis, ami az itt élõ cigányok zömét il-
leti. A rendszerváltozást követõ gazdasági-társadalmi átalakulással az itteni
romák – akik a többi, alacsonyan képzett magyarországi cigány társaikhoz
hasonlóan szinte mind a környék (azóta bezárásra ítéltetett) bányáiban, álla-
mi építõipari vállalatainál vagy a postánál dolgoztak – elvesztették munkaviszo-
nyukat.7 A mai fiatalok, akiket Kertesi Gábor találóan a „foglalkoztatási vál-
ság gyermekeinek” nevezett (Kertesi, 2005), már csak hallomásból, szüleik
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elmondásából ismerik a formális munkaerõpiac világát – közülük még soha
senkinek nem volt állandó munkaviszonya. Az 1970-es évekbeli (a magyar-
országi cigányok egészére vonatkozó) szinte „teljes foglalkoztatástól”
(Kertesi, 2000) a láposi romák a nyolcvanas évek közepére-végére eljutot-
tak a „teljes munkanélküliség” állapotához. 

A „munkanélküliek gettójának” (Wilson, 1999) kialakulásához azonban
hosszú út vezetett Láposon. Ezen út – kicsit sarkítottan – leírható a romák
helyi társadalomba történõ integrációjának, illetve attól való szegregációjá-
nak különbözõ szakaszaiként.8

A térbeli távolság változásai

Bár az országnak ezen a mindig is az elmaradott régiók közé tartozó vidékén
korábban is viszonylag sok roma lakott (az 1893-as országos cigányösszeírás
szerint az összes cigány lakosság 10%-a), a maihoz hasonló mértékû „kistér-
ségi szegregációra” (G. Fekete, 2004; Virág, 2006) nem volt még példa.9

A „történelmi Magyarország” 18. század közepi asszimilációs politikája nyo-
mán a megye vezetõi még kínosan ügyeltek arra, hogy egyenletesen szórják
szét a romákat a fennhatóságuk alá tartozó területen. Egy 1783-ból származó
rendelet utasítása szerint például nem volt szabad egy faluban koncentrálni
a cigányokat, hanem több kisebb községbe kellett õket telepíteni, hogy „ne
érintkezhessenek egymással, és ne élhessenek tovább sajátos módjukon”.
(Lásd a Torna megyei helytartótanács 1783. évi október 9-i rendelete; idézi
Salamon, 1996.) Így aztán nem meglepõ, hogy bár az 1893-as összeírás
szerint a Lápost is magába ölelõ Abaúj-Torna vármegye volt a történelmi
Magyarország „legcigányosabb” megyéje, mégis csak egyetlen olyan ezer fõ
alatti település akadt, ahol a romák aránya meghaladta a 10%-ot (Havas,
1999), a községek zömében két-három család lakott. 

Láposon sem volt ez másként. Az 1854-bõl származó, elsõ megyei cigány-
összeírás szerint két roma család élt a faluban, az 1869. évi népszámlálás
már csak a Káló családot találta a településen. E család viszont népes volt:
három külön háztartásban tizenhatan laktak. A cenzus alapján elmondha-
tó, hogy a falu 5%-át kitevõ cigányság akkoriban még nem elkülönülten,
hanem a falu alsó osztályába betagozódva, a nincstelen zsellér napszámo-
sok mellett lakott. (Ez a betagozódás megfigyelhetõ a környék más aprófal-
vaiban is. Vö.: Szelényi–Ladányi, 2004; Virág, 2006.)

A térbeli elkülönülés kézzelfogható bizonyítékáról: a falu határában
meghúzódó cigánytelep létérõl biztosat csak 1928-tól tudunk, akkor is
csak a helyi tanító elbeszélésébõl: „Az én idõmben, 1928-tól 1953-ig egyetlen
cigány se költözött be a faluba. Mind fönn laktak a hegyoldalban, a ké-
sõbbi mészkõbánya aljában… Használatlan hegyoldal volt az, agyagos
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faluvége, a temetõ szomszédságában, a kutya nem törõdött vele… vagy
hét-nyolc cigányputri volt ott… maguk húzták fel a kunyhóikat is.”

A láposi romák helyi paraszti társadalomtól való lakóhelyi elkülönülésének
elsõ írásos bizonyítékát az iskolai anyakönyvek lakcímbejegyzései adják,
melyek az ötvenes évek legelejétõl tanúskodnak a már akkoriban is Dankó
útnak nevezett, ma is fennálló telep létérõl. Ezen anyakönyvek alapján
pontosan rekonstruálható az államszocializmus foglalkoztatáspolitikájával
szorosan összefüggõ újabb integrációs hullám kezdete: az elsõ cigány csa-
ládok 1963-tól kezdenek lejönni a teleprõl, beköltözni a faluba. A helyi lakó-
nyilvántartó könyv adatai alapján ’65-ben öt roma család lakott a faluban,
akkor már néhány éve mindegyik családfõnek állandó munkahelye volt Ormos-
bányán. A faluba költözõ elsõ bányászcsaládokat még néhány újabb – a helyi
parasztok szóhasználatával élve „kiemelkedett” (értsd: asszimilálódott) – roma
család követte, akik többnyire maguk építették fel a parasztokéhoz hasonló
házaikat a falu fõutcáján, a lebontásra ítélt régi épületek helyén. 

A hatvanas évek vége felé azonban a Láposhoz hasonló helyzetû aprófal-
vakat sújtó országos településpolitika következményeként itt is megkezdõ-
dött a szelektív elvándorlás. A helyi roma társadalom szempontjából ennek
legkárosabb következménye az lett, hogy nemcsak a jobb módú parasztok,
illetve akkortájt családot alapított gyermekeik költöztek el (néhányan akara-
tuk ellenére, mert az akkori településpolitika úgy diktálta, hogy egy olyan
elsorvasztásra ítéltetett faluban, mint Lápos, nem lehetett építési engedélyt
kapni új házak felhúzására), de velük együtt a szegénysorból kiemelkedett,
magasabb státusú cigány családok is. Így a láposi roma társadalom elveszí-
tette éppen „parasztosodó” középrétegeit.10

Láposon a cigány népesség asszimilálását kitûzõ, 1965-ben született or-
szágos rendeletnek, amely a „szociális követelményeknek meg nem felelõ
telepek felszámolását” tûzte ki célul, csak több mint egy évtizeddel késõbb
lett foganatja. 1981-ben adták át azt a tizenkét CS-lakásból álló sort, amely
ma az Új út nevet viseli, ám a romák parasztoktól való lakóhelyi elkülönü-
lését továbbra is fenntartotta.11

Manapság, úgy tûnik, a történelem megint újraírja magát Láposon. Az
uniós csatlakozás egyik következményeként 2005-ben meghirdetett „Roma
Integrációs Évtized” egyik kézzelfogható eredményeként ide is – igaz, újra
csak késéssel – eljutott az országos (szociális célú) lakáspolitika, illetve a
telepfelszámolási szándék hatása. Láposon 2006 õszétõl 2007 végéig 24
szocpol-házat adtak, illetve adnak át a roma családoknak.12 Ezzel persze
megint egy újabb „telep” épült fel – amit most éppen Akácos útnak keresz-
teltek el –, ráadásul a régebbinél is távolabb a falu központjától, a parasztok
házaitól, és egyelõre az aszfaltozott közutat sem sikerült idáig kivezetni,
úgyhogy aki idelátogat, nyakig sáros lesz. A láposi asszonyok nem is igen
gyõzik az állandó felmosást a gyerekek meg a gyakran betoppanó látogatók
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után. De eszükbe sem jut panaszkodni; szemük fénye, boldogságuk forrása
az új ház, amire már évek óta annyira áhítoztak.13

A helyi roma társadalom differenciálódásának térbeli leképezõdéseként
is értelmezhetõ, hogy azok a cigány családok, amelyek valamennyire „ki-
emelkedtek” a többiek közül (jobb anyagi státusra tettek szert), kihasználva
a lakáspolitika ama új fejleményét, miszerint az állami támogatás használt
lakás megvételéhez is igénybe vehetõ, most beköltöznek a falu fõutcájára –
azoknak a már régebben elköltözni szándékozó, idõsebb parasztoknak a
házába, akik eddig azért nem tudtak innen elmenni, mert ingatlanjaikra
nem volt fizetõképes kereslet. Utóbbiak közül néhányan áttelepedtek a
szomszédos, Láposnál sokkal fejlettebbnek tekinthetõ Bordóba – ahol csupán
20% a roma lakosság aránya –, vagy éppen beköltöztek Miskolcra, és onnan
ingáznak nap mint nap láposi munkahelyükre.14

A faluba beköltözõ roma családok az idegeneknek (mint jómagam) azzal
indokolják lakóhely-választási stratégiájukat (nevezetesen, hogy a többség-
gel ellentétben nem új szocpol-házat építettek maguknak, hanem inkább egy
régi parasztházat vettek meg), hogy „ez legalább jól meg volt építve annak
idején… meg van benne gáz, van fürdõszoba…”. A motivációk mögött azon-
ban nem lehet nem észrevenni a legszegényebb romáktól való „elkülönbö-
zõdés vágyát” (Péter, 2005), amit maguk is, ha csak közvetetten, de megfo-
galmaznak: „Nekem jobb így… Nem vagyok a túl sok cigány közt se…”

Igaz, a parasztok társadalmába a lakóhelyi közeledésen át történõ integ-
rációnak, illetve az ezzel együtt járó státusnövekedésnek már nem maradt
túl sok értelme. A szelektív elvándorlásnak, a parasztok még itt ragadt utóha-
dának most is, akárcsak a hetvenes években újabb, erõs lökést adott az or-
szágos lakáspolitika. Immáron, úgy tûnik, egyikét a végsõ lökéseknek: a tele-
pülés nem roma lakosságának aránya mára 10%-ra csökkent.

A társadalmi távolság növekedése 

A rendszerváltással együtt járó társadalmi-gazdasági átalakulás egyik fejle-
ményeként a nyolcvanas évek közepe, vége óta beköszöntõ tartós munka-
nélküliséggel, elszegényedéssel párhuzamosan Láposon rendkívül meg-
növekedett a társadalmi távolság cigányok és nem cigányok között.15

Korábban a romák, még ha a társadalom legalján is, de integrált tagjai
voltak a helyi közösségnek, amit a kölcsönös, bár mindvégig aszimmetrikus
gazdasági kapcsolatok mellett a társadalmi kapcsolatok megléte is jelzett.16

Egészen a nyolcvanas évek elejéig több példa van arra – ami ma elképzel-
hetetlen –, hogy a romák parasztot kértek fel házasságkötésükkor tanúnak,
illetve gyermekeik keresztszüleinek, s a parasztok e felkéréseket rendre el
is fogadták, s e szerzett rokoni kötelékeken keresztül „komává” váltak az
érintett roma családokkal.17
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Igaz, vegyes házasságra helyi parasztok és cigányok között korábban is
csak elvétve került sor – a Láposon is szinte kizárólagos endogám házassá-
gok azt mutatják, hogy az etnikumok közötti szimbolikus határvonalak ne-
hezen voltak átjárhatóak. (Prónai, 1995; Szuhay, 1999) Az immár lassan két
évtizede tartó munkanélküliséggel, nagy elszegényedéssel párhuzamosan
azonban az utóbbi években egyre jobban mélyül a szakadék, növekszik a
távolság a helyi parasztok és a romák között. Már rég megszûnt a komaság
intézménye; közös rendezvényre sem sok a példa. A cigányokkal szembeni
elõítéletek, amelyek mindig is masszívan jelen voltak a magyar társadalom-
ban (Hann–Tomka–Pártos, 1979; Csepeli–Örkény–Székelyi, 1998), újra
megerõsödtek. Korábban (a nyolcvanas évek közepéig) a parasztok viszonylag
jól „megvoltak” a romákkal, a férfiak együtt dolgoztak a bányában, az építõ-
iparban, a postánál vagy épp a vasútnál – ennek megfelelõen meglehetõ-
sen jó véleménnyel is vannak róluk: „Azok még rendes emberek voltak, kemé-
nyen dolgoztak, a saját szememmel láttam, egy brigádban voltam velük.”
Az utóbbi években, maguk is elszegényedvén, egyre bizalmatlanabbul néznek
az általuk „segélyekbõl élõknek” nevezett cigányokra.18

A helyi társadalom elszegényedése, a romák tartós munkanélkülisége, illetve
gyakorlatilag teljes függése az állami szociálpolitikától, valamint a nem roma
lakosság további elvándorlása átformálta az interetnikus kapcsolatok tartal-
mát. E kapcsolatok természetének megértéséhez azonban be kell mutat-
nunk a helyi társadalom differenciáltságát, a különbözõ rétegek pozícióját
a láposi hierarchiában.

A helyi társadalom differenciálódása

A helyi társadalmi hierarchia csúcsán a nem cigányok – vagy ahogy a romák
(foglalkozásuktól függetlenül egységesen) nevezik õket –, a „parasztok” áll-
nak. E réteg is két részre válik: egyik, kisebb felét azok a részben helybéli,
részben a megélhetés végett ideköltözött értelmiségiek alkotják, akiknek a
láposi iskola, óvoda, illetve a húsz évvel ezelõtt idetelepített, megyei fenn-
tartású Állami Kisegítõ és Speciális Iskola (a továbbiakban: Intézet) nyújt
munkalehetõséget, megélhetést.19 E réteg másik, jelentõsebb részét a régi
gazdálkodó, földmûves családok – ma már idõs – leszármazottai teszik ki,
akik legfeljebb középfokú, szakmunkás végzettséggel rendelkeznek, és
akiknek zöme az Intézetbõl ment nyugdíjba.

A cigányoknak (pontosabban a – vélt – származásuk alapján cigánynak
nevezetteknek) életmódjuk, aspirációik alapján legalább három csoportja
különíthetõ el Láposon.20
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A z  „ a s s z i m i l á l ó d o t t ”  c i g á n y o k

Az elsõ csoportba a többségi (helyi) társadalomba integrálódni vágyó, általam
„asszimilálódott cigányoknak” nevezett családok tartoznak, akiknek min-
dennapi praxisát legerõsebben a státusnövelés, a társadalmi felemelkedés
vágya vezérli.21 Ez magyarázza a helyi – sokszor velük rokonságban álló –
szegény cigányoktól való teljes elkülönülésüket, illetve a helyi parasztokkal
való kapcsolatok ápolását.

E stratégia egyik eleme volt a hetvenes évek közepén az elköltözés a már
akkor az elcigányosodás jeleit mutató Láposról. 1973–1976 között legalább
öt roma család hagyta el a falut, követve a számára referencia-csoportként
szolgáló parasztok elvándorlását, és költözött az ország gazdaságilag job-
ban prosperáló vidékeire22 – de mindenesetre szülõfalujától messze, hogy
még véletlenül se akadjon senki, aki új szomszédai közül ismerhetné szár-
mazását.23 E csoport társadalmi státusát tekintve (is) köztes helyzetben van
cigányok és nem cigányok között – mint azt az alábbi táblázat mutatja.

2. táblázat. Néhány adat a láposi lakónépesség társadalmi jellemzõirõl (2004)

Forrás: Saját adatfelvétel.

A  „ s z e g r e g á l t ”  c i g á n y o k

A láposi társadalom legalján a szegregált romák találhatóak. Státusjellem-
zõik alapján ezek a családok a társadalom azon rétegébe tartoznak, ame-
lyet Szelényi Ivánék – átvéve az elsõsorban az amerikai nagyvárosi gettók
afroamerikai lakosságára alkalmazott terminológiát – „társadalom alatti
osztálynak” neveznek. (Szelényi–Ladányi, 2004) Szegregációjuk nem csupán
lakóhelyi elkülönülésként értelmezhetõ – szinte 90%-uk a három cigányte-
lep valamelyikén lakik –, hanem társadalmi interakcióikban is saját „gettó-
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jukba zárultak”, amennyiben minden más réteggel – mind a helyi parasz-
tokkal, mind az asszimilálódott romákkal – gyakorlatilag minimálisra csök-
kent a kapcsolatuk.

A  m o b i l i t á s b a n  r e m é n y k e d õ k

A legutóbbi néhány évben egy új, szûkebb réteg látszik kiválni a láposi
„szegregált” cigányok közül: P. és testvérei, az uzsorások csapata, akiket a falu
sokatmondóan csak „Milliomos”-ként vagy „Báró”-ként emleget. Azok, akik
úgy gondolják, ha más nem, majd õk segítenek magukon. 

Bár „hivatalosan” P.-ék, a „kamatolók” is szegénynek számítanak, így rá-
szorultság alapján jogosultak a gyerekek után járó összes szociális juttatásra,
mentalitásukban mégis élesen elkülönülnek a szegény, telepi cigányoktól.
Leginkább abban, hogy elegendõ – a „kamatolás” révén szerzett – tõkét fel-
halmozva már látnak maguk számára is lehetõséget a mobilitásra. A telepi
cigányokkal ellentétben P.-ék társadalmi cselekedeteit a hosszú távú terve-
zés irányítja. 

Az elõre gondolkodás jeleit leginkább gyerekeik kitaníttatásának straté-
giájában lehet felfedezni. Vegyük például „fõ emberük”, P. szûkebb család-
ját! P. terveiben – feltehetõen az uzsorával szerzett kisebb vagyon tisztára
mosásaként – egy kisebb kereskedelmi családi vállalkozás létrehozása sze-
repel. Ennek üzemeltetéséhez szüksége van két legidõsebb gyermekére: fiára,
Kis P.-re és lányára, A.-ra. Kis P.-nek csupán a nyolc általános elvégzését
szánta, azt is leginkább azért, mert ez a feltétele a jogosítvány megszerzésé-
nek. Kis P. lesz ugyanis a családi vállalkozás sofõrje. A fiú továbbtanulásá-
nak már nincs semmi hozzáadott értéke. („Minek a’, hova jut vele, itt egy
cigánynak sincs állása, hiába van meg a nyolc osztálya…”) Ráadásul P. –
akárcsak a láposi romák többsége – jobban szereti, ha fia nem hagyja el a
szülõi házat. („A cigányok ilyenek: innen sehova se mehet a gyerek, legyen
mindig szem elõtt… Messzebbre nem is mehetnek, még az anyjukkal
se…”) Lányát ugyanakkor – kellõképp kiokosítva – elengedte az egyik köze-
lebbi kisváros szakiskolájába. Az õ kereskedelmi végzettsége kell majd ahhoz,
hogy megfelelõ szakértelemmel lehessen üzemeltetni a családi vállalko-
zást. Ilyen, a jövõre gondoló, a gyerekek taníttatására vonatkozó stratégiá-
val a kamatolók családján kívül a láposi cigányok körében csak elvétve lehet
találkozni.
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Az interetnikus viszonyok átalakulása – a patrónus–kliens 
kapcsolat új tartalma

A parasztok számának megcsappanásával – elsõsorban is az idõsebb kor-
osztály kihalásával vagy éppen elköltözésével – mára megszûnõben van az
a fajta társadalmi kapcsolat, amelyet a kelet-közép-európai romakutatók
szinte minden terepmunka során regisztrálni szoktak: a parasztok és cigá-
nyok közötti, bár aszimmetrikus jellegû, de mindkét félnek elõnyös, a ro-
máknak pedig komoly társadalmi tõkét jelentõ „patrónus–kliens” viszony.
(Szuhay, 1999; Fleck–Virág, 1999; Durst, 2002; Toma, 2005) Míg korábban
itt is igaz volt, hogy szinte minden parasztnak megvolt a „maga cigánya”,
akit viszonylagos rendszerességgel a ház körüli munkák elvégzésére hívtak,
addig ma már Láposon csak néhány szerencsés cigány mondhatja magáról,
hogy valamelyik parasztnak a „bejárója”. A láposi romák zöme inkább a
környezõ települések parasztjaitól remélhet – idõszakosan – napszámot. 

Ennek oka egyrészt a helyi parasztok elszegényedése („V.-ék is alig bír-
ják már a munkát, de mégsem hívnak cigányt segíteni, annyira spórol-
nak” – mondta az egyik idõs asszony a szomszédjáról), másrészt a cigá-
nyok fiatalabb generációjával szembeni bizalmatlanság. Az alábbi idézet
mindezt jól illusztrálja. A fentebb említett V. néni így magyarázza, miért
nem alkalmaz többé cigány segítõt: „Lenne munka, rengeteg… Meg öregek
is vagyunk már az urammal, de inkább megcsináljuk mi magunk, amíg
még tudjuk… Itt Láposon régebben szinte minden paraszt családnak
megvolt a maga cigánya – az öregebbjei még tisztességes, becsületes embe-
rek voltak. Tudtak dolgozni, nem úgy, mint ezek a mai fiatalok. Ezek
egész nap csak a faluban sétálnak… Meg aztán, oly sokat becsaptak
már… Eleinte még adtam nekik pénzt kölcsönbe… de tudod, hogy van az
itt: ha egynek adsz, egy óra se telik el, és jön az összes, hogy neki is adjak
már egy keveset… Ha a kisujjadat nyújtod, az egész kezed kell nekik…
Szomorú, mert igen sajnálom õket, igen szegények, de nekem sincs már
mibõl adnom… Meg aztán igen sokan becsaptak már, nem adták vissza
a pénzem. Bezzeg a Milliomosnak annak visszaadják, mert attól félnek…
Úgyhogy inkább nem foglalkozok velük…”

A rendszerváltás utáni szociálpolitikai törvénykezés elveinek módo-
sulása24 közvetve az interetnikus kapcsolatok átalakulására is hatással volt
Láposon. A szegénység kezelésének önkormányzati szintre való letolásával,
a „decentralizált segélyezés” rendszerváltozás után bevezetett gyakorlatá-
val, azzal, hogy a „csupán keretfeltételeket lefektetõ szociális törvénykezés
a helyi közösségek belsõ alkufolyamataira bízta a segélyezés konkrét elvei-
nek kialakítását” (Szalai, 2002:42), a láposi romák fõ „patrónusának” szere-
pébe (a parasztok helyett) a polgármester lépett. Ezzel a szerepcserével
azonban a viszony formája nem változott, csak tartalma módosult. Továbbra
is megmaradt annak az aszimmetrikus, a felek hatalmi, státusbeli egyenlõt-
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lenségén alapuló kapcsolatnak, amely ugyanakkor mindkét, a tranzakcióban
részt vevõ fél számára hasznot hajt. (Fleck–Virág, 1999; Durst, 2002; Toma,
2005) A romáknak annyiban, amennyiben a polgármesterrel való jó viszony
ápolása komoly – pénzre váltható – társadalmi tõkét jelent, hiszen õ az, aki
„érdemességi alapon” dönt a segélyek elosztásáról, a közmunkák allokálá-
sáról (értsd: azokat veszi fel közmunkára, azoknak ad rendkívüli segélyt,
akiket arra „érdemesnek”, illetve „kiemelkedésre képesnek” tart).25 (Ebben
nincs semmi szokatlan, hiszen a közmunka-programok elosztásának imma-
nens jellemzõje szinte mindenhol és mindenkor az érdemesség szempontja.
Vö.: Váradi, 2004) A polgármesternek pedig azért elõnyös a jó viszony,
mert mára a szegény romák teszik ki a falu lakosságának 80%-át, így a
négyévente esedékes önkormányzati választásokon õk jelentik a legerõ-
sebb szavazóbázist.26

Az állami segélyezés decentralizálásával azonban – azzal, hogy mint Szalai
Júlia írja: „a szegénység mint társadalmi probléma, kisközösségi üggyé vál-
tozott”, és így „szegények és nem szegények konfliktusa az adott közösség
belsõ mûködésének zavaraiként tûnik fel” (Szalai, 2002:39) – a polgármester
és a szegény romák között fennálló, új típusú patrónus–kliens viszonyban
komoly feszültségek keletkeztek. Leginkább azért, mert nagyon szûkösek az
elosztható állami erõforrások, és ezekért nagyon sokan versenyeznek, ráadá-
sul a verseny egy nyitott társadalmi térben zajlik, ahol minden – az erõfor-
rásokért, jelen esetben a segélyek és a közmunkák elnyeréséért küzdõ –
„versenyzõ” árgus szemekkel figyeli a másik pozíciójának alakulását, és
azonnal közbelép, ha szerinte igazságtalanság (a magával egyenrangúnak
tekintett társaival szembeni igaztalan kedvezés) történik. 

Egy tipikusnak tekinthetõ eset hadd szolgáljon erre illusztrációként.
Egyik nap T. J., egy rendkívüli alkudozási képességgel rendelkezõ, nyolc-
gyerekes telepi cigány asszony bekopogott a polgármester irodájába, hogy
nagyon beteg az egyik gyerek, ki kéne neki váltani a rég felírt gyógyszert,
meg be kellene vinni Miskolcra a kórházba, ellenõrzésre. Szóval, ha lenne
olyan jó a polgármester, és adna neki húszezer forintot minderre, a jóisten
is megáldaná. A polgármester, akinek jó szívért nem kell a szomszédba
mennie, a zsebébe – pontosabban a segélypénztárba – nyúlt, és odanyúj-
totta J.-nek a kért összeget azzal a feltétellel, hogy majd természetesen le-
vonja az egy hét múlva esedékes családi pótlékából, amit az önkormányzat
szokott kiosztani. J. értõleg bólogatott, és nagy hálálkodva távozott. Félóra
sem telt bele, és egyszerre tíz cigány asszony lepte el a hivatalt – már a be-
járat elõtt lehetett értesülni jövetelük szándékáról. Már kint az utcán kia-
báltak: „Ha J.-nek adott, akkor adjon nekünk is! Nekünk is vannak gyere-
keink, azok is éheznek… Mér’ csak õ kap, mér’ különb õ nálunk…?!”
J. persze nem vitte be ellenõrzésre a kicsit – fontosabbnak gondolta, hogy
a boltban bevásároljon, mert már napok óta nemigen volt mit enni otthon
a vakarón kívül,27 meg hogy vegyen egy használt tévét tizenötezer forintért,
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hiszen Láposon tévé nélkül nem élet az élet. A polgármester meg verte a
fejét a falba: „Jól áthajintott a kerítésen ez a nõszemély… De én se most
másztam le a kerítésrõl, többet ugyan jöhet ide nekem kérincsélni, tõlem
ugyan nem kap semmit…”

Erre az újfajta, a polgármesterrel szemben fennálló patrónus–kliens viszony-
ra is igaz hát, ami korábban a parasztokkal szemben is érvényes volt: a bizal-
mat csak egyszer lehet eljátszani…

A polgármester azonban nemcsak a „segélyek legfõbb elosztójának” sze-
repét tölti be a láposi cigányok számára – funkciói ennél sokkal kiterjed-
tebbek. Mint jó patrónus, õ a „Gondoskodó Atya” is: a rendõri feladatoktól
kezdve az orvosi feladatokon át, a cigányok hivatalos ügyeinek intézéséig
mindent ellát.28 Többéves munkájának eredménye, hogy végre elkezdõd-
hettek az új szocpol házépítések Láposon: az önkormányzat adott szinte
ingyen (pályázati pénzbõl, négyzetméterenként öt forintért) telket az in-
gatlanokhoz, õ vállalta, hogy a közeljövõben – szintén pályázati forrás se-
gítségével – aszfaltozott utat épít az új telephez, illetve vizet vezet be a há-
zakba, hiszen a lakásépítési támogatás lehívásának feltétele, hogy
komfortos (fürdõszobával felszerelt) ingatlant lehet csak belõle építeni.29

De a polgármester az, aki falaz a romáknak a rendõrök elõtt is: „Mon-
dom az egyiknek, hol a férjed, azt feleli, fáér van, mondom, nekem ilyet ne
mondjál, mondjad inkább azt, »virágér megy az erdõre«. A tájvédõk ne-
hezítik itt az életem… Amióta megvásárolta a nemzeti park a területet,
nehezebb lett a cigányok élete… Azelõtt itt soha senki tíz fillért még fára
nem költött, most meg büntetik meg sorra az embereimet, mert rajtakap-
ják õket, hogy fát hoznak le a hegyoldalból. Hát mivel fûtsenek a szeren-
csétlenek!?”

A polgármester egyben az az ügyintézõ, aki a helyi cigányok munkaerõ-
piaci integrálódását szervezi. Ha nem felelnek meg a munkanélkülieket
megcélzó átképzõ tanfolyamok kiírásainak, kezességet vállal értük. „Olyan
tanfolyamokat próbálok nekik kiszúrni, ahol nem kell a nyolc osztály.
[Az itteni romák közül csak elvétve akadnak olyanok, akiknek megvan a
nyolc osztálya. Lásd 3. táblázat.] Idén 12 embert beírattam a kosárfonó
tanfolyamra – az egyikért nekem kellett kezességet vállalnom, mert csak
négy osztálya van, de olyan ügyes kezû, hogy gondoltam, ezen ne
múljon… Most annak vagyok a keresztapja, én csinálom helyette az
elméletet… Ez most mûködik, mind le is vizsgázott. 60 500 forintot kap-
tak havonta, csak hogy részt vesznek a féléves tanfolyamon. Másfél hó-
nap elmélet volt Edelényben, a többi gyakorlat itt, helyben, a Kultúr-
ban… Nemigen tetszett nekik elmenni Edelénybe, de muszáj volt, mert ha
nem vizsgáznak le, akkor vissza kell fizetni a havi hatvanezer forintokat.
Mondtam nekik, az annyi, hogy nyugodtan számoljanak ezer forintjával
napi börtönt, ha nem fognak levizsgázni.”
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3. táblázat. A láposi roma férfiak iskolai végzettség szerinti 
megoszlása korcsoport szerint, %-ban (2004)

A polgármester–szegény romák között fennálló patrónus–kliens viszony
egyik legszembetûnõbb jellemzõje a felek közötti aszimmetria, egyenlõt-
lenség. Ez nem csupán a patrónus pozíciójának köszönhetõ hatalmából fakad,
hanem a két fél iskolázottsági különbségeibõl, illetve a láposi romák szocia-
lizációjából is. Ezek a minimum 15 éve munkanélküli cigányok (pontosab-
ban az idõsebbjeik) megszokták az ilyen, egyenlõtlenségen alapuló, velük
szemben tanúsított „paraszti beszédmódot”.30 Ráadásul mai patrónusuk a
hetvenes–nyolcvanas években a poroszos, tekintélyuralmi elveken mûkö-
dõ iskolarendszerben helyi tanítójuk-igazgatójuk volt. Õ maga is ezt a korábbi
tanár–diák, fölé-, alárendeltségi viszonyt tekinti jelenlegi hatalmi pozíciója
egyik legitimációs forrásának. „Nekem az isten adott egy olyan elõnyt,
hogy én ezeket neveltem. Én velem nem is mernek ordítozni.  Engem még
valamennyire tisztelnek. De én nem vagyok szívbajos, nyakon is szoktam
õket legyinteni, ha kell. Olvasta Makarenkót? Akkor tudhatja, hogy egy
idõben elhasznált hangos szó jobban használ, mint száz szép szó, lelki
beszéd. Persze hogy nem tetszik nekik. Hallom, hogy hangosan kiabálnak
a többiek elõtt, mikor mennek innen kifele: »A marha azt hiszi, hogy
most is az iskolában van, üt most is.« Másnap meg jönnek hozzám aláza-
tosan, hogy »ne tessék már haragudni, tegnap részeg voltam«. Én meg
mondom nekik, apukám, én csak annyit várok tõled, amennyit én adok
neked: tiszteletet. Alapjában tudják õk, hogy mellettük állok, szeretem
õket. Tudják, hogy a Jézuska hozza nekik a húszezer forintot; hogy Miku-
láskor ingyen kapják a csomagokat az óvodások, iskolások; hogy falu-
nap ingyenétel, -ital van, táncolok velük éjszakáig.”

A polgármesternek azonban szem elõtt kell tartania, hogy nemcsak a ro-
mák a „kliensei”: kényesen ügyelnie kell arra, nehogy bármilyen „etnikai
színezete” legyen hivatalából fakadó ténykedésének – elsõsorban segélye-
zési gyakorlatának. A „magyarok” ugyanis – akik közül sokan csak a „cigá-
nyok vajdájának” nevezik õt – szintén morgolódnak, hogy maguk is szegé-
nyek, nemcsak a romák, akkor õk miért nem kapnak ingyen házat meg
segélyt. Ezért van az, hogy például nyugdíjasnapot tart, melynek alkalmá-
ból az – elsõsorban magyar – érintettek ajándékcsomagban (egyfajta segély-
ben) részesülnek, továbbá falunapot rendez, amikor a település apraja-
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nagyja ingyen ehet-ihat, vigadhat az önkormányzat költségére. Ahogy maga
mondja: „Azt nem tehetem meg, hogy csak a cigányokat támogatom.”

A patrónus–kliens viszony átalakulása mellett a falu történelmében eddig
szokatlan jelenség kezd kibontakozni: újabban a cigányok lettek a parasztok
„munkaadói”. Két példa erre: az egyik idõs nyugdíjas, M. néni nem elha-
nyagolható jövedelem-kiegészítésre tesz szert azáltal, hogy – a Láposon rit-
kaságszámba menõ varrógépének köszönhetõen – jelentõs megrendelése-
ket kap a cigány asszonyoktól. Neki hozzák átalakításra, javításra ruháikat.
Egy másik, a nyári hónapokban viszonylag komoly jövedelemszerzési lehe-
tõség a parasztok számára az, ha közvetítõként beállva a kereskedelmi lán-
colatba, „bevállalják” a gyógynövények vagy az erdõben szedett gomba fel-
vásárlását a helyi cigányoktól, hogy azt kisebb haszonnal továbbítsák a
színi felvásárló felé, aki így jelentõs munkaidõt tud megspórolni magának.

A többségi társadalom által sokszor „érdemtelen szegényeknek”, „az álla-
mon élõsködõ parazitáknak”, „a postáról élõknek” vagy éppen a „segélyek-
bõl ingyenélõknek” titulált romák – mint Lápos példája is mutatja – fontos
funkciókat töltenek be a társadalom számára.31 (Gans, 1995) Egyik ilyen
funkciójuk az, hogy már maga a puszta jelenlétük – igaz, a parasztok által
csak ritkán beismert – hasznot jelent a nem romáknak, amennyiben „munkát
adnak” nekik. (Szalai, 2002) Csak néhány példa: „Ha cigány nincs, akkor
nincs iskola” – mondja az egyik szomszédos falu polgármestere. Azokon a
településeken, ahol kevés roma család lakik, szeptembertõl be kell zárni az
iskolákat, legalábbis néhány felsõ osztályt.32 Vagy: „Ez foglalkoztatáspolitika.
Az orvos, a szociális munkás velük foglalkozik, fele ember kell a közszol-
gáltatásba, ha nincs cigány lakosság.”

Ugyanerrõl beszél a láposi védõnõ is: „Ha õk nem lennének, nekem
már nem lenne munkahelyem.”33

Élet a gettóban

A többségi társadalom azzal, hogy „gyakorlatilag teljesen leválasztotta magá-
ról a szegények társadalmát” (Szalai, 2002:22), egyben szabad utat is engedett
annak, hogy a szegények – így a láposi gettólakó romák – maguk szervezzék
meg mindennapi, öntörvényû életvilágukat. A gettó mára kialakította a maga
társadalomszervezetét, intézményeit; „szívességbankját”: a rokoni kapcso-
latok nyújtotta erõs kötések hálóját, valamint „hitelintézeteit”. A kamatos
pénz és az állami támogatások együttesen teszik lehetõvé a társadalom fõ-
áramából kirekesztett, kirekesztõdött láposi cigányok számára a túlélést. 

A helyi cigány társadalomban – néhány éve már – a hatalom informális
birtokosa a falubéliek által „Báró”-nak vagy „Milliomos”-nak nevezett, az
uzsorakamat révén itteni viszonylatban számottevõ vagyonra (saját családi
házra, autóra, állatokra – köztük két lóra) szert tett két család.34 „Úgy hét
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éve, a szomszéd faluban lakó cigány kocsmáros hozta divatba, amikor ez a
nagy elszegényedés egyre több családot érintett. A kocsmáros a múlté, P.
viszont a jelené. P. most a »Báró«. Együtt mulat a környék helyi elitjével,
a K.-i polgármesterrel. Õ a cigányok kizsákmányolója, de õ, aki a megélhe-
tést is biztosítja számukra. .Mér’ hagyják, hogy csinálja? Örülnek neki a cigá-
nyok, mer’ akkor nem tudnának mibõl élni. Csöpp pénzt megkapják, tar-
toznak meg minden, azt akkor tudják, van hova menni, viszik tõle és kész.” 

A „Milliomos” – aki a magas kockázattal dolgozó, nagy rizikót vállaló hitel-
intézmények logikája szerint mûködve, üzlete stabilizálódása eredménye-
képp ma már 50%-ra vitte le kezdeti 100%-os kamatját – a szegény romák
számára nem csupán hitelezõ, de munkaadó is.35 „Munkanélküli lettem. P.-hez
kerültem dolgozni. Dolgoztunk neki a házon, mikor építkezett. A lovakat
kellett rendbe rakni, kitakarítani, etetni. Lakásba bútort odább rakni,
meg ezt-azt pakolni. Volt, hogy amikor elrendeztem neki a lovat, adott
kétszáz forintot meg egy doboz cigit. Volt olyan, hogy mentem hozzá dol-
gozni reggel hétre, este hétig dolgoztam, de se cigit, se kaját, se piát, sem-
mit, semmit nem adott. Azért jártam hozzá, mert akkor legalább tudtam
gondoskodni a családról. Mert akkor kellett sürgõsen a pénz. Kevés pénz
volt, de más választásunk nem volt. Akkoriban, mikor jártam hozzá dol-
gozni, szokott segíteni. Kölcsönadott pénzt, olyat adott, hogy adott ezer
forintot, kétezret kellett visszaadni. De én már nem járok hozzá dolgozni.
Nekem elég volt. Hogy a csicskája legyek?” – mondta egyszer K., a fiatal telepi
férfi, aki végül csak úgy tudott megszabadulni csicskási szerepétõl, hogy
többszöri, meg nem fizetett (falopásért és egyebekért kapott) pénzbünte-
tését két év letöltendõ börtönre változtatták.

A Kamatolók ténykedése – ellentétben a kezdeti, elítélõ véleményekkel
(„A Báró? A pampák királya, Lápos ura. Saját vérét kiszipolyozza, elveszi
a koldustól a botot is. Milyen ember az ilyen!?”) – ma már, miután alig
akad, aki ne lenne a kuncsaftjuk, lassan természetessé válik a cigányok sze-
mében. Ebben sokat segít az is, hogy a többségi társadalom gyakorlatilag
elnéz e törvényesnek semmiképpen sem nevezhetõ jelenség fölött. Mivel a
megfélemlítés miatt a kuncsaftok közül senki sincs, aki szólni merne, a több-
ségi társadalom gyakorlatilag egyetlen helyi jogi képviselõje, a polgármester
(több sikertelen próbálkozás után) úgy döntött, hogy szemet huny a kama-
tolás felett – lévén egymaga, a kisemmizettek támogatása nélkül, tehetet-
len. Gyakorlatilag azt is belátta, hogy a helyi Bárók nélkül õ maga is csak
nehezen tudja kormányozni a falut – pontosabban az annak zömét kitevõ
szegény romákat –, ezért együttmûködésre lépett velük. Ma már õket bízza
meg az önkormányzat kezdeményezte kulturális rendezvények, Ki mit tudok
vagy a falunap romákat célzó programjainak szervezésével és lebonyolítá-
sával. Mindez azzal a – természetesen nem szándékolt – következménnyel
jár, hogy gyakorlatilag legitimálta a helyi Milliomosok illegitim eszközökkel
szerzett hatalmát.

245•    N E H É Z  S Z O M S Z É D S Á G  –  F A L V A K  A  T O R N A I - M E D E N C É B E N    •

lepkeny ue 2fej.qxd  2008. 09. 24.  10:45  Page 245



Azt azonban látni kell, hogy a Bárók és Kiszipolyozottak vagy másként az
„urak és csicskások” között fennálló társadalmi kapcsolat egy nagyon fon-
tos vonatkozásban különbözik a patrónus–kliens viszonytól. Nevezetesen,
hogy ebben a relációban az alattvalók részérõl hiányzik a tisztelet, megbe-
csülés a hatalmat gyakorlók iránt. Hiszen míg az elõbbiben a patrónusok
uralmának egyik legitimációs alapja a klienseik által nekik tulajdonított
megbecsülésbõl, tiszteletbõl és az ebbõl származó presztízsükbõl fakadt,
addig a mai „urak”, milliomosok vagy bárók hatalmát az általuk gyakorolt
erõszak, megfélemlítés biztosítja. Megbecsültségüknek saját közösségük-
ben semmi nyoma: „Akik a legéhenkórászabbak voltak, azok most a gró-
fok. Már a testvéreinek is csak kamatra ad kölcsönt. Ami most itt van, az
a csikágói falunál rosszabb. Hogy a jóistenke tegye õket a ravatalozóba,
a hullaházba. Én még ilyen életet nem éltem. Azelõtt valahogy mindenki
meg tudott élni, most meg... A testvérei karéjba mennek, állnak a postán,
és szedik a pénzt. Kádárnak nem volt aranykoporsója, de ezeknek lesz” –
fakadt ki egyszer elõttem egy idõs cigány asszony.

A  j e l e n r e  o r i e n t á l t  h a b i t u s

A gettósodó Láposon ma – a romák társadalmi cselekvései mögött meghúzódó
logikát vizsgálva – egy sajátos habitus (Bourdieu, 1977) azonosítható, melyet
korábbi írásaimban egyfajta „jelenre orientált habitusnak” neveztem (lásd még
Stewart, 2003), ez azonban – a faluban történõ legújabb fejleményeket látva –
csak egy szelete annak a viselkedés-, illetve gondolkodásmódnak, amely felvér-
tezi az itteni cigányokat a nyomor túléléséhez szükséges eszközökkel. 

De nézzük elõször ezt a jelenre orientált habitust, amely a társadalmi-
gazdasági változások, a tartóssá váló, mély szegénység, munkanélküliség
nyomán maga is az átalakuló láposi roma szubkultúra egyik új elemének
tekinthetõ, és amelynek mûködését a helyi romák mindennapi praxisaiból
vett néhány példa plasztikusan szemlélteti. 

J. példájával próbálom szemléltetni, hogyan jut el valaki – aki korábban,
rokonai rossz példáját látva égre-földre esküdözött: „Szakadjon rám az ég,
ha én valaha is a P.-hez megyek pénzér! Minek? Hogy kétszer annyit kell-
jen visszaadni??? Nem! Én nem foglalkozok kamatos pénzzel, inkább
éhen halok!” – odáig, hogy végül mégis rávigye a kényszer.

Az ominózus napon épp akkor találkoztam a tizenegy gyerekes család-
ból származó J.-vel, amikor élelmiszer-beszerzõ útra küldte anyja. Pénzfize-
tés (értsd: az egyetlen kalkulálható, rendszeres jövedelem, a gyerekek után
járó családi pótlék, meg a „csekkpénz”) csak két nap múlva volt esedékes.
Napok óta már csak vakarón meg krumplin élt a család, de akkor már a
liszt is elfogyott. J.-nek kapóra jött a találkozásunk: „de jó, hogy látlak, épp
beszélni akartam veled… mikor jöttél?” – hangzott a szokásos bevezetõ,
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aminek a vége mindig ugyanaz volt: „Te, nem tudnál valamennyit adni,
mondjuk kétezer elég lenne, a gyerekeknek nincs mit enni.” Addigra azon-
ban (sajnos) a falu cigányai már „kiokosítottak”, hogy egynek adni nagyobb
hiba, mintha senkinek nem adsz.36 J. tehát – nem lévén se gombaszezon, se
„virágszezon” (gyógynövénygyûjtés, amivel ki lehetne toldani a mindig
szûkös családi kasszát) – mással volt kénytelen próbálkozni. Egy óra múlva,
éppen lemenõben a teleprõl, J. jön velem szembe két nagy bevásárlótáská-
val. Elvörösödött arccal mondja: „Végül is a P. adott pénzt… Muszáj enni,
nem?! Elég visszaadni neki akkor, ha megjön a posta.”

Ugyanez a „csak a mát éljük túl, holnap meg úgyis lesz valahogy” típusú
mentalitás magyarázza, miért olyan népszerûek a különbözõ pénzintézetek
„speciálisan a munkanélküli romákra” kialakított hitelakciói. (Lásd errõl
Durst, 2002) A kétéves futamidõre, közel 30%-os kamatra a körzetközpont-
ként funkcionáló szomszédos faluban a takarékszövetkezet által nyújtott
100 ezer forintos áruvásárlási hitel (amibõl rögtön felvételekor 8000 forin-
tot levonnak kezelési költség címén) beindítása óta leginkább a szegény
romák az igénylõk.37 A takarékszövetkezeti kölcsönbõl legtöbben élelmi-
szert vettek, meg ruhát a gyerekeknek – illetve néhányan beruháztak tartós
fogyasztási cikkekre, melyek azonban nem sokáig maradtak a háztartásban;
ahogy megszorultak, elsõként ezeken adtak túl, hogy legyen mibõl elõte-
remteni a fõznivalót. P. például a hitelbõl 54 ezer forintért vett egy hûtõgé-
pet, néhány hónapra rá azonban harmincezerért eladta, mert az unokák-
nak nem volt mit enni adnia. A hûtõ végül a Bárónál landolt, aki már csak
15 ezer forintért vette át az egyik telepi adósától.

De ugyanez a habitus magyarázza azt, miért lehet velük megtenni, hogy
félig elkészült szocpol házakat adjanak át nekik a kivétel nélkül roma épí-
tési vállalkozóik. „Én az sz-i Attilával építtettem meg a házam. Adott 50
ezret, hogy õt választottam, nem a Kobit. A többi cigánynak itt mind a
Kobi csinálja a házát. De jól jártam vele. Megcsinálta nekem rendesen.
A Kobi az nagy link. Amit õ csinált, annak a háznak már egy nagyobb szél-
viharban be is dõlt a tûzfala. Mondom is a szomszédomnak, annak a nagy-
szájú cigánynak, nézd meg a te házadat, a tied összedõl, az enyém nem.
Elõször dicsekszenek, hogy nekik van benne fürdõszoba, nekem meg nincs,
hogy az õ vállalkozójuk jobb. Aztán meg jönnek ide panaszkodni. Én nem
bántam meg, hogy az Attilával csináltattam. [A vállalkozó úgy adta át az ál-
tala késznek nyilvánított házat, hogy nem készült el a padlás, a fürdõszoba, de
még a ház lábazatát sem fejezte be, nem épített korlátot a feljáróhoz, az élet-
veszélyesen magas lépcsõkhöz. Állítólag ennyire futotta a 4,5 milliós szocpol-
ból.] Igaz, hogy befejezetlenül itt hagyta, de legalább adott 100 ezer forintot.
Én még a többiekhez képest jól jártam. [Õk csak ötvenezreket kaptak kárpót-
lásul a másik vállalkozótól.] Majd magunk szép lassan befejezzük.”38

És ugyanez a habitus figyelhetõ meg – részben – gyermekvállalási maga-
tartásuk mögött is: „…Szegények vagyunk, alig tudjuk Szabit taníttatni,
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de most, hogy lett egy nagy házam, mondom már Endrének: Nem vóna jó
még egy pici? Az inasok nagyok, mindjárt kirepülnek… én meg úgy szere-
tek babázni… Szeretem, mikor olyan jó babaillatuk van, olyan jó öltöz-
tetni, babusgatni, fürdõztetni õket.”39

Ennek a jelenre orientált habitusnak a része az a fajta „szükséglet-mene-
dzselés”, amit Formoso több cigányközösség esetében is jellemzõnek vél,
és amit õ maga úgy nevez, mint a „követelõzõ gondoskodás” (demanding
solicitude) habitusa. (Formoso, 2000)40 Formoso szerint ennek két eleme
van: egyrészt a – létfontosságúnak ítélt – szükségletek „követelése”, határo-
zott artikulálása, másrészt az a fajta „nagylelkûség”, „féltõ gondoskodás”,
amellyel ezeket a szükségleteket a követelõ szûkebb környezete kielégíti.
Egy konkrét példa erre a Formoso által vizsgált romák mindennapjaiból:
szerinte a cigány anyák egyik legfõbb jellemzõje a kisgyermekeik fiziológiai
szükségleteivel szembeni aggályos, féltõ gondoskodásuk, illetve e szükség-
letek azonnali kielégítése. Ez már a csecsemõk szoptatásakor is megfigyel-
hetõ: amint a baba sírni kezd, rögtön megetetik. De ugyanez igaz a nagyobb
gyerekekkel való bánásmódra is: a család élete gyakorlatilag a gyerekek fizio-
lógiai szükségletei körül szervezõdik: a gyerek már babakorától arra van szocia-
lizálva, hogy akkor eszik, amikor megéhezik, akkor alszik, amikor elfárad.

A fiziológiai szükségletek effajta menedzselésének habitusa – némi különb-
séggel – Láposon is megfigyelhetõ, mint azt az alábbi, a láposi romáktól
származó interjúrészletek mutatják.

„Nem volt elég tejem, folyton sírt a Robika. Minek bajlódtam volna tovább
a szoptatással? A cigány úgy van vele, ha kicsit is éhes a gyerek, már írassa
a tápszert. Már egy hónaposan adtam a Robinak falusi tejet. A cigány nem
bolti tejjel neveli a gyerekét, hanem falusi tejjel, mert attól jobban hízik.”

„A mindenségem a gyerek. Mindent megadok, amire vágy. Ha megszólal,
hogy magnó kell, magnót veszek neki.”

„Ha megkerül 200 forint, akkor már õ [a férj] a gyerekeknek vesz rág-
csálnivalót. Itt nincs olyan nap, hogy nekik ne legyen rágcsálnivaló,
kóla… ha hónap vége is van…”

„Én minden hónapban ezer forintot adok Szabinak csipszre, kólára,
zsebpénzre… hogy ne nézze a másikat… ha nincs pénz, akkor én nem is
engedem iskolába õket, maradjanak itthon inkább, itt csak kikerítek ne-
kik valami fõznivalót.”

A szükségletek azonnali kielégítésének habitusa nemcsak a gyerekekrõl
való gondoskodásban figyelhetõ meg, hanem a mindennapok egyéb praxi-
saiban is. Ez magyarázza, hogy minden pénzosztás napján – már órákkal az
önkormányzati hivatal kinyitása elõtt – kígyózó sorokban állnak a cigá-
nyok, várván a pénzükre. Ezeken a napokon szinte lehetetlen a polgármes-
tert a kutatónak megközelíteni. Barátságosan, de azért határozottan oda-
szólnak neki a cigány asszonyok: „Most nem tudsz bemenni hozzá, mert
pénzosztás van. Majd gyere vissza holnap!” Bár ebben az esetben nem sokat
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számít, hogy valaki öt perccel elõbb vagy késõbb kapja meg a pénzét, a min-
dennapok praxisai olyannyira bevésték ezt a fajta, az „érkezési sorrend számít”
mentalitást, hogy még a nem releváns esetekben is (lásd elõre megcímké-
zett pénzek kiosztása) ez irányítja viselkedésüket. 

Ugyanakkor a szûkösen rendelkezésre álló javak megszerzéséhez a min-
dennapok gyakorlatainak zömében valóban az egyik legnagyobb erõforrás
a gyorsaság, az elsõként érkezés. A gombaszezon elején például az tudja a
legtöbb pénzt megkeresni, aki legkorábban kel, és elsõként ér ki az erdõre,
hogy leszedje azt a néhány kilónyi gombát, amit ilyenkor találni lehet. De
nemcsak a gyorsaság, a lehetõségek azonnali kihasználásának képessége is
számít a ritka javakhoz való hozzájutásért folyó versenyben. Egyetlen adalék
ehhez: az új, szocpol-házát építtetõ R. megalkudott az egyik elköltözni ké-
szülõ parasztasszonnyal, hogy megveszi tõle a mosógépét, néhány széket,
meg az ágyat. Mindezek elszállításához azonban szüksége volt egy jármûre,
úgyhogy elszaladt kölcsönkérni sógora szekerét. R. vásárlási szándékának a
híre azonban hamarabb eljutott a sógorékhoz, mint õ maga. A sógorékat
persze már nem találta otthon: maguk vették meg – R. orra elõl elhalászva –
a korábban neki ígért bútorokat. Mikor kérdeztem, mit szólt a férje ahhoz,
hogy saját testvére így „kijátszotta” a feleségét, R. azt felelte: „Nem szólt az
semmit, csak azt, hogy menjek, azt kerítsem ki máshonnan, azér’ vagyok
asszony… én mindig ilyen istenvert vagyok.”

A jelenlegi állami szociálpolitika – nem szándékoltan, de – pontosan ezt
a fajta, a családi (és a cigány közösségbeli) szocializáció során kiformáló-
dott, a környezettõl az „alapszükségletek kielégítését követelõ” habitust
erõsíti fel azzal, hogy halat, nem pedig hálót ad az éhezõnek. A láposi romák
például úgy érzik, nekik „jár” a segély. (Úgy vélekednek: miért, halnának
éhen? Nem az õ hibájuk, hogy nem tudnak munkát szerezni a munkaerõ-
piacon. Õk dolgoznának szívesen, ha lenne hol.) Nekik „jár” a szocpol-lakás,
és a polgármestert okolják, mert évekig nem tudta elintézni, hogy meg-
épüljenek az állami pénzbõl felhúzott házak. 

A jelenre orientált, a szükségletek követelésének, illetve kielégítésének
fentebb bemutatott, sajátosan „láposi cigány” habitusa mellett az itteni ro-
mák további szembetûnõ jellemzõje a környezetükhöz való hihetetlenül
gyors alkalmazkodás képessége (amit több roma csoport esetében megfi-
gyeltek a kutatók). (Vö.: Prónai, 1995; Formoso, 2000) Többek között ennek
a képességnek köszönhetõ, hogy a láposi romák, akik még háttérzajként is
a televíziót hallgatják, minden jogszabály-módosulásról elsõként tudnak,
és ha lehet, azt saját elõnyükre fordítják. Ezen alkalmazkodási képesség – ami
mellesleg sokuknál hihetetlen fortéllyal, a cigány közösség által is díjazott,
elismert ravaszsággal, találékonysággal párosul – szintén a szegénységgel
való megbirkózást segítõ „erõforrásuk”-nak tekinthetõ. 

Egy példát említve: köztudott, hogy a falu legrégibb telepén, a putrik-
ban lakók közül több család évekkel ezelõtt, nem tudván kivárni a polgár-
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mester „késlekedését” a házépítéssel kapcsolatban, 300–400 ezer forintért
eladta a hat-hét gyereke után járó 4–4,5 milliós lakásvásárlási támogatását
(ahogy erre mondják, a „szocpol”-ját). (Több roma vállalkozó jutott így a
környéken komoly megrendelésekhez.) A régi hibát, az állami segély elté-
kozlását ugyan már nem lehet semmissé tenni, megoldást azonban lehet
találni, hogy ezeknek a családoknak se kelljen a putrikban ragadniuk. Két
nyolcgyermekes család készül éppen papíron elválni – így növelve a láposi
romákra eddig egyáltalán nem jellemzõ válások arányát –, mert ily módon
egyikük még mindig felveheti a (megint csak papíron) vele maradó négy
gyereke után neki járó lakásépítési támogatást. A polgármester – fõ patró-
nusuk – ehhez segítõkészen asszisztál, mondván: „Az biztos, hogy a cigány
gyorsabb észjárású, mint a fehér ember. Rendkívül fogékonyak.”41

Ennek az alkalmazkodási képességnek – amely sok esetben komoly üzleti
szellemmel párosul – köszönhetõ, hogy az állami segélyezés talapzatán (és
mellesleg a kamatolással szerzett tõkefelhalmozás révén) Láposon újra be-
indult a „gazdasági vérkeringés”: tranzakciók sorozata kapott lökést azáltal,
hogy a romák számára elérhetõek lettek a lakásépítési kedvezmények. 

Egyfelõl 24 új ház készült el, illetve épül fel a közeljövõben, ami a kör-
nyékbeli roma vállalkozóknak számottevõ munkalehetõséget teremt. De az
építkezés munkát ad a szegény romáknak is, akik – megint csak patrónu-
suknak köszönhetõen – segédmunkásként napi háromezer forintot keres-
nek azzal, hogy építik a saját házukat.42 Ehhez jön az önkormányzattól az
új lakással, rászorultság alapján járó havi 12 ezer forintos lakásfenntartási
támogatás, illetve sokaknak az új házra felvett jelzálogkölcsön, amibõl végre
megvehetik a régóta sóvárgott tartós fogyasztási cikkeket. Így jelentek meg
az utóbbi néhány hónapban Láposon is (a Milliomosékét nem számítva) az
elsõ „cigányladák”.

A z  e r õ s  k ö t é s e k  e r e j e  –  é s  g y e n g é j e

A jóléti támogatásokon, illetve az eddig bemutatott sajátos habituson túl a
láposi cigányok számára a nagycsaládi kötelékek óvó-védõ hálója az, ami
segíti a szorongató gazdasági helyzetben a túlélést. (Így van ez más sze-
gény csoportok esetében is. Vö.: Stack, 1985; Granovetter, 1991.) Elsõsor-
ban a „származási család” az, akire mindig lehet számítani. (Young–Willmott,
1999) „Ki segít, ha megszorulok? A testvéreim [öt gyerek], a közelebbi ro-
konság. Ideadjuk egymásnak, ami kell, élelmet, gyógyszert. Elfogy a só,
cukor – hozzájuk megyek, idegenhez csak nem megyek. Ennyi testvér közül
azért mindig van valakinek.” De nemcsak az alapvetõ fogyasztási cikkeket
lehet beszerezni a családtól, számtalan egyéb segítséget lehet kapni: ha az
asszonynak éppen alkalmi munkán dolgozik az ura, a fiútestvérek hoznak
fát az erdõbõl; ha el kell mennie orvoshoz a nagyobb gyerekekkel, a lány-
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testvérek nemcsak vigyáznak az otthon hagyott csecsemõre, de meg is
szoptatják õt stb. 

Az erõs kötéseknek azonban van egy nagy gyengéje: a „megkötõ” családi-
rokoni kapcsolatok egyben komoly akadályokat gördítenek a társadalmi
mobilitás útjába, ezzel, ahogy arra már Granovetter is felhívta a figyelmet,
„a szegénység önfenntartó forrásává” is válhatnak. (Granovetter, 1991)

Az alábbi három – a továbbtanulás, a munkavállalás, illetve a migráció
területérõl vett példa – mindezt jól illusztrálja. Láposon (a szegénység, illetve
egyéb okok miatt) az erõs nagycsaládi kötelékek, pontosabban az azokból
való kikerülés félelme az egyik visszahúzó erõ a továbbtanulás szempontjá-
ból. Nagyon erõs elszántság kell ahhoz, hogy valaki a helyi cigány közös-
ség, fõleg a nagycsalád felõl jövõ nyomás ellenében elengedje gyermekét a
45 kilométerre lévõ (mellesleg nem túl magas színvonalú) szakiskolába –
az egyedüli olyan középfokú oktatási intézménybe, amely a szegény láposi
cigányok számára, ha nagy lemondások árán is, de elérhetõ. 

B.-ék példája minden magyarázatnál plasztikusabban érzékelteti a „gettó-
lakó” láposi roma gyerekek továbbtanulásának útjában álló akadályokat. B.,
az anya, sok szempontból „Újítónak” számít a helyi cigányok között. Õ volt az
elsõ, aki 16 éves fejjel kezdett szülni, barátnõi pedig követték a példáját.
És most õ az egyike az elsõknek a telepi cigányok közül, aki megkísérli ki-
taníttatni öt lánya közt a legnagyobbikat, a 15 éves Szandit. 

A nehézségek azzal kezdõdtek, hogy meg kellett gyõzni Szandi barátnõ-
jének, Szabinak a szüleit, hogy õk is engedjék el lányukat a városi iskolába
– a láposi romák ugyanis soha nem mozdulnak ki falujukból egymaguk-
ban. Mindenhova csak csoportosan mennek: kor- és sorstársaik társasága
biztonságot nyújt nekik az ellenséges gádzsó „nagyvilággal” szemben. „Ha
Szabi nem ment volna, akkor nem menne Szandi se. Színtiszta olyanok,
mint a testvér. Õk együtt esznek, még egymás bugyiját is elhordanák” –
mondják róluk szüleik. Már a meggyõzés sem bizonyult könnyû feladat-
nak: „Alig akarták elengedni Szabit. Tudod, hogy van, azér’, csak féltik a
gyerekeket a bajtól, a betegségtõl… nehogy narkózzanak. Mégiscsak kien-
geded a faluból a nagyvilágba õket. Én vittem bele Szabi szüleit [a to-
vábbtanulásba], én nyitottam fel a szemüket. Még az anyjáék is lebeszél-
ték [a nagyszülõk], úgysem lesz belõle semmi.” A továbbtanulással
szembeni nehézségeket fokozza – a szegénység mellett – a helyi cigány kö-
zösség rosszallása, a felõlük érkezõ visszahúzó erõ. „Miránk is úgy izélnek
a cigányok… minket annyira nevetnek itten”, mondja Szabi meg Szandi
anyja, „olyanokat beszélnek, hogy »Majd mi lesz belõlük?! Nagy Tanárnõ?!
Nagy narkós, meg kurva, az lesz!« Irigyek, de nagyon!” Mindez csak azt
mutatja, hogy a láposi nincstelen romák egyenlõségen alapuló társadalma
nem tûri, ha valaki kiválik közülük – ha bármiben is különbözik tõlük. 

E társadalmi nyomás, közösségi presszió ellenében kellene oly nagynak
lennie a többségi társadalom felõl érkezõ elismerésnek, „jutalmazásnak”,
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hogy az motiválni, támogatni tudja a kiemelkedni vágyó szülõk sokszor heroi-
kus küzdelmét a gyerekért. „Mindig mondom Szabinak: anya meg apa bízik
benned, te is vigyázzál magadra, nem Láposon vagy… annyit imádko-
zok, hogy a jóisten ne hagyja õket elveszni… így harcolunk a gyerekér’
annyira…  majd más is meg fogja tudni, min megyünk keresztül… De õk
[a helyi cigányok] ezt nem fogják végig csinálni… én abból a csöpp csalá-
diból elteszem a tízezret Szabinak, másik tízet meg cipõre, hogy ne neves-
sék az iskolában, hogy megint lukas a bakancsa… De õk? Ahogy jön, úgy
jön… csak cigaretta legyen meg enni legyen… Az iskolában mondták,
hogy Szabiék szépen illeszkednek, meg tanulnak… Oszt’ engem meg
olyan büszkeség töltött el… Akkor azt gondoltam: Istenkém, nem veszem
én el a lehetõséget a gyerektõl, hogy tanuljon, ismerje meg a világot.”43

A továbbtanulás mellett a fiatalok falun kívüli munkavállalását is vissza-
veti (egyéb okok mellett) az erõs kötések ereje. A 25 éves K. – barátjával
együtt – azon kevesek egyike volt, aki láposi cigányként munkát kapott a
bordói faüzemben. Reggel hatra kellett járniuk, amihez, nem lévén ebben
a korai órában buszjárat a két település között, ötkor kellett biciklire ülniük
Láposon, hogy egy óra alatt áttekerjenek Bordóba. K. barátjának hamaro-
san elege lett a korai bejárásból a sötét, téli hajnalokon, sokszor cudar idõ-
ben való biciklizésbõl, a nehéz munkakörülményekbõl meg a segélyhez képest
nem túl magas fizetésbõl. Két hónap után kilépett – hamarosan követte õt
K., akit még anyja is féltett attól, hogy egyedül biciklizzen a sötét, erdei
utakon. „Ha nincs senki, aki menne vele a faluból, inkább maradjon
csak õ is itthon, majd a polgármester felveszi közhasznúra.” Mikor felve-
tettem, hogy miért nem próbálkozik Miskolcon vagy Pesten, hiszen a
szomszéd településekrõl is több fiatal roma jár Pestre maszekolni, mert ott
sokkal több a munkalehetõség, K. csak megvonta a vállát: „Innen a faluból
senki nincs, aki dolgozni tudna, egyedül meg hova menjek?! Nem ismerek
arrafelé senkit, itt van minden családom, haverom. Meg a Mamát [nagy-
mamát] se hagynám itt, igen beteges… Kiskoromtól õ nevelt…”

Ugyancsak a (kiterjedt) családhoz való ragaszkodás, illetve annak szoli-
daritási hálójától való függés – amely ugyanakkor, ne feledjük, a szegények
egyik legnagyobb erõforrása – az, ami az elvándorlás ellenében is hat. B. P.,
három iskoláskorú gyerekével és feleségével már évek óta kísérletezik az-
zal, hogy elköltözzön Láposról egy gazdaságilag jobban prosperáló vidékre,
mert szerinte „a láposi cigányok között semmilyen jövõ nem vár a gyere-
kekre”. Fél éve adódott a nagy lehetõség: Miskolctól nem messze, egy
munkaalkalmakban bõvelkedõbb faluban sikerült házat vennie a szocpol-ból.
Három hónap sem telt el, és B. P.-ék visszakerültek Láposra – csak immár
még rosszabb körülmények közé, mert korábbi viskójukat eladták a férfi
egyik testvérének. Hogy miért jöttek vissza? „Az asszony igen beteges nekem,
többször rosszul lett, míg én munkába voltam, a gyerekek meg iskolába”
– magyarázta B. P. „Nem ismertünk ott senkit, nem volt senki, aki ránézett
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volna, akár meg is halhatott volna. Végül is a család végett voltam kény-
telen visszajönni Láposra. Itt legalább van, aki segítsen neki, míg én dol-
gozok.” (B. P. az egyetlen szakmunkás képesítéssel rendelkezõ roma Lápo-
son, aki korábbi munkahelyi kapcsolatának köszönhetõen egy miskolci
roma vállalkozótól több hónapos alkalmi munkákat kap a város különbözõ
építkezésein.)

Egy másik út: elkülönülés helyett beolvadás – a bordói példa44

Bordón ma 715-en laknak, ebbõl közel 20% a „cigányok” aránya. A bordói
cigánynak nevezett embereket azonban a helyi paraszti társadalom csupán
– tudni vélt – származásuk alapján tartja romáknak, amúgy messze a kör-
nyéken úgy beszélnek róluk, mint „nem igazi” vagy „paraszt-cigányokról”,
megkülönböztetvén õket a környék településeinek „igazi” – a többség által
homogén csoportnak vélt és erõsen stigmatizált – cigányaitól. 

Az itteni „paraszt-cigányok” identitásának – mindennapi praxisaikat,
megélhetési stratégiáikat is meghatározó – két fõ eleme a teljes elkülönbö-
zõdés az általuk „igazi cigányoknak” nevezett, a környékükön szép szám-
mal élõ romáktól, valamint a helybéli parasztokhoz való hasonulás. Ezt
mutatja az alábbi két idézet is.

„Mi nem olyanok vagyunk, mint az igazi cigányok, hogy két nap füstöl
a kémény, utána meg éheznek. Mi olyanok vagyunk, hogy a nyugdíjat be-
osztjuk, akár a parasztok. A bordói cigányok próbálnak méltók lenni a
jó hírükhöz.”

„Hiába ott a C betû a hátamon, teljesen úgy viselkedek, mint a pa-
rasztok. Én azért szoktam busszal járni, mert amit a vonaton lemûvel-
nek a cigányok, az borzalmas. A  többségük nem tud csak hangosan be-
szélni, nem tudja megmondani másképp, mit akar. Vannak, aki belém
kötnek, mert én nem úgy viselkedek, mint õk.”

Ez a kettõs, paraszt-cigány identitás tükrözõdik abban is, hogy Bordón
hosszú évekig nem mûködött cigány kisebbségi önkormányzat. 2002-ben
is csak a nem roma polgármester kezdeményezésére, a források bõvítése
céljából és egy országos cigány szervezet agitálására alakult meg. Ahogy maga
a kisebbségi önkormányzat vezetõje mondja: „Az volt a legnagyobb célunk,
hogy maradjon meg a jó kapcsolat parasztok és cigányok között.”

Történeti elõzmények

Míg a láposi romák története a szegregáció és az integráció korszakainak
változásaként mutatható be, addig a bordóiaké jóval inkább egyenes vonalú
pályát írt le – legalábbis, ami a település társadalmának legújabb kori törté-
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nelmét illeti. Bordón, egy hosszabb szegregációs korszak után – a Tornai-
medence kistérségében gyakorlatilag egyedüli településként45 – megvaló-
sult az, amire a retorika szintjén az országos politika is törekszik: a romák
integrációja, „beilleszkedése” a többségi társadalomba. Ennek a szegregáció-
tól a befogadásig vezetõ, a környékbeli, cigány lakossággal rendelkezõ tele-
pülések esetében is kivételesnek tekinthetõ útnak az értelmezésére külön-
bözõ magyarázatokat adnak a történet különbözõ szereplõi. 

A falubéli parasztok (gádzsók, azaz nem cigányok) kollektív emlékezete
azt tartja, hogy a mai bordói cigányok két dolognak köszönhetik szerencsé-
jüket, vagyis azt, hogy a környék gettósodó településein élõ, zömében
munkanélküli roma lakossággal ellentétben parasztosodni tudtak. Egyrészt
õseiknek: „itt a Berkik kötöttek házasságot a Lakatosékkal – szerencsés
populáció, amelyik jó alapról indult”, valamint a településen lakó magya-
rok befogadó készségének. 

A bordói – életmódjukban a parasztokat követõ, ezért magukat is több-
nyire „paraszt-cigánynak” nevezõ romák egyrészt elfogadják a nem cigá-
nyok magyarázatát: „itt olyan jók a népek, a parasztok is jók, segítenek
minket… Itt nincs is olyan, hogy paraszt vagy cigány…”, másrészt szinte
mindõjük hangsúlyozza, hogy azért õk maguk is nagyon sokat tettek a jó
kapcsolatért. „Bordóba itt úgy mondják, cigány nincs. Mi úgy is élünk,
mint a paraszt. Mi mentünk a parasztok után, megfigyeltük, õk mit csi-
náltak, aztán törekedtünk. Öltözködésbe, viselkedésbe mások vagyunk,
mint a cigányok. Rakjuk el a befõttet, a lekvárt, mindenki állatot tart.
Templomba járunk ugyanúgy, mint a parasztok.” Vagy egy hasonló típusú
vélemény: „Mi próbálunk méltó lenni ahhoz, hogy befogadtak bennünket
a parasztok. Itt nézik egymást a cigányok, egymást húzzák: ha az egyik
vesz egy hûtõládát, már a másik is akar magának.”

A mintegy 40 háztartásból álló bordói cigány népességben készített élet-
útinterjúkból felgöngyölíthetõ, elmúlt évtizedekre vonatkozó narratív tör-
ténet azonban ezeknél a magyarázatoknál árnyaltabb képet ad.46

Egyrészt a nagyjából az 1920-as, 1930-as évekig visszavezethetõ család-
történetekbõl kiderül, hogy a ma itt élõ romák közül többen is akadnak,
akiknek már a dédszülei is valamennyire „parasztosodtak” – sokan közülük
vegyes házasságban éltek. Többen is büszkén mondták, hogy már az apai
vagy anyai nagyapjuk is paraszt volt, és hogy „ez a vér csergedez a gyerme-
keikben is”. De talán mindennél beszédesebb, ha két – Bordón viszonylag
tipikusnak tekinthetõ – kiterjedt család történetét mutatjuk be, megrajzolva
családfájukat.

A ma ötvenes éveiben járó D. E. szendrõi „félvér”-nek nevezte magát,
mikor származásáról kérdeztem. Kiderült: apja szuhogyi „keverék” (értsd:
félcigány) volt, anyja pedig szendrõi cigány. Az apai nagyapa „magyar föld-
mûvelõ” volt Szuhogyon, aki szendrõi cigány lányt vett feleségül. Az apai
nagyapa elõkelõ (paraszti) származása, illetve vagyona miatt („még lovuk is
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volt”) E. apja „mindig olyan feljebbvalónak érezte magát”. E. hét testvére
Szendrõn maradt, õ az egyetlen, aki Bordóba került, miután egy „jó család-
ból származó” bordói cigányhoz ment feleségül. Férje az egyik tõsgyökeres
helyi B. családból való, jelenleg rokkantnyugdíjas, korábban 25 évig Ormos-
bányán dolgozott. E.-ék három gyermeket vállaltak: „A testvéreimnek –
Szendrõn – mind több van, ott divat a sok gyerek. Itt nálunk Bordón nem
divat. Én nem ítélem el õket, mert ott ez a szokás, de õk megítélnek, hogy
nekem csak ennyi van… meg hogy mi, bordói cigányok rátartibbak
vagyunk.” E. gyerekeit mind kitaníttatta: lánya, aki követve a „családi hagyo-
mányokat”, szintén egy környékbéli paraszthoz ment feleségül, kereskedelmi
szakközépiskolában érettségizett, néhány évig szociális gondozóként dol-
gozott, jelenleg gyesen van otthon, anyja szerint „még ennyi tudással sem
érvényesül”. Egyik fia, akinek szobafestõ-mázoló szakmája van, szintén vegyes
házasságban él: ózdi magyar lányt vett feleségül, aki örült, hogy házassága révén
jó családba, biztos megélhetési viszonyok közé került. A lány apja sok évvel ez-
elõtt meghalt, anyja rokkantnyugdíjas, nyolcosztályos végzettségével, szociális
gondozói szakmájával a munkalehetõségekben amúgy sem igen bõvelkedõ Óz-
don nem sok kilátása volt egy jobb társadalmi státus megszerzésére. Harmadik
gyermekük jelenleg ipari szakmunkástanuló Kazincbarcikán.

Egy másik, a bordói romákra ugyancsak jellemzõnek tekinthetõ család-
történet szintén fontos, a mai cigányok paraszti életmódra törekvõ aspirá-
cióinak elõzményeit feltáró mozzanatokra hívja fel a figyelmet. A jelenleg
ötvenes éveiben járó S. Gy. nagyapja – az egyik régi bordói cigánycsalád
sarja –, az 1917-ben született S. B. egy „félvér” lányt hozott magának fele-
ségül Rakacáról.47 A családi legenda büszkén tartja nyilván, hogy Gy. anyai
nagyapja parasztkovács volt Szakácsiban. Gy. az interjú során többször is
felemlegette, hogy „ez a nagyapai örökség csepereg a gyerekekben… test-
véreim is fehérbõrûek”. Gy. szüleinek öt gyermeke született, õk ma kettõ
kivételével mind Budapesten élnek. „Szinte minden testvérem magyarhoz
ment, egy se cigányhoz. Nagyképû is mind.” Gy. maga az egyik helybéli B.
fiúval házasodott össze. Míg Gy.-nek a bordói roma nõk zöméhez hasonlóan
nyolcosztályos végzettsége van, addig 1936-ban született férje az ötvenes
években a felnõttképzés keretében megszerezve a nyolcosztályos végzett-
séget, a helyi paraszt komáját követve, Ormosbányán dolgozott, vájárként
lehúzva 30 évet. Jelenleg tüdõembóliával leszázalékolva rokkantnyugdíjas.
Gy.-éknek három gyermeke van, mind szakiskolai végzettségû, mindnek
két-három saját utóda van. Gy.-ék lánya szintén vegyes házasságban él. Egy
borsodi faluból származó, paraszti származású, pék szakmával rendelkezõ
férfihez ment feleségül.

A két családfa fontos tendenciákra hívja fel a figyelmünket a „bordói csoda”
történeti elõzményeivel kapcsolatban.48 Elõször is arra, hogy legalább két
generációval ezelõtt megkezdõdött a bordói romák parasztosodása (ami
Láposon egyáltalán nem volt jellemzõ). A nagyszülõk közül még azok is,
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akik maguk nem voltak magyar származásúak, vagy nem éltek legalább vegyes
házasságban, csordásként, kondásként vagy éppen libapásztorként a parasz-
tokhoz jártak dolgozni, és eltanulták tõlük a gazdálkodást, továbbadván a
tudást gyermekeiknek. „Az anyósom a falu libapásztora volt. Tõle tanul-
tam a gazdálkodást. Sokszor hajnalban kivert az ágyból, azt mondta,
lyányom, nem lustálkodunk, gyerünk kapálni.” A másik fontos dolog,
ami szintén elõkerül a családi történetekben, az a két etnikum között régeb-
ben mûködõ komaság intézménye, ami elõsegítette a romák integrációját
a helyi társadalomba. 

Az ötvenes évektõl kezdõdõen Bordón – ahogy más településeken is
(lásd Blau, 1964; illetve az erdélyi falvakban Toma, 2005; de akár még Lápo-
son is Durst, 2002) jellemzõ volt, hogy cigányok magyarokat kértek fel
gyermekeik keresztszüleinek (így válván velük komákká), és a magyarok
ezt szívesen is fogadták. Bár Blau (1964 – idézi Toma, 2005) szerint igazi
komaság csak a társadalmi hierarchia azonos fokán lévõ, egyenlõ felek között
jöhet létre, ennek ellentmond a magyar falvakban a cigányok és a parasz-
tok között mûködõ komaság intézménye. (Toma, 2005) Miközben Bordón
– és Láposon is – igaz (volt korábban), hogy ez az intézmény képezte a leg-
erõsebb kapcsolódási pontot a többségi (paraszt) lakossághoz, és hogy a
komaság sokkal inkább reciprok jellegû kapcsolatnak tekinthetõ, mint a felek
közötti teljes aszimmetrián alapuló patrónus–kliens viszony,49 azért koma-
ság ide vagy oda, a parasztok mindig is magasabb státusúnak tartották ma-
gukat a cigányoknál.50 Ezt mutatja az is, hogy bármennyire jó volt a viszony
romák és nem romák között, azért arra egyetlen esetben sem került sor
korábban, hogy falubéli paraszt házasodott volna össze falubéli cigánnyal.
Az elmúlt tíz évben is csupán egy ilyen vegyes házasság köttetett, a többi
esetben az egyik házastárs más településrõl származik, viszonylag alacsony
státusú, legfeljebb szakmunkás végzettséggel rendelkezik. Az etnikumok közöt-
ti határok tehát még egy olyan falu esetében is nehezen átjárhatóak, amely
többek között arról híres, hogy sikeresen integrálta cigány lakosságát. 

A mai visszaemlékezések azt is sejtetik, hogy a komáknak ráadásul egy-
fajta patrónusi szerepük is volt Bordón. „Itt a parasztok mind Ormos-
bányára jártak dolgozni, a komák húzták maguk után a cigányokat is,
így lettek õk is bányászok.”51 A mai fiatalok között azonban már megszûnt
a komaság intézménye. „Nemigen emlékezek, hogy bárkinek is közülünk
paraszt lenne a rokona. De a kapcsolat az igen jó.  Akármilyen rendezvény
van a faluban, a magyarok együtt mulatnak a  cigányokkal. Megállnak
velük beszélgetni az utcán, fiatalok is szórakozóhelyen, munkahelyen jól
megvannak egymással, munka után összejárnak. Ma nem komaság van,
hanem vegyes házasság” – mondta egy alkalommal a helyi cigány kisebb-
ségi önkormányzat vezetõje. Szavaival teljesen egybecsengenek társai véle-
kedései. Ma a bordói cigányok a falu parasztjaival közel egyenrangúnak érzik
magukat. A külsõ szemlélõ számára is úgy tûnik, hogy valóban integrálódni
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tudtak a település gazdasági, társadalmi életébe, amit az is jelez, hogy míg
a közeli elcigányosodott Láposon a cigány olyan „kliensnek” számít, akivel
szívességet tesz a paraszt, a „patrónusa”, ha a ledolgozott nap után egyálta-
lán enni-inni ad neki, addig Bordón a paraszt–cigány gazdasági kapcsolatokat
egyértelmûen a reciprocitás jellemzi.52 Itt – ellentétben a magyarok és cigá-
nyok lakta falvak többségével – nemcsak a cigány megy a paraszthoz, de a
paraszt is eljön a cigányhoz segíteni a sürgõs, egyszerre sok munkáskezet
igénylõ mezõgazdasági munkáknál. „A kaláka még ma is mûködik: ha
hívnak, elmegyek a parasztoknak segíteni, de õk is eljönnek nekem szán-
tani, amit aztán beszámítok nekik legközelebb. Itt nincsen az, mint má-
sutt, hogy elmész a parasztnak dolgozni, aztán kihasznál”— mondja az
egyik bordói roma.

Bár a fentebb bemutatott családtörténetekben nem kerül elõ, de a bor-
dói romák – falubéliek által sikertörténetként értékelt – integrációjában
nagy szerepet játszott a mindenkori településpolitika, illetve a helyi vezetõ
személye is. „Bordón a helyi vezetõség gondot fordított arra, hogy ne le-
gyen a faluban cigánytelep” – ezt tartja a helybéli öreg parasztok kollektív
emlékezete a cigányok sikeres integrálása egyik kezdõlökésének. Az ötve-
nes évek végén még Bordón is telepen laktak a romák. A telep a Bódva
folyó közvetlen közelében feküdt.53 A Bódva sokszor kiöntött, elöntötte a
telepet, s a cigányoknak néhány nap alatt kellett új házaikat felhúzniuk.
Ezt megelégelve, a helyi tanács úgy döntött, hogy behozza õket a faluba,
ingyen házhelyet juttat nekik a község tulajdonában levõ földterületbõl. 

A gádzsók a sikertörténet másik okaként azt emelik ki, hogy „itt a veze-
tés soha nem segélyt adott a romáknak, hanem munkát”. Ez volt a filozó-
fiája az akkori tanácselnöknek, aki ugyan ingyen házhelyet biztosított a te-
leprõl kikerült romáknak, de cserébe elvárta tõlük, hogy maguk építsék fel
a házaikat. A mai cigány házak zöme akkor, az ötvenes években készült el,
kalákában. „Nemcsak a telepi emberek voltak egy kalákában az építõcsa-
patban, hanem a bányabeli brigád tagjai is” – emlékeznek vissza a régi
idõkre a falubéliek.54

De a jelenlegi településvezetõ is ugyanezt a segélyellenes filozófiát követi,
amikor úgy véli, nem halat, hanem hálót kell adni az emberek kezébe. „Itt
nálunk nem állami támogatásból kell élni, hanem közhasznúra kell
menni. Míg mi évente 300–400 ezer forintot osztunk ki segélyre havonta,
addig Láposon 3 milliót” – mondja a polgármester.55 Ugyancsak a település-
politikának, illetve a település viszonylagos fejlettségének köszönhetõ,
hogy bár innen is nagy volt az elvándorlás, a kontraszelekció („az [romák]
értelmesebbjei elmentek Budapestre, Miskolcra vagy nagyobb városokba,
mindenesetre közelebb a munkahelyekhez” – mondta a polgármester), ad-
dig a régi bányászcsaládok közül sokan itt maradtak. Míg korábban – akár-
csak a parasztok – õk is csak háztájiztak (másodállásban foglalkoztak álla-
tokkal meg a földdel), addig ma már „fõállásban” próbálnak megélni a
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gazdálkodásból. Néhányuknak két-három hold saját tulajdonú földje van,
amit családtagjaik tagi részarányként hoztak ki a téeszbõl, de legtöbbjük a
parasztoktól bérel termõföldet.56 A földmûvelés mellett állatot tartanak, és
elvétve napszámba járnak a helyi parasztokhoz. 

Így Bordó – ellentétben a környékbéli, gettósodó aprófalvakkal, mint ami-
lyen Lápos is – nem veszítette el parasztosodott középosztályát. A mai fiatalok
közül azonban már egyre többen vállalnak munkát a távolabbi városokban,
mert nem látnak többé fantáziát a gazdálkodásban. Errefelé a munkanélküli-
ség sem olyan súlyos, mint a környék egyéb, cigányok lakta településein.

4. táblázat. A roma lakosság foglalkozás szerinti megoszlása Bordón (2004)

Forrás: saját adatfelvétel.

B. T. például a 300 kilométerre lévõ kiskunfélegyházai húsüzemben ta-
lált magának állást: „Az unokatesóm ott lakik, szóltam neki, hogy szerez-
zen már nekem is valamit”. Hetente ingázik, csak hétvégére jár haza a falu-
ba. „Igen hiányzik a család. Ha valaki anyás volt, akkor én az voltam.
De életet kell kezdeni, azt meg nem lehet munka nélkül.”57

De nemcsak a középréteg helyben maradásában, hanem a bordói cigá-
nyok – a többi környékbeli, szegregált romához képest – integrálódott közös-
sége „zártságának” fenntartásában, a máshonnan betelepedni vágyó szegé-
nyebb romák távoltartásában is komoly szerepe van – egyelõre – a helyi
településvezetésnek. Bordóba ma sem engedik beköltözni a „nem bordói
minõségû”, értsd nem asszimilálódott romákat. Ahogy erre mondják, a „dögös
cigányok” betelepedése ellen leginkább maguk a bordói romák tiltakoznak,
hiszen a beköltözõk eddig megszerzett jó pozíciójukat veszélyeztetik. 

Nemrég egy hátrányos helyzetû család telepedett be a faluba, megvásá-
rolván szocpolért egy megüresedõ parasztházat. A polgármester így meséli
a „barátságos kiûzetés” történetét: „A beköltözõ család hozta a rokonait,
egyre többen lettek. Jártak ki a fenyvesbe, jöttek nekem a szomszédok jelen-
teni. Ez Láposon nem téma, de itt nálunk nincs fáért járás. Végül a helyi
cigányok maguk írtak nekem egy közös beadványt, amiben kérték, hogy
próbáljak meg valamit tenni. Végül 1,5 millióért megvette az önkor-
mányzat a betelepülõktõl a házat”.
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A település vezetése azonban nem minden esetben tudja kivédeni a nem
kívánatos beköltözéseket: a beházasodás ellen nincs fegyver a kezében. A bor-
dói cigányok nagy ellenérzéssel fogadták, hogy két éve egyik társuk, a közösség
normái szerint addig is fehér hollónak számító egyik B. – elsõ felesége halála
után – Láposról, a cigánysorról hozott magának feleséget, ráadásul nem is akár-
milyet: egy tizenöt éveset, aki a láposi „divat” szerint (Durst, 2002) hamarosan
meg is ajándékozta férjét egy újszülöttel.58 A láposi fiatalasszony, R. beköltözésé-
nek azért sem örülnek a bordói cigányok, mert attól tartanak, hogy követik
majd a testvérei, rokonai Bordóba, ahol az önkormányzatnak lassan kifogynak a
tartalékai, hogy az összes üresen álló házat felvásárolja a faluban nemkívánatos-
nak minõsülõ, betelepülni vágyó cigányok orra elõl, és akkor, ahogy itt mond-
ják, „elkezdõdik majd a lavina, amit nem lehet megállítani”.

A bordói cigányok sikeres integrációjának egy további fontos eleme a
többi település szegregált cigány lakosságához képest, a minden generációt
illetõen magasabb iskolai végzettség. (Lásd 3. és 5. táblázat.)

5. táblázat. A bordói roma férfiak iskolai végzettség szerinti 
megoszlása korcsoport szerint, %-ban (2004)

Forrás: saját adatfelvétel.

A falu öregjei – a bordói csoda okáról érdeklõdvén – mindig felemlegetik a
kutatónak a bordói cigányok iskolai expanziójának kezdetét: az ötvenes évek
legendás hírû református lelkész tanítóját, aki – idézem a parasztokat – „felis-
merte, mi az ember valós érdeke, elkezdte a felnõttoktatást, becsábította a
sihedereket az iskolába. Mert ahhoz, hogy a cigány ember vájár lehessen, el
kellett végeznie legalább a 8 osztályt. A cigány ember aztán a saját bõrén
tapasztalta, hogy van értéke az iskolai bizonyítványnak, és a gyerekeinek is
már ezt adta tovább.” De nemcsak az iskolai végzettség növekedése, hanem
vele együtt valószínûleg a születéskorlátozás terjedése is hozzájárult a bordói
romák helyi társadalomban való megkapaszkodásához, illetve státusnöveke-
déséhez. Bordón nemcsak a mai középkorúak – befejezett termékenységû-
nek tekinthetõ – generációjának, de már azok szüleinek is számottevõen ke-
vesebb gyereke volt, mint a láposi szegregált cigányoknak. (Lásd 6. táblázat.)

Itt az a társadalmi norma, hogy „az ember annyi gyereket vállaljon,
amennyit tisztességgel fel tud nevelni: ki tud taníttatni, meg tudja neki
adni azt, amit õ elért, meg egy kicsivel többet. Ott, ahol már három gye-
reknél több van, elvadul minden, megette a fene az egészet”.
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Az újabb körzetesítés hatása

A bordói „sikertörténetet” azonban mostanában egy sötét felhõ árnyékolja
be: a legújabb országos körzetesítési hullám hatása. Az oktatási törvény vál-
tozása, a 2007 szeptemberétõl életbe lépõ új, jelentõs forráscsökkenéssel
járó normatív támogatási rendszer veszélybe sodorta a bordói nyolcosztá-
lyos általános iskolát is, amelynek mûködéséhez a fenntartó települések,
mindenekelõtt Bordó önkormányzata, már eddig is kénytelen volt saját
forrással hozzájárulni. Bordó polgármestere úgy számolt, hogy az intéz-
mény 180 gyerekkel fenntartható lenne, és a tagiskolává válástól is megme-
nekülhetne. Ehhez az ideálisnak gondolt létszámhoz azonban hiányzik 70
fõ, és a polgármester hónapokig törte a fejét, hogyan menthetné meg az ál-
talános iskolát. Több verzió is felmerült – többek között a láposi település-
vezetõ is felajánlotta, hogy „kisegíti Bordót 25 jó tanuló, rendes cigány gye-
rekkel”, de ekkor még mindig hiányzott volna 55 fõ az üzemeltetéshez.
„Ahhoz, hogy megmentsük a helyi iskolát, mind a 78 láposi gyereket be
kellett volna hozni. Ezt pedig senki nem akarta itt” – mondja a bordói pol-
gármester.59 Végül az a megoldás született, hogy a bordói általános iskola
1–6. osztálya, az sz-i körzeti iskola tagjaként helyben marad, a 7–8. osztályt
pedig „bekörzetesítik” Sz.-re. Sz. is jól jár, hiszen megerõsödik a maga inga-
tag pozíciója – az ottani 228 gyerekbõl 78-at a láposi polgármester „ad be a
közösbe” –, és egyelõre Bordó is meg tudja tartani a maga tagiskoláját.60

Az iskola sorsáról döntõ falugyûlés után néhány nappal Bordón zártkörû
rendezvényként meghirdetve falunapot rendeztek.61 Az esti diszkóra három
láposi roma fiú is megpróbált bejutni. Mikor azt a választ kapták a bejáratnál
õrködõ polgármestertõl, hogy „ez zártkörû rendezvény, nektek itt nincs helye-
tek”, kitört a verekedés. A bordói polgármester elmondása szerint: „Az egyik
rögtön a nyakamat célozta meg, a mellettem álló három bordói cigány
mentett csak meg. Õ hármukat viszont megszurkálták rendesen, mentõ vitte
el õket. Késõbb aztán én is kaptam egy vágást – ha csak fél méterrel arrébb
ér, a vesémet találja el. És még azt mondja a láposi polgármester, hogy kéz-
ben tartja a cigányait… Az õrszobáról persze egy rövid kihallgatás után
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Forrás: saját adatfelvétel 2004 telén, illetve védõnõi adatlapok.
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aznap este kiengedték õket. Azt mondták, önvédelembõl tették, amit tettek.
Ezt a fajta agresszivitást azért jobban kellene kezelni.”62

A láposi polgármester azonban, jó patrónushoz illõn, kiáll a cigányai
mellett. Azt hangsúlyozza, hogy azért „volt ennek a késelésnek némi elõz-
ménye – nem kellett volna a láposi romákat annyira pocskondiázni az
iskola megmentésére összehívott falugyûlésen”.63

Mindez azt mutatja, hogy a szegények magára hagyott mikrotársadalma
maga tesz igazságot sérelmein önbíráskodással – és mindebbe a többségi
társadalom büntetõ szervei jobbnak látnak nem beavatkozni. Ha pedig ez a
folyamat eszkalálódik – aminek vannak már egyéb jelei más, környezõ el-
cigányosodó településeken is –, az komoly veszélyeket rejthet magában.

Következtetés

A cigányok története csakis az õket körülvevõ nem cigány társadalom kon-
textusában értelmezhetõ. (Okely, 1983) Ez az a kontextus, amely történeti
beágyazottságával, a társadalomtörténeti elõzmények sorozatával meghatá-
rozza mai mindennapjaikat is: azt, hogy vajon szegregáltan, saját gettójuk-
ba bezárulva, egyfajta „árnyék” vagy „társadalom alatti társadalomban” élnek,
annak fõáramához leginkább csak fõ patrónusaikon vagy a velük kapcso-
latba kerülõ egészségügyi dolgozókon, illetve a média közvetítette virtuális
valóságon keresztül kapcsolódnak, vagy helyi társadalmuk (valamennyire)
integráns részei, bár még mindig kemény küzdelemben származásuk stig-
maként hordozott bélyegével. 

Mindez azonban korántsem csak az érintettek magánügye. Ahogy a tanul-
mányban bemutatott késelés története is jelzi, a szegénység, a kirekesztett-
ség már rég nem a mikroközösségek, az érintett települések saját problémája.
A gettó köré ma már nem húzhatók falak, a gettólét következményei már rég
nem a település határáig terjednek, hanem sokkal tovább. (Ladányi, 2005)

Ha a társadalom továbbra is magára hagyja ezeket a hátrányos helyzetû
településeket abban, hogy a decentralizáció jelszava alatt maguk kezeljék
a nem maguk generálta társadalmi problémákat, ugyanakkor pedig a gaz-
daságossági szempontokra hivatkozó centralizáció (újrakörzetesítés) kere-
tében elvonja az eleddig jól mûködõ infrastruktúráik egy részét, annak va-
lószínûleg megint évtizedekre kiható negatív – bár megint csak nem
szándékolt – következményei lesznek. Már most látszik, hogy az országnak
ezen a gazdaságilag mindig is hátrányos helyzetû kistérségében az el-
cigányosodó aprófalvak – a társadalom átlagához képest jóval gyorsabb
ütemben – újratermelik a szegény, iskolázatlan fiatalok tömegét. Azok a te-
lepülések pedig, amelyek eddig ki tudták védeni a gettósodást, infrastruk-
turális ellátottságuk megnyirbálásával, iskoláik újbóli bekörzetesítésével
népességük további kontraszelektív elvándorlására számíthatnak.
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Jegyzetek

1 A kötetben szereplõ többi esettanulmánnyal szemben ezen írásban nem saját nevü-
kön szerepelnek a települések. A szerzõ évek óta kutat e falvakban, s eddig megje-
lent tanulmányaiban is a Lápos, illetve Bordó nevet használta. [A szerk.]

2 Tóth Pál nevezte így a falut a Bordói Krónika címû helyi újságban megjelent egyik
cikkében. (Lásd Bordói Krónika, 1998. március)

3 Az 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció készítõi, alakítói úgy
képzelték, hogy az általuk „szerepkör nélkülinek” minõsített, életképtelennek nyil-
vánított aprófalvak, amelyektõl gyakorlatilag minden forrást és intézményt elvontak,
majd maguktól elnéptelenednek. (Beluszky, 1975; Havas, 1999)

4 Vö.: Castel, 1998.
5 Ezen a vidéken (mint az ország sok más helyén) a politikailag korrekt módon „romák”-

nak mondott emberek cigánynak nevezik magukat, és „parasztnak” a nem cigányo-
kat. Ezért cikkünk leíró részében mi is (többnyire) az õ terminusaikat használjuk.
Ami a statisztikai adatokat illeti, azokat is a helyi társadalom minõsítése alapján állí-
tottuk elõ: cigánynak, illetve „asszimilálódott cigánynak” azt tekintettük, akit kör-
nyezete annak tartott.

6 A polgármester – miután a régi lakók zömét átköltöztette az új házakba – szerette
volna feltúrni a mindenféle higiéniát nélkülözõ putrikat. Mire azonban a kiköltözések
másnapján felért a gépekkel a telepre, az már új lakókkal volt benépesülve. A régiek
ötvenezer forintokért adták el a fiataloknak húsz négyzetméternél nem nagyobb vis-
kóikat. A fiatal, kisgyerekes családoknak ily módon sikerült megszabadulni a szüleik
lakásában elviselhetetlenné váló túlzsúfoltságtól. A polgármester végül dolgavége-
zetlenül távozott a régi teleprõl: „Én segíteni jöttem. Csak nem dózeroltatom el a
házat a fejük fölül?!”

7 A rendszerváltás nyomán bekövetkezõ, elsõsorban a munkaerõpiac teljes átalakítá-
sán keresztül ható strukturális változásoknak a romák helyzetére gyakorolt hatásával
már számtalan kitûnõ tanulmány, könyv foglalkozott. (Hogy csak néhányat említ-
sünk: Ferge, 2002; Ladányi–Szelényi, 2004; Kemény–Janky–Lengyel, 2005; Kertesi,
2005; Neményi– Szalai, 2005.) Ezen írások szerzõi mind egyöntetûen állítják, hogy
a rendszerváltás legnagyobb vesztesei a romák voltak.

8 Ugyanezt találták Szelényi Ivánék Csenyétén. (Szelényi–Ladányi, 2004)
9 A legújabb romakutatások adatai szerint míg 1971-ben az ország roma népességé-

nek egyötöde élt a Lápost is magában foglaló észak-magyarországi régióban, addig
2003-ban már egyharmadra növekedett az arányuk. (Kemény–Janky–Lengyel, 2005)

10 A szelektív elvándorlás, illetve a helyi népesség kicserélõdésének folyamatát a szak-
irodalom már kimerítõen tárgyalta, és szemléletesen leírta. (Havas, 1999; Kemény–
Janky–Lengyel, 2005; Ladányi–Szelényi, 2004)

11 Ennek ellenére az Új úton lakók jelentõs státusnövekedésként élték meg a lakóhely-
változást. Így fogalmazta ezt meg egyikük: „Cigánysorról cigánysorra jöttem, de akkor
is jobb ez nekem. Szeretnék haladni, hogy megmutassam, lehet fejlõdni, lehet mit
kezdeni az élettel.”

12 A lakáscélú állami támogatásokról szóló, 12/2001. sz. kormányrendelet értelmében
– a fiatalok otthonteremtését elõsegítendõ – a gyermekes családok lakásépítési ked-
vezményt vehetnek igénybe. Ennek összege egy gyerek esetén 900 ezer forint, két
gyerek esetén 2,4 millió, háromnál 3,8, négynél 4,6 millió forint, minden további
gyermek esetében pedig további 200 ezer forint. Mivel a láposi roma családokban
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majd mindenütt négynél több gyerek van, alig akad, aki ne lenne jogosult e kedvez-
ményre. Kivételt csupán az a néhány család képez, amely már korábban „eladta” a
neki járó szocpol-támogatást – de késõbb látni fogjuk, õk is megtalálják a megfelelõ
stratégiát, hogy ne kelljen a putrikban ragadniuk. 

13 Szinte minden telepi családban még 2006 elején is az volt a legfõbb téma, hogy az
új házak felépítése a környékbeli településekhez képest elhúzódik. Egyikõjük így
tört ki egy alkalommal: „Ebbe bele vagyunk õrülve, ebbe a szocpolos házba! A pol-
gármester már évek óta nem tudja elintézni, csak ígérget mindenfélét. Pedig maga
is megmondta, hogy ami itt van Láposon, az már emberhez méltatlan körülmény.
Máshol érdekes, hogy el tudják intézni. A tévében láttam, hogy a sz.-i cigányoknak
is építik az új házakat… Én már csak egyre vágyok, olyan szép nagy házra. A gye-
rekek is mindig mondják: »anyu, mikor lesz saját házunk, fürdõszobánk?«”

14 A parasztok (értsd: a gádzsók, a nem cigányok) közül most még azok is kihasználták
ezt a lakáspolitika nyújtotta, soha vissza nem térõ alkalmat, hogy végre jó áron meg
tudjanak szabadulni eleddig (fizetõképes kereslet hiányában) gyakorlatilag a piac által
értéktelennek tartott ingatlanjaiktól, akik eredetileg csak évekkel késõbb, gyermekeik
általános iskolai tanulmányainak befejezésekor tervezték a faluból való elköltözést. 

15 Ugyanezt találták Szelényi Ivánék is Csenyétén. (Lásd Ladányi–Szelényi, 2004)
16 Integráltak, amennyiben betöltötték a helyi munkamegosztásban üresen álló

„niche”-ket, réseket (Havas, 1996), és amennyiben nemcsak õk voltak rászorulva a
parasztokra, de amazoknak is szükségük volt a cigányok – mások által megvetett –
munkájára. 

17 A komaság intézménye az elcigányodás jeleit kevéssé mutató kistelepüléseken még
ma is létezõ, a szegény romák számára komoly társadalmi tõkét jelentõ kapcsolat-
forma. Például az erdélyi Nagyfalu (Toma, 2005) vagy – mint majd látni fogjuk –
Bordó esetében. Még Láposon is mûködik egy ilyen (a hetvenes évek közepén köt-
tetett) koma-kapcsolat, amelynek fõ haszonélvezõje a keresztgyerek: A., az asszimi-
lálódott romák csoportjához tartozó középkorú asszony, aki kölcsönre ma is legin-
kább keresztanyjától, a maga is elszegényedõ, lassan 70 éves V. nénitõl számíthat. V.
néni ugyanis mindmáig kötelességének érzi a komasággal járó legfõbb kötelezettsé-
get, a keresztgyerek segítését, támogatását. (Vagy ahogy Fél Editék írták átányi kuta-
tásuk kapcsán: „szponzorálását”. (Fél–Hofer, 1969)

18 A helyi védõnõ vélekedése tipikusnak mondható a környékbéli „parasztok” körében:
„Most mondd meg, érdemes dolgozni?! Annyiból jobban élnek [a láposi cigányok],
hogy ebbe a rohadt melegbe nem kell kimenniük, biciklire ülniük, mint nekem,
hogy bejárjam a körzetem. Komolyan mondom, nem sokkal jobban élek úgy, hogy
dolgozom, mint õk, hogy otthon ülnek.” (Mellesleg, azt a védõnõ is pontosan tudja,
hogy a láposi romák szinte egész nap dolgoznak – csak éppen nem a formális mun-
kapiacon. Mindez egybecseng más szegényvizsgálatok eredményeivel, melyek azt
mutatják: a leszakadó szegények, ha „valami szerencse folytán legalább az informá-
lis gazdaságban nagy ritkán munkához jutnak, akkor nemcsak hogy élnek az alka-
lommal, de többet is dolgoznak mindenki másnál”. (Szalai, 2005:76)  

19 Az Intézet – 120 kiskorú gyermeknek adván otthont – 30 kilométeres körzetben a
környék egyik legnagyobb munkaadója. 

20 A helyi kategorizációs rendszerek mûködésérõl – arról, hogy kit, milyen kritériu-
mok alapján tekintenek cigánynak Láposon és a környezõ településeken – egy koráb-
bi dolgozatomban már részletesen beszámoltam. (Durst, 2006) Most itt csak annyit
jegyeznék meg, hogy Lápos példája is egyértelmûen azt igazolja, hogy a roma etnicitás
társadalmi konstrukciós gyakorlat terméke (lásd ehhez Ladányi–Szelényi, 2004;
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Kligman, 2001; Péter, 2005), mely gyakorlat leginkább a Brubecker által leírt „cso-
portizmus” tendenciájával jellemezhetõ. Ennek lényege, hogy „hajlamosak vagyunk
diszkrét, egymástól élesen különbözõ, belülrõl homogén és kívülrõl lehatárolt cso-
portoknak tekinteni az etnikai kategóriákat”. (Brubecker, 2001:25)

21 A láposihoz hasonló „kiemelkedett”, asszimilálódni vágyó roma réteget megtaláljuk
a környezõ településeken is. Van, ahol „parasztcigányoknak” vagy „nem igazi cigá-
nyoknak”, másutt pedig „fehércigányoknak” nevezi õket a falu. Ugyanakkor tisztá-
ban vagyok azzal, hogy az „asszimilálódott” jelzõ nem írja le tökéletesen e csoport
magatartását, hiszen bár aspirációikban a paraszti életforma felé törekednek, bár-
hogy is tagadják – az idegenek elõtt – cigány származásukat, azért a cigány szokások
közül néhányat a mai napig megtartottak. Mások ezt a helyiek által „kiemelkedett”,
általam „asszimilálódott”-nak mondott, a paraszti életmódot követni próbáló cso-
portot „stratégiaváltóknak” nevezték. (Fleck–Virág, 1999)

22 Ugyanezt találták Fleckék Gilvánfán. (Fleck–Virág, 1999)
23 A származás ugyanis olyan stigma a láposi romák számára is, amelytõl csak nagyon

nehezen lehet megszabadulni. Ahogy az egyik telepi cigány mondta az „asszimilált”
romákról, akiknek egy része a névváltoztatás stratégiáján, „cigányos” nevének magya-
rosításán keresztül igyekezett ledobni magáról származása bélyegét: „Most az hülye-
ség, hogy valaki megváltoztassa a nevét. Ugyanaz marad, mint aki volt.  Õk hiába
tartsák magukat nem cigánynak, ugyanúgy lenézi a láposi paraszt õt is, mint a
többit. Parasztnak születni kell, meg cigánynak is, azt soha nem fogja lemosni.”

24 Lásd errõl részletesen Szalai Júlia írásait (Szalai, 2002, 2005)
25 Csak egy példa ennek illusztrálására. Az egyik telepi cigány – aki mellesleg asszimi-

lálódási vágyának köszönhetõ érdemeinek elismeréseként a helyi önkormányzat
egyik kisebbségi tagja – két éve rendkívüli segélyt kapott házépítésre. A polgármes-
ter késõbb ekként beszélt az „elhibázott döntésrõl”: „Adtunk kamatmentes hitelt
neki, ötvenezer forintot, amit egyébként nem szoktunk. Kapott húszezer forint segélyt,
elbontott téglát. Eddig ráköltött az építkezésre 150 ezer forintot, most meg eladta
100 ezerért a Milliomosnak [a kamatolók fõnökének]. Hiába bíztam benne, kide-
rült, õ se különb, mint a többi.”

26 Ugyanakkor itt kell megemlítenünk egy lényeges különbséget: míg a birtokos, illet-
ve a szegény parasztok, de akár a parasztok és cigányok közti patrónus–kliens kap-
csolatok fõ szerkezeti tulajdonsága: a felek közötti aszimmetria, illetve kölcsönös
függõség a polgármester–szegény romák vonatkozásában is igaz (vö.: Bali, 2004),
addig ez utóbbi kapcsolat egy igen lényeges vonatkozásban eltér az elõbbitõl: az új
patrónus (a polgármester) „közjavakkal” patronál, célja pedig mindezzel a helyi tár-
sadalmi béke fenntartása. Jó példa erre a legutóbbi eset: „Jött a falunap, az önkor-
mányzatnak meg elfogyott a pénze. Kénytelen voltam kölcsönt felvenni, hogy tud-
junk rendkívüli segélyt adni a cigányoknak. Különben az biztos, hogy kitört
volna a sztrájk.”

27 A vakaró a kenyeret helyettesítõ sült tészta. Lisztbõl, csipet sóból, vízbõl és szódabi-
karbónából gyúrják, és a nyílt sparhelton sütik meg. Mivel a vakaró a szegénység jel-
képe, a „kiemelkedettek” nem esznek már ilyet: „a szegénységet juttatja eszünkbe”
– mondják.

28 Már ami a félnapos munkaidejébe belefér. A polgármester ugyanis csak bejáró fõnök
Láposon – õ maga a jóval fejlettebb szomszéd településen lakik. E mellékesnek tûnõ
körülmény valószínûleg szerepet játszik a láposi romákkal való jó viszonya fenntart-
hatóságában.
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29 Más kérdés, hogy segítõ szándékával, szocpol házépítési akciójának nem szándékolt
következményeként megadta az utolsó lökést a falu cigánygettóvá válásához.

30 Mint azt majd a késõbbiekben, a bordói történetben látni fogjuk, a tizenéves fiatal
roma generáció már nem ilyen „béketûrõ”, a fennálló hatalmi viszonyokat készsége-
sen elfogadó, a kliensi szerepbe beletörõdõ társaság. Felettük a polgármester gya-
korlatilag nemigen tud ellenõrzést gyakorolni.

31 A funkció kifejezést itt – Ganssal együtt – én is a társadalompolitika „nem szándé-
kolt, elõre nem látott következményeként” értem. (Gans, 1995:125)

32 A módosított közoktatási törvény értelmében, az „újra feltalált körzetesítés” (Ladányi,
2005) jegyében, 2007 szeptemberétõl tagiskolává kell válnia azon iskoláknak, ame-
lyek a hetedik és nyolcadik osztályban nem tudják biztosítani a törvény által elõírt
maximális csoportlétszám felét. 

33 Azokban a környezõ falvakban, ahol nincs roma lakosság, évente, de inkább két-
évente születik egy gyerek. Láposon ezzel szemben az évi húsz körüli születésszám
átlagosnak tekinthetõ. (Durst, 2006)

34 Az uzsorakamat intézményének helyi mûködésérõl korábban már részletesen írtam.
(Durst, 2002)

35 Itt szeretném megköszönni Kuczi Tibornak a dolgozatom kéziratához fûzött értékes
megjegyzéseit, melyek közül az egyikben éppen arra hívta fel a figyelmemet, hogy
érdemes az uzsorázás morális megítélése helyett inkább annak gazdasági természe-
tét bemutatni. A gazdasági törvényszerûségek értelmében válik érthetõvé a magas
kamat mellett az is, hogy miért jelentene biztos bukást a Milliomosnak, ha akár csak
testvéreivel (akik nem kevesen, nyolcan vannak) szemben együttérzést, szolidaritást
mutatna, azaz legalább a szûk családon belül nem kamatra adna kölcsön. Ahogy
egyik testvére megfogalmazta: „Ha egyiknek adsz, mindjár’ jön a többi is… Oszt’
szétgórják mindened, ami van.”

36 „Hallottam, hogy pénzt adtál a Cs.-nek, nekem is kellene. Nincs több?! Pedig az én
gyerekeim ugyanúgy éheznek, mint az övéi. Én azt mondom neked, anyukám,
hogy ezt ne csináld, mert egyszer majd jól megvernek itt a dombon!”

37 Ez megint az „érdemtelen szegényeknek” minõsített romák – el nem ismert –„társa-
dalmi hasznosságát” mutatja. Ahogy a pénzintézet vezetõje megfogalmazta: „Ezzel a
konstrukcióval sikerült visszanyernünk az ügyfélkörünket. Régen a cigányok sok
kölcsönt vettek fel, csak aztán jött a munkanélküliség, megszûnt a cigány ügyfél.”

38 Ezekbõl az idézetekbõl jól látszik, hogy ez a fajta habitus nagyon más, mint a parasz-
tok hosszú távú tervezéshez szokott, a spórolást fontos értéknek tartó habitusa. Ez
a mentalitásbeli különbség aztán sok helyi konfliktusnak is a forrása. Ahogy a pol-
gármester egyszer megjegyezte: „A butaság öl meg engem. Ezek az emberek [értsd:
a szegény cigányok] pénzért a lelküket is eladnák.”

39 A jelenre orientált habitus és a láposi romák magas termékenysége közötti kapcso-
latról részletesebben lásd Durst, 2007.

40 Köszönettel tartozom Prónai Csabának, hogy felhívta a figyelmem erre a tanulmányra.
41 Az azonban csak egy sokakban erõsen élõ toposz, hogy a gyors alkalmazkodás képes-

sége, valamint a találékonyság a cigányok különbözõ csoportjainak sajátja lenne.
(Stewart, 1994) Az ún. „második gazdaságról” szóló kutatási eredmények mellett
mikroszociológiai tanulmányok sora mutatja, hogy a „magyar ember” is rendkívül
találékony tud lenni – ha éppen rá van kényszerítve. (Lásd Juhász Pál írásait. Juhász,
2006.)

42 A „Patrónus” mindezért cserébe egy feltételt szab: „Nézd csak, édesapám, most aztán
áttérünk egy másik életmódra. Kaptál egy szép új házat, most aztán rajtad múlik,
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hogy megbecsüld magad.” Aki kicsit is ismeri az elmúlt évszázadok cigányokkal
kapcsolatos asszimilációs politikáinak retorikáját, annak déjà vu érzése van.

43 Szabi és Szandi szüleinek mentalitása azonban csak a helyi roma társadalom egy
szûk, négy–öt családból álló rétegére jellemzõ. A többiekre, a szegregált „saját get-
tójukba zárodott” cigányokra sokkal inkább a fentebb bemutatott jelenre orientált
habitus vagy –ahogyan Szabi anyja fogalmazta – az „ahogy jön, úgy jön” gondolko-
dásmód jellemzõ. 

44 Bordón, ahová elõször 2001-ben tévedtem a láposi kutatás kapcsán, az ottani gettó-
lakókétól olyannyira különbözõ „paraszt–cigány” identitást vizsgálva, (Durst, 2001b)
mindvégig kizárólag interjúkat készítettem. A láposihoz hasonló terepmunkára itt
(még) nem került sor. A bordói romákkal jóval kevesebb idõt töltöttem, mint Lápo-
son, hiszen a kutatás kezdetekor a gettósodás jelensége érdekelt elsõsorban. Ez magya-
rázza a jelen tanulmány két része közötti terjedelmi aránytalanságot.

45 Lásd Osgyáni Gábor tanulmányát e kötetben.
46 Akárcsak Láposon, az itteni romák is szinte mind nukleáris kiscsaládban, különálló

háztartásban élnek, ugyanakkor a kiterjedt család helyben maradt tagjaival szoros –
egymás anyagi, illetve munkaerõvel való kisegítésében is megnyilvánuló – támogató
kapcsolatot tartanak.

47 „Régebben az volt a divat, hogy a lányokat vitték. Engem is odavitt magához
[értsd: a családjához] az ember, Bordóba.” A láposi cigányok körében, de még Bor-
dón is – néhány kivételtõl eltekintve – ma is él ez a szokás.

48 A helyi újságban az egyik itt élõ tanító nevezte így az itteni cigányoknak a falu pa-
raszti társadalmához történõ – a környéken ritkaságszámba menõ – asszimilálódá-
sát. (Tóth, 1998) 

49 A komák nemcsak az otthoni munkában segítettek egymásnak. Sokszor szabadidejü-
ket is együtt töltötték. A bordói parasztok közül sokak szerint éppen a komaság intéz-
ményének kiterjedtsége az egyik oka a bordói cigányok sikeres asszimilációjának.

50 Bár a komaság lényege a reciprocitás (a tradicionális paraszttársadalmakban, ha vala-
kit meghívtak komának, az köteles volt késõbb a meghívót választani saját gyerekei
keresztszülejének [lásd Fél–Hofer, 1969]), még Bordón sem volt rá példa, hogy egy
paraszt cigányt kért volna fel komaságra.

51 Ugyanezt találta Toma az erdélyi Nagyfaluban. (Toma, 2005)
52 Egy átlagos napszám Bordón 3000 forint. Olyan Láposon nemigen fordul elõ, hogy

egy paraszt 1000 forintnál többet fizetne „saját cigányának”. Igaz, pénzt eleve csak
nagyon ritkán ad, inkább „természetben” hálálja meg a cigány munkáját: kávé, bor,
pálinka, néhanapján néhány levetett ruha.

53 Általában jellemzõ a magyarországi telepekre, hogy mindig a legrosszabb – belvizes,
ártéri – területeken épülhettek fel.

54 A bordói cigányok ma is egymás közt, a falu két utcájában összetömörülve, a parasztok
házaitól messzebb, gyakorlatilag lakóhely szempontjából szegregáltan élnek. Esetük
jó illusztrációja annak, hogy a lakóhelyi szegregáció nem jelent feltétlenül hátrányt,
ha nem jár együtt a társadalmi kapcsolatokból való kirekesztõdéssel. Az emberek
ugyanis a magukfajtával érzik jól magukat. Ahogy a bordóiak mondják: „Itt a cigá-
nyok együtt szeretnek lakni.”

55 Az igazsághoz hozzátartozik, hogy egyrészt Láposon szinte az egész cigány közösség
hátrányos helyzetûnek tekinthetõ az egy fõre jutó jövedelem alapján, Bordón viszont
kevesebben vannak a rászorulók. Másrészt azt is meg kell említeni, hogy a bordói
polgármester a környék településvezetõi közül – szakmai felkészültségének, illetve
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a megyei közgyûlésben betöltött pozíciójának köszönhetõen – a legsikeresebb pályázó:
ezen a településen jóval több a közmunka, mint Láposon. 

56 Az idõs parasztok közül kárpótlási jegyért sokan visszaszerezték szüleik szántóját,
rétjét, de már képtelenek egyedül mûvelni a földet.

57 Ez az interjúrészlet egyben azt is bizonyítja, hogy az erõs kötések – a szoros családi
kötelékek – nem minden esetben megkötõk, mobilitást gátlók, mint például Lápo-
son. Egy jól funkcionáló családból mindenkinek nehéz a kiszakadás – ám ha az ember
ezen keresztül lát a maga számára esélyt a státusnövelésre, akkor megteszi ezt az
eleinte mindenképp nehéznek tûnõ lépést.

58 A bordói romák között – ellentétben a láposiakkal – az ottani íratlan norma szerint
elítélendõnek számít I. új feleségének korai szülése. „Maga is gyerek még, inkább
tanulna, minthogy szüli egymás után a szerencsétleneket a nyomorba.” A bor-
dóiak szemében a korai szülés a mobilitás lehetõségétõl fosztja meg a fiatalokat. 

59 Az egyik falugyûlésen, ahol jelen voltak a láposi cigányok azon rokonai, akik vala-
melyik, a bordói körjegyzõséghez tartozó faluban laknak, állítólag nyilvánosan is el-
hangzott, hogy ha bejönnének a láposi cigány gyerekek, akkor azok itt mindent
tönkretennének. Ezek a rokonok aztán továbbadták a láposiaknak, hogy a bordóiak
mit beszélnek róluk. Mindez erõsen közrejátszott abban, hogy az utóbbi idõben jelen-
tõsen megnövekedtek a feszültségek a két falu vezetése, illetve cigányai között. 

60 Amibe mellesleg az elmúlt két év alatt – pályázati pénzbõl – közel 60 millió forintot
ruházott fejlesztésre, hogy felvegye a versenyt a Szögligeten nemrég létrehozott ala-
pítványi iskolával, amely „színtiszta magyar”, és ahová már néhány bordói paraszt
család is átíratta a gyerekét – a „magasabb színvonal végett”.

61 A zártkörû rendezvények gyakorlata azért terjedt el a faluban az utóbbi években,
mert a bordóiak – cigányok és nem cigányok egyaránt – ily módon tartják kivédhe-
tõnek, hogy „nem kívánatos személyek” (elsõsorban a lenkei és a láposi cigányok)
ne vehessenek részt bennük.

62 A késelés története persze tovább erõsítette a láposi cigányok – homogénnek tekin-
tett csoportjának – rossz hírét. Néhány nappal késõbb, egy interjúban, a bordói kisebb-
ségi önkormányzat vezetõje a láposi „igazi” cigányokkal szemben fogalmazva meg
saját, bordói „paraszt-cigány” identitásukat, így beszélt: „Nálunk azért a cigányság
nem olyan agresszív, mint Láposon.” Mikor mondtam neki, hogy azért Láposon
elég sokféle cigány van, a többség igen békés család, akkor elgondolkodott, és arra
jutott, hogy akkor ezek az elõítéletek biztosan mindenütt ugyanúgy képzõdnek, ah-
ogy most Bordón: „Értem, mit mondasz. Ez akkor ugyanaz, mint amikor mi uta-
zunk a vonaton, és egy kalap alá vesznek bennünket a cigányokkal. Ott is akkor
bizonyos réteg van, és az az egészet elviszi.”

63 Sõt, a cigányait, meg a saját személyét ért sérelemtõl vezetve a legutóbbi vezetõi ta-
lálkozón azt is kilátásba helyezte, hogy a sz.-i iskolából is elviszi a gyerekeit, átteszi
õket a színibe – ami azt jelentené, hogy már a kistérség központi iskolája, az sz.-i ál-
talános fennmaradása is veszélybe kerülne. „Nekem ott 78 gyerek jár. Az ütõkártya
itt van a kezembe.” Az iskolák körzetesítése körüli vita még jobban megerõsíti a
szegény cigányok funkcióiról korábban írottakat.
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Búcsúzás (Kocsis Zoltán felvétele)
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Bezárt az Esztramos (Kocsis Zoltán felvétele)
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Nagymama és unokái (Demeter Mariann felvétele)
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Mély álomban (Durst Judit  felvétele)
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Kisparaszti porta (Bálint Imre felvétele)
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Tornai táj (Bálint Imre felvétele)
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Régi cigánytelep (Durst Judit felvétele)
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Szocpolos újtelep (Durst Judit felvétele)
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Bódvarákói parasztház  (Virág Tünde felvétele)
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Gombaszedés az erdõn (Durst Judit felvétele)
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Focipálya (Kocsis Zoltán felvétele)
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Kertek alján (Bálint Imre felvétele)
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KÖZÖS ASZTALNÁL, KÜLÖN KOSZTON
ÚTKERESÕ SOMOGYI FALVAK
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SCHWARCZ GYÖNGYI

„Ide elkötelezett emberek kellenek, 
akik élhetõ falvakat akarnak”

A 34 települést magában foglaló Marcali kistérség Somogy megye észak-
nyugati csücskében helyezkedik el, a történelmi Belsõ-Somogy északi peremén.
A kistérség közvetlen Balaton-parti kapcsolattal nem rendelkezik, az 1950-es
területi közigazgatási reform eredményeként a Fonyódi járás visszaszorította
a Marcali járást a Balaton-partról.1 Marcalit mint egyetlen városi rangú tele-
pülést leszámítva három nagyobb – ezer fõnél népesebb – község található
a kistérségben: Böhönye, Mesztegnyõ és Kéthely.2 A települések közül 16
számít törpe-, illetve aprófalunak, azaz népességük 200, illetve 500 fõnél
kevesebb, 14 község lakosságszáma 500 és 1000 fõ között váltakozik.

A Marcali kistérséget megyei vagy regionális hatókörû település hiányá-
ban a fõ közlekedési útvonalak elkerülik, a fontosabb közúti és vasúti vonalak
a térség széleit érintik.3 A terület közlekedési ütõerét a kistérséget észak–
dél irányban kettészelõ, a 7-es fõutat (E71) Barccsal összekötõ 68-as másod-
rendû fõút (E661) jelenti. A kistérség déli részén halad keresztül két tele-
pülést (Böhönye, Vése) érintve a Dombóvár–Kaposvár–Nagykanizsa közötti 61-es
másodrendû fõútvonal. A térség egyetlen vasútvonala, a 68-as út nyomvona-
lát követõ Balatonszentgyörgy–Somogyszob mellékvonal sorsa 2006 õszén,
a vasúti reform közepette bizonytalanná vált, de végül nem került rá a meg-
szüntetendõ vonalak listájára.4 A ritkás úthálózat, az utak rossz minõsége
miatt a települések többségének a 68-as útra, illetve bármelyik másodrendû
fõútra való rákapcsolódás is problémát jelenthet.5 A minden tekintetben jelent-
kezõ erõs Marcali-központúság miatt a mikrotérségi szervezõdés sem a múlt-
ban, sem a jelenben nem indult be, így Kéthely, Mesztegnyõ nem tudott valódi
alközponttá válni. 

A kutatási terepként6 kiválasztott falvak: Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskis-
falud, Nemesvid, Somogysimonyi, Szenyér, Tapsony, Varászló, Vése és kvázi
központjuk, Böhönye helyzete e tekintetben ellentmondásosnak mondható.
A kistérség délnyugati csücskében elhelyezkedõ településkör sem közigazga-
tás, sem mikrotérségi tudat szempontjából nem tekinthetõ egységnek, és
még e mikrokörzeten belül is a vonzások és választások tarka mintázata figyel-
hetõ meg. A mikrotérség mégis több mint kutatói fikció, hiszen néhány tényezõ
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a mikrotérséggé válás felé tereli ezeket a falvakat. Legtöbbük számára
Böhönye közelebb van Marcalinál,7 maga Böhönye két fõ közlekedési útvonal
metszéspontjában helyezkedik el, a 68-as utat itt keresztezi a 61-es út. Ezek az
adottságok hozzájárultak fejlõdéséhez, ami megalapozta a település városi
rangra és körzetközponti szerepkörre irányuló aspirációit. A mikrotérséget
érintõ intézményi körzetesítések, összevonások is jellemzõen Böhönye szere-
pét erõsítik. Mondhatjuk tehát, hogy az „éledezõ” mikrokörzeti tudatot –  saját
központi szerepének hangsúlyozásával – maga Böhönye táplálja, ugyanakkor
az adottságok is elõsegítik ennek természetes kialakulását.

A térségrõl

Az aprófalvas településszerkezetû Somogy megye, benne a Marcali kistér-
ség,8 az ország természeti erõforrásokban (erdõ, vad, hal, gyógyvíz) gazdag,
gyengén iparosodott, mezõgazdasági jellegû vidéke, ahol a társadalomszer-
kezetet nagymértékben befolyásolta a történelmi nagybirtokstruktúra.

Történelmi elõzmények

Az agrárgazdaságot a 19. század végén, a 20. század elején a modernizálódó
nagyüzem, az extenzív szántóföldi növénytermesztés belterjessé válása, az
állattartásban, elsõsorban a szarvasmarhatartásban meginduló fajtaváltás
jellemezte. A nagybirtokok és a hitbizományok dominanciája miatt9 a jobbágy-
felszabadítást követõ évtizedekben megindult a paraszti birtokok aprózódása,
a 19. század második felében, a 20. század kezdetén a szegényparasztság túlsú-
lya és a kezdetleges agrotechnika jellemezte a térség paraszti gazdálkodását.10

Uradalmi gyáralapítások ugyan szórványosan elõfordultak az 1800-as
évek elsõ felében is, ám az iparosodás késve, a 19. század második felében
indult meg. A Marcali járásban – akárcsak a megyében – elsõsorban az ura-
dalmak nyersanyagbázisára építõ, azt feldolgozó iparágak jelentek meg lo-
kális, mikrotáji igényeket kielégítve (Szili, 1995:36), alapításuk a környék
jelentõsebb földbirtokosainak nevéhez kötõdött, és Kéthelyre, Meszteg-
nyõre, Böhönyére, Marcalira korlátozódott. A kistérség többi településén
az ipar jobbára kisipari tevékenységek formájában jelentkezett, és a kisipa-
rosok koncentráltabb jelenléte is inkább a nemesi, kuriális falvakat
(Nemesvid, Nemesdéd, Nagyszakácsi) jellemezte. A mezõgazdasági áruke-
reskedelem lehetõségét, az agrárium fejlõdését visszavetette a közlekedés,
az úthálózat késõn meginduló fejlõdése. Vasútvonalat 1893-ban kapott a tér-
ség, a Balatonszentgyörgy–Somogyszob közötti vasúti összeköttetés ráadásul
csak mellékvonalnak számított, ezért jelentõs ipari fejlõdést nem tudott
gerjeszteni. (Erdõsi, 1991)
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A gyáripar szórványos megjelenése miatt az ipari munkahelyek nem tud-
ták felszívni a mezõgazdaságból megélni már egyre kevésbé képes tömege-
ket, ezért az 1860-as évektõl az elszegényedett somogyi parasztok Horvát-
Szlavóniába, majd a századfordulótól az elsõ világháború kezdetéig
Amerikába vándoroltak ki nagy számban.11 A Marcali kistérségre vonatko-
zóan pontos adataink nincsenek, Vörsrõl, Kéthelyrõl, Nagyszakácsiból, Somogy-
szentpálról (korábban Tótszentpál és Varjaskér) és Mesztegnyõrõl távoztak
a legtöbben, illetve a legnagyobb arányban Amerikába. A járási összesítések
szerint, bár a Marcali járás a második volt a kivándoroltak becsült számát
tekintve, a népszaporulat alig maradt el a megyei átlagtól, tehát a belsõ
migráció és a népszaporulat ellensúlyozta az emberveszteséget a 20. század
elsõ évtizedében.12 (Szili, 1995:176) A két háború között fejlõdött a paraszti
gazdálkodás, megjelentek a többágú árutermelõ gazdaságok, fellendült az
állattenyésztés, ami egyfelõl a paraszttársadalom differenciálódását, másfe-
lõl a középparaszti réteg erõsödését, a kisparasztok felzárkózását jelentette.
(Márkus, 1991a:167–185)

„Egy település volt, aminek a nagyközségi rangért is 
meg kellett küzdeni annak idején.”

A járások megszervezõdésétõl azok megszüntetéséig (1984-ig) járási köz-
ponti szerepet betöltõ Marcali virágzó korszakának a vasút megjelenését
követõ néhány évtized számított; a 20. század elejére szûkebb környezeté-
nek közigazgatási, törvényhatósági, oktatási, kulturális és gazdasági köz-
pontjává vált. A település arculata 1945 után jelentõsen átalakult, a hajdani
mezõvárosból 1949-tõl „katonaváros” lett, két magyar laktanyát telepítet-
tek ide. A honvédség betelepítése a lakosságszám növekedését hozta magá-
val,13 szükség lett óvodákra, iskolákra és munkahelyekre. A szocialista ipar-
fejlesztés az 1960-as évektõl indult be, az ipartelepítésnek köszönhetõen a
hetvenes évek végére Marcali városi címet kapott, és ebben az évtizedben
28%-os népességgyarapodást könyvelhetett el.

Az ipartelepítés lényegében budapesti vállalatok, szövetkezetek telephe-
lyeinek megjelenésével járt. Legfontosabb foglalkoztatónak a törökbálinti
Mechanikai Mûvek alegysége számított. Olajkályhákat és hadászati eszkö-
zöket gyártottak, a cég fénykorában több mint ezer embert foglalkoztatott
marcali üzemében. A nyolcvanas években az anyacég idetelepített egy
elektronikai kondenzátorüzemet is, ami elsõsorban nõi munkaerõt alkal-
mazott. A helyi viszonylatban hajdan mamutvállalatnak számító Mechanikai
Mûvek marcali leányvállalatából mára ez a részleg maradt meg, a nyolcva-
nas évek végén átvette a térségbe települõ Industrie Elektrik Kft. 1991-ben
kivásárolták egy másik alegységét is, ami többszöri tulajdonosváltás után
jelenleg MMW Fémipari Zrt. néven fémipari cikkeket gyárt, megközelítõleg
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150 fõnek ad munkát. Az Óbudai Gépipari Ktsz is létesített telephelyet a
városban. Lakatosipari és fémtömegcikk-gyártást folytattak, több mint 200
fõvel. Az üzem a rendszerváltás után folyamatos tulajdoni átalakulásokon
és termékszerkezet-váltásokon átesve sem tudott talpon maradni. 

A 20. század elsõ felében létesített tejüzem a szocializmusban sajtüzem-
ként mûködött, majd 1995-ben a Danone privatizálta. A hajdan 100 fõ felett
foglalkoztató üzem dolgozóinak létszáma már csak 80 körül mozog, és átáll-
tak a csemegék gyártására. Annak idején a Rákospalotai Bõr- és Mûanyag-
feldolgozó Vállalat bõrdíszmûves üzeme is letelepült Marcaliban. A mai na-
pig mûködik, immár Marylla Bõrdíszmûgyártó és Kereskedelmi Kft. néven,
150 fõ feletti létszámmal. Az üzem 1990 utáni sorsa sikeres MRP-történet,
amiben komoly szerepet játszott a városi önkormányzat. 

2007 elejéig a város egyik sikertörténetének számított a Mustang Marcali Rt.
Az idetelepült Elegant Május 1. Ruhagyárat még a rendszerváltás elõtt bér-
be adták a Levi’s magyarországi cégének. A privatizáció idején a tulajdonos
Elegant és a bérlõ nem tudott megegyezni, a Levi’s végül máshol építette
fel üzemét. Ekkor lépett közbe a város és a Budapest Bank, létrehoztak egy
részvénytársaságot az Elegant, a bank, valamint a város részvételével, és
megtalálták a Mustangot, amely magyarországi gyártókapacitást keresett.
A polgármester sokat fáradozott a privatizáció létrejöttén, míg végül 1992-
ben a Május 1. Ruhagyár eladta marcali üzemét a Mustang GmbH-nak. Idõ-
vel a német cég kivásárolta a város és a Budapest Bank tulajdonrészét, kizá-
rólagos tulajdonosként jelentõs fejlesztésekbe kezdett, mintegy 400 fõre
tornázta fel foglalkoztatottainak számát, így a város második legjelentõ-
sebb munkaadójává vált. 2005 nyarán a polgármester és a munkaügyi ki-
rendeltség vezetõje – látván a több milliárdos fejlesztéseket – egyaránt opti-
mistán nyilatkozott a cég marcali terveirõl. 2007 januárjában a Mustang
mégis bejelentette az utolsó közép-kelet-európai gyártókapacitásának számító
marcali üzem bezárását, így több százan maradtak munka nélkül a térségben.

A Mechanikai Mûvektõl elbocsátott fémipari szakmunkások az 1995-ben
idetelepedõ Ziehl-Abegg Motor- és Ventillátorgyártó német tulajdonú kft.-
nél tudtak elhelyezkedni. A külföldi vállalkozás és a város képviselõi a Mus-
tang GmbH-nak köszönhetik találkozásukat. A Mustang GmbH központjá-
nak helyet adó németországi várossal Marcalinak testvérvárosi kapcsolata
alakult ki, a német alpolgármester pedig segítette magyar partnereit a hely-
beli cégekkel való kapcsolatfelvételben. A marcali üzemben motortekercse-
léssel, védõrácsgyártással, alumíniumöntéssel foglalkoznak, közel 180 fõnek
biztosítanak munkalehetõséget. 

Marcali város gazdasági talpon maradása a térség egésze szempontjából
fontos, hiszen a marcali munkahelyek közül minden ötödiket bejárók töl-
tenék be.14 Kórházzal, mentõállomással rendelkezik, a központi orvosi
ügyelet székhelytelepüléseként egészségügyi, két általános iskolája, fejlesztõ
iskolája, valamint gimnáziuma révén oktatási központ szerepét is betölti,
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de emellett a térség mûvelõdési, ellátási, szolgáltatási centrumának is számít.
Valamikori katonavárosként és a járási pártbizottság székhelyeként Marcali ott-
hont adott a különféle államhatalmi, államigazgatási feladatokat ellátó szervek-
nek, melyek hatóköre olykor a mai Lengyeltóti és Fonyódi kistérség településeire
is kiterjedt. Szolgáltató funkcióit és kistérségi határokat átlépõ központi
szerepkörét a város a rendszerváltás után is igyekezett megõrizni, erõsíteni.15

A tisztségét 1990 óta folyamatosan betöltõ polgármester a gazdaságfejlesztés
mellett ezt tartja Marcali szempontjából fontos fejlesztési iránynak. 

A város és a térségéhez tartozó falvak kapcsolatát a rendszerváltás után a
hamar újraéledõ összefogás jellemezte. Az egymásra utaltság felismerését
már a kilencvenes évek közepétõl meginduló ellátási, hatósági, fejlesztési
feladatokra létrehozott társulások jelzik. Ezek közül területileg is legna-
gyobb kiterjedésû, mintegy a késõbbi többcélú kistérségi társulás elõké-
pének is tekinthetõ, a 35 települést (a statisztikai kistérségen kívül Balaton-
szentgyörgyöt) magában foglaló Marcali és Környéke Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás volt.16 A városnak ahhoz, hogy megõrizhesse közép-
fokú területi ellátási funkcióit, szüksége volt a vidékre, ezt a polgármester
korán felismerte. „Az az én privát hülyeségem – így is felfoghatjuk –, hogy
elkezdtem foglalkozni elsõk között a kistérséggel, és megcsináltunk vala-
mit, amibõl meggyõzõdésem, hogy minden település kap forrást.” Az
amúgy is a várostól induló kezdeményezés, a Marcaliban összpontosuló
szellemi erõforrások, valamint a mûködõképesség megõrzése is egyértel-
mûvé tette a polgármester szerint, aki egyben a társulás elnöke, hogy a
központ Marcali lett. „Ha a kistérséget akármelyik falu polgármestere vezetné,
akkor már meglõtték volna. Mert biztos, hogy az a falu egy centivel nagyob-
bat kapna a kenyérbõl, mint a másik. A városnak akkora a súlya, és ak-
kora a függõsége a faluknak a várostól, hogy ez azért nem történhet meg.
Kisebb-nagyobb morgolódásokkal, de elfogadják.”

„Szerkezetében, lehetõségeiben szétszakadt a kistérség.”

A vidéki lakosság életkörülményeiben mutatkozó területi különbségeket
vizsgálva a Marcali járás esetében az elmaradottság fõ okaként már a hetve-
nes években az elaprózott településszerkezetet és a városhálózat hiányos-
ságait lehetett azonosítani. (Beluszky, 2002a) E térszerkezeti adottság a kis-
térségen belül a gazdasági fejlettség és életszínvonal tekintetében erõs
területi különbségeket eredményezett, melyeket a rendszerváltást követõ
gazdasági és társadalmi változások csak felerõsítettek. A Marcalin kívüli
ipartelepítések már a szocializmus idején is jellemzõen a 68-as út mentén,
illetve az attól nyugatra fekvõ falvakat érintették, általában egy-egy szövet-
kezeti melléküzemág formájában.17 Marcali és a 68-as út mentén fekvõ tele-
pülések a rendszerváltás kihívásait úgy-ahogy átvészelték. Kéthely, Mesztegnyõ
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és Böhönye közlekedés-földrajzi helyzetüknek köszönhetõen foglalkoztatási,
közigazgatási, ellátási szempontból közvetlen környezetüknél jelentõsebb
községeknek számítanak, és legalábbis „erõs stagnáló” településekként jel-
lemezhetõek. A város minden gazdasági potenciált jelzõ mutatójában kimagas-
lik a térségbõl, a 68-as út mentén fekvõ települések (elsõsorban Kéthely és
Böhönye) messze lemaradva követik csak, és még e községekhez képest is
igen rossz mutatókkal rendelkeznek az úttól távolabb, fõképpen a keleti olda-
lon fekvõ falvak.18 A kistérség közelmúltban gyökerezõ térszerkezeti, illetve
iparszerkezeti egyenlõtlenségei a rendszerváltást követõen is megmaradtak.

A térség turisztikai lehetõségeit tekintve is kettõs szerkezetûnek nevez-
hetõ. A Balaton-part mentén fekvõ falvakban és közvetlen környezetükben
a turisztikai keresletet és a kínálatot elsõsorban a jelentõs számú, a vízpart
mellé pihenni, kikapcsolódni érkezõ vendég igényei határozzák meg. Elsõd-
leges turisztikai magterület lévén e települési kör számára a fejlesztési forrá-
sok könnyebben elérhetõk és egyúttal jelentõsebbek is. A parttól távolodva
azonban fokozatosan csökken a vendégek száma, valamint a rendelkezésre
álló fejlesztési források mennyisége és nagyságrendje. A térség déli végei
felé haladva a települések egyre inkább csak a balatoni háttérturizmus kiszol-
gálói lehetnek, ami az egy napra odalátogató vendégek fogadását jelenti. 

A térség ugyanakkor bõvelkedik természeti erõforrásokban, ezek a turisz-
tikai kínálatnak, valamint a fejlesztési stratégiáknak is fontos elemei lehet-
nek. Az erdõvel borított területek aránya 27%, ami messze meghaladja az
országos 18%-ot,19 a már a középkorban is kedvelt vadászterületen jelenleg
hét vadásztársaság mûködik. A vadászturizmus, a vadásztatás azonban sokat
változott az elmúlt egy-két évtizedben: a külföldiek mellett egyre nagyobb
teret nyernek a hazai vadászok; a vadászatok ideje lerövidült, elsõsorban a
hétvégékre koncentrálódik. 

Különbözõ ásványi összetételû termálvizet öt település határában tártak fel
vagy tartanak nyilván, gyógyfürdõ eddig csak Marcaliban létesült (a további
négy település: Somogyszentpál, Táska, Sávoly, Varászló). Az elmúlt évtize-
dekben az egyre inkább elõtérbe kerülõ természetvédelmi és ökológiai
szempontoknak köszönhetõen a megmaradt különleges flórájú és faunájú,
vízjárta vagy vízi élõhelyek közül több is védettség alá került a kistérség
területén.20 A természet kínálta értékek gazdagsága és éppen az elzártság-
ból, az iparosodás alacsony szintjébõl adódóan, a természet viszonylagos
érintetlensége lehet a háttérturizmus egyik fõ attrakciója. Ezek az adottsá-
gok a rekreációs és zöld turizmust keresõ turisták számára is vonzerõvel
bírnak. A térség számos települése azonban a rendezvényturizmusban lát
kitörési lehetõséget. Amellett, hogy a helyi rendezvények21 nagymértékben
alapoznak a Balaton-partról lelátogató vendégekre, hozzájárulnak a lokális
identitás erõsítéséhez és a falvak elzártságának oldásához.
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Gazdaság- és társadalomtörténeti elõzmények

A kutatásra kiválasztott települések adataiban jól tükrözõdnek az aprófal-
vas vidékekre jellemzõ, a társadalomföldrajzi, településgeográfiai, szocioló-
giai szakirodalomból jól ismert általános folyamatok.22 A helyi sajátosságok
megértéséhez azonban e falvak szocializmuskori múltjához kell visszanyúl-
nunk. Mivel a szocializmus korszakában is a mezõ- és erdõgazdálkodás adta
a térség gazdaságának fõ arculatát, ezért mindennek alapját a szövetkeze-
tek létrehozása majd összevonása, illetve mûködése jelentette. A hagyomá-
nyosan is nagyüzemi szerkezetû vidék kis faluszövetkezeteibõl fokozatosan
kialakuló három szövetkezet és egy állami gazdaság fogta össze a települé-
sek agrárgazdaságát. A szövetkezetek összevonását követte vagy némely
esetben meg is elõzte a községi közös tanácsok kialakítása. Ezek a téesz-
egyesítések nyomvonalán haladtak. Az alábbiakban a népesedési, a közelmúlt
társadalmi, gazdasági, közigazgatási folyamatainak bemutatása következik.

„Ezek a falvak a múltban nem kicsik voltak.”

Nemeskisfalud és Somogysimonyi népessége nem éri el a 100 fõt, Varász-
lón kevesebb mint 200 ember lakik, de még az aprófalu Szenyéren is csak
325 állandó lakost regisztráltak 2001-ben. Nemeskisfalud, Somogysimonyi
és Varászló mindig is 500 fõ alatti település volt az elmúlt másfél évszázad-
ban, Szenyér lakossága azonban az 1000 fõt is meghaladta a 20. század elsõ
évtizedeiben. 

A népességcsökkenés Nemeskisfalud és Somogysimonyi esetében arány-
lag egyenletes, bár mindkét település életében voltak népességgyarapodással
jellemezhetõ idõszakok. Varászló népessége 1870 és 1949 között viszonylag nagy
ingadozást mutatott, a szocializmus éveiben azonban egyértelmû fogyásnak
indult. A falu legnagyobb mértékben a nyolcvanas években veszített lakossá-
gából, miután 1979-ben bezárták általános iskoláját. Szenyér ezzel szemben
a hatvanas években veszítette el lakosainak közel ötödét (17,8%-át). A folya-
matot az erõszakos téeszesítés indította el, a roma népesség megjelenése
pedig felerõsítette.23 Negyven év alatt a falu lakossága éppen egyharmadára
csökkent (33,6%), ám a romák térnyerésének következtében a település
öregedési indexe mindössze a térségi mutató 43,4%-a.24

Az 500–1000 fõs kisfalvak csoportját alkotó öt község mindegyike a 20.
század elsõ felében érte el népesedési maximumát, ma már minden tele-
pülésen az akkori lakosság valamivel kevesebb mint fele él. Nagyszakácsi
azonban 90 év leforgása alatt népessége 73%-át veszítette el. A népesedési
adatokból kitûnik, hogy Nagyszakácsiban már az ötvenes években erõteljes
fogyatkozás kezdõdött, amikor is a falu népességének közel negyedét veszí-
tette el.25 Más falvakban a hatvanas években gyorsult fel a lakosságszám

288 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •

lepkeny ue 3fej.qxd  2008. 09. 24.  10:48  Page 288



csökkenése. E települések lakóinak száma 1960 óta kevesebb mint felére
csökkent. A szelektív elvándorlás torzító hatása is Nagyszakácsiban érvé-
nyesült legerõteljesebben; az 1990-ben még 200-as érték alatti öregedési
indexe 2001-re 234,9-re emelkedett. Tapsony és Vése kisebb mértékben
ugyan, de fokozatosan elöregedõ falvak, Nemesdéden és Nemesviden viszont
a lakosságszám fogyatkozása mellett 1990-hez képest a népesség korszer-
kezete megváltozott, egyre több a fiatal. Kutatásaink során kiderült, Szenyé-
ren kívül Nemesdéden, Nemesviden és Tapsonyban élnek még nagyobb, illetve
kisebb arányban romák. (Igaz, Tapsony korszerkezetén ez nem látszik.) A dédi
hivatalos kisebbségi adatokban azonban a roma népesség aránya az említett
két faluénál is alacsonyabb.26

Böhönye népesedési adatai egy, a múltban fokozatosan fejlõdõ, gyara-
podó települést mutatnak; lakosságszáma 1960-ig fokozatosan emelkedett.
1960-ban 3809 fõ élt a községben, amely legjelentõsebb veszteségét (16%)
a hatvanas években könyvelhette el. 1960 óta lakosságának egyharmadát
(34%) vesztette el annak ellenére, hogy központi szerepköre, intézményei
mindvégig megmaradtak.

„És a Tapsony volt a legszegényebb, és oda csatlakoztak.”

A Tapsony, Nagyszakácsi, Szenyér, Nemeskisfalud települési körben a het-
venes évek elejére a körzetesítés jegyében Nagyszakácsi és Szenyér tanácsát
a tapsonyival vonták össze, Nemeskisfaludot is idecsatolták. Nagyszakácsi
és Szenyér a Tapsony központú körzetesítést jelentõs pozícióvesztésként
élte meg. A nemesi múltjára büszke Nagyszakácsi szemében Tapsony cse-
lédfalunak számított, ráadásul 1950-ig a két falu körjegyzõsége is Nagysza-
kácsiban volt. Noha Szenyér határának javarésze a múltban éppúgy az
Esztergomi káptalan birtokához tartozott, mint Tapsonyé, a kisparaszti ál-
lattartás és az állatkereskedelem még a szocializmus idõszakában is tisztes
megélhetést és bizonyos tekintélyt biztosított a falunak. Bár a szövetkeze-
tesítés második hulláma éles, a népesség nagymértékû csökkenését kiváltó
törésvonalnak bizonyult a község életében, az „igazi szenyéri mag”27 rosz-
szul élte meg az 1968-as közigazgatási körzetesítést is. „És én azt látom a
legnagyobb problémának, hogy hagyták, hogy Tapsony legyen ott a köz-
pont. Tapsonyt fejlesztették. […] egy nagyon rossz fekvésû, nagyon fél-
reesõ… Én, én mondjuk mint szenyéri, én mindig is azt fájlaltam, hogy
nem Szenyér lett az. Egy nagy hektárszámmal csatlakoztak, mint téesz,
nagyon jó kondíciókkal csatlakoztak. Nagyszakácsi is nagyon jó termõ-
földekkel rendelkezõ, jó téesz volt. […] Tehát én azt látom, ugye Szenyérrõl
beszéltünk, hogy akkor meghalt ez a település.”28

A Szenyér és Nagyszakácsi szövetkezetét 1970-re magába olvasztó tap-
sonyi szövetkezet a szántóföldi növénytermesztés mellett erdészeti és állat-
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tenyésztõ ágazattal rendelkezett. Az összevonások után sikeresen gazdálkodó
téesz faipari melléküzemágat is mûködtetett. 1975-ben az orvosi mûszereket,
készülékeket gyártó Medicor megvásárolta a hajdani gépállomásból a Mezõ-
gép szerszámgépgyártó telepévé lett tapsonyi üzemet. A községben így jelen-
tõsnek mondható ipari foglalkoztatás jött létre. A szövetkezet a nyolcvanas
években munkaerõhiány miatt bezárt nagyszakácsi tehenészeti telepének
helyén a Buda-Lakk szellemi apportjával festéküzemet létesített. 

Tapsony és környéke jellegzetessége, hogy a négy falu határában kialakí-
tott zártkerti övezet nagysága elérte az 1500 hektárt.29 A zártkertekben eleinte
a háztájiban tartott állatok takarmányát, kukoricát, búzát, burgonyát termel-
tek; éppen ezért volt szükség a nagyobb, egybefüggõ földterületekre.30 A zárt-
kertekben idõvel megjelentek a különféle zöldségek (fõleg paprika, paradi-
csom, uborka), a hetvenes évektõl kezdett terjedni a bogyósgyümölcs,
elsõsorban a málna termesztése, még a Medicor dolgozói is málnáztak egy
kis mellékesért. „Itt ha valaki a hetvenes években a fejébe vette, hogy […]
egy év múlva vagy két év múlva vesz egy Zsigulit, akkor lett. Vagy épített
házat, akinek kellett. Itt ennek a helynek a sajátossága az volt, hogy fény-
korában 450 dolgozó volt” – emlékezett a szövetkezet utolsó elnöke. 

A fénykor a nyolcvanas évek közepéig tartott, ám a földbõség, a jól szer-
vezett felvásárlói rendszer (zöldség- és gyümölcsfelvásárlás Nagyszakácsiban
és Böhönyén mûködött, az állatokat a szövetkezeten keresztül értékesítet-
ték) ellenére vagy éppen amiatt, a térségben nem jelent meg a fõfoglalkozású
gazdálkodó és egyedi értékesítési csatornák kiépítésén fáradozó szocialista
vállalkozó típusa (lásd ehhez többek között Juhász, 1986–1987; Kovách,
1988; Szelényi, 1992), illetve a rendszerváltáson átívelõ mezõgazdasági vállal-
kozói karrier sem formálódott a térségben. A nyolcvanas évek második felé-
tõl fokozatosan kezdtek jelentkezni a problémák, melyek elsõsorban a népes-
ség elöregedésébõl és a jövedelmezõség romlásából fakadtak. „Ahogyan
múlt az idõ, és öregedtek az emberek, úgy vált egyre terhesebbé a gazda-
ságnak, mert állandóan rekultiválni kellett és táblákat kialakítani a zárt-
kerten belül, mert nem kellett a föld, nem bírtak vele, nem volt értelme.”31

A földek leadásának folyamata a kilencvenes években rohamosan fel-
gyorsult, s ahogy a szövetkezet második és egyben utolsó elnökének szavaiból
kiderül, a tulajdonrendezés, kárpótlás és földprivatizáció ezekben a falvak-
ban viszonylag zökkenõmentesen zajlott. „A helybeliek közül, aki itt bent
dolgozott, az senki nem törte magát a földért, mert tudta, hogy mivel jár.
Tehát az a fajta hisztéria, ami országosan jellemzõ volt, az itt nem tör-
tént meg, mert még egyszer mondom, volt mindenkinek rogyásig, és tudta,
hogy mivel jár, tudta, hogy ebbõl megélni nem lehet.”
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„Szükségbõl vagy bármilyen más megfontolásból 
a környezõ települések mindig is összetartottak.”

A Vése, Nemesdéd, Varászló, Nemesvid, Somogysimonyi települési kör két
kis központ köré szervezõdik. Noha Vése népesebb volt, és közlekedés-
földrajzi helyzete is jóval kedvezõbb, mint Nemesvidé, a két település súlya
a 20. század elejéig hasonló volt. Ennek oka, hogy a Vését birtokló Véssey
család evangélikus hitre tért,32 s így a 18. század derekától nemigen vett
részt a megyei közéletben. (Izményi, 1999:205) Nemesvidet viszont – a
mezõvárosi múltjára büszke kuriális falut – a 19–20. század fordulóján
élénk iparosélet, gazdasági és civil egyletek, társulások sokasága (tejszövet-
kezet, hitelszövetkezet, kaszinó, iparostársulat, gazdakör stb.), a polgáro-
sultság viszonylag magas foka jellemezte. (Izményi, 1999:130) Az egykori
mezõváros a 20. század elejétõl azonban „egyre kisebb vonzerejû faluvá
degradálódott” (Erdõsi, 1991:317), a térség elsõ kövesútja ugyanis a vasút-
vonal mentén épült ki, ezért a Böhönyét Balatonszentgyörggyel összekötõ
és Nemesvidet érintõ útvonal fokozatosan veszíteni kezdett jelentõségébõl.
A hanyatlás ellenére a két háború közötti Nemesviden a paraszti kisüze-
mekben a szarvasmarhatartás és tejgazdaság magas színvonalra fejlõdött.
Vésének és Nemesvidnek nemigen voltak kapcsolatai a 20. század elsõ felé-
ben, egészen a téeszidõkig nem lévén közvetlen közúti összeköttetés közöt-
tük. A Nemesdéd és Nemesvid közötti utat a vései téesz építette ki a hetve-
nes években.33

A vései szövetkezet 1969-ben a dédi, a következõ évben a varászlói szövet-
kezettel egyesült, s ekkor a három falu közös községi tanácsának székhelye is
Vése lett. Varászlón a Zichy-birtok hajdani cselédeinek és a kisparasztoknak a
leszármazottai viszonylagos beletörõdéssel élték meg a téesz-szervezést és
az összevonásokat, az alsó tagozatos általános iskola bezárása után azon-
ban felerõsödött az elvándorlás az intézmény nélkül maradt faluból. A pici
Varászló számára a szomszédos, hajdan ugyancsak nemesek által lakott,
mezõvárosi rangot is kiérdemelt, de elzárt, a korabeli útviszonyok mellett
a térség végén fekvõ Nemesdéd mindig is természetes központot jelentett.
Ám mindkét falu sokáig kizárólag Vésén keresztül érintkezhetett a nagyvi-
lággal, annak kedvezõbb közlekedési fekvése miatt.

Az ugyancsak a Zichyek által birtokolt somogysimonyi szövetkezetét
1968-ban csatolták a nemesvidihez, a következõ évben pedig megtörtént a
közigazgatási egyesítés. 1975-tõl a Nemesvidi Alkotmány Mgtsz is csatlako-
zott a Vései Új Élethez, viszont Nemesvid közigazgatási önállóságát az elmúlt
rendszerben mindvégig megõrizte. A szövetkezeti egyesülés nem tartott
sokáig, 1986-ban a vidi szövetkezet kivált a véseibõl. 

A Vései Egyesült Új Élet Szövetkezetben a szántóföldi növénytermesztés és
állattenyésztés mellett a 10-11 aranykoronás földeken korán megkezdték a
nagyüzemi gyümölcstermesztést, ugyanakkor a kiskertekben, zártkertekben
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is megjelent a gyümölcs.34 A közel 7300 hektáron gazdálkodó egyesített té-
eszben a nyolcvanas évek elején már a vidi–simonyi határrészeken is foly-
tatódott az ültetvénytelepítés.35 A gyümölcsöt kezdetben étkezési célokra
értékesítették szovjet és szlovák piacokon, a betakarítások élõmunka-igé-
nyének biztosítására a nyolcvanas évek elején Vésén egy 400 férõhelyes if-
júsági tábort építettek. Az évtized második felében a már közel 400 hektár-
nyi gyümölcsterület árualapjának hasznosítására a szövetkezet belevágott a
gyümölcsfeldolgozásba. A borászatoknak szállított léalap, a sûrítmény-
gyártás és a gyümölcslevek palackozása jelentette a feldolgozás három fõ
formáját, de még a gyógyszer- és kozmetikai ipar számára értékes mellék-
termékre is találtak ausztriai felvásárlót. Melléküzemágként sörpalackozót
is létesítettek Vésén, kezdetben a Nagykanizsai, késõbb a Pécsi Sörgyárból
tartályban hozott sört töltötték itt palackba. A gyümölcsfeldolgozó és a pa-
lackozó együtt közel 70 fõnek adott munkát. 

Tõke hiányában azonban a gyümölcsfeldolgozó kialakításakor kevésbé
korszerû technológiát választottak, ami rontotta a jövedelmezõséget. Az üzlet-
társak bevonása nélkül végigvitt beruházás, majd a szövetkezetek szétválása-
kor a vései központ számára elõnytelen vagyonmegosztás az Új Élet téesz súlyos
eladósodásához vezetett. A szövetkezetet végül jogutód nélkül felszámolták,
a külföldi tulajdonba került Pécsi Sörgyár elvitte innen gyártókapacitását, a
gyümölcsfeldolgozó berendezéseit részenként értékesítették.

Böhönye

A térségben egyedül a hajdani mezõváros, Böhönye rendelkezett jelentõ-
sebb iparos hagyománnyal, ami javarészt a mezõgazdaságot kiszolgáló kis-
ipart, építõ- és faiparos hagyományt jelentette.36 A település a 20. század
elsõ felében élte fénykorát, jelentõs számú iparosa testületbe szervezõdött,
mûködött itt téglagyár, cementgyár, két gõzmalom, aszalóüzem és szeszfõzde.
1949-ben Böhönyén az ipari keresõk aránya 16%-os volt, ezzel az értékkel
messze kiemelkedett a körzet falvai közül. 1952-ben a hajdani Festetics-
uradalom bázisán állami gazdaság jött létre terebezdpusztai központtal.
A szövetkezetesítés második hullámában megalakult a Szabadság Mgtsz. Az
állami gazdaság elsõsorban szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozott,
de volt egy közel 40 ezres hízókibocsátású sertéstelepük is, amelyhez kiépí-
tették a teljes vertikumot: a szántóföldi takarmánytermesztéstõl a hizlaláson
át a vágóhídig. A lánc végén ott állt a Marcaliba telepített feldolgozóüzem és
közel tíz húsbolt Somogyban és Zalában. Melléküzemágként egy lakatosmû-
helyt is mûködtettek, ami sem az árbevételt, sem a foglalkoztatottak létszámát
tekintve nem volt jelentõs üzem. Az állami gazdaság fénykorában (hetvenes-
nyolcvanas évek fordulója) 300 fõ feletti létszámmal mûködött. 
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A szövetkezet ugyancsak jelentõs foglalkoztatóvá nõtte ki magát, közel 400
dolgozóval, melléküzemágban építészeti üzem, húsüzem, orsózóüzem mûkö-
dött. Utóbbi a legnagyobb nõi munkaerõt igénylõ munkahelynek számított
a környéken (dolgozóinak száma meghaladta a 200-at). Mûködött gabona-
raktár a településen, s mivel a böhönyei zártkerti területen élénk zöldség-
és gyümölcstermesztés zajlott, a Zöldért jelentõs áruátvevõ központtal volt
jelen a faluban. A kisiparos szövetkezet mûködtetett egy varrodát és egy fa-
ipari részleget. Az egy fonodát kivéve tehát jelentõsebb ipari foglalkoztató
kapacitás Böhönyén nem alakult ki, az ipari munkahelyet keresõk a mun-
kásjáratokkal a környezõ városok üzemeibe járhattak.37

Böhönye tanácsához nem csatoltak települést, de a hetvenes-nyolcvanas
években az aprócska Nemeskisfaludról és Szenyérbõl egyre többen Böhö-
nyére jártak dolgozni, a község ettõl kezdve egyre erõsödõ szerepet játszott
a két kistelepülés életében.38

Rendszerváltás után – szûkülõ erõforrások

A gazdaságban lezajlott tulajdoni és szerkezeti átalakulás következtében töme-
gessé váló munkanélküliség, ezen belül is elsõsorban a kisfalvakban élõ
képzetlen, iskolázatlan réteg felülreprezentáltsága a munkaerõpiacról kike-
rülõk között az elszegényedést, a falusi underclass megjelenését, a roma
és/vagy szegénységi gettók kialakulását, a szürke- és feketegazdaság tartóssá
válását, illetve megélhetésben játszott szerepének felértékelõdését hozta az
általunk vizsgált térségben is.39

A gazdasági és társadalmi mutatói alapján a válságövezetek gazdasági de-
presszió sújtotta belsõ perifériái közé sorolható Marcali kistérség egyetlen, a
környezetének dinamizálásához gyenge városi központtal rendelkezik. (Bihari–
Kovács, 2004:20) A közlekedési lehetõségek beszûkülésével és költségeinek
emelkedésével a marcali és más városi munkahelyek, ám sok esetben még a
környezõ kistelepülések megmaradt munkahelyei is távolabb kerültek az apró-
falvakban élõktõl.40 Bár a mikrotérség gazdasági változásait bemutató közel-
képben pozitívumokról is beszámolhatunk, az alapvetõen gyenge és sérülé-
keny helyi gazdaság nem tudta és a jövõben sem lesz képes megoldani a
képzetlenek és/vagy tartósan munka nélkül lévõk problémáját.

„Ha nem lesz fejlesztés, nem lesz munkahely, 
akkor meg nem lesz fiatal, gyerek.”

Az Industrie Elektrik Kft. volt az elsõ a térségben megjelenõ két külföldi
tulajdonú cég közül, amelyik zöldmezõs beruházást valósított meg. A német
vállalkozó 1986-ban a Balatonmáriai ÁFÉSZ vidi és somogysimonyi telep-
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helyét vette bérbe elektronikai kábelek gyártásához. A rendszerváltás után
megvásárolta a vidi telephelyet, amelyen fejlesztésekbe kezdett, majd kft.-t
alapított, a térségen belül s kívül is kisebb üzemeket létesített, Marcaliban
egy közel 400 fõt foglalkoztató egységet hozott létre. A kábelkonfekcioná-
lással foglalkozó német családi vállalkozás elsõsorban nõi betanított munka-
erõt igényel. A cég egyelõre a térség stabil munkáltatójának tûnik – annak
ellenére, hogy 2002 óta több kisebb telephelyét bezárta –, és kevert szerke-
zetû termelést folytat, bizonyos munkafolyamatokat, termékek gyártását át-
helyezte Ukrajnába. Viden közel 80 fõt foglalkoztató üzem alakult ki a ki-
lencvenes évek folyamán, de az itt gyártott termékek iránti kereslet
megcsappanása miatt a cég 2006-ban bezárta vidi telephelyét, munkásai-
nak zömét a marcali üzemben helyezte el.

A Medicor tapsonyi részlegét a privatizációt követõ tulajdonosváltások
után, 1996-ban megvette a Medicor korábbi megrendelõje, és létrehozta a
Hans Pausch Hungária Kft.-ét. A tõkeerõs, folyamatosan fejlesztõ cég az ere-
deti profilt megõrizve továbbra is elsõsorban férfi fémipari szakmunkásokra
tart igényt, ezért kénytelen Nagykanizsa, Nagyatád, Marcali irányából, ösz-
szesen 27 településrõl szállítani szakmunkásait. A körzet falvai közül ter-
mészetesen a helybeliek és a szomszédos nagyszakácsiak dolgoznak ott
nagyobb arányban, de Vésétõl Nemesvidig néhány fõt minden településrõl
foglalkoztat a cég. A tapsonyi szövetkezet nagyszakácsi festéküzeme, a Tekla
volt az egyetlen részleg, amelyet a rendszerváltás elõtt kft.-vé alakítottak és
ebben a formában privatizáltak. A Tekla némi profil- és telephelybõvítés
után már csak megközelítõleg 30 fõt foglalkoztat, ám a cégnek Marcaliban
festéküzeme, festékboltja és – a profilbõvítés eredményeként – malomipari
részlege is van. 

Böhönyén a fonoda 1992-es bezárása 230 munkahely megszûnését je-
lentette, ekkor már a mezõgazdaságban foglalkoztatottak létszáma is drasz-
tikusan apadt. A kilencvenes évek elsõ felében a központi szerepkörû
Böhönyén 40%-os volt a munkanélküliség. 1995-ben megkezdte mûködé-
sét egy német tulajdonú, robbanómotorok tekercselésével foglalkozó cég,
a Halm Bt., a térség másik zöldmezõs beruházása. A cég jelenleg megköze-
lítõleg 150–180 embernek ad munkát, és további üzemcsarnokok építését
tervezi. Kedvezõtlen munkanélküliségi mutatóját azonban Böhönyének az
öt–tíz fõt foglalkoztató, elsõsorban faiparra, építõiparra specializálódó helyi
vállalkozói kör kialakulásával, megerõsödésével sikerült lejjebb tornáznia.41

A mikrokörzet más falvaiban a vállalkozói szektor gyenge, jellemzõen a
minden faluban fellelhetõ önfoglalkoztató vagy egy-két fõnek munkát adó
mikrovállalkozásokról (kereskedelem, helyi bolt, kocsma stb.) beszélhe-
tünk. Az elmúlt másfél évtized jellegzetes szereplõi a térségben a létszámot
hol bõvítõ, hol leépítõ, megjelenõ-eltûnõ, kisebb-nagyobb varrodák is.

A mikrokörzetben az Industrie Elektrik és a Halm Bt. kivételével új, jelen-
tõsebb foglalkoztató nem jelent meg, és tartós szereplõnek is csak ez utóbbi,
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valamint a tapsonyi Hans Pausch számít. Az ipar központjait tekintve egyál-
talán nem, szerkezetében alig változott, míg a foglalkoztatásban játszott
szerepe a legtöbb településen növekedett. A tapsonyi Hans Pausch kivéte-
lével az olcsó munkaerõt keresõ, betanított vagy segédmunkát igénylõ cégek
alkotják a körzet és lényegében a térség ipari foglakoztatásának legjelentõ-
sebb bázisát. Idõrõl idõre felröppen valamelyik „német” kivonulásának,
Ukrajnába költözésének híre, a vezetõk és általában a polgármesterek a be-
szélgetések során ezt a tulajdonos(i kör) magyarországi üzleti és/vagy ma-
gánjellegû beruházásaira hivatkozva mindig cáfolták. „Meg ami itt szerin-
tem fontos, mindig ezt szoktam mondani az embereknek, akik úgy
kitalálják, hogy ’na, megszûnik az üzem’, a tulajdonosnak a vadászkasté-
lya meg a vendégháza itt van Nemesviden. Azt szoktam mondani, hogy
akkor féljünk, ha abból elkezd csomagolni.”42 Bármennyire optimisták is
azonban a betelepült cégek és így a települések jövõjét illetõen a vezetõk,
az Industrie Elektrik kivonulása Nemesvidrõl, majd a marcali Mustang be-
zárása intõ példaként szolgálhat.

„A vidék ebbõl él, nem? Szántóföldi mezõgazdaságból,
zöldség-gyümölcs termesztésbõl. Mert itt ipar nincsen.”

A szocialista ipartelepítés dacára, a mikrokörzet úgy érkezett a rendszervál-
táshoz, hogy foglalkoztatási szerkezetében a mezõgazdaság túlsúlyban volt
az iparhoz képest.43 1990-ben a tíz település között nem volt olyan falu,
ahol a mezõgazdaságban foglalkoztatottak aránya 30% alatt lett volna.44 Bár
a mezõgazdaságban a tulajdoni átalakulást nem kísérte az üzemszerkezet
drasztikus megváltozása, az ágazat a legnagyobb munkaerõ-kibocsátóvá
vált a rendszerváltást követõen. Ma a téeszek utódszervezeteibõl vagy azok
romjain alakult, néhány ezer hektáron gazdálkodó új gazdasági társaságok
és a melléjük felzárkózó középüzemek alkotják az agrárágazat gerincét.
Ezek a társaságok mûvelik a földek 70–80%-át. A korábbi nagyüzemi struk-
túrában is jellemzõ szántóföldi növénytermesztés miatt a földek többsége
(a falugazdászok szerint 70–80%-a) osztatlan közös tulajdonú táblákban
lett nevesítve és „kimérve”. Ez az egyik oka annak, hogy kevesen fogtak bele
egyéni gazdálkodásba. A nagyüzemi struktúra továbbélésének azonban
egyéb okai is vannak: a lakosság elöregedése és nem utolsósorban a tõke-
szegénység. (Lásd ehhez Laki, 1997a, 1997b; Juhász, 1999) A kiegészítõ jöve-
delemért vagy nyugdíj mellett gazdálkodók száma egyre csökken, s telepü-
lésenként alig néhány fõre tehetõ a 10 és 100 hektár közötti területeket
fõfoglalkozásként mûvelõk száma. A területi és tulajdoni koncentráció elle-
nére a mezõgazdaság – és az erdõgazdaság – a mai napig sokak kiegészítõ
jövedelemforrását jelenti, elsõsorban napszámos munkaként. A térségben
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ezért a mezõ- és erdõgazdaság, még ha az informális, illegális gazdaság ár-
nyékába húzódva is, továbbra is meghatározó ágazat. 

Böhönyén a szövetkezeti jogutód Szabadság Rt. 2500 hektár területet
használ, a hajdani közel 300 fõ helyett ma alig 50 embert foglalkoztat. Mû-
veli a tagi földeket, a környéken rengeteg földet összevásárolt magyaror-
szági befektetõk földjeit is többnyire az rt. veszi bérbe. Gabonanövényeket
és olajos magvakat termeszt, és van egy 200 férõhelyes tehenészeti telepe.
A hajdani állami gazdaság privatizációja során, 1994-ben jött létre a Fekete
Sár Rt., úgy, hogy mire a privatizáció lezajlott, a gazdaság sertéstelepe nem
mûködött, ezért azon az új tulajdonos rögtön túladott, hogy tiszta profilú
céget mûködtethessen. A sertéstelepet a Pápai Húskombinát elõbb a Bá-
bolna Rt.-vel közösen, majd 2001 óta Pápa Pig néven, önállóan mûködteti,
eredményesen, kiváló fajlagos mutatókkal. A Fekete Sár kizárólag növény-
termesztéssel foglalkozik, gabonanövényeket és olajos magvakat termeszt,
ehhez kialakította szárító- és tárolókapacitásait is. Ma 3000 hektáron gaz-
dálkodik, ebbõl 2500-at az államtól, 500 hektárt a dolgozók és üzlettársak
tulajdonaként bérel. 40–50 fõt foglalkoztat, a sertéstelepen további 60–70
fõ dolgozik.

A tapsonyi székhelyû Rákóczi Mgtsz gazdálkodását kevesebb dolgozóval
és földterülettel, TANASZEK Kft. néven folytatta.45 A cég szántóföldi nö-
vénytermesztéssel foglalkozik, de van egy nagy sertéstelepük 400–450 kocá-
val, ami évi ötezres hízókibocsátást tesz lehetõvé. Rendelkeznek szárítóval,
takarmánykeverõvel, uniós normáknak megfelelõen építettek maguknak
egy vágóhidat, húsboltjuk nyílt Marcaliban, valamint húsfeldolgozót is ter-
veztek. A cég feldolgozó- és tárolókapacitásait a mikrokörzeten kívül, Mar-
caliban alakította ki, tovább rontva a foglalkoztatási helyzetet. 

A vései téesz története leginkább a meglévõ, de kihasználatlan erõforrások-
ról szól. A szövetkezet romjain alakult kft. elsõsorban a tulajdonába került
épületet hasznosítja,46 s bár egy ideig folytatott szántóföldi növénytermesz-
tést, ma már nem jelentõs szereplõje a térség agrárgazdaságának, a néhány
újonnan induló kisebb gazdaság is csak a gazdák családi megélhetését bizto-
sítja. A szövetkezet fõ profiljának számító gyümölcstermesztés nagyüzemi for-
mában részben megmaradt, egy böhönyei vállalkozó kezében összpontosul,
aki az elhanyagolt gyümölcsösök felújításán, új, korszerû ültetvények telepí-
tésén fáradozik.47 Ez a vállalkozás kezdetben folytatta a léalma felvásárlását,
majd jelentõs hitellel, saját feldolgozót épített ki, és áttért a natúr gyümölcslé
elõállítására, ezért már csak saját, az agrár-környezetgazdálkodási program
elõírásai szerint mûvelt gyümölcsöse termését dolgozza fel. 

Nemesdéden, Varászlón fõként 5–100 hektár szántót mûvelõ kisgazdákat
találni, az állattartást mindenki feladta. E településkör egyetlen jelentõs sze-
replõje egy magyar tulajdonú családi vállalkozás, amely több mint 300 hektá-
ron gazdálkodik, és a területek nagy részén erdõgazdálkodással foglalkozik.
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Nemesviden egy osztrák érdekeltségû kft. és a valamikori szövetkezetbõl
létrejött magyar vállalkozás mûködik. Egyenként mintegy 800 hektáron
gazdálkodnak, szántóföldi növénytermesztést végeznek, szárító- és tároló-
kapacitással is rendelkeznek. A hajdan marhatartásáról híres településen
ma egy kaposvári székhelyû cég hízómarha telepe üzemel. 

A Tapsony, Nemeskisfalud, Szenyér, Nagyszakácsi települési körben a
TANASZEK Kft. mellé felzárkóztak középüzemek. A szövetkezet 3500 hek-
tár szántójából, a kilencvenes évek derekától kezdõdõen kb. 1700 hektárt
„vittek el” – az egykori téeszelnök, az új kft. tulajdonosának szóhasználatával.
A földek tulajdon- vagy bérleti jogát megszerzõ, és csak „külföldieknek” neve-
zett új szereplõk között találni német, osztrák állampolgárt, Erdélybõl át-,
Svédországból hazatelepült magyart, de helybélit is. Az egykori elnök szerint
a „külföldiek” legnagyobb bûne, hogy a legjobb földeket vitték el, a kft.-nek a
vizenyõs, mély fekvésû területeket hagyták meg bérletre, nemegyszer ezért
fordulhatott elõ, hogy a TANASZEK Kft. augusztusban is aratott. A kiterjedt
kapcsolati hálóval rendelkezõ, azt jól hasznosító egykori szövetkezeti dol-
gozó története, aki a földkijelölõ bizottságban betöltött szerepe után maga
is gazdálkodni kezd, nem tûnik egyedi esetnek.48 E szereplõ társtulajdo-
nossá vált egy német agrárvállalkozó cégében a kilencvenes évek elején,
majd 2004-ben a vállalkozás kettészakadt a bérleten, tulajdonon osztozó,
egyenként 500–600 hektár nagyságú területet használó cégekre. E két kft.
és egy családi gazdaság jelenti ma a TANASZEK legnagyobb konkurenciáját
a földbérleti piacon, a négy falu határában gyakorlatilag e négy szereplõ
versenyzik a bérbeadókért. Ez a vetélkedés egyedi, sõt akár meglepõnek is
mondható, hiszen sem a tíz faluban, sem a kistérségben nincs különösebben
éles harc a viszonylag gyenge minõségû szántóföld bérleti piacán. Amely
ugyancsak stabil, hiszen a bérbeadók 80%-a ma is ugyanannak adja bérbe
földjét, mint tíz évvel ezelõtt.49 Az utóbb említett négy település határában
gazdálkodó nagyobb szereplõk ugyanakkor idõrõl idõre különbözõ gazda-
sági és gazdaságon kívüli ösztönzõket alkalmaznak a bérbeadók megtartá-
sáért vagy elhódításáért. Ezek közül legfontosabb a mélyen a piaci ár alatt
végzett gépi munka. A szívességek, figyelmességek másik terepe a szemé-
lyesen kifizetett bérleti díj és mellé a rendszeres „természetbeni juttatás”,
az ajándék, melynek tartalma vállalkozónként változik. „Tehát amikor a
bérleti díjat kifizetjük, mivel mindenki 78 éves és számláról még nem is
hallott, hogy oda utalnánk, és el kell menni minden házhoz, és le kell ülni.
[…] Minden nénike elsírja a bánatát, mindenhová kell vinni kettõ lisztet
meg egy olajat, mert ez ott az elõírás, az ajándék, és akkor a bérleti díjat.”50

Ezekbõl az ösztönzõkbõl kutatásunk kezdetén arra következtettünk, hogy
ebben a települési körben az erõviszonyok átrendezõdhetnek, a szereplõk
köre, a struktúra nem végleges. Sejtésünk beigazolódott, hiszen 2006-ban
a TANASZEK Kft. többségi tulajdonát a Fekete Sár Rt. szerezte meg, nem
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titkoltan azért, hogy a cég bérleményeit megszerezze a „német” vállalkozó
elõl. A kft. igazgatása, telephelye ezzel átkerült Böhönye Terebezdpusztára. 

Szenyér és Nemeskisfalud határában található a mikrokörzet másik jelen-
tõs gyümölcsös vállalkozásának korszerû hûtõháza, valamint 15 hektár
meggy, 20–25 hektár körte 4-5 hektár eperültetvénye. Mindegyik új telepí-
tés, öntözõberendezésekkel, fúrt kutakkal. A vállalkozó felesége vezeti
Csurgótól Böhönyéig a környék legtöbb gyümölcstermelõjét összefogó
TÉSZ-t. 1995-ben gyümölcsfelvásárlással indult a böhönyei családi vállalko-
zás gyümölcstermelõ és -értékesítõ része, az integrációt leginkább a málna-
felvásárlásban sikerült kialakítaniuk, de a vezetõ 2005-ben már a málnater-
mesztés térségi végnapjairól beszélt. „Egyszerûen nincsenek termelõk már.
Mindenki belefáradt, megkeseredett, abbahagyják a termelést. Egyálta-
lán nincs igénye az embereknek arra, hogy málnát ültessenek, termessze-
nek. És a piacon nem is lehet szórványmálnával megjelenni. Ki biztosítja azt,
hogy az X. Mari olyan agrár-környezetvédelmi programnak megfelelõ
növényvédõ szerrel permetez? Senki. Hát most én 550 ember málnáját
nem vizsgáltatom be szermaradványra, hogy én a piacon helytálljak.
A piaci követelményeknek ezek a házi kerti ültetvények egyáltalán nem
felelnek meg. […] Lefutott modell. Amikor megérte tíz éve, akkor csinál-
tuk, nem éri meg, nem csináljuk, tovább kell lépni, kész.”51

A térségben hajdan jelentõs hagyományokkal bíró gyümölcstermesztés
kiveszõben van, ahogy a zöldségtermesztés is eltûnt a térségbõl. Az okok
hasonlóak. A jövedelemkiegészítést célzó kerti ültetvények mûvelésének
végnapjait itt is – mint ahogy másutt is az országban – a megváltozott piaci
körülmények idézték elõ. A folyamatosan emelkedõ költségek és stagnáló
átvételi árak a jövedelmezõség visszaesését okozták, miközben megjelent
az olcsó importgyümölcs. Mind többen hagytak fel a termeléssel, s ezt a folya-
matot csak felerõsítette a lakosság elöregedése. A gyorsuló életmódváltás
sem kedvezett a munkaintenzív kertészeti kultúrák, mint például a málna,
és általában a bogyósgyümölcsök fennmaradásának, mert érési idõszakban
a termelõ „nem megy sehová, és rabja a málnának, mert naponta kell
szedni”. Az uniós csatlakozással életbe lépõ szigorú élelmiszer-biztonsági
elõírások pedig csak drágították és bonyolultabbá tették a termelést. Mind-
ehhez hozzájárul az általános tõkeszegénység. Az említett két vállalkozón
kívül senki nem fektetett tõkét gyümölcstermelõ vállalkozás kiépítésébe52

vagy akár csak meglévõ állományának korszerûsítésébe. Az a néhány ter-
melõ, aki ma még jövedelemkiegészítésként foglalkozik gyümölcstermesz-
téssel, a hajdani szövetkezeti ültetvények maradékát vagy saját ház körüli,
zártkerti gyümölcsösét mûveli, e kisgazdaságok árualapja pedig nem verseny-
képes. Jellemzõ, hogy a vései körzetben termelt almát szinte kivétel nélkül
léalmának adják el.

Sokan vélik úgy a térségben, hogy a gyümölcstermesztést a helyi feldol-
gozás menthetné meg. Nemesdéden viszonylag sok termelõ mûködik, itt
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az önkormányzat ingatlant is felajánlana egy kisebb aszaló, pálinkafõzõ,
esetleg lekvárkészítõ vállalkozásnak. Az önkormányzat nem tud pályázni,
tõkeerõs vállalkozót pedig mindeddig nem találtak. Az elöregedett, korsze-
rûtlen fajtaösszetételû ültetvények talán megtermelhetik az alapanyagot egy
feldolgozóhoz, de az ellenõrzött termelési körülmények megdrágítanák
a termelést, a szigorú élelmiszer-biztonsági elõírások miatt pedig a feldolgozó
is költséges beruházás lenne. Talán nem véletlen, hogy egy hanyatló gyü-
mölcskultúrájú térségben senki nem mer egy ilyen fejlesztésbe belevágni.

Ma a szántóföldi növénytermesztés jelenti a térségben a legfontosabb
mezõgazdasági tevékenységet, ám ennek munkaerõ-szükséglete kicsi. A to-
vábbra is jelentõs kézi munka igényû gyümölcstermesztés igaz, csak szezo-
nálisan, de jelentõs foglalkoztatási kapacitásokat tudna lekötni. Jelenleg
azonban e néhány gyümölcstermelõ vállalkozásnak is problémát okoz a
munkáskezek biztosítása, az említett böhönyei vállalkozás nagyjából állandó
napszámos brigádjaiban tapsonyiak és mesztegnyõiek dolgoznak. A gyü-
mölcstermesztés már a családi munkaerõt meghaladó méretekben is magas
élõmunka-költséggel jár, a napszámosok alkalmazásának bonyolult szabá-
lyai és az ezzel járó sok bürokrácia ráadásul meg is keseríti a termelõk életét.
Az alkalmi munkavállalás szabályai egyáltalán nem kedveznek a mezõgaz-
dasági termelõknek. Egyszerre öt napnál hosszabb idõre nem alkalmazhat-
ják a napszámosokat, ez szedési idõszakban komoly problémákat jelent.
„Na, most egy szamócának nem mondhatjuk, hogy »gyerekek, a kisköny-
veseknek [alkalmi munkavállalói könyv] lejárt a foglalkoztatási idõpontja,
most három napig ne pirosodjatok, mert most nem jöhetnek hivatalo-
san« …Ez nem gombgyár, nem?”53

A gyümölcstermesztés mellett az erdõgazdálkodás különbözõ munkafá-
zisai igényelnek jelentõs mennyiségû kézi munkát, az állami erdészet és az
erdõmûvelõ vállalkozások az idõszakos foglalkoztatás fontos szereplõi. A Mar-
cali kistérség területén cirka 22 ezer hektárt borít erdõ, ennek fele a SEFAG
állami erdészet fennhatósága alá tartozik,54 a magánerdõk többsége
erdõbirtokossági társulásba szervezõdött. Az egyik összefüggõ erdõsáv a
Boronka vízgyûjtõjét fogja körbe, ide tartoznak Szenyér és Böhönye erdei.
A másik nagyobb kiterjedésû erdõterület Vése, Nemesdéd, Varászló,
Nemesvid55 határában húzódik. Ritkításra, gyérítésre, fakitermelésre általá-
ban hat-nyolc fõs férfi brigádok szakosodtak, sok köztük a böhönyei vállal-
kozás. A csemetegondozás nõi munka, de e területen szakosodott vállalko-
zás nem jelenik meg.

A jövedelemkiegészítõ mezõgazdasági tevékenység jellemzõ, máig to-
vábbélõ ága a facsemete-nevelés az erdõgazdaságok számára, de ugyan-
ilyen jól jövedelmez a karácsonyfa nevelése is. Ezek kis területigényû, viszony-
lag kevés tõkeráfordítást igénylõ, de jól jövedelmezõ, munkaintenzív
tevékenységek. 
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Az erdõgazdálkodás a sok helyen kifejezetten gyenge minõségû termõte-
rületeken a jelenleginél nagyobb szerepet kaphat. Az elmúlt évtized támo-
gatáspolitikája kifejezetten kedvezett a magángazdák erdõtelepítéseinek,
több gazdálkodó, vállalkozó bele is fogott a telepítésbe. A természetvédõk
ugyanakkor a túlzottan nagy mértékû erdõsítéstõl féltik a vizenyõs rétek,
vizes élõhelyek állat- és növényvilágát. Másfelõl a térségben jelen lévõ
Nemzeti Parkok szakhatóságként beleszólhatnak a telepítési tervek fajta-
összetételébe, és nem is kedveznek a térségben fajtaidegen, viszont gyor-
sabb megtérülést hozó és ellenállóbb akác telepítésének.56

Többen vélik úgy, hogy a mezõgazdaság, erdõgazdálkodás foglalkoztatási
és/vagy jövedelemkiegészítõ megoldást kínálhatna a térségben élõk számára.
Ám az üzemszerkezeti hagyományok és a termelési struktúra fennmaradása,
a gyümölcskultúra hanyatlása, a feldolgozókapacitások hiánya egyaránt a
mezõ- és erdõgazdaság adottságainak alacsony szintû kihasználását ered-
ményezik. Radikálisabb vélemények szerint a mezõgazdaság nem jelenthet
alternatívát a térség problémáinak megoldására. „Azt nem kell várni, hogy
a mezõgazdaság húzza ki a vidéket itt a szarból, vagy a vidéki népessé-
get, mert ez nem fog mûködni. Ez hülyeség.”57 Akik így gondolkodnak,
azok jellemzõen a munkahelyteremtés, és az állami beavatkozás szükséges-
sége mellett érvelnek.

Stratégiák a válságkezelésre

A helyi gazdaság nem képes megoldani a munkanélküliség és a szegénység
problémáját, nem tudja felszívni a képzetlen munkanélküliek tömegét.
2001-ben a tíz település közül Böhönyén, Nemesviden, Somogysimonyi-
ban, Tapsonyban, Varászlón és Vésén nagyjából minden második háztartásra
jutott foglalkoztatott, Szenyérben, Nemesdéden, Nagyszakácsiban minden
harmadikra, a jószerivel csak idõsek lakta Nemeskisfaludon viszont minden
negyedikre. A térségben élõk jelentõs része munkanélküli járadékból vagy
szociális segélybõl, illetve nyugdíjból él, de a foglalkoztatottak havi jövedel-
me is mindössze a fele-kétharmada az országos átlagnak. A tartósan fennálló
munkanélküliség, szegénység és képzetlenség, illetve az elöregedés erodálta
a helyi közösségeket. A társadalmi erózió egyének és közösségek szintjén
egyaránt megfigyelhetõ, leküzdéséhez pedig nemigen akad eszköz és ember.

„Ez a munkanélküliség leépíti az embereket.”

A nagyfokú szegénység egyik jele a mind gyakoribbá váló falopás, vador-
zás, orvhalászat.58 Az erdészeti és vadászati szakhatóságok szerint az esetek
többsége a megélhetési bûnözés kategóriájába tartozik, ám megjelentek az
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illegális tevékenységekre szakosodott csoportok is, jóval nagyobb károkat
okozva. A falopás és vadorzás a varászlói, dédi és a Szenyér környéki erdõkben
fordul elõ. A munkanélküliség magas aránya mellett59 ezekben a falvakban
a roma népesség koncentráltabban van jelen, körükben a munkanélküliség
ráadásul jóval nagyobb arányú, mint a nem romák között. A vadorzás hagyo-
mányos technikáival, hurokkal, csapdával dolgozókat könnyen azonosítják
a romákkal, a „cigány hurkozó” mint a szakhatóságok által használt „szak-
nyelvi terminus” is ezt mutatja, ám valójában itt a szegénységi kultúra egy
tradicionális elemének továbbélésével találkozunk, ami nem csak romákra
jellemzõ. A nincstelenség és a természeti erõforrások gazdagsága kézenfek-
võvé tenné a különféle erdei javak gyûjtögetésének tradícióját, a térségben
azonban csak a „zöldezést” – a fenyõágak összegyûjtését és eladását60 – em-
lítették, amit jellegzetesen a romák tevékenységének tartanak. És amíg a
vadorzás többnyire egyéni tevékenység, a falopás és a zöldezés már kisebb
csoportok együttmûködését igényli. 

Az erdõgazdaságok vagy vadásztársaságok számára nem is a tüzelõnek
szánt fa ellopása vagy a „rapsicolás”, azaz a vadorzás hagyományos techni-
káival elkövetett esetei jelentik az igazi gondot, ezek mértéke a kártételben
elhanyagolható. A természeti erõforrások jogosulatlan használatának szer-
vezettebb, esetenként már a bûnelkövetés kategóriájába tartozó esetei jelen-
tõsen károsítják a köz- és a magánvagyont egyaránt. Ezek ellen az állandó
rendõri jelenlét hiánya – Vése, Déd, Varászló, Somogysimonyi és Nemesvid
térségében nincs körzeti megbízott, Böhönyérõl jár ki a rendõrség –, a tör-
vények kikerülhetõsége miatt az erdészeti és vadászati hatóságok gyakorlati-
lag alig tudnak tenni valamit. A helybéliek esetei az önkormányzatok számára
is súlyos dilemmát okoznak. Errõl számolt be Varászló polgármestere. „Én
hivatalosan adtam nekik errõl szállítólevelet, ezzel visszaéltek, olyan fát
is loptak máshonnan, ami nem tõlem [a polgármester saját erdejébõl]
származik. Erre rájöttek, és engem odavittek igazoltatni a rendõrök, én
mondtam, hogy ez a fa nem tõlem származik. A papír nem erre a fára vo-
natkozik. Akkor jöttek hozzám, hogy »Gy. bácsi, hogy a rendõrség elnézõ
lenne, adna nekem errõl a fáról is papírt, mert fel vagyok függesztve«.
Ilyenkor az ember mit csinál? Ott vannak azok a szerencsétlen gyerekek,
dédiek, majd megy az önkormányzathoz segélyért, a férj a börtönben, ez
a 22-es csapdája. Majd a bíró is felteszi a kérdést, hogy hajlandó vagyok-
e papírt adni. Ha ezzel az ügy lezárul, akkor hajlandó, nem célom, hogy
börtönbe kerüljön.” Az önkormányzatok eltérõ módon kezelik a problémá-
kat, Varászlón például a kisebb szabálysértéseket ledolgozhatják közmunkán.
„Aztán jöttek hozzám, hogy segítsek. Nemesdédiek voltak. Megszokott dolog
nálunk, hogy büntetett, fõleg romák, ledolgozhatják a faluban, közérdekû
munkában. Nemesdéden nem járulnak hozzá, én fölvállaltam.” Nemesdéden
viszont ezt a megoldást haszontalannak tartják, a polgármester asszony
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szerint „nálunk nincs közmunka-megváltás ötezer forintért, mert nekem
nem fogja itt támasztani a lapátot hat órán át”.

„Az a klasszikus értelmiség nincs.” 

A helyi közösségek leépülésének egyik oka, hogy a korábbi elvándorlás és
az alapellátások múltbeli körzetesítésének együttes következményeként hiány-
zik e falvakból a helyben élõ és dolgozó értelmiség. Ennek egyik jele a közös-
ségi önszervezõdés igényének és képességének alacsony foka, ami a civil
szervezõdések gyengeségében is megmutatkozik. Mindenütt mûködik né-
hány szervezet, többnyire énekkarok, tánccsoportok, sportszervezetek,
Böhönyén, Vésén, Viden, Nagyszakácsiban helyi faluszépítõ, falufejlesztõ
társaságok is segítik az önkormányzatok munkáját. Vésén és Böhönyén
újabban a fiatalok önszervezõdése indult be, õk közös települési progra-
mokat is terveznek. Hiányzik ugyanakkor a falvak problémáira megoldást
keresõ, fejlesztõ szervezet, amely mozgósítja és helyben tartja a humánka-
pacitásokat, valamint pályázati munkájával jelentõs többletforrásokat vonz
a térségbe. 

Az egyetlen látható, megyei hatókörû, a hálózatosodás komoly jeleit mu-
tató szervezet a Somogyért Egyesület, mely 1994-ben alakult, nem titkolt
politikai szándékkal. „Ez elsõsorban a megyeiekért indult, hogy azok a helyi,
meghatározó politikai szereplõk – értem ezalatt: polgármesterek –, akik
nem tagjai vagy nem kötõdnek politikai párthoz […] azoknak lehetõsé-
get biztosítsunk megyei közgyûlési tagságra anélkül, hogy párthoz elköte-
lezzék magukat. Maradhassanak pártoktól függetlenek, és közben pedig
ne szoruljanak ki a megyei politikai közéletbõl. Ez volt az egyik fontos
cél.”61 A tagok, pártoló tagok és szimpatizánsok rendszerében mûködõ
egyesület testvérszervezetek hálózatán keresztül valósította meg a területi
lefedettséget. A helyi kezdeményezõk, lokálpatrióta civil szervezetek lazán,
önálló jogi személyként kapcsolódnak az egyesülethez, a helyi szervezet
nevébe bekerül a „Somogyért” elnevezés.62

Az egyesület elnöke szerint szervezetüknek nem csak a megyei közgyû-
lési tagság megszerzése volt a célja. Igyekeznek forrásokat szerezni a me-
gye számára, és azokat a közelebbrõl nem definiált „rászorulóknak” eljut-
tatni, de más karitatív, közéleti és kulturális tevékenységet is folytatnak.63

Az egyesület talán legfontosabb programja az 1999-ben elindított „Külön-
leges asztali örömök Somogyban”, ami 2006-ban már 36 helyszínen kínált
késõ tavasztól az év végéig változatos gasztronómiai programokat. A prog-
ram szervezését átvette a megyei önkormányzat, illetve az egyes települé-
seken mûködõ testvérszervezetek. Az évek folyamán egyre több település
csatlakozott a 2004-ben „Az év turisztikai rendezvénye” díjjal kitüntetett
programsorozathoz, annál is inkább, mert a megyei önkormányzattal kötött
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kétoldalú megállapodások értelmében a megye átvállalta a rendezvények
marketing- és PR-tevékenységét.64 Az általunk vizsgált települési körbõl
Nemesvid, Nagyszakácsi, Nemesdéd kapcsolódik az asztali örömökhöz.

Az egyesület talán nem véletlenül adta át szellemi termékét a megyei ön-
kormányzatnak (amikor ez történt, a „Somogyért” elnöke egyben a megyei
közgyûlés elnöke volt), hiszen 2006-ban a szervezet jelöltje már országgyû-
lési képviselõ-választáson is megmérettette magát, sikeresen. Az alapszabály
2006. évi átalakítása, melynek értelmében a háromfõs alelnökséget hatfõsre
bõvítik, mégpedig úgy, hogy Somogy megye mind a hat választókerületét
egy-egy alelnök képviseli, a magát ma is civil egyesületként meghatározó
szervezet erõsödõ (nagy/párt)politikai szerepvállalásáról tanúskodik. 

Valódi és térségi hatókörû civil szervezõdés a Somogyi Munkanélkülie-
kért Alapítvány, melynek helyét a térségben átvette a Szövetség a Polgárokért
Alapítvány. Mindkét szervezet célja a munkanélküliség csökkentése, külön-
bözõ hazai és uniós forrásokból támogatott projektjeik keretében mentális
gondozással, segítéssel, képzési és átképzési programokkal, munkaerõ-
közvetítéssel foglalkoznak. A Szövetség legutóbbi, a mikrotérséget érintõ
projektjének köszönhetõen sikerült a térség csücskébõl, Vésérõl, Nemes-
dédrõl, Varászlóról, valamint Nemesvidrõl húsz embert elhelyezniük a
marcali Ziehl-Abegg-nél, és ehhez megszervezték a cég által biztosított, a fal-
vak által fenntartott munkásjáratot.

„Minden település keres magának kitörési pontokat, 
hogy valahol jegyezzék a falunak a nevét.”

A helyi önkormányzatok a túlélés érdekében különféle stratégiákat alakí-
tottak ki a gazdasági és társadalmi erózió lassítására, megállítására, megfor-
dítására. 

Az évtizedek óta elmaradt infrastrukturális hiányok pótlását a kilencve-
nes évek terület- és településfejlesztési támogatásai tették lehetõvé a kiste-
lepülések számára. Élt is ezzel minden önkormányzat: vezetékes telefont,
gázt vezettek be, Böhönyén elkészült a csatorna is. A többi község túl kicsi
ahhoz, hogy önállóan pályázhasson ilyen nagyságrendû beruházásra, ezért
az együttmûködés lehetõségét keresik, vagy egyedi megoldásokban gon-
dolkodnak. A többségében már sokadik ciklusukat töltõ polgármesterek
szempontjából a csatorna kérdésének megoldása „községpolitikai”, illetve
„lelkiismereti” kérdéssé vált. 

Böhönyén az infrastruktúra fejlesztése már-már az anyagi teljesítõképes-
ség határát meghaladó mértékû ráfordítást kívánt a lakosságtól, de az
1990–2006 között tisztségét folyamatosan betöltõ polgármester az infrast-
ruktúra-fejlesztéseknek köszönhetõen a községben megjelenõ munkálta-
tókban bízott: „Kegyetlen tempót diktáltak Böhönyén, míg másutt azt
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mondták, munkahelyet teremtsen az állam, nem az önkormányzat fel-
adata. Keményen sarcoltuk a lakosságot, infrastruktúráért. […] Nem va-
gyok egy emberbarát polgármester, mert rengeteget kifizettettem velük.
Szigorúak voltunk, de a falu azért megmaradt.”65 Böhönye mindig is
meglévõ vonzáskörzet-központi szerepét szerette volna a városi címre vál-
tani, „a mikrokörzeti funkcióhoz a rangot is elnyerni”. A rendszerváltás
óta véghezvitt „erõn felüli fejlesztés” a remélt munkahelyek megjelenése
mellett a (kis)városias szolgáltatási és ellátási színvonal elérését is célozta.
Kiépült a vásártér, lett ravatalozó, rendõrõrs, tornaterem épült, felújították
és bõvítették az iskolaépületet, bérlakásokat építettek, könyvtárat újítottak
fel és kerékpárutat létesítettek; másfél évtized alatt közel egymilliárdot köl-
töttek fejlesztésre. A városi rangot mégsem sikerült megszerezniük, mert
kimaradt a nagyközségi cím megszerzésének lépcsõfoka, és a hatályos törvé-
nyek szerint községet nem lehet várossá nyilvánítani. Hiába lobbizott a megye
összes országgyûlési képviselõje e törvény módosítása érdekében, a javas-
latot az országgyûlés elvetette.

Az infrastrukturális beruházások mellett minden falu igyekszik erejéhez
mérten csinosítani a lakókörnyezetet, épületeket, mûemlékeket újítanak
fel, utat, járdát építenek, temetõt, ravatalozót hoznak rendbe, kialakítják a
fõteret, de legfõképpen valamilyen, a fennmaradást biztosító tevékenysé-
get, beruházást szeretnének kitalálni vagy a községbe csábítani, ami egyút-
tal arculatot is adhat a településnek. 

Több faluban is megjelenik az elképzelés bentlakásos idõsek otthoná-
nak kialakításáról. Az önkormányzatok maguk nem képesek ilyen nagyság-
rendû beruházásra, de támogatják/támogatnák az ilyen kezdeményezéseket.
Vésén az utolsó téeszelnök hozott létre egy alapítványt, amely idõsotthont
mûködtet. A 42 férõhelyes otthont 2004-ben a hajdani ifjúsági tábor épüle-
tében alakították ki, amelyet korábban, a délszláv háború idején és még utá-
na is egy ideig menekülttáborként hasznosítottak. A tizenkét, döntõen vései
dolgozót foglalkoztató intézmény egész Dél-Dunántúl területérõl fogad
bentlakókat, helybéliek közül ketten-hárman költöztek be.

Nemeskisfaludon 2004-ben fogalmazódott meg az ötlet, a polgármester
a gadányi idõsek otthonát mûködtetõ alapítvány képviselõivel kezdett tár-
gyalásokba, akik hamarosan telket vásároltak a falu területén, és megkezdték
az építkezést. A polgármester felismerte, hogy a 64 lelket számláló törpefa-
lunak az otthon a megmaradás esélyét jelentheti. „A település lélekszáma
külön költségek nélkül jelentõsen növekszik. Személyi normatívát automa-
tikusan többet kap a falu, egymillió forinttal több normatív támogatásban
részesül a falu, közben az otthonban élõkre nincs gondja, nem jönnek se-
gélyért, ilyesmi…” A 36 férõhelyes intézmény 12–15 fõnek ad munkát, ter-
vezik jövõbeni fejlesztését is. Az idõsek otthonának falufejlesztõ hatásait
másutt is felismerték, ám igazán komoly változást eddig csak Nemeskisfalud
életében jelentett. A növekvõ normatíva és a munkahelyek mellett a falunak
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további elõnyöket jelent az intézmény léte. Nemcsak azért, mert felvállal-
ták a szociális étkeztetést, hanem mert a polgármester szerint jelenlétük
magasabb presztízst és jobb alkupozíciókat biztosít a település számára.
„Nem egy hatvanfõs faluról kell ma már beszélnünk, itt már egy intéz-
mény van. […] Mondjuk egy téli hóeltakarítás nem úgy kell, hogy a hó-
kotró idejöjjön, hogy »majd délelõtt valamikor odaér a hókotrónk, aztán
kiszabadítjuk a falut«, meg a »hómarót majd dél felé tudjuk csak
odaküldeni«. Na, innét kezdve ez a dolog megszûnik, itt ennek fontossá-
ga van. Mert itt reggel mûszakváltás, délben ebédszállítás, a postás-köz-
lekedés, a mindenféle. Tehát úgy mondva, nem a hatvanfõs településrõl
kell ma már beszélni vagy a százfõsrõl, hanem egy intézménynek a mûkö-
dését biztosítani kell.” 

Meglehetõsen általános a nagy és még mindig töretlen bizalom a fesztivál-
vagy rendezvényturizmus mint lehetséges gyógyír iránt. A „Különleges asz-
tali örömök Somogyban” gasztronómiai fesztiválsorozatnak három állomása
is van a mikrotérségben: Nagyszakácsiban a reneszánsz szakácsok országos
hírû versenyét tartják, néhány éve Nemesviden csülök-, legújabban Nemes-
déden gyümölcsfesztivált rendeznek. Vése 2002 óta országos kovácstalálkozó hely-
színe. A falvak vezetõi az évente egyszer megrendezett egynapos (a nagy-
szakácsi rendezvény kétnapos), mára valóban országos hírûvé vált
rendezvényeknek fontos szerepet tulajdonítanak: a lokális identitás erõsí-
tését, a falu ismertté válását s ezáltal felértékelõdését. Ugyanakkor a meg-
növekvõ turistaforgalom kiszolgálására a falvak kapacitásokkal szinte egyál-
talán nem rendelkeznek. Bár néhányan minden településen foglalkoznak
magánszállás kiadásával, a nagyobb befogadó képességû (10–20 fõs) keres-
kedelmi szálláshelyek teljesen hiányoznak. Vésén az önkormányzat tart
fenn egy hat-nyolcfõs vendégházat, Déden a református gyülekezet mû-
ködtet egy ifjúsági szállót, illetve egy vállalkozó épített közel tíz fõt elszállá-
solni képes modern és színvonalas vendégházat, de ezt csak a térségbe érkezõ
vadászok veszik igénybe. Nagyszakácsiban csak magánházaknál lehet elszállá-
solni a vendégeket, 1994 óta, mióta útjára indították a fesztivált, nem sike-
rült színvonalas vendéglátó egységeket és szálláshelyet kialakítani a falu-
ban. A vendégeknek a közeli szõcsénypusztai mezõgazdasági és erdészeti
középiskola kollégiuma nyújthat szállást. Nemesviden egy német vállalkozó
mûködtet vendégházat, de csak a maga által szervezett vendégkörre. A meg-
felelõ kapacitások annak ellenére nincsenek kiépülve, hogy Nemesvid,
Vése és Nagyszakácsi rendezvényei, a közeli Mesztegnyõ rétesfesztiváljával
kiegészülve, már évek óta egymáshoz kapcsolódó programsorozatot alkot-
nak. Az önkormányzatok éppen azért találták ki, hogy néhány héten ke-
resztül mindig legyen valahol rendezvény a szûkebb térségben, hogy így
hosszabb idõre itt tartsák a vendégeket.66

A gasztronómiai rendezvénysorozatból kimaradó falvak – és maga
Böhönye is – a természeti környezet szépsége, nyugalma, a vadászati lehe-
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tõségek, valamint az öko- vagy zöldturizmus páratlan kínálata miatt bíznak
a turizmus fejlõdést generáló hatásában.67 Persze a szálláskínálat másutt
sem megfelelõ. Úgy tûnik, hogy ezen a ponton nem találkoznak az egyéni
és önkormányzati stratégiák, azaz kevesen választják megélhetési forrásnak
vagy akár csak kiegészítõ jövedelemszerzési lehetõségnek a szálláshely-
adást, a vendéglátást, a turizmust. Így e probléma megoldása is többnyire
az önkormányzatokra hárul. Varászló is, Nemeskisfalud is pályázatokkal
próbálkozik, hogy felújíthassák elhanyagolt hajdani közösségi épületeiket,
és szálláshelyet alakíthassanak ki bennük, követve Vése példáját. Tapsony-
ban csak magánszálláshelyek vannak, a szomszédos falvak nagy rendezvé-
nyei miatt megjelenõ vendégekbõl profitálnak, illetve a falu elkezdte kiala-
kítani saját programját. A 18. századi földbirtokos Nádasdy család elhíresült
boszorkányüldözéseinek és boszorkánypereinek emlékébõl kiindulva a Boszor-
kányszombat rendezvényüket szeretnék hagyománnyá tenni. 

A mikrokörzetben a természethez kötõdõ turizmus kínálatát érdemes
fejleszteni, hiszen ehhez rendelkeznek adottságokkal, és országos hírû látni-
valók híján, de legfõképpen a védett természeti értékek miatt, tömegturiz-
musban nem reménykedhetnek. A természeti értékekre alapozó turisztikai
kínálat megteremtése azonban meghaladja az önkormányzatok erõforrásait,
lehetõségeit. Nemesviden és Varászlón beszámoltak olyan beruházók meg-
jelenésérõl, akik ilyen jellegû fejlesztési elképzeléseikkel keresték meg az
önkormányzatokat, amelyek minden esetben pozitívan, segítõ szándékkal
álltak a beruházási tervek mellé. A tervek azonban – különbözõ okokból –
eddig egyik településen sem váltak valóra.68

A külföldiek, elsõsorban németek, hollandok a mikrokörzet majd min-
den településén megjelentek ingatlantulajdonosként. Míg az adásvétel a
kilencvenes évek elején spontán módon zajlott, addig az ezredfordulóra
már erre szakosodott ingatlanközvetítõ cégeken keresztül bonyolódott.
Somogysimonyin a községvezetés törekedett arra, hogy minél több külföl-
di vásároljon ingatlant a faluban, itt már-már sajátos helyi önkormányzati
stratégiáról beszélhetünk. Az önkormányzatok eleinte a fennmaradás, kilá-
balás lehetõségét látták a legalább idõszakosan helyben lakó külföldiekben,
de hamar rájöttek, hogy a településnek csak „picit jobb, mint rosszabb” ez
az érdeklõdés. Elõnyei az elhanyagolt ingatlanok rendbetételében, a néhány
embernek kínált munkalehetõségben, a rendezett porták és falukép köve-
tendõ példájában összegezhetõk, ugyanakkor, ahogy az egyre kevesebb
forrásból gazdálkodó önkormányzatok számára egyre fontosabb lett minden
egyes forint, a hosszabb-rövidebb ideig itt tartózkodó, a közmûveket hasz-
náló, ám értük nem fizetõ, a normatív támogatás igénylésére nem jogosító
külföldiek jelenléte már nem tûnik egyértelmûen kedvezõ fejleménynek.
A legtöbb településnek azért megvan a maga „rendes” németje, aki erejéhez
mérten szívesen támogatja a helyi közösséget, önkormányzatot vagy leg-
alább közvetlen szomszédjait. (Járosi, 2007)
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A forráshiánnyal küszködõ önkormányzatok fejlesztési elképzeléseiket
csak kis lépésekben tudják megvalósítani, gyakran a közös vagyon felélésé-
vel. Több településen megszokott gyakorlat, hogy a pályázati önerõt vagy
a kisebb beruházás költségeit az önkormányzati tulajdonba került egykori
téeszutakat szegélyezõ fasorok értékesítésébõl fedezik – a kivágott fából
sokszor a lakosságnak is marad olcsó tüzelõre. Ahogy ezt a nemesdédi pol-
gármester asszony értékeli: „Ez nem kitörési pont, ez csak túlélés.”

Önkormányzati együtt(nem)mûködések

A rendszerváltás után a kistelepülések életében a legjelentõsebb és legin-
kább üdvözölt változást a települési autonómia visszaállítása jelentette. Az
önálló önkormányzatokhoz rendelt feladatellátás viszont az állami és helyi
források szûkössége s néha kapacitáshiány miatt már korán az intézmény-
fenntartó és feladatellátó társulások felé mozdította az önkormányzatokat.
A többcélú kistérségi társulások megszervezésével pedig az állam nyíltan
kifejezésre juttatta, hogy a deficites intézményi struktúrák megszüntetését
várja el az önkormányzatoktól.

„Mert valami buta elhintette, ha megszûnik az iskola, megszûnik a falu.”

A kilencvenes években sorra jöttek létre a körjegyzõségek. Somogysimonyi
és Nemesvid, a mindig jó kapcsolatokat ápoló két falu közös hivatala alakult
meg elsõként. Szenyér és Nemeskisfalud is korán belátta, hogy túlságosan
kicsik önálló intézményrendszer fenntartásához, és amikor már szabadon
választhattak, nem Tapsonyhoz társultak, amire a tanácsi rendszerben
kényszerítették õket, hanem a közlekedési adottságoknak megfelelõen el-
mentek Böhönyére. Tapsony és Nagyszakácsi közös jegyzõi hivatala egy-
részt a „szocializmus öröksége”, másrészt a két település magára is maradt,
közlekedési kapcsolataik miatt sem akadt más falu, akivel együttmûködhet-
tek volna. A nemesdédi körjegyzõség új fejleménynek tekinthetõ, hiszen a
korábbi községi közös tanácsi székhely, Vése lemondott a körjegyzõségi
központról, hogy a Déddel és Varászlóval közös iskoláját megtarthassa.
Azonban mind a tapsonyi–nagyszakácsi, mind a dédi „burkolt körjegyzõ-
ség, igazából körjegyzõség név alatt közös a jegyzõ”, azaz egyik napon az
egyik, más napokon a másik településen tart hivatalt, ahol az ügyeket, né-
hány alkalmazottal, önállóan viszik. Ez az állapot sokáig nem tartható fenn, a
közigazgatási hivatal már jelezte a megoldás törvénytelenségét, fennáll tehát
az a veszély, hogy a nem is távoli jövõben a legalább félig megõrzött hivatalo-
kat megszüntetik. A legutóbbi találkozásunkkor a nagyszakácsi polgármester
ebben a kérdésben borúlátónak, de egyben eltökéltnek is mutatkozott:
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„Ez a veszély fönnáll, én megmondom õszintén, abban a pillanatban,
hogy ezt meglépik, abban a pillanatban befejeztem a polgármesteri
pályafutásomat… Én azért, hogy a falugondokkal itt ellegyek, kaszáljuk
a füvet és futkossunk a szomszéd községbe a saját embereim után, hogy
figyeljék a pályázatot, pályázzunk, bonyolítsunk, három-négyszáz forint
után futkossak Tapsonyba vagy Böhönyére, bárhová pénzért, mikor itt a
pénzügyes!”69

A jegyzõségnél is kényesebb kérdés az oktatási intézmények, elsõsorban
az általános iskolák megmaradása, önállóságuk megtartása vagy elveszítése.
Az iskolák összevonása a múltban jórészt a szövetkezeti és tanácsi összevo-
nások irányát követte, ami megmaradt a rendszerváltás után, az a régi-új
közigazgatási körzetek mentén alakult tovább. A mikrokörzetben már csak
három iskola-, illetve intézményfenntartó társulás mûködik. Az egyiket
Nemesdéd, Vése és Varászló alkotja, sajátos konstrukcióban. Óvoda mind-
három faluban van, a szocializmusban intézmények nélkül maradt Varászlón
1996-ban hoztak létre egy kisdedóvót, amit azonban nagyrészt dédi gyere-
kekkel töltenek fel. Nemesdéden az általános iskola 2004-ig mûködött nyolc
évfolyammal, ekkor azonban a három település saját elhatározásból intéz-
ményfenntartó társulást hozott létre, amelyhez a három óvoda és a két ál-
talános iskola tartozik, Déden csak alsó tagozattal. 

A nemesvidi iskola – ide járnak a somogysimonyi gyerekek is – a 2005-ös
tanév végén az egyik marcali általános iskola tagintézményévé vált. Tap-
sony, Nagyszakácsi, Szenyér és Nemeskisfalud általános iskolásai már mind
Böhönyére járnak, Nagyszakácsiban mûködik a megyei fenntartású gyer-
mekotthon alsó tagozatos általános iskolája, de a felsõsök onnan is
Böhönyére buszoznak. Böhönye iskolakörzeti szerepének kialakulása már
a rendszerváltás elõtt elkezdõdött. Elsõként a nemeskisfaludi gyerekeket
fogadták be, amikor ott 1978-ban megszûnt az alsó tagozat, majd a nyolc-
vanas években követték õket Szenyér felsõ tagozatosai, mert Böhönye na-
gyobb kapacitásokkal rendelkezett, mint a két község akkori körzetköz-
pontjának, Tapsonynak akkor még teljes kihasználtsággal mûködõ iskolája.
Szenyér alsó tagozata 1996-ban szûnt meg, ekkor került az összes gyerek
Böhönyére. Tapsony 2004-ben kényszerült bezárni nyolcévfolyamos iskoláját.
A kilencvenes évek végén a helyi vezetés és az iskolaigazgató között kiala-
kult konfliktust követõen az iskola évekig elhúzódó, vezetõváltásokkal tar-
kított agóniája következett, az intézmény fokozatosan elveszítette tanulóit
és pedagógusait. A korábban Nagyszakácsi felsõ tagozatosait, részben alsó-
sait is befogadó iskolából így került a gyerekek többsége Böhönyére, illetve
néhány alsós Nagyszakácsiba, akik pedig megtehetik, Marcaliba járatják
gyerekeiket a tapsonyi iskola bezárása óta. Tapsonyban és Nagyszakácsiban
megmaradt az óvoda, viszont Szenyéren és Nemeskisfaludon már az sincs.

Már a többcélú társulások ösztönzéséhez kapcsolódó támogatási rend-
szer eredményeként fogadta be 2005-ben Böhönye a közúton ötven kilo-
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méterre(!) fekvõ Somogyfajsz iskoláját is tagintézménynek. Somogyfajsz-
nak természetes szomszédaival, Niklával és Pusztakovácsival kellett volna
iskolafenntartó társulást létrehoznia, ám a vezetõk nem tudtak megegye-
zésre jutni a társulás mikéntjérõl. Ezért az éppen 600 fõs Somogyfajsz nem
lépett be a társulásba, egyedül akarta mûködtetni nyolcosztályos iskoláját.
Az iskolafenntartó társulásokat ösztönzõ finanszírozási rendszer miatt
azonban Somogyfajsznak hamarosan befogadó intézmény után kellett néz-
nie. „Egy hónapja lehozza a Somogyi Néplap, hogy Somogyfajsz a marcali
Mikszáth iskolának lett a tagintézménye. Erre a pusztakovácsi polgár-
mester megkeresi a marcalit, hogy amennyiben ezt a megállapodást nem
bontják föl, Pusztakovácsi kilép a Marcali kistérségbõl. Ha a település ki-
lép, felborul a kistérség. Marcali erre nem tudott mit tenni: Somogyfaj-
szon rendkívüli testületi ülés, vagy önállóak maradtok, vagy csatlakoztok
Nikla, Pusztakovácsihoz, vagy elmentek Böhönyére. Eljöttek Böhönyére.
[…] Így Somogyfajsz nem 190 000 forintot kap, hanem 360 000 forintot,
így kapja meg a plusz normatívát. Ez normális állapot?”70

Az iskolák mindenáron való megõrzésének szándéka néha a jó kapcso-
latban lévõ települések között is lehet feszültség, konfliktus forrása.
„Nemesvid Nemesdéddel majdnem úgy volt, hogy Déd elmegy Vidre. Viden
kevés gyerek volt, nehéz volt a fenntartás, nem volt annyi fejkvóta. Min-
ket is ösztönöztek, hogy csatlakozzunk Vidhez. Mi nem mentünk bele,
mert korábban is ide tartoztunk és közelebb is van. Kényszerítettük egy
kicsit Dédet, Vése és Varászló, hogy esetleg még ki is válunk a körjegyzõ-
ségbõl, ha nem így lesznek a dolgok.”71 A település vezetõi attól félnek,
hogy az iskola megszûnése nagyon hamar maga után vonja a falu megszû-
nését, teljes kiürülését, ahogy erre a szocializmus iskolakörzetesítéseinek
következményei intõ példaként szolgálnak. Vése polgármestere azonban
mintha nem osztaná ezt a vélekedést: „Ez egy olyan hülyeség, már elné-
zést, hogyha megszûnik az iskola, akkor megszûnik a falu. Miért szûnne
meg? […] Mert most mi az, ami az iskola? Ezt ki mondja? A pedagógusok!
Mert ragaszkodnak a munkahelyükhöz.” Mégis: amikor a három község
viszonyában feszültség keletkezett a varászlói konyha miatt, õ volt az, aki
igyekezett kihátrálni a Déd és Varászló közötti konfliktusból, mert féltette a
vései iskolát. „Ha mi most véletlenül egy dolog miatt összerúgjuk a port,
akkor utána más dologban meg megisszuk a levét, mert akkor ne adj is-
ten, kiszállnak az oktatási társulásból, már csak bosszúból is, szóval ez
olyan jó magyar szokás.”72 S bár a vései iskolára a fenntartóknak sok
pénzt kell költeniük, mégis ragaszkodnak hozzá, már csak azért is, hogy ne
kerüljön minden Böhönyére.

Az iskolák összevonásának, megszûnésének folyamata még bizonyosan
nem zárult le, a kiegészítõ normatív támogatási rendszer, a létszámelõírások
alapján egyértelmû a kormányzati szándék a nagy létszámú, körzeti iskolák létre-
hozására és a többcélú kistérség intézményfenntartói szerepének erõsítésére.
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Az iskoláját 2004-ben bezárni kényszerülõ tapsonyi polgármester így kom-
mentálja a folyamatot: „Az az egy vigasztal, hogy nem mi leszünk az utol-
sók, akik az iskolájukat bezárták, mert sajnos az ember minden nap ezzel
szembesül. Ki kellene mondani központilag, hogy ez van, töltünk fel bizo-
nyos iskolákat, és nem szenvednek az önkormányzatok.”

„Én bíztam a kistérségben, de nagyot csalódtam.”

A Marcali és Környéke Területfejlesztési Önkormányzati Társulás önkéntes
alapon szervezõdött, zökkenõmentesen mûködött, nemcsak a központ, de
a kistelepülések véleménye szerint is. Ez késztethette a térségi vezetést arra,
hogy részt vegyen a többcélú kistérségi társulások kísérleti modellprog-
ramjában. 73

A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás modellkísérlete a társulások lét-
jogosultságának és normatív finanszírozhatóságának bizonyítását szolgálta.
(Sütõ–Bödõné, 2004:145) A társulás legfõbb feladataként a hétvégi köz-
ponti orvosi ügyelet megszervezését és a közoktatás kérdésének megoldá-
sát jelölte meg, de felvállalt térségfejlesztési, szociális ellátási, gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatokat is. Elnökének a székhelytelepülés, Marcali pol-
gármesterét választották, a települések polgármestereibõl álló Társulási Ta-
nács héttagú elnöksége vált a legfontosabb döntéshozó testületté. A társu-
lás legfõbb végrehajtó szerve a városi önkormányzatnál kialakított négyfõs
munkaszervezet. A többcélú társulás települései képviseletének megoldására
a létszámarányos szavazati elvet választották, viszont a tagok (létszámará-
nyos!) egyharmadának ellentétes szavazata blokkoló kisebbségi vélemény-
nek minõsül, amivel egy-egy döntés megakadályozható. (Sütõ–Bödõné,
2004) Egy népesebb község, Böhönye szemszögébõl ez a következõképp
néz ki: „A garancia be van építve a kistérségi többcélú társulás alapsza-
bályába. A kisebb településeknek is meg van hagyva a lehetõség, hogy be-
intsenek egyet, a nagyobbaknak is van lehetõsége, meg van többségi elv is.
Még nem volt olyan, hogy valaki ellene szavazott volna valaminek. Nem
tudok negatív példát mondani. Olyan dolgot nem tud végigvinni a mar-
cali polgármester, ami mindenki akarata ellen van. Nem is próbálko-
zott.” Az is igaz azonban, hogy a blokkoló kisebbség elvének érvényesítésével
még soha nem próbálkoztak a falvak. A létszámarányos szavazati elv a kis-
települések szemszögébõl egyértelmûen Marcalinak és a népesebb telepü-
léseknek kedvez, és nyomasztó fölényüket erõsíti. „Ilyen kicsi falunak
nincs is ott lehetõsége labdába rúgni, meghozzák a döntéseket a fejünk
fölött. Én sokszor el sem megyek” – mondta Varászló polgármestere, és véle-
ményével és hozzáállásával nem áll egyedül az aprófalvak vezetõi között.

A társulás gondolatától, gyakorlatától nem idegenkedõ kistelepülések
azt sérelmezik leginkább, hogy a területi kiegyenlítési (TEKI) és a cél jellegû
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decentralizált (CÉDE) alapokat, melyeket a megye 1998 óta a térségek fej-
lettségi mutatói alapján oszt szét, a kistérség létszámarányosan osztja to-
vább. „Amikor megalakítottuk a Marcali kistérséget, akkor még demokra-
tikusabban mentek az elosztások. A nagyobb településeknek szemet szúrt,
hogy ez a kis falu, meg a többi kicsi is milyen sok pénzt elvisz, és akkor
hozta az elnökség a létszámarányos rendeletet. Eleinte benyújtottam én
is valami tízegynéhány milliós kérést, abból megkaptunk nyolcat. Ebbõl
felújítottuk a temetõt, a hivatalt, a mûvelõdési otthon is kapott egy kicsit.”74

Elsõsorban azért alakult ki ez a gyakorlat, mert a források igények alapján
történõ szétosztása, és az önmérséklet hiánya a társulás létét fenyegetõ
konfliktusokkal, vitákkal járt. A létszámarányos elosztás kezdetén a kistele-
pülések kialakítottak maguk közt egy gyakorlatot: lemondtak egymás javára
adott évi összegükrõl, hogy a következõ évben majd duplán kapják vissza.
Manapság azonban a hazai fejlesztési források bizonytalansága miatt már
senki nem meri saját, mégoly kicsi összegét is kockáztatni. Marcali, vala-
mint a Balaton-parti települések kedvezõbb helyzete miatt a térség egészének
mutatói a jobbak közé tartoznak a megyében, ezért eleve kevesebb forrást
osztanak le ide, így a létszámarányos elosztás miatt a kistelepülések számára
a decentralizált alapok forrásai semmire sem elegendõk.

A társulás vállalt feladatai közül az oktatási integráció a már vázolt folya-
matok szerint alakult. A kedvezõbb finanszírozással megokolható következõ
„ésszerû” lépés a vései általános iskola böhönyei tagintézménnyé válása lehet-
ne, de 2007 tavaszán ezt a lehetõséget a kisiskola fenntartói egyértelmûen
elutasították. A társulás létrejötte óta azonban átalakították a hétvégi orvosi
ügyelet rendszerét, azaz megszüntették a böhönyei mikrokörzeti ügyeletet,
s így most már a teljes kistérség területén a Marcaliba telepített hétvégi
ügyelet szolgáltat. A döntést nemcsak Böhönye, hanem a kistelepülések
nemtetszése is kísérte, akik úgy érzékelték, hogy utolsók lettek a sorban,
mert a nagy távolság, a rossz úthálózat miatt az ellátási színvonal visszaesésé-
tõl féltek. Akadnak ugyan, akik elismerik, hogy javult a szolgáltatás színvo-
nala, de a kistelepülések az ilyen és ehhez hasonló feladatellátási átszervezést
érintõ döntésekben Marcali központosító törekvéseit látják. S mivel a dön-
tésekbe nemigen van beleszólásuk, a forrásokból létszámarányuk miatt
csak szûkösen részesülnek, az a meggyõzõdésük, hogy a társulás fõleg a
központ(ok) érdekét szolgálja.

Marcali a finanszírozási és feladatellátási problémák megoldásának kul-
csát a mikrokörzetek kialakításában és megerõsítésében látja. Marcali pol-
gármestere, a társulás elnöke áttekinthetõ, ésszerû szerkezetrõl beszél.
„Erre mondtuk azt, ha létrejön a kistérség és a kistérségen belül a
mikrokörzetek, és ez a kulcsszava az egésznek, hogy nem akarjuk Marca-
liban – mert ugye van egy ellenérzés a várossal szemben –, nem akarjuk,
hogy Marcaliban koncentrálódjon minden, hanem azt mondjuk, hogy
mikrokörzeteket hozunk létre. Ezek a mikrokörzetek teljesen önállóan,
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függetlenül gazdálkodnak, dolgoznak, de ezen belül két-három iskolának
egy tantestülete van, egy gazdasági vezetõje van, egy gazdasági egység-
ként dolgozik, így már itt is van nyolcadik osztály, ott is van nyolcadik
osztály, van annyi óraszám, ami már elbír nyelvtanárt, elbír szakos ta-
nárokat, és a tanár fog utazni.”

A költségvetési törvénybõl kiolvasható kormányzati törekvések azonban
egyértelmûen a kistérségi szintû feladatellátást és intézményfenntartást tá-
mogatják – a mikrotérségek és központjaik rovására. A kistérségi társulás
sem valósította meg a mikrokörzetek fejlesztésére vonatkozó elképzelést,
legalábbis az egyik károsult, a városi rangra és a hivatalos mikrokörzeti
központ szerepére vágyó Böhönye polgármestere szerint. „Szerintem maga
a kistérség a szolgáltatások azon körében, amelyek nem vihetõk le tele-
pülési szintre, nagyon okos dolog. Viszont azokon a szinteken, mint az
orvosi ellátás, az oktatás, a közrend, ott igenis meg kellett volna mondani,
melyek a mikrokörzetek. A kistérségeken belül mikrokörzeteket létre kel-
lett volna hozni, és meghatározni a feltételeket, mert akkor állt volna össze
az egész. Így nem egész. A kistérség csonka kistérség, ebbõl adódóan a lakos-
sági ellátás csorbát szenved.”75

„Ha minden pénz Böhönyére megy, mi hova fogunk fejlõdni?”

Azt is látnunk kell azonban, hogy ebben az erõs központ, Marcali által do-
minált kistérségben a környezõ kisfalvak nem sorakoznak fel egyöntetûen
Böhönye törekvései mögé. Természetesen örömmel fogadnák, ha bizonyos
ellátások, szolgáltatások könnyebben elérhetõek lennének, és nem kellene
miattuk Marcaliba utazni. Ám nem gyõzik hangsúlyozni: a böhönyei szol-
gáltatások színvonala hagy némi kívánnivalót maga után, nincsenek kultu-
rális és sportlétesítmények, de hiányzik egy színvonalas étterem is.
Böhönye mikrokörzeti szerepe felemásan valósult meg; igaz, hogy a körzet
iskolai központja és a marcali ellátási körzethez sorolt Nagyszakácsi kivéte-
lével a maradék nyolc település szociális és gyermekjóléti feladatait is
Böhönyérõl szervezik, de Marcali nem osztott le egyértelmû feladatokat –
sõt, el is vett –, ezért amit tud, és amit az elõírások lehetõvé tesznek, azt
Böhönye a maga erejébõl próbálja megvalósítani. Az ellátás fehér foltjaira
hivatkozva ezért alapítottak tûzoltóságot és fáradoznak mentõállomás kiala-
kításán. Ám még ezek a törekvések sem aratnak osztatlan sikert a környezõ
kistelepülések körében, akik vagy a szolgáltatás színvonalát vagy létjogosult-
ságát kérdõjelezik meg, mint Tapsony polgármestere: „A tûzoltóságot nem
támogatjuk. […] Mikor a böhönyei tûzoltóság alakult, mi akkor is meg-
mondtuk, hogy semmi szükség nincs rá, hogy Böhönyén tûzoltóság legyen.
Mert Marcaliban van egy komoly tûzoltóság, komoly technikával, ha jön
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Marcali, akkor hozza magával a vizet. Jön Böhönye, keresi a tûzcsapot,
mire megtalálja, rácsatlakozik a csapra, leég a ház.” 

Az ellenérzések alapja, hogy a kistelepülések azt látják, ugyanaz történik
házuk táján, ami a nagytérségben: a közösbõl legjobban a központ profitál.
Oda mennek a források, ott történnek fejlesztések, s mindez a kistelepülé-
sek kárára valósul meg. A közelebb hozott szolgáltatásoknak, ellátásoknak
pedig ára van. „De ilyenekkel, hogy fizetünk a rendõrségnek nyolcvan-
valahány ezret egy évben, a tûzoltóság, a  mentõ, a pénz, a pénz… Mert
erre van kiélezve. És ha mi minden pénzünket odaadjuk valamilyen szerv
támogatására, akkor mi mibõl fogunk élni?” – pöröl folyamatosan Tapsony
polgármestere.

A Böhönyével közös iskolafenntartó társulásban lévõ települések megüt-
közéssel fogadták, hogy az új böhönyei polgármester és testülete elkezdte
behajtani a gyerekek után járó kiegészítõ önkormányzati hozzájárulást, ami
ugyan a társulási szerzõdés szerint Böhönyét kezdettõl megilleti, de az elõzõ
vezetés idején ettõl eltekintettek az „élni és élni hagyni”-elv alapján. Ráadá-
sul az olyan kicsi települések, mint Szenyér vagy Nemeskisfalud nemcsak
az anyagi terhek növekedése miatt ágálnak Böhönye ellen, de települési
autonómiájukat is féltik a formálódó közigazgatási reformfolyamat köze-
pette. Nemeskisfalud polgármestere meg van arról gyõzõdve, hogy „ha a
böhönyei polgármester képviselné a másik négy települést, akkor ez az
otthon [az idõsek otthona] most Böhönyére épült volna”.

A falvak Böhönyéhez fûzõdõ és egymással kialakított kapcsolatát az in-
tézményes viszonyon túl általában is nagyban befolyásolja a személyes kap-
csolatok minõsége és az „öröklött” történelmi beidegzõdések. Tapsony el-
lenérzései Böhönyével szemben érthetõek abból a perspektívából, hogy a
hajdan központi szerepkörû kistelepülés nehezen éli meg intézményeinek
elvesztését, pozíciójának fokozatos romlását. Bár a történetben semmi sze-
repe nem volt Böhönyének, a bizalmatlanság és gyanakvás talán abból fakad,
hogy Tapsony veszteségeibõl egyedül Böhönye tud profitálni. Nagyszakácsi
viszont azt sérelmezi, hogy Tapsonyt az õ kárára fejlesztették a szocializ-
musban, igaz, szükségbõl és ésszerûségbõl a két falu sok területen együtt-
mûködik. Ugyanakkor Nagyszakácsi erõsebben és tudatosabban kötõdik
Marcalihoz, mint Böhönyéhez. Akárcsak Nemesvid és Somogysimonyi. A két
falu tökéletes szimbiózisban él, s mivel a mikrotérségen belül a legtávolabb
esnek Böhönyétõl, élénkebbek kapcsolataik a várossal. Ezt az is elõsegíti,
hogy Nemesvid polgármestere egyben a többcélú társulás elnökhelyettese is.
Varászló, Nemesdéd és Vése mindig jól együttmûködött, a közös téesz idõ-
szaka sem ugrasztotta egymásnak a falvakat. A három település Böhönyéhez
fûzõdõ viszonyát az iskola sorsának kérdése azonban kiélezte, oktatási intéz-
ményeiket mindenképpen szeretnék megõrizni, ha lehet saját fenntartásban,
függetlenül Böhönyétõl. Szenyér ritkán hallatja a hangját térségi vagy
mikrotérségi ügyekben, elsõsorban saját súlyos társadalmi problémáinak
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megoldására koncentrál. Nemeskisfalud mindenki szemében éppen abban a
szerepben van, amibõl kitörni szeretne: a sorban az utolsó, az elfelejtett.
E helyzet megváltoztatásához talán új intézménye adhat lehetõséget.

A települések egymás közötti viszonya, az együttmûködési készség né-
hány esetben, illetve bizonyos települések között jónak mondható. Ám
amikor 2005-ben LEADER-pályázat benyújtására készültek a falvak, a kistérség
34 településébõl három csoport alakult. Az általunk vizsgált tíz falu mind-
három csoportban képviseltette magát. Somogysimonyi és Nemesvid a
vörsi csoporthoz csatlakozott, amelyik a turisztikát, elsõsorban a zöld turiz-
must helyezte pályázata középpontjába, õk a Nemesvid határába tervezett
szafaripark miatt választották ezt a csoportot. Böhönye kivételével a
mikrotérség összes többi települése a Nagyszakácsi gesztorsága alatt elkép-
zelt, gasztronómiai rendezvényekre alapozott fejlesztési csoport tagja lett.
Böhönye viszont a Boronka Társulás településeivel a zöld turizmus kialakí-
tására és a környezetbarát energiaforrások termelésére, az ökogazdálkodás
elõsegítésére összeállt csoportba tartozott. Végül egyik pályázat sem nyert,
és utólag néhányan belátják, talán a vörsi és a nagyszakácsi csoport elkép-
zeléseiben volt annyi azonosság, hogy együtt is próbálkozhattak volna.
2005-ben azzal magyarázták a három különbözõ csoport életre hívását,
hogy nagyon eltérõek az egyes falvak, mikrokörzetek adottságai és lehetõ-
ségei. Óvatosabban fogalmazott az egészséges versenyszellemrõl beszélve
a nemesvidi polgármester: „Hasonló jellegû településeknél, ezer fõ alatti
településeknél van egy kis konkurencia. Ki tud többet felmutatni, ki tud
többet elérni, de nem a másik rovására, hanem próbál mindenki kicsit
jobban ügyeskedni, kihasználni a kapcsolatait, de nem kijátszani a má-
sikat. Azért most már elértünk arra a pontra, hogy tudunk annak örülni,
ha a másik ér el eredményt.” Viszont a 2006-ig hivatalban lévõ böhönyei
polgármester, aki kezdetektõl a mikrokörzeti összefogást hangoztatta, jóval
pesszimistább a települések közötti együttmûködés esélyeit illetõen. „Soha
nem is lesz az önkormányzatok között megegyezés. Minden település sze-
retné magának a legtöbbet összehozni. Tettem rá kísérletet, de már az
elején megbukott. Még ’91-ben összehívtam a kollégáimat, hogy próbál-
junk valamit. A még akkor mûködõ gazdasági egységekre épülve, min-
denki a maga arcát beleadva, közösen csináljunk valamit. Nekem azóta
is fix ideám, de soha nem fogom létrehozni. Ez a kis körzet mezõgazda-
sági jellegû körzet, rengeteg rossz minõségû föld van. Szerettem volna, ha
valahol létrejön egy zöldség- és gyümölcstermesztõ kis körzet, ahol a
rossz földeken termelt biológiai alapanyagokkal, fûvel, fával fûtünk hõ-
erõmûvet, azzal aszalunk. De nem lehetett megvalósítani, mert az volt,
hogy hol, mi épüljön meg. Mindennel így vagyunk most is. A kis települé-
sek azt hiszik, hogy a nagyok rájuk akarnak telepedni, rájuk akarják
erõltetni az akaratukat, pedig ez nem így van.”
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Zárszó gyanánt

Ha a kisközpont Böhönye és a környékbeli aprófalvak, kistelepülések esé-
lyeit latolgatjuk, két markáns folyamatot láthatunk. Egyrészt a környezetének
dinamizálásához gazdasági erõforrásokkal szûkösen, központi funkciókkal
annál inkább rendelkezõ Marcali további, jórészt kormányzati politika által
támogatott erõsödését jósolhatjuk. Másrészt a jelenlegi gazdasági, demográ-
fiai, társadalmi tendenciák mellett a kistérségben várhatóan tovább mélyül a
szakadék a fejlettebb Balaton-parti és a 68-as út menti települések, illetve a
mindinkább leszakadó déli részek és peremterületek között. 

Böhönyén és környékén a demográfiai folyamatok, illetve az egyértelmû
centralizációs politika Böhönye megerõsödését, fejlesztését támogatja. A kis-
településeken, aprófalvakban azonban még az olyan apró elmozdulások
mellett is, amilyet Nemeskisfaludon láthattunk, töretlen népességcsökke-
nést, egy-egy faluban a gettósodás kiteljesedését, valamint további intéz-
mények megszûnését várhatjuk. 

Az általános hiány leküzdéséhez, amely éppen úgy jelentkezik a gyenge,
sérülékeny gazdaságban, mint az önkormányzatoknál vagy a civil szférá-
ban, a szereplõk önmagukban nem rendelkeznek megfelelõ eszközökkel.
A kistelepülések ahhoz igénylik a forrásokat, hogy a jelenlegi szinten marad-
hassanak, ne süllyedjenek tovább – ezt a törekvést azonban sem az uniós, sem
a hazai fejlesztési források elosztási politikája nem látszik akceptálni. Ráadá-
sul a finanszírozással erõltetett kényszerházasságok a sokszor történelmi el-
lentétekkel is terhelt, ingatag települési kapcsolatokat tovább gyengítik.

Marcali polgármestere nem ok nélkül ütött meg pesszimista hangot a
kistelepülések sorsát illetõen. „A kistérségben, bármilyen szörnyû ezt ki-
mondani, lesznek olyan települések, amik visszafejlõdnek. Ennél visz-
szább. Elnéptelenednek, esetleg megszûnnek. Azt azért ki nem monda-
nám, meg nem szûnnek talán, de a jelenlegi eszközrendszerrel, pénzzel
nem tartható fenn. Ahhoz alapjaiban kéne megváltozni az országban a
finanszírozási rendnek.”
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Jegyzetek

1 Marcali és Térsége Területfejlesztési Koncepciója, 1999.
2 E négy településen él a kistérség népességének 57,7%-a. (Forrás: KSH 2001-es Nép-

számlálás.)
3 A térség északnyugati szélén halad keresztül a 7-es számú fõút és az M7-es nyomvo-

nala is. A Budapest–Nagykanizsa–Ljubljana–Trieszt–Velence vasútvonal a 7-es út
mentén halad, a Budapest–Kaposvár–Gyékényes–Zágráb–Rijeka vasúti fõvonal bár
kívül esik a térségen, állomásai autóbuszokkal jól megközelíthetõek.

4 Állomások: Balatonújlak, Kéthely, Marcali, Mesztegnyõ és Böhönye. A vasútvonal a
Marcaliban épülõ bioetanol üzemnek köszönheti megmaradását, mivel ide vasúton
szállítanák az alapanyagot. 

5 A Marcali kistérség 34 településébõl 9 zsákfalu.
6 A tanulmányban a magam, illetve a Váradi Monika Mária és Bódi Jenõ által készített

interjúkat idézem. A polgármesterek többségével kollégáim beszélgettek. 
7 Talán csak a zalai–somogyi megyehatár mellett fekvõ Somogysimonyinak és

Nemesvidnek vannak élénkebb kapcsolatai Marcalival.
8 A jelenlegi statisztikai kistérség települései kivétel nélkül a Marcali járáshoz tartoz-

tak. 1950-ig, a már említett területi közigazgatási reformig három további település
– Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonszentgyörgy – is a járás része volt. A sta-
tisztikai kistérséget e települések és Balatonújlak nélkül alakították ki 1997-ben,
majd 2003-ban Balatonújlakot újra a Marcali statisztikai kistérséghez csatolták. E te-
lepülési kör 34 önkormányzata hozta létre 2004. január 23-tól a többcélú társulást.
2007-ben a három Balaton-parti település – Balatonberény, Balatonkeresztúr, Bala-
tonszentgyörgy – csatlakozott a Marcali Többcélú Társuláshoz. 

9 A Marcali kistérség legjelentõsebb földesurai a gróf Széchenyi, a Festetics és a Hunyady
család voltak, de jelen volt a Zichy család is, s a térség egyik legjelentõsebb egyházi
birtokosának az Esztergomi káptalan számított. Szili Ferenc Hirsch Alfréd munkájára
hivatkozva (Somogy vármegye gazdasági monográfiája. Budapest, 1903) 1900-as
adatokat közöl. Eszerint a nagybirtok területi részesedése alapján Somogy vármegye a
második helyen állt az országban, és az összes földterület 36%-a korlátolt forgalmú
birtoknak, vagyis hitbizománynak számított. (Szili, 1995:17)

10 Ezt Márkus István úgy fogalmazta meg, hogy a paraszti gazdálkodás Somogyban
csak „lassan és nehezen bontakozott ki feudális jellegû kötelékeibõl.” (Márkus,
1991a:167)

11 Szili Ferenc az 1860-as évektõl a század végéig tartó idõszakban megközelítõleg 20 000
fõre teszi a Somogyból Horvát-Szlavóniába vándorlók számát. (Szili, 1995:45) A sta-
tisztikai adatok szerint Amerikába 1899–1913 között 9531 fõ vándorolt ki (Szili,
1995:107), 1904–1914 között saját számításai alapján 9581 fõ hagyta el Somogy me-
gyét. (Szili, 1995:159) 

12 Mindezeket a demográfiai adatok is alátámasztják: a térség népessége az 1870-es és
1949-es népszámlálás közötti idõszakban folyamatosan gyarapodott. (Forrás: KSH
Népszámlálás, 2001)

13 Az 1949 és 1960-as népszámlálás közötti bõ évtizedben Marcali tényleges népesség-
gyarapodása 22%-os volt, s míg ehhez a természetes szaporodás 9, addig a vándor-
lási különbözet 13%-kal járult hozzá. Ugyanebben az idõszakban a kistérség legtöbb
településén már megindult a lakosságszám csökkenése. 
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14 A városban a bejárók által betöltött munkahelyek aránya 1990-ben 20, 2001-ben
19% volt, miközben a munkahelyek száma 23, a bejárók száma 27%-kal csökkent.
(Forrás: KSH Népszámlálás, 2001)

15 Az ÁNTSZ, a tûzoltóság, a városi kórház körzeti, valamint a fõállatorvos illetékességi
területe felöleli a teljes Lengyeltóti és részben a Fonyódi kistérséget. A bíróság, a
rendõrség, az ügyészség és a földhivatal hatóköre a Fonyódi kistérség egyes telepü-
léseire terjed ki. A több kistérséget átfogó Vállalkozói Alapítványnak és a Somogy
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának is a városban található a központja. 

16 A többcélú társulás létrehozásával a területfejlesztési önkormányzati társulás nem
szûnt meg, jogi személyiségû társulásként tovább él. 

17 A szövetkezetek melléküzemágaként a legtöbb helyen faipari tevékenységet végzõ
üzemek alakultak, Marcalin kívül nem mezõgazdasági foglalkoztató mûködött Tap-
sonyban (fémipari munkák) és Böhönyén (orsózóüzem). Sámsonban és Szõkeden-
csen a kaposvári Villamossági Gyár biztosíték összeszerelõ üzeme, Mesztegnyõn var-
roda, Kéthelyen téglagyár, Somogyzsitfán faipari üzem alakult. A nyolcvanas évek
második felében megjelenõ német tulajdonú Industrie Elektrik elsõként Nemesvi-
den, majd Somogyzsitfán nyitott telephelyet.

18 2002-ben az összes mûködõ vállalkozás 58%-a Marcaliban összpontosult, a második
értékkel Böhönye rendelkezett (8%), a vállalkozásoknak Kéthelyen 6, Mesztegnyõn
3%-a mûködött. Ugyanebben az idõszakban a  gazdasági potenciál egyik fontos jel-
zõszáma, a jogi személyiségû vállalkozások aránya az összes térségben mûködõ vál-
lalkozáshoz viszonyítva Marcaliban is mindössze 6%, Böhönyén és Kéthelyen pedig
1-1% volt. (KSH) 

19 Az adatok a Marcali és Környéke Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Agrárstruk-
túra- és Vidékfejlesztési Programjából származnak. 

20 1946-ban a kis-balatoni madárvilág élõhelyének védetté nyilvánításával indult meg
ez a folyamat, ami késõbb, az 1980-as évektõl a Kis-Balaton visszatöltésével folytató-
dott, s a térséget végül 1992-ben tájvédelmi körzetként a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkhoz csatolták. A Táska határában lévõ nagybereki Fehérvízi láp területét 1977-
ben nyilvánították természetvédelmi területté, amely 2004 óta a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park illetékességi területéhez tartozik. A Boronka patak vízgyûjtõ területét,
a vizes élõhelyek és erdei tavak világát, a Boronka-melléket 1992-ben nyilvánították
tájvédelmi körzetté, jelenleg a Duna–Dráva Nemzeti Parkhoz tartozik. 

21 A falusi rendezvények igen sokfélék. Leggyakoribbak a késõbb majd részletesen be-
mutatott különféle gasztronómiai programok, de a térségben szerveznek kovácsta-
lálkozót, boszorkányszombatot is. E rendezvények látogatottsága, ismertsége eltérõ. 

22 Itt elsõsorban az egyoldalú, mezõgazdasági dominanciájú gazdaságszerkezet fenn-
maradásáról van szó, ami helyben azt jelentette, hogy e településeken még 1970-ben
is 60% felett volt a mezõgazdasági keresõk aránya. (Bár a szövetkezeti melléküzem-
ágak dolgozóit is a mezõgazdasági keresõk közé sorolták a korabeli statisztikák, a
késõbbiekben ismertetett gazdasági tények és az országos statisztikákhoz való viszo-
nyítás lehetõvé teszi ezen állítás fenntartását.) Jellemzõ folyamat az aprófalvas vidé-
keken, hogy a távolabbi ipari munkahelyek vonzereje és a közlekedési lehetõségek
relatív fejlõdése az ingázás egyre általánosabbá válását eredményezi. A körzetesítési
politika hatására kialakuló intézmény- és szolgáltatáshiányos lét, valamint a települési
hierarchiában alárendelt, önállótlan szerep, az életkörülmények várositól való egyre
erõsödõ lemaradása és az erõszakos szövetkezetesítés a hatvanas évektõl erõteljes –
szelektív – elvándorlást eredményezett. A munkaképes korosztály elveszítésével az
aprófalvas vidékeken elöregedõ, reprodukcióra képtelen, torz társadalomszerkezet
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alakult ki, amit a térség vándorlási adatai és öregedési indexének alakulása egyaránt
alátámasztanak. (Lásd ehhez többek között Enyedi, 1980; Beluszky–Sikos T., 1982;
Beluszky, 2002a, 2002b; G. Fekete, 2004.)

23 Szenyér a 10 hold körüli, de jó minõségû földeket mûvelõ, tehetõs kisparasztok ott-
hona volt. A század elsõ felében-harmadában a környék legjelentõsebb állatállomá-
nyát bírta a falu, a helybelieket és az ekkor még a község külterületén élõ romákat ál-
lathoz, lóhoz jól értõ, „elismert” kereskedõknek, kupeceknek ismerték a környéken. 

24 A Marcali kistérség öregedési indexe 2002-ben 130,7 volt, Szenyéré pedig mindösz-
sze 56,8 – a második legalacsonyabb érték a kistérségben. A másik három aprófalu
ugyanezen mutatója 200 feletti értéken állt, ami azt jelenti, hogy e települések ter-
mészetes reprodukciója gyakorlatilag lehetetlenné vált. Igaz, hogy 1990-hez képest
mindhárom település értékei javultak. 

25 Az 1950-es években Nagyszakácsi természetes szaporodásának mutatója 1% alatt
maradt, miközben vándorlási különbözetének értéke 23,5%-os negatívumot mutatott.
E rendkívüli vándorlási veszteség egyik oka az erõteljes kuláküldözés lehet. Más-
részt Nagyszakácsiban a kivándorlás, elvándorlás már a századforduló óta alkalma-
zott stratégia volt válsághelyzetek megoldására. Harmadrészt a városkörnyéki autó-
busz-közlekedés megszervezésével ugyan Marcali is elérhetõvé vált Nagyszakácsiból
(Erdõsi, 1991:331), de a Böhönyétõl és a központtól is egyformán távol esõ falu fo-
kozatosan belsõ perifériává vált. Végül, de nem utolsó sorban, a szomszédos köz-
ség, Tapsony egyre erõsödõ szerepe is közrejátszhatott az elvándorlásban. Tapsony
népesedési adatai kiegyensúlyozottabb, kisebb mértékû veszteségrõl tanúskodnak
1949–2001 között. (Lásd még Bódi Jenõ és Járosi Katalin tanulmányát e kötetben.)

26 A hivatalos népszámlálási adatok szerint Nemesdéden a lakosság 2, Nemesviden 4,
Tapsonyban 3%-a vallotta cigánynak magát. Szenyérhez hasonlóan Déden is a hetvenes
években – a telepfelszámolási akció következtében – kerültek be a faluba a cigányok.
A nemesdédi polgármester asszony szerint falujukban a romák aránya 50% körül van,
az általános iskolás korosztályban ennél is nagyobb, a 80%-ot közelíti.

27 A pozícióját vesztõ és népességében lassan kicserélõdõ, romásodó faluból elköltö-
zõk közül többen a térségben maradtak. A kifejezést M. J.-né, egy Böhönyén élõ, si-
keres mezõgazdasági és faipari családi vállalkozást mûködtetõ asszony használta, de
másoktól is hallottuk, hogy az igazi szenyériek már nincsenek Szenyérben. Azt is
többen elmondták, hogy a tehetõs kisparaszti réteg stratégiája gyermekeik taníttatá-
sa volt, ennek köszönhetõen a környék, a megye több szövetkezetének vezetõségé-
ben, fõagronómusai között mindig volt szenyéri. 

28 M. J.-né, mezõgazdasági vállalkozó.
29 A zártkerti tulajdon a szocializmusban az egyetlen legálisan adható-vehetõ földtulaj-

doni formát jelentette. 
30 A szövetkezet második és egyben utolsó, az átalakulást is levezénylõ elnöke szerint

az óriási zártkerti rész kialakítását elõdje találta ki, aki a falu elsõ gazdájaként ült a
téeszelnöki székbe, s elnöksége alatt is fenntartotta saját állattartó gazdaságát. A ko-
rábbi kisparaszti, középparaszti állattartó hagyományok kontinuitását így sikerült
megõrizni, a háztájiból a szövetkezeten keresztül értékesített termékek (tej, élõmarha
és sertés) bevételei sokszorosan meghaladták a szövetkezet hasonló eredményeit. 

31 N. G., a szövetkezet utolsó elnöke, a szövetkezetbõl alakult TANASZEK Kft. ügyvezetõ
igazgatója 2005-ben.

32 Vése lakosságának felekezeti megoszlása a mai napig õrzi ennek emlékét, a falu
mintegy evangélikus szigetként áll a térségben, lakóinak 18%-a vallotta magát luthe-
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ránus hitûnek 2001-ben, a kistérség többi településén viszont, ha meg is jelennek
evangélikusok, arányuk mindössze néhány százalék körüli. 

33 A mai napig a mikrotérség egyik legjobb állapotú útszakasza.
34 Vésén fõleg almát, Déden inkább körtét termesztettek, Nemesviden a hetvenes

években a málna jelent meg a kiskertekben, zártkertekben.
35 A vései, vidi, somogysimonyi határba összesen közel 150 hektár almát telepítettek,

több szakaszban, Vése és Déd határában egy közel 60 hektáros meggyest, Déden
egy 20 hektáros szilvaültetvényt. 

36 Böhönyére a Festetics család a 18. század folyamán cseh iparosokat, elsõsorban épí-
tõmestereket telepített be, akik az idõk folyamán teljesen asszimilálódtak. Ma már
csak néhány családnév, illetve az általuk meggyökeresített építõiparos hagyományok
emlékeztetnek erre a tényre. 

37 Böhönyérõl jellemzõen a nagykanizsai Tungsram gyárba, a nagyatádi fonalgyárba, a
kaposvári fonodába és húsüzembe vagy a marcali finommechanikai mûvekhez jár-
tak dolgozni az emberek. 

38 A két kis zsáktelepülés közvetlenül a 68-as út mellett fekszik, Tapsony viszont egy
három kilométernyi bekötõúttal kapcsolódik a fõúthoz. A leágazás a két kisfalu közöt-
ti útszakaszon található, nagyjából félúton. Ezért a Tapsonnyal meglévõ közigazgatási
és gazdasági kapcsolataik ellenére, valamint a 68-ason zajló tömegközlekedés miatt
mindkét zsákfalu számára könnyebben megközelíthetõ Böhönye mint Tapsony.

39 2001-re az 1990-es adatokhoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma és aránya min-
denütt visszaesett. A regisztrált munkanélküliek aránya a 18–59 éves korosztályon
belül Nemesdéden és Szenyéren kiugróan magas, 24, illetve 25%. E két településen
él a legtöbb roma.

40 1990-ben a (szövetkezeti) központoknak számító településeken (Böhönyén, Vésén,
Tapsonyban) viszonylag alacsony volt az eljárók aránya. A foglalkoztatottak közül
megközelítõleg minden negyediknek kellett Böhönyérõl eljárnia (24%), Tapsonyból
minden nyolcadiknak (13%), Vésérõl a foglalkoztatottak közel harmadának (36%).
E falvakban az eljárók aránya kis mértékben emelkedett 2001-re, a többi települé-
sen az általános trendeknek megfelelõen csökkent vagy stagnált. 

41 A Marcali kistérségben Böhönye 148 bejegyzett mûködõ vállalkozásával a második
helyen áll Marcali mögött, ahol 2002-ben 1032 mûködõ vállalkozást tartottak nyilván. 

42 Á. T., Nemesvid polgármestere. 
43 A mezõgazdaságban foglalkoztatottak aránya országosan 18, a Marcali kistérségben

30% volt. Az iparban az országos 39%-hoz képest 27%-ot tett ki a térségi foglalkozta-
tottak aránya. A tercier szektor részesedése (43%) a foglalkoztatásban megegyezett
az országban és a kistérségben. 

44 Mind közül kiemelkedik Vése, ahol az aktív korúak 72%-a a mezõgazdaságban dol-
gozott. Ebben az is közrejátszott, hogy Vésérõl legkönnyebben a böhönyei munka-
helyek voltak elérhetõek (pl. a terebezdi állami gazdaság), és ezek túlnyomóan a
mezõgazdasághoz kötõdtek. 

45 Neve a négy, hajdan szövetkezet és tanács szempontjából is összetartozó falu nevé-
bõl származik: Tapsony, Nagyszakácsi, Szenyér, Nemeskisfalud.

46 A hajdani ifjúsági tábor épületérõl van szó. A korábbi téeszépületeket a felszámolás
során értékesítették. Néhány istállót egy Kaposfõrõl érkezett vállalkozó szerzett
meg, aki évi 18 ezer pulykát nevel, a központi épületeket a gyümölcstermesztéssel
és -feldolgozással foglalkozó vállalkozó hasznosítja. 

47 A vései szövetkezet tönkremenetelének legérzékletesebb példájaként mindenki an-
nak a közel 60 hektár meggyes-szilvásnak a sorsát említi, amelyet részarány-tulajdo-
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nokkal többnyire a korábbi bérmûvelést végzõ használók privatizáltak. Az ültetvény
összesen több mint 100 tulajdonos kezére került. A rendszerváltás tájékán a gyü-
mölcsöst a jövedelmezõség visszaesése és az összeomló értékesítési csatornák miatt
a régi-új tulajdonosok egyre inkább elhanyagolták, tulajdonosi koncentráció az ala-
csony jövedelmezõség miatt el sem kezdõdött, inkább egyre többen hagytak fel a
mûveléssel. A Fekete Sár a kilencvenes évek végén érdeklõdött az ültetvény iránt,
de az elaprózódó tulajdonszerkezet miatt hamar felhagyott e befektetési tervével.
2007 tavaszára egy befektetõ tízegynéhány hektárnyi területet sikeresen összevásá-
rolt a hajdani gyümölcsösbõl, és azonnal megkezdte az elhanyagolt gyümölcsfák ki-
vágását. A térségben élõk tudni vélik, hogy a befektetés a majdani M9-es nyomvona-
lával áll összefüggésben. 

48 Sokfelé hallani olyan történeteket, amelyek lényege, hogy a földkijelölõ bizottság
prominens tagja vagy akár elnöke, amikor a nevesített tulajdont el kellett helyezni
táblákban, a jó vagy elõnyös fekvésû táblákba a maga embereit, azokat igyekezett el-
helyezni, akikkel elõre, zsebszerzõdésekkel már lekötötte a késõbbi bérletet vagy
elõkészítette az adásvételt.

49 „Nagy béke van itt, igen, nyomott árak és béke” – mondja a Fekete Sár Rt. vezetõje,
M. Gy.

50 K. M., a Traub Kft. ügyintézõje, Tapsony.
51 M. J.-né, mezõgazdasági vállalkozó, Böhönye.
52 Tõkéjét mindkét vállalkozó saját faipari vállalkozásából szerezte, s forgatta be a me-

zõgazdaságba. 
53 M. J.-né, mezõgazdasági vállalkozó, Böhönye.
54 A SEFAG maga is alvállalkozóknak adja ki a különbözõ erdészeti munkákat, a cég

marcali kirendeltségének alig több mint tíz állandó dolgozója van. 
55 A vései szövetkezet a maga idejében jelentõs területeket erdõsített be, elsõsorban

Nemesdéd határában. Ott ma közel 1000 hektár magánerdõ található. 
56 A Marcali erdõkerületben a leggyakoribb a kocsányos és kocsánytalan tölgy (kb.

30%), ezt követi a csertölgy, az akác és a fenyõ. Kisebb mennyiségben éger, kõris,
juhar, szil, nyár, nyír található még a területen. Az akácot és bizonyos fenyõfajtákat
kivéve ezek a fajok õshonosak a térségben. A nemzeti parkok az erdõmûvelés tech-
nológiájába is beleszólhatnak, fõ szempontjuk a természetes mûvelésmódra és a
környezet minél kisebb mértékû terhelésére való ösztönzés. „Például mi szeretnénk
védekezni a cserebogárpajor ellen, mert az nekünk egy hihetetlen nagy ellenségünk.
A cserebogárpajor, õ azt mondja, hogy tartsunk vakondokot, mondjuk például,
majd az kiszedi.” (B. I., a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Marcali Erdészet igazgatója.)

57 M. Gy., a Fekete Sár Rt. vezetõje.
58 Orvhalászatra a térségben egyedül az állami halgazdaság varászlói tavainál lenne lehe-

tõség, de nem elsõsorban itt fordulnak elõ az esetek, inkább a környék távolabbi
halastavaihoz járnak el a helybéliek (is). 

59 2002-ben Szenyérben a regisztrált munkanélküliek aránya 25%, Nemesdéden 24%,
Varászlón 15% volt.

60 Keresletet erre a virágboltok, koszorúkötõk támasztanak. 
61 Gy. I., a Somogyért Egyesület elnöke.
62 2006-os közgyûlési adataik szerint taglétszámuk 2061 fõ, regisztrált pártoló tagjuk

1640 fõ, 231 településen van legalább három tagjuk és/vagy pártolójuk, 103 telepü-
lésen mûködik testvérszervezetük. (Forrás: Somogyért Egyesület Hírlevél, 2006. Kapos-
vár: Somogyért Egyesület.)

320 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •

lepkeny ue 3fej.qxd  2008. 09. 24.  10:48  Page 320



63 Például véradásokat szerveznek, sporteseményeket rendeznek, parlagfû-mentesítési
akciókban vesznek részt, közéleti találkozókat szerveznek a kistelepülésen élõknek,
támogatják a helyi fiatalok továbbtanulását.

64 2006-ban a megyei közgyûlés összetétele és az elnök személye is megváltozott.
2007 tavaszán egyre gyakrabban lehetett hallani, hogy a rendezvények megyei finan-
szírozása megváltozik, csökken.

65 M. J., Böhönye polgármestere 1990 és 2006 között.
66 Lásd ehhez Bódi Jenõ és Járosi Katalin tanulmányát Nagyszakácsiról.
67 Valójában nem minden települési vezetõ lelkesedik a rendezvényturizmusért.

Böhönye 1990 és 2006 között mûködõ polgármestere, aki fejlesztési programját is
az infrastruktúra kiépítésére, a városias szolgáltatási és életszínvonal kialakítására,
valamint munkahelyek létesítésére alapozta, elfogadta a rendezvényturizmus létjo-
gosultságát, bár maga soha nem törekedett rá. Véleménye szerint sem a jövedel-
mekben, sem a munkahelyekben mért haszna nem számottevõ. Reális esélyt a ter-
mészeti erõforrásokra alapozott turizmusban látott, ezért támogatta mindig
a Boronka Kistérséget mint önkormányzatok összefogását, valamint a szervezet turisz-
tikai célkitûzéseit. „A turizmusnak szerettük volna a Boronkát feltárni, és ezáltal
vendéget hozni a térségbe. Mi önkényesen társultunk, a mesztegnyõi polgármester,
B. L. volt a motorja. Õ már meghalt. Fix ideám volt, hogy a balatonfenyvesi kis-
vasutat a Boronka kistérségen keresztül levisszük egészen a Dráváig. Elképzeltük,
milyen csodálatos lenne a balatoni háttérturizmust megteremteni: amikor ilyen
hideg van, dideregnek a Balatonon, beülnek a kisvasútba és gyönyörködnek.”

68 Sajátos kínálatot jelentene a Nemesvid határába tervezett szafaripark, ami egy nagy-
szabású, külföldi tõkét is bevonó, komplex projektelképzelés része. (A nemesvidi
szafaripark fenntartható fejlõdést és társadalmi kohéziót erõsítõ, a romaság integrá-
cióját segítõ komplex program – más néven: Délnyugat Balatoni Zöld Híd Program.)
A Nemesviden korábban beruházási szándékkal megjelent vállalkozókkal, cégekkel
ellentétben a komplett vidékfejlesztési projekttervezettel elõálló cég olyan ígéretes-
nek tûnt, hogy a folyamat a települési rendezési terv megváltoztatásáig, a parkban
felépülõ épületek hatósági engedélyeztetéséig jutott. Mivel a Marcali kistérség több
települését is kedvezõen érintené a beruházás, a kistérségi fejlesztési tervek kiemelt
projektként kezelik, ám mind ez idáig hiába nyújtottak be pályázatokat, támogatás-
hoz nem jutottak, a beruházást forráshiány miatt nem tudták elkezdeni. Varászlón
három vállalkozó is megjelent, egyikük apartmanokat szándékozott építeni, hogy a
faluba a Neckermann Utazási Irodán keresztül pihenni vágyó vendégeket hozzon.
Számára négy hektár belterület eladását harcolta ki az önkormányzat. Egy másik vál-
lalkozónak eladták a falu szélén álló kúriát és hozzá 3,5 hektár belterületet, hogy falusi
turizmust valósítson meg a területén. Egyik terv sem valósult meg, az önkormányzat
ezt úgy nyugtázza, hogy legalább a pénz jól jött annak idején a költségvetésbe. A falu-
széli vízimalom és tó környékének turisztikai fejlesztését ígérte az épület új tulajdono-
sa az önkormányzatnak, de eddig még az épületet sem újította fel. A hajdan közösségi
térként is szolgáló malomtó és környéke rendbetételére jelenleg az önkormányzat
próbál pályázni.

69 K. I., Nagyszakácsi polgármestere.
70 F. I., Tapsony polgármestere.
71 G. Gy., Varászló polgármestere. 
72 A probléma abból adódott, hogy a három településen összesen négy konyha üze-

mel, ebbõl a legnagyobb a vései idõsek otthonának 500 fõs konyhája. Amikor 2004-
ben elkezdték kialakítani az idõsek otthonát, Vése javasolta a három településnek,
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hogy közösen újítsák fel azt az egy konyhát, ami képes lenne az iskolai, óvodai és a
szociális étkeztetések kiszolgálására mindhárom településen. Varászló viszont éppen
akkor pályázott saját konyha kiépítésére, mert akkor éppen erre volt pályázati ki-
írás. Ezután viszont már csak térítés ellenében hordta volna szét Déden a dédi
konyha által fõzött ebédet az intézményeknek, amit korábban a falubusszal szíves-
ségbõl elvégeztek. A konfliktus megoldása az lett, hogy Déd vásárolt egy falubuszt
magának, Varászló keresi a konyha kihasználásának lehetõségeit, a vései oktatási
társulás pedig megmaradt.

73 A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás mûködésének tapasztalatairól lásd Billus,
2007.

74 G. Gy., Varászló polgármestere.
75 M. J., Böhönye polgármestere 1990–2006 között.
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BÓDI JENÕ–JÁROSI KATALIN

„Itt nyolcvanháromféle külön világ van”
Nagyszakácsi mozaik

Legelõ és kemping

„A legelõre sok jószágot hajtott ki a gulyás és a kanász, ma pedig csupán
négy tehén van a faluban. Áttértek a zacskós tej fogyasztására, nem lehet
már tejcsarnokban vásárolni” – írja Nagyszakácsiról az 1997 nyarán a köz-
ségben terepmunkán járt szociálisasszisztens-képzés egyik hallgatója az ál-
taluk összeállított fénymásolt kis füzetecskében, amelyben terepmunkájuk
tapasztalatai mellett fejlesztési javaslatokat, Nagyszakácsi lehetséges jövõ-
képeit is megfogalmazták. Utóbbira példa: „Tíz év múlva? Bizonyára már
nagy üdvözlõtábla fogad bennünket, mellette a testvérvárosok táblája,
majd az idegenforgalmi táblák: szálloda, fürdõ… Nem találkozunk majd
romos házzal, a kemping mûködni fog egy medencével, mi is ott parko-
lunk le, a vendéglõ teraszán ücsörögve olvasgatjuk a helyi lapot, többnyelvû
prospektust a faluról. Sétálunk tovább, és látjuk, hogy a mai panzió mellett
már kiépített park, kis tavacska, faelemes játszótér, körülötte kismamák
gyermekeikkel.”

Az elõttünk járt falukutatók eme kis kiadványára a megjelenését követõ
nyolcadik nyáron a falu egyik lelkes hagyományõrzõjénél, régiségek szen-
vedélyes gyûjtõjénél bukkantunk, aki emellett a faluban az 1993 óta min-
den augusztus elsõ hétvégéjén megrendezett reneszánsz királyi szakácsver-
seny alkalmából pár napra megnyíló falumúzeum vendégkönyvét és egy, az
1925-ben Nagyszakácsiban történt Szûz Mária-jelenésrõl szóló újságcikket
mutatott nekünk nagy buzgalommal. A szociálisasszisztens-képzés hallga-
tóinak kis kutatása szóba került a falu egyik meghatározó személyiségével,
a helyi, állami gondozottakkal foglalkozó nevelõotthon vezetõnõjével való
beszélgetésünk során is, õ viszont kevésbé ütött meg lelkes hangot. Mint
mondta, annak idején a beszámolójukat olvasva azon gondolkozott, felje-
lentse-e a tereptanárukat, hiszen abban az általa vezetett intézményrõl, annak
lakóiról néhány kellemetlen állítás is megjelent.

Ezek a hanyatlásról és kiemelkedésrõl, a helyi kuriózumokról és hata-
lomról szóló, helyenként kusza képek és benyomások meglehetõsen jól
tükrözik azt a kissé mozaikos összképet, amely Nagyszakácsi terepmun-
kánk során alakult ki bennünk, és amely végigkíséri a falu (fél)múltjának,
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jelenének ismertetését. Ebbe a mozaikos összképbe éppúgy beletartozhat-
nak a helybéliek kisnemesi elõdei, a falu viszonylagos polgárosultsága a
huszadik század elején, a település középkori hagyományának kortárs újra-
felfedezése és az ennek köszönhetõ országos hírû, a média érdeklõdése által
kísért turisztikai rendezvény, mint helyiek és elszármazottak által a község
hírnevének gondos õrzése, amely már a legújabb médiumot, az internetet
is elérte.1 Vagy épp mindezek kontrasztjaként említhetnénk a falu szocialista
korszakbeli hanyatlását, leértékelõdését, községi önállóságának elveszté-
sét, társközségi szerepét. 

A falu társadalmi terének ezt a mozaikosságát, karakternélküliségét azért
is hangsúlyozzuk, hogy elkerüljük a hely különféle lehetséges esszencializá-
lásának veszélyét. Ezek egyike lehetne, ha a falut azonosítanánk a turizmus
köré szövõdõ települési identitással. A rendszerváltás után az önkormány-
zatiság megteremtõdése az új települési identitások, imázsok létrejöttének is
kedvezett. Ezek egyik fõ hajtóereje a turizmus, a késõ modern gazdaság egyik
vezetõ ágazata lett, melyet a válságövezetekben lévõ települések gazdasági
problémáik – például a munkanélküliség – megoldásaként is látni szeretné-
nek. Az ilyesféle, a vidéki teret átalakítani igyekvõ hazai törekvések sorában
szinte az elsõk között jött létre a Nagyszakácsi Királyi Szakácsok Nyomdokán
címet viselõ turisztikai fesztivál, melynek csúcspontján, a kilencvenes évek
végén a félezer fõs község több mint tízezer látogatót vonzott egy nap alatt
a faluba, és az eseményrõl még a kezdete után 12 évvel, 2005 nyarán is látható
volt egy híradás a közszolgálati televízió esti híradójában.2

Nagyszakácsi iránti érdeklõdésünk okát épp az elõbb említettek adták:
egyrészt lehet-e példája a község a sikeres, a kisfalusi helyzetbõl, korábbi
társközségi szerepébõl kitörõ településnek? Másrészt: milyen hatással volt
a faluban megjelenõ idegenek sokasága és a velük járó hírnév a településre,
hogyan élték meg azt a helybéliek, létrehozott-e a turizmus fejlesztéseket,
s ha igen, a falu mely csoportjai tudták kiaknázni azokat? 

A hazai településkutatások tanulsága a falusi térnek a gazdasági és politikai
átmenet okozta térbeli egyenlõtlenségekbõl fakadó polarizálódása. E kuta-
tások nyomán talán Nagyszakácsit is könnyen besorolhatnánk a falvak
egyik – legkönnyebben talán átlagos – típusába.3 De úgy véljük, ez elfedné
a település általunk tapasztalt sokféleségét, heterogenitását, amely jól meg-
különböztetheti az elöregedõ vagy éppen üdülõfaluvá váló, esetleg gettósodó,
„tipikus” aprófalvaktól. Nagyszakácsit éppúgy jellemezheti a „Poletár”, az egy-
kori agrárproletárok által lakott és idõközben lepusztult, néhány roma család
lakta félreesõ utcácska, mint az ugyancsak periferiális Hárihegy, a budapesti
értelmiségiekkel lassan benépesülõ, nyaralóhellyé vált szõlõhegy. 
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Házak és kemencék

Az egykori székhelyközség Tapsony felõl Nagyszakácsiba érkezõ utazónak a
rossz és hepehupás út után a kistelepülés – sok esetben egykori jómódról
árulkodó – lakóházainak régies és felújításra szoruló jellege, több lakatlan
ingatlan tûnik fel. S ezekkel együtt a szocialista évek alatti – pl. akár egy-
egy ABC-áruház formájában a településképeken is nyomot hagyó – fejlõdés
hiánya. Bár a házak többsége rendezett, gondozott, a statisztikai adatok is
megerõsítik az elõbbi benyomást: a falu lakásainak 71%-a még a második
világháború elõtt épült, s mindössze 11%-a 1960 után.4

Végigsétálva a falun egy újabb átalakulás nyomait is észrevehetjük: az
utóbbi években e régi házak egy részét többé-kevésbé, de semmiképpen
sem hivalkodóan felújították, viszont ezek gyakran üres udvarai, a berácsozott
ablakok, lehúzott redõnyök tulajdonosaik gyakori távollétét jelzik. A több-
nyire német beköltözõk által megvásárolt nagyszakácsi házak száma kap-
csán a falubeliek kb. 30–40 családra tippelnek, míg a 2000-es népszámlálás
285 ingatlant, ám csak 209 háztartást „talált” a faluban. A polgármesteri hiva-
tal 2005. márciusi adatai szerint a faluban 13 ingatlannak volt nem állandóan
helyben lakó magyar, és 43 háznak hasonló külföldi tulajdonosa.

Nagyszakácsi a Somogyban gyakori egyutcás falvak közé tartozik. A falu
keleti oldalán, a kertek alatt csordogáló patakkal párhuzamosan futó, Kos-
suthról elnevezett fõutca központjában nagyjából kétszáz méteren belül
találjuk az önkormányzat nemrégiben szépen felújított – és talán patinás-
nak is nevezhetõ – épületét,5 a kétszintes nevelõotthont, a szomszédjában
álló kultúrházat és a templomot. De itt van egymással szemben a két kon-
kurens vendéglátó-ipari létesítmény, a kocsma („Betérõ”) és a „presszó” is.
Míg az elõbbi a bolttal közös ÁFÉSZ-épületben található, s vállalkozóként a
polgármester bérli és üzemelteti, addig a presszó az önkormányzat tulajdona,
s szintén helyi (családi) vállalkozó mûködteti.6 A falu másik boltja sincs távol
innen, ez a polgármesteré, péksége épületében találhatjuk.

Az idegen utazó Nagyszakácsi centrumában a tekintetet vonzó igazi kurió-
zumra is lelhet. Ez a kultúrházzal szemközti nyitott udvar, melyet ha a
„Szakácsok földje” feliratú díszes fából készült kapun át megközelítünk,
megszemlélhetjük a minden év augusztusának elején megtartott országos
hírû turisztikai rendezvény központját, benne a versengõ csapatok számára
kialakított féltetõs fõzõhelyekkel és „kemenceskanzen”-nel – ahogy a falu
honlapja és a rendezvényre készült turisztikai kiadványok nevezik. Az út
másik oldalán álló tematikus turisztikai térkép szerint az udvar „a királyi
szakács cím kivívásának színtere”. Viszont az itt álló, gondosan fehérre meszelt
kemencék látványának ellenpontja lehetne az utca túlsó oldalán, a presszó
és a kultúrház között húzódó rozsdás vaskerítés, ami valószínûleg a nevelõ-
otthon elõtti közterületen álló fákat hivatott védelmezni.
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Ha elhagyjuk Nagyszakácsi központját, és észak–déli irányban hosszasan
húzódó fõutcáját is, akkor a község központjában álló térképen nem is
szereplõ, mindössze néhány házat rejtõ kicsiny mellékutcákat találhatunk.
A falutörténet szerint ezek a község lassú túlnépesedése során, a település-
rõl kivezetõ egykori dûlõutak mentén népesültek be. Hasonlóan alakult ki
Nagyszakácsi Cserhát nevû településrésze, mely a falutól teljesen elkülö-
nülve, mintegy 500 méterre északra fekszik, nagyjából 15–20 ház, hosszan
a Szõcsénypuszta felé vezetõ út keleti oldalát elfoglalva.

Az egyik hasonló kis mellékutca rejti elõlünk a falu ipari üzemét, a nyolc-
vanas években létrehozott festéküzemet is. De ezen utcácskák némelyiké-
ben találhatjuk a falunak az átlagához képest sokkal gondozatlanabb s nem
üres házait is. Egy ilyen „láthatatlan” mellékutca Nagyszakácsi legperiferi-
kusabb része, az ún. „Poletár” is,7 azaz a falu délnyugati részén fekvõ Dózsa
György utca, ahol néhány szegényes, vízvezeték nélküli, a fõutcáról mind-
össze egy gyalogjárdán át megközelíthetõ vályogházat találhatunk.

Királyi szakácsoktól a körzetesítésig – falutörténet

Az utóbbi években szerzett hírneve mellett Nagyszakácsit az is megkülön-
böztetheti a hasonló hazai kistelepülésektõl, hogy igényes kivitelû, többek
közt színes képekkel illusztrált, jól szerkesztett és tartalmas helytörténeti
kiadvánnyal rendelkezik.8 A kötet szerzõi – egyikük a faluból elszármazott
nyugdíjas egyetemi tanár, jogász – munkájukban Nagyszakácsit a történe-
lem okozta változásokhoz alkalmazkodó, a környékhez képest jómódú és
kiemelkedõ községként ábrázolják, melynek több korszakban is központi
szerepe volt a környezõ települések között. 

A falu története – nevének elsõ említésével, az 1263-as évvel – az egykori
„Szakácsi” településsel és az itt élt, a királyi udvarban szolgáló, a következõ
századokban megnemesedõ szakácsokkal kezdõdik, akik Zsigmond király-
lyal távoli vidékekre is eljutottak, vagy ha úgy hozta a sors, csatatereken
szolgáltak. (Szita–Paál, 2000:21) A hely azonban a középkori mindennap-
okban nemcsak az itt élõ kisnemesek (neveik öt oldalon keresztül sorjáz-
nak a falutörténetben) miatt lett fontos a környék számára, hanem az egy-
házközség mellett mûködõ egykori pálos kolostornak köszönhetõen is.
Nagyszakácsinak búcsújáró helyként jelentõs egyházi szerepe volt akkori-
ban. (Szita–Paál, 2000:29)9 Az egykori kolostor emlékét õrzi a „Barátok”
nevû hely a falu külterületén – vagy épp a „Barátok udvara” kopottas fel-
irat a kocsma oldalfalán, ami a királyi szakácsok versengésének néhány éve
épp a kocsma udvarán berendezett egyik fõzõudvarára utal.

Nagyszakácsi helyi emlékezetében, akárcsak a falutörténeti kiadvány
képviselte „hivatalos” történelmében a késõ középkor, Mátyás király ural-
kodásának ideje a település aranykoraként jelenik meg, melynek a török
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hódoltság vetett véget. Nagyot ugorva az idõben: a falu számára a tizenki-
lencedik század vége, a huszadik század eleje már a település második felvi-
rágzását, újabb aranykorát jelenti. A helyiek által gyakran említett egyik hi-
vatkozási pont Nagyszakácsi gyors népességnövekedése. 1848-ban még csak
másfélszáz ház állt a faluban, 1925-ben már 389 (Szita–Paál, 2000:58–59),
s népessége 1910-ben érte el csúcspontját: közel kétezren (1928 lélek) lak-
ták. Ezt nyilván a korszak egészére jellemzõ túlnépesedés is okozta, s bár
pontos okait nem tudjuk, feltûnõ, hogy ezekben az években Nagyszakácsi-
ból is többen indultak Amerikába szerencsét próbálni. A falutörténet e pon-
ton a kaposvári történész, levéltáros Szili Ferenc somogyi kutatására hivat-
kozik: a település mobilitási hajlandóságát már ekkor mutatta, hogy a
migránsok számát tekintve a második község volt a megyében. Az elsõ
kivándorlási hullámmal mintegy félszázan távoztak a faluból nemcsak a
nincstelenek, hanem a kisbirtokosok közül is.10

Az egykori, elparasztosodott kisnemesi faluban az 1939-es adatok sze-
rint a nagyszámú kisbirtokos11 mellett mindössze 4 középbirtokos (100 és
200 hold között) élt. A sok kis- és törpebirtokos megélhetését a magas ter-
melési színvonal és állattenyésztés biztosította.12 A korszak közel kétezer
falubéli lakójának kiszolgálására széles iparos, kereskedõ réteg is jelen volt
a településen: „A Hangya fogyasztási és felvásárló szövetkezet a magánbolt
mellett, tejszövetkezet, volt cséplõgép-tulajdonos, gabona- és terményke-
reskedõ, 2 marhakereskedõ, mész- és cementkereskedõ, de dolgozott 8 ci-
pész, 4 ács, 3 asztalos, 1 bognár, 3 kõmûves, 3 hentes és mészáros, sõt
órás- és ékszerészmester is.” (Szita–Paál, 2000:71) A legidõsebb nagyszaká-
csiak gyakran emlékeztek a falu egykori zsidó kereskedõire, boltosaira, aki-
ket a holokauszt során egytõl egyig elhurcoltak, és amely családok emlékét
neveik felsorolásával a második világháborús emlékmû is õrzi.

Kulákok és népmûvelõk – a szocializmus évei

A környék falvai közt – ahogy idõsebb helyi beszélgetõtársaink fogalmaztak
– „elõkelõ”, „életrevaló, jó község” a Rákosi-korszak intézkedései nyomán,
majd a kollektivizálást és a körzetesítést követõen a „török hódoltság óta
nem tapasztalt” – ezt már a falutörténet mondja – elvándorlást szenvedett
el. Az évtizedeken át közel 2000 lakos körüli népesség gyorsan csökkeni
kezdett, 1960-ban már csak 1371-en éltek Nagyszakácsiban, 1990-ben pedig
a fél évszázaddal korábbi lakosság nagyjából harmada: 636 fõ. A Böhönye
környéki települések között ez kétségkívül a legnagyobb arányú népesség-
csökkenés.13

Több interjúban is felbukkan, hogy a korábban viszonylag polgárosult
Nagyszakácsiban a kulákosítás, beszolgáltatás, majd a téesz-szervezés milyen
drasztikus módon zajlott. Talán az elõbbiek indokolták az 1956-os tüntetést
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is a faluban. A falubeliek visszaemlékezéseiben hallani idõs asszonyok kite-
lepítésérõl, öngyilkosságba menekülésrõl, kínzásról: „A feleségem nagyap-
ját […] õk is kulákokká lettek nyilvánítva. A beszolgáltatási kötelezettsé-
gét teljesítette, adóját kifizette, akkor másnap újat írtak elõ. Azt is
kifizette, akkor újabb adót írtak elõ. És amikor fizetõképtelenek voltak,
állatokat elvittek, terményt elvittek […] akkor ment a végrehajtó, és min-
dent elvittek a házból. Ott maradt a két öreg, egy tûzhelyet hagytak,
azon kívül semmit. Levették az ajtót, bevittek tuskókat vagy téglát, és arra
tették az ajtót, és arra feküdtek le este sírva. Esténként ezeket a kulákokat
berendelték a tanácsházára, és ott össze-vissza pofozták, rugdosták õket.
És egy ilyen éjszakai tortúra után holtan találták a nagyapjukat.” (H. E.)

Az elsõ téesz megszervezése a negyvenes évek végén még kudarccal járt, és
viszonylag kevéssé befolyásolta a falu sorsát.14 1956 után, a kádári konszoli-
dáció elsõ éveiben a falu lakossága még az újrakezdés lehetõségét látta,
amit azonban az újabb téeszesítés tört meg. „Kezdett az élet normalizá-
lódni, ’56 után nagy lendülettel, ambícióval álltak neki az emberek a
munkának, szorgalommal, s újra ez a régi falusi életforma ment 1959-ig.”
Majd „bepofozták a szerencsétlen embereket, nem akartak belépni ezek a
gerinces becsületes parasztok, akik egy szem cseresznyéjét nem vették el
senkinek”. (H. E.) „Jöttek emberek, vidékiek, addig beszéltek, hogy alá
kell írni, aztán mit tehetett a nép, azt hitték jobb lesz.”15 A falutörténet
taglalja is a repressziónak a korábbihoz képest talán kevésbé fizikai erõsza-
kon, mint inkább megfélemlítésen alapuló módszereit: a családok zaklatása,
a továbbtanuló gyerekek megfenyegetése, a hangadó gazdák megtörése
stb. (Szita–Paál, 2000:78)

A következõ törést Nagyszakácsi életében a helyi Béke téesz és az örök
rivális falu, Tapsony téeszének egyesítése jelentette. „Jött a minél nagyobb,
annál szocialistább, összeverték ezért Tapsonnyal.”16 (N. I.) Ugyanebben
az évben a falu politikai önállósságát is elveszítette, Tapsony társközsége
lett. Mindezek a történések tovább fokozták a faluból való elvándorlást,
leginkább az ifjabb generációk esetében. A falubeli törzsökösök idõsebb
nemzedékének tagjaival készült interjúk alapján megállapíthatjuk, hogy
ekkoriban – hasonlóan sok hazai településhez – Nagyszakácsi egykori kis-
paraszti lakosai között is gyakori családi stratégia volt a férjek falutól való
hosszabb-rövidebb távolléttel járó ipari munkavállalása és emellett a nõk
téesz-tagsága, valamint – a korábbi iskoláztatási mintákat folytatva – a fiata-
lok iskoláztatása, értelmiségi pályákra kerülése. 

A település lakosságának – legalábbis részleges – elszakadását a mezõ-
gazdasági tevékenységtõl a Marcaliban és a szomszédos községekben léte-
sülõ ipari üzemek is segítették. A nyolcvanas években már maga Nagysza-
kácsi is iparosodik, amikor a faluban a közös téesz melléküzemágaként egy
festéküzem létesül.

328 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •

lepkeny ue 3fej.qxd  2008. 09. 24.  10:48  Page 328



Noha ebben az idõszakban a faluhoz tartozó külterület, a falutól keletre
húzódó háton található szõlõhegy egyre jobban elnéptelenedik,17 a községi
családok a gazdasági önállósodás lehetõségét az egyre inkább fellendülõ
háztáji gazdálkodásban találták meg. „Minden szart el lehetett adni: babot,
szárnyast, dióbelet, tojást stb.” – mesélte a falu egykori felvásárlója. (B. F.)
A szocialista élelmiszeripar még a szõlõben hulló almát is hasznosította, de
– a falutörténet szerint – igazán jövedelmezõ az állattenyésztés, azaz a két
világháború közti gazdálkodási hagyomány folytatásaként a bikahizlalás
volt (Szita–Paál, 2000:79), míg az interjúkban többen a szárnyasok, külö-
nösen a kacsák tartását említették. 

A körzetesítés következtében elveszett politikai és csak részben megõr-
zött gazdasági autonómia helyett a hetvenes évekre a kultúra lett az egyre
csökkenõ népességû, intézményeit elvesztõ település korábbi önállósága
megõrzésének színtere. Ehhez nyilván erõteljesen hozzájárult az állami
gondozottakat nevelõ megyei gyermekotthon letelepedése a faluban. Az
intézmény megjelenését Nagyszakácsiban egy furcsa kényszer szülte: a tele-
pülésen 1960–1961-ben a régi és elavult iskola helyett új és modern, két-
szintes, nyolctantermes épületet emeltek, azonban nyolc év múlva, a gyer-
mekek számának drasztikus csökkenése miatt – s nyilván a körzetesítés
szellemében – a felsõ tagozat Tapsonyba helyezésérõl döntöttek.18 Ekkor a
nagyszakácsi iskola kihasználatlan felsõ szintjén a tantermeket hálótermek-
ké alakítva új funkciót találtak az épületnek. 

A kezdetben csak fiúkról gondoskodó intézmény nemcsak a község, hanem
a környék egyik jelentõs foglalkoztatója lett. A nevelõotthon és annak kö-
szönhetõen a mai napig megmaradó óvoda és alsó tagozatos iskola értel-
miségiek folyamatos jelenlétét biztosította a faluban. Bár mára az intéz-
mény inkább a képzetlenebb helyieket és környékbelieket foglalkoztatja
takarítóként, konyhai dolgozóként, dadusként, fûtõként vagy karbantartó-
ként, s az itt dolgozó pedagógusok többsége a környékrõl jár be,19 a hetve-
nes, nyolcvanas évek kapcsán gyakran hallottunk a faluban pár évre letele-
pedõ vagy csak itt dolgozó fiatal pályakezdõ pedagógusokról. „Akkor még
a falusi élet más volt, lehetõséget adott ez a gyermekotthon arra, hogy
valaki pedagógussá váljon, nagyon sokan képesítés nélkül érkeztek, itt
tanultak, itt tanulták meg igazából a szakmát, végezték el a fõiskolát,
közben azonban felnõttek, huszonéves nõk lettek, férjhez mentek, elmen-
tek Marcaliba” – emlékezett az intézmény vezetõje, aki szintén akkoriban
került a községbe és a pedagóguspályára.

„Valamikor régebben, amikor több fiatal volt, többen dolgoztak, meg
itt voltak a lakások, akkor sokkal mozgalmasabb volt az élet, a színda-
rabtól kezdve minden volt, amit a kollégáim csináltak. De valahogy
megöregedtünk is, elmentek, sokkal nehezebb is, meg családosok lettek” –
folytatja ugyanõ a korszak helyi kulturális életérõl. „Mindig szerencsés volt
a településünk, mert mindig érkezett olyan ember, aki összefogta azt
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a csekély részt, akit érdekeltek igazán ezek a dolgok.” Ez már a falu tör-
zsököseinek középgenerációjához tartozó helybéli férfi (T. L.) véleménye,
aki ekkoriban maga is aktív színjátszó volt, s aki egyaránt utal a hetvenes
években a faluba érkezett népmûvelõ szerepére, a helyi KISZ-szervezet kere-
tein belül20 szervezett színielõadásokra, bálokra, illetve a rendszerváltás
elõtt Erdélybõl áttelepült, a nevelõotthonban elhelyezkedõ pedagógus-festõ-
mûvész B. J.-re, a királyi szakácsverseny kitalálójára, megszervezõjére.

Pékek és turisták – a rendszerváltás után

„Ám augusztus 6-án volt még fontos esemény Nagyszakácsiban: pékséget
avattak, a Magyar Gasztronóm Rend soros ülésén a Magiszterek Tanácsa ér-
tékelte és lovaggá ütötte óriás fakanállal a kiválasztottakat” – jelent meg
egy közösségfejlesztéssel foglalkozó folyóirat egyik 1994-es számában.21 A cikk
1993 augusztusának elejét az 1991 januárja óta önálló önkormányzattal
rendelkezõ falu rendszerváltás utáni történetének fordulópontjaként ábrá-
zolja: a falubéliek összefogásaként ezekben a napokban rendezték meg
elõször a települést országszerte híressé tevõ reneszánsz királyi szakácsver-
senyt, s ekkor nyílt meg a faluból a hetvenes évek végén fiatalon elvándo-
rolt, majd a rendszerváltás után visszatelepült, vállalkozóvá váló K. I. pék-
sége. Õt 1994-ben, egy év múlva – s azóta valamennyi helyi választáson – a
falu polgármesterének választották meg. „A szüleim folyamatosan itt lak-
tak a faluban, az emberek ismertek, meg talán gondolták, hogy aki fel
tud építeni egy ilyen pékséget, házat, abban jobban lehet bízni anyagilag,
hogy nem herdálja el a falu pénzét. […] S végül is jöttek hozzám többen,
nem magamtól indultam” – mesélte a polgármester politikussá válásának
ambíciójáról.

A kilencvenes évek kevésbé látványos, de fontos változása a község né-
pességének további csökkenése és fokozódó elöregedése, az inaktívak ará-
nyának jelentõs növekedése és a törzsökösök arányának visszaszorulása. A
népszámlálási adatok szerint 1990-ben a 663 nagyszakácsi lakos közül 194
volt foglalkoztatott, 19 munkanélküli, 232 inaktív és 218 eltartott, míg
2001-ben a már csak 511 lakos közül 113 dolgozott valahol, s mellettük 8
munkanélküli, 233 inaktív és 157 eltartott élt a faluban. Abban az évtized-
ben 61 születésre 173 elhalálozás jutott, a vándorlási különbözet értéke
mínusz 40, és 2001-ben az átlagosan 100 felnõttre jutó 57 öregkorúval
a falu a mikrotérségben a törpefalvak (Nemeskisfalud, Somogysimonyi,
Varászló) után a legrosszabb mutatóval rendelkezett, 155-en voltak idõseb-
bek 60 évnél.22

A fogyást, elöregedést tükrözõ statisztikai adatok nyilván nem árulkod-
nak arról a folyamatról, hogy Nagyszakácsi már a rendszerváltás elõtt, de
leginkább utána, fokozódó mértékû bevándorlás célterülete is lett. Nemcsak
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a faluban megjelenõ külföldiekre, városi értelmiségiekre gondolunk, ha-
nem arra, hogy a családinterjúk alapján kiderült, a környezõ falvakból már
sok évtizede (kis)gyermekes családok és családalapító fiatalok érkeznek a
faluba: a téeszesítés körüli években jellemzõen egykori cselédszármazásúak.
Több beszélgetés alapján úgy tûnik, hogy a Nemesviddel kiegészíthetõ
Tapsony, Szenyér, Nagyszakácsi települési körben meglehetõsen nagy volt
a lakosság áramlása, cserélõdése. De a rendszerváltás után Nagyszakácsit
elérte egy másfajta migráció, a városiak vidékre való „visszatorlódásának”
folyamata is: találkoztunk a faluban olyan családdal, amelyik több évtized-
nyi fõvárosi tartózkodás után anyagi okok miatt tért vissza szülõfalujába. 

Az utóbbi egy-két évtizedben a környezõ településekrõl beköltözõk rész-
ben romák23 vagy vegyes házasságok tagjai. A faluban nem mûködik cigány
kisebbségi önkormányzat, s a romák jelenléte sem jelenik meg különös
problémaként a falu közvéleményében. A gyakran elõkerülõ általános szte-
reotípiákon túl (pl. „Hál’ istennek, romákkal eddig nem volt gondunk.”)24

sokan kiemelik átlagos életvitelüket, bizonyos fokú integrációjukat. „Viszony-
lag rendezett körülmények között élnek” – mondja az egyik helyi asszony,
míg az egyik idõs törzsökös így beszél: „Megvannak… A faluban hét csa-
lád van, nem nagy jövedelmûek, de azért normálisan élnek, a legtöbb-
nek van munkája is, van egy, aki a szõcsényi kocsmában dolgozik […]
van aki a pékségben mosogató, mert ez a pékség tiszta romákból áll ki,
ebben nem dolgozik magyar ember.”25 Szavai jól mutatják nemcsak az ön-
kormányzat, hanem a polgármester sajátos – patrónusi – szerepét a romák
integrációjában. 

„Tehát mi ilyen szociális alapon is próbálunk segíteni” – utal többek
között a falu elsõ embere arra, hogy az önkormányzat több lakást felvásá-
rolt a faluban, például Poletáron is. Ezeket a falu jelképes áron, gyakran
csak a rezsiköltségek kifizetéséért cserébe adja ki a rászoruló s persze az
arra érdemes helyi roma családoknak – hiszen ez nyilván a bentlakók bizo-
nyos mértékû szelekcióját is jelenti. De hasonló módszer volt még a kilenc-
venes évek elején, az elõzõ polgármester idején, hogy a rendszerváltás
után gyorsan leromló, kiürülõ, közmûvesítetlen Poletár házait az önkor-
mányzat megvette, és gyorsan lebontotta. „Nem tetszett nekik, hogy túl
sok roma kerül hirtelen a faluba” – mondta az egyik ott élõ.26 „Most van
ez a Poletár, mondjuk ott nemcsak cigányok élnek, hanem magyarok is. Ott
is úgy volt vele a polgármester, hogy amelyik házat elhagyták, vagy dülede-
zett, azt nagyon gyorsan ledózeroltatta, hogy ne költözzön be idegen. Addig
ment ez a szûrés, hogy akik itt megmaradtak, azok dolgoznak, semmi kivet-
ni való nincs ellenük” – mesélte egy, a falu másik végén élõ asszony.27
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Helyi gazdaság, foglalkoztatás

A faluban a mezõgazdaság szerepe a foglalkoztatásban gyakorlatilag meg-
szûnt. A munkanélküliség mértéke a faluban a rendszerváltás óta állandó,
valamivel több mint 10%-os.28 A lakosság foglalkoztatását nyilván segítette,
hogy a szomszédos Tapsony és a közeli Böhönye sikeresen õrizte meg korábbi
munkahelyeit, vagy épített ki újakat a régiek helyébe. De a nagyszakácsi
festéküzem, a pékség, a megyei fenntartású nevelõotthon és az önkormányzat
jóvoltából a falubeliek közül sokan találnak helyben munkát. A 2001-es adatok
szerint a 113 nagyszakácsi foglalkoztatott közül 62-en.

A településen a polgármesterén kívül nem igazán jött létre a foglalkozta-
tásban játszott szerepét tekintve is meghatározó kisvállalkozás. K. I., a pol-
gármester-vállalkozó 1990-ig mint mûvezetõ, szakoktató dolgozott a ka-
posvári kenyérgyárban. Ezután több társával a megyeszékhelyen kezdett
vállalkozni: péksüteményeket árultak a város forgalmas pontjain. „Közös
lónak túros a háta alapon, amikor az üzlet az elkezd menni, a társaság
feloszlott” – mesélte errõl. Szülõfalujába való visszatérését az motiválta,
hogy ezután akkori anyagi lehetõségei mellett Kaposváron nem talált olyan
ingatlant, ahol vállalkozásba foghatott volna. „Ezért eljöttem kis fatornyos
falumba, és körülnéztem, felmértem itt a piaci lehetõségeket. És kerestem
egy régi rossz házat, ami viszonylag üzletileg jó helyen van a faluban.”

Manapság azonban „túlnõtte a falut” – mondta az egyik helybéli (B. F.)
a falu elsõ emberérõl, aki a péksége és az egyik helyi kocsma mellett már a
szomszédos Somogyzsitfához tartozó Szõcsénypuszta kocsmáját is üzemel-
teti. „Az, hogy bérlem a kocsmát és Somogyzsitfán még egyet, az meg abból
adódott, hogy maga a pék szakma elért egy szintet, ahol nem igazán lehe-
tett látni, mi lesz ennek a jövõje. […] Hogy több lábon állás legyen, ezért
bérbe vettem a kocsmát” – mondta el maga az érintett. A faluban lévõ többi
kisvállalkozás viszont jellemzõen családi keretek között mûködik – például
a bolt és a presszó –, s az utóbbi években is inkább csökkent a számuk.
Volt, aki „visszaadta az ipart”. 

Különösen igaz mindez a mezõgazdaságra. A faluban csak néhány kisebb
családi gazdaság van, ezek növénytermesztéssel foglalkoznak, és tulajdo-
nosaik általában egyéb munka mellett mûködtetik gazdaságaikat, és legfel-
jebb alkalmi munkát, napszámot kínálnak a helybélieknek.29 „Drasztikusan
visszaesett a háziállattartás és a saját földekbõl való megélés” – mondta
a polgármester. A községben 2005 nyarán talán már csak egy tehenet tar-
tottak, a sertéstenyésztés is csak azoknak éri meg, akik földjükön meg tud-
ják és akarják termelni az állatoknak a takarmányt. Az alacsony felvásárlási
árak miatt a falu egykori háztáji gazdálkodói közül eladásra ma már szinte
senki sem „málnázik”, méhészkedik vagy „paradicsomozik”. 

A Nagyszakácsi környéki földek nem helybéli tulajdonosok kezében van-
nak, illetve a helybéliektõl bérlik õket – jellemzõen az egykori közös téesz
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vezetõségéhez tartozó elit képviselõi. Feltûnõ, hogy az idõsebb tõsgyöke-
res nagyszakácsiak számára a (mezõgazdasági) rendszerváltás témája min-
dig ürügyet szolgáltat az elégedetlenségre, arra, hogy kifejezzék meggyõzõ-
désüket: az egykori kárpótlás inkább csak a falut ért több évtizedes
sérelmek sorát gyarapította, „a régi téesz a vezetõké lett”. „Nagyobb igaz-
ságtalanságot tettek most, mint amikor a téeszt megalapították. Mert ak-
kor mindenkitõl elvették a földet…” – mondta egyikük. (J. L.) Ugyanakkor
a TANASZEK néven tovább mûködõ téesz korábbi és jelenlegi vezetõje éppen
arról beszélt, hogy a nagyszakácsiak milyen kis számban igényelték vissza
a földeket, s aki megtette, az is gyorsan szabadulni igyekezett attól. A falusi
„folklór” ezzel szemben – az ezredforduló után öt évvel – nehezen kibo-
gozható történeteket tartalmaz a falutól legtávolabb esõ határban kijelölt
földekrõl, halottakkal kötött szerzõdésekrõl, a helybéliek és az egykori téesz
vezetõsége közt ezek nyomán támadt pereskedésekrõl, melyekrõl állítólag
a korabeli sajtó is hírt adott. „Ekkor szereztem be ezeket az urakat ellen-
ségként, akik azóta is odafigyelnek az életünkre. Túl a hetvenen érdemes
volt? Nem kell a tükör elõtt szégyenkezni…” – mesélte az egyik érintett,
aki a részarány-tulajdonú földek kijelölése kapcsán nyert pert, s mint el-
mondta: „Kiderült a végére, 17 pontban sértette meg a téesz a kárpótlási
törvényt.” (H. E.)

A munkanélküliek foglalkoztatásában Nagyszakácsiban is fontos szerepe
van a helyi önkormányzatnak, ahol összesen általában tíz közhasznú, illetve
közcélú munkásnak van alkalmi munkája. Az önkormányzatok által foglal-
koztatottak jórészt azokból kerülnek ki, akiknek megszûnt a munkahelye,
vagy gyermekvállalás miatt nehezen tudnak újra elhelyezkedni. Az önkor-
mányzat szezontól és feladatoktól függõen válogat a munkanélküliek kö-
zött: igyekszik olyan embereket találni, akik az éppen aktuális vagy speciális
feladatok elvégzésére alkalmasak (pl. a kápolna tatarozásánál az ácsmunká-
ban, kõmûvesmunkában jeleskedõket tették meg elsõsorban közmunkás-
nak; az ásással járó feladatok megszaporodásánál a fizikai munkát jól bírók
vannak elõnyben). A közmunkák nagy része férfimunka, a nõknek nehe-
zebb feladatot találni, ezért õk hátrányos helyzetben vannak az önkor-
mányzati foglalkoztatásnál is. Az augusztus eleji fesztivál elõtti hetekben a
közmunkások száma növekszik, ilyenkor õk tisztítják, kaszálják a falu köz-
területeit, a parkolókat, õk ácsolják a színpadokat.

A helyi önkormányzat áldoz(na) a munkahelyteremtésre, például úgy,
hogy szabad területeit különféle kiadványokban hirdeti, ajánlja. A polgár-
mester szerint azonban három oka is van annak, hogy eddig nem jelentke-
zett befektetõ. Egyrészt „a komoly vállalkozó szennyvíz nélkül nem indul
el sehova. […] Ha európai uniós normát nézek, akkor egy komoly cég
nem fog itt szippantgatni, náluk ez már kiment a divatból.” A település
infrastruktúrájából hiányzik a szélessávú internet is: „Ha az interneten ezzel
a rendszerrel meg akarok nézni egy képet, az tíz percig tart minimum.

333•    K Ö Z Ö S  A S Z T A L N Á L ,  K Ü L Ö N  K O S Z T O N    •

lepkeny ue 3fej.qxd  2008. 09. 24.  10:48  Page 333



Kinek van arra ideje, hogy órákig üljön az internet elõtt?!” A szakképzett
munkaerõ hiánya a harmadik ok, ami miatt nincs befektetõ a faluban: „Aki
ma életképes, az dolgozik egy cégnél, ott mindenki tud dolgozni. […]
Ezekre a munkanélkülire nem építhetõ vállalkozás; aki pedig dolgozik,
az nem megy át egy bizonytalan céghez.”

A polgármester és a gyermekgondozási segélyen levõ anyák szerint a
gyerekszülés után a nõk hátrányos helyzetben vannak a munkaerõpiacon.
A kisgyerekes anyák nem képesek eljárni dolgozni, mert bölcsõde csak
Marcaliban van. Az óvoda nyitvatartási ideje sem alkalmazkodik a munkába
igyekvõk közlekedési eszközeinek menetrendjéhez.30 A fenti okok miatt a
falu elsõ embere inkább egy nõi munkahelyeket teremtõ cégben lát fantá-
ziát, egy bedolgozó vagy varroda formájában: „Volt itt múltkor valaki, ér-
deklõdött, de nem tudni, hogy végül is hova vitte a céget.”

Közszolgáltatások

Az egészségügyi feladatok ellátására Tapsony, Nagyszakácsi és Szenyér közö-
sen foglalkoztat egy orvost és asszisztensét, valamint egy védõnõt. Egyikük
sem szakácsi. Gyógyszertárba a szomszédos Tapsonyba kell átmenni. A heti
kétszeri rendelési idõben a nem sürgõsségi ellátáshoz a páciensek elõzetes
bejelentkezésére van szükség. A háziorvosi szolgáltatásról és a háziorvos
munkájáról megoszlanak a vélemények a faluban: az emberek egy része
elégedett az egészségügyi ellátással, akiknek viszont krónikus beteget kell
ápolniuk vagy maguk is súlyos betegek, sokat panaszkodnak: „Nincs itt
semmi! Se gyógyszertár, az ovi is olyan, amilyen. Inkább Tapsonyban, ott
van minden helyben. Itt nincs orvos, nincs gyógyszertár. Itt semmi nincs.
Csak az egy nevelõotthon.”31 A gyógyszerek kiváltása Tapsonyban az autó-
val nem rendelkezõk számára körülményes. Az önkormányzat által foglal-
koztatott falugondnok segítségével inkább a magatehetetlenek számíthat-
nak a gyógyszer házhoz szállítására, a családosok, kisgyerekesek már nem.
Érdekes ugyanakkor, hogy 2006 nyarán a faluban rendszeresen – az idõsek
arányához képest csak – tíz helyre32 járó szociális gondozónõ arról beszélt,
szinte biztos, hogy ennél többen is házi gondozásra szorulnának, ám talán
takarékoskodásból, nem veszik igénybe a szolgáltatást. 

A Somogy Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekotthon, óvoda
és alsó tagozatos általános iskola ma is a falu egyik jelentõs foglalkoztatója.
Az intézmény az évek alatt sikeresen újult meg, a gyerekeket hálótermek-
ben elhelyezõ nevelõotthonból családias körülményeket kínáló gyermek-
otthonná vált, a kistérségben az utóbbi években nyílt lakásotthonok munkáját
is felügyelik. Mivel az intézményben mûködõ alsó tagozatos iskola – elsõ-
sorban az itt elhelyezett gyerekek igényei miatt – pedagógiai programjában
(két összevont osztályban) a hátrányos helyzetû gyerekek integrált oktatására
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koncentrál, a falubeliek többsége már régebben is, amikor még mûködött,
Tapsonyba, újabban pedig Böhönye általános iskolájának elsõ osztályába
íratja be gyerekét.

A nagyszakácsiak

A törzsökösök

A közel negyven, a faluban folytatott beszélgetés során nagyjából tizenöt
olyan törzsökös családdal találkoztunk, amelynek tagjai több generáció óta
élnek a faluban, azaz az egykori helybéli kisnemesi, paraszti réteg közvet-
len örökösei. A törzsökösök két nemzedéke közül létszámban meghatáro-
zóbb az idõsebb, nyugdíjas korosztály, s közülük többen – elsõsorban a
nõk – már egyedülállóak.

A falu „annyi értelmiséget nevelt a kisparaszti mivoltjából”. „Parasztok
voltunk. Apósom is paraszt volt. Két fia volt neki, az egyikbõl paraszt
lett, a másik felkerült Pestre, és doktor lett” – fogalmaztak idõs tõsgyöke-
res nagyszakácsiak. Szavaik jól sûrítik azt a társadalomtörténeti változást,
amely – több magyarországi településhez hasonlóan – meghatározta Nagy-
szakácsi sorsát a huszadik század második felében, a téeszesítés után. A kis-
paraszti családok tagjai részben vagy egészben – de mint a korszak népese-
dési adatai is mutatják, a környékbeli falvaknál jobban – kihasználták a
kínálkozó/kényszerítõ mobilitási lehetõségeket, s az ötvenes-hatvanas évek
helyi fiataljai nagy számban váltak értelmiségivé, szakadtak el a falutól. Az
egyik ilyen elszármazott értelmiségi elmondja, hogy míg korábban a jómódú
családok gyerekei válhattak értelmiségivé, miután „kialakult, hogy a paraszt-
gyerekek, munkásgyerekek is tanulhatnak”, saját számításai szerint több mint
ötvenen váltak abban a korszakban felsõfokú végzettségûvé a faluból. (N. I.)

A törzsökös családok élettörténetei jól mutatják, hogy a mezõgazdaság-
tól való részleges elszakadás megkezdõdött azok között is, akik nem
le(he)ttek értelmiségiek, és kisebb-nagyobb kitérõkkel, de a faluban ma-
radtak a téeszesítés után. A hatvanas–hetvenes években gyakori volt a férfi
családtagok (nagy)városi ideiglenes távolléte a jobb keresetek reményé-
ben. Egyik beszélgetõtársunk édesapja például géplakatosként havonta
csak egyszer hazajárva, Budapesten dolgozott ekkoriban, ami „a család ro-
vására ment”, ezért egy idõ után inkább a téesz erdészeti munkása lett. Az
egykori kisparaszti lakosság és leszármazottaik ehhez hasonló proletarizá-
lódását, alkalmazottá válását segítették a közeli városok és falvak üzemei is.

A törzsökös családok idõsebb, helyben maradt, kényszerûségbõl képzet-
lenebb, mezõgazdasági foglalkozású nõtagjai is gyakran említik ifjúkoruk
meg nem valósult (mobilitási) vágyaként a korszak olyan tipikus nõi foglalko-
zásait, mint az óvónõ, ápolónõ. A pedagógussá válás gyakori példa a faluból
a szocializmus alatt végleg elkerült fiatalok között, a törzsökösök második
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generációjánál, akiknek lakó- és munkahelyeként szüleik dél-dunántúli váro-
sok egész sorát említik Nagykanizsától Keszthelyen, Siófokon át Kaposvá-
rig, Pécsig.

A Nagyszakácsi õslakosaival készült beszélgetések jól tükrözik munka- és
családközpontú értékrendjüket. Házaik természetesen a falu legrendezet-
tebb épületei, de nemcsak a ház körüli kiskert, a háztáji, hanem gyakran a
hegyen lévõ szõlõterület mûvelésének fontossága is elõkerül témaként, ne-
megyszer rezignáltan, az idõ múlásával, az öregedéssel együtt lassan eltû-
nõ élettevékenységként. „Velünk együtt lehúzzák a redõnyt, nem lesznek
megkapálva a kiskertek se” – mondta az egyik legidõsebb helybéli. (B. F.)
Mások a paraszti kultúrában gyökerezõ értékrendje átörökítésérõl beszélt:
„Picik voltak, alig bírtak botorkálni, a kis kapát már megcsináltam nekik.
Most a lányom elvitte az õ lányainak a kapát.” (J. L.)

Hasonlóan beszélnek az egyházközségrõl és a vallás visszaszorulásáról:
az utolsó plébános halála, 1986 óta nincs a faluban pap, a templom épülete
is meglehetõsen leromlott („szép rózsaablakait a gyerekek kilõdözték”),
s az utóbbi években három környezõ település lelkészei vasárnaponként
felváltva járnak a faluba misézni. Épp 2005-ben okozott kisebb felháboro-
dást a helyiek között, mikor az egyik pap bejelentette: már csak havonta
lesz mise a faluban. Szerencsére sikerült elérniük, hogy megmaradjon a
heti egy mise, csak az idõpontja került kicsit korábbra.

A hozzánk hasonló tudatlan kérdezõsködõknek szívesen beszélnek a te-
lepülés múltjáról, a faluhoz való kötõdésüket is tanúsítva ezzel. Elmesélt
történeteik – mint láttuk – leginkább a falu egykori gazdagsági és kulturális
pezsgésével kezdõdnek, majd hanyatlásával folytatódnak, de mindig elõke-
rül a falu fesztiválja is, amely az évek során teljesen háttérbe szorította a
hagyományos, augusztus 20-ai búcsút, s a térben szétszakadt családok, ge-
nerációk számára az egyik elsõdleges ünnepé, a családtagok találkozásának
idejévé vált. Nagyon sok, a faluból korábban elvándorolt idõsebb, egykori
nagyszakácsi is évente egyszer, a fesztivál ideje alatt látogat vissza a telepü-
lésre. A rokoni kapcsolatok fontosságát különösen az idõsebb, esetleg magukra
maradt, egyedül élõ helybéliek hangsúlyozzák: az orvosi ellátás,
bevásárlás33 kapcsán gyakran említik a faluban élõ fiatalabb rokonok segít-
ségét, a közeli városokban élõ fiatalok heti rendszeres hazalátogatását.

A falu múltjának õrzése és a vallásosság mellett a törzsökös falusiak mo-
dernizálódásának csalhatatlan bizonyítékaként néhány család említette ba-
latoni nyaralóját, mely a saját maguk és a Nagyszakácsitól távolabb élõ
gyermekeik kikapcsolódása mellett a fizetõvendéglátásra is lehetõséget ad.
2005 augusztus eleji ott jártunk idején az egyik nyugdíjas helybéli éppen
egynapos sümegi kirándulást szervezett. Büszkén mesélte, hogy mekkora
(44 személyes) busszal szoktak kirándulni. Nemcsak a tõsgyökeres helybé-
liek kulturális aktivitását, hanem településükhöz való kötõdését mutatja,
hogy sokan tagjai a királyi szakácsversenyt szervezõ hagyományõrzõ egye-
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sületnek. Találkoztunk régi tárgyak szenvedélyes gyûjtõivel – ez a hobbijuk
jelenti a reneszánsz szakácsverseny alkalmából általuk pár napra berende-
zett falumúzeum alapját.

Különösen a falu több lakója által mérvadónak nevezett törzsökös csalá-
dok mutatnak erõs érdeklõdést a politika iránt. „A falu 80%-a fideszes” –
mondja közülük az egyik idõs férfi.34 (S. R.) Politikai álláspontjukat legin-
kább a falu és a nagyszakácsi családok szocializmus alatti sorsa befolyásolja.
Állandó bizalmatlanságot és kritikát fejeznek ki a falu régi és mai vezetõi
iránt is, akik nemcsak idegenek, beköltözõk voltak, hanem – mint fogal-
maznak – „kommunisták”, „MSZMP-kötõdésû” párttagok. A falu független,
ámde „somogyértos”35 polgármestere a helyi választások kapcsán „enyhe
fideszes nyomás”-t említett, az idõsebb törzsökösök viszont többek közt az
õ habitusát, például vallástalanságát veszik rossz néven („Õ nem fideszes,
nem jár templomba, mint a falu nagy része. Õ nyíltan mondja, hogy ateis-
ta” – S. R.), és kifogásolják, hogy szegényparaszti származása ellenére gyorsan
meggazdagodott. „A polgármestert is elmondják mindennek, hogy idejött
egy bõrönddel, és most már mindene van neki. Pedig az is azon van,
hogy amit tud, segít” – próbálta érzékeltetni a falusi közélet véleménykü-
lönbségeit egy helyi asszony. (S. I.-né)

A helyi közéleten belüli törésvonalak szempontjából lehet érdekes az „ifjú-
sági klub”, melyet egy huszonéves, törzsökös helyi családhoz tartozó, egye-
temista fiatalember kezdett el szervezni. Mint mondta, az „ifjúsági klub”
egyik fõ feladata a 2006-os önkormányzati választások elõtt a polgármester
ellenfele melletti kampányolás lesz. A szervezetet a család egyik jó barátja,
egy megyei önkormányzati képviselõ találta ki. A szervezet neve egészen
véletlenül „Magyar Polgári Szövetség – Nagyszakácsi”. Mindezek ellenére
érdekes módon eddigi két találkozójukra a polgármestertõl kapták meg a
hivatal termét. A szervezet késõbbi mûködése tekintetében azonban fiatal szer-
vezõje maga is pesszimista volt: „Kár erõltetni. Ilyen gondolkodással nem
lehet, meg mindenki megszokta, hogy itt semmi sincs. Nem olyan helyen nõt-
tünk fel, ahol mindig volt valami” – mondta kortársai hozzáállásáról. 

A törzsökösök harmadik generációjához tartozó fiatal szavai meglehetõ-
sen jól ellenpontozzák a falu idõseitõl hallott beszámolókat a település
egykori kulturális pezsgésérõl, lakóinak öntevékenységérõl – akár a hetve-
nes években, akár a kilencvenes évek elején. De ez a település imázsa, a
nagyszakácsi turisztikai fesztivál és az azt szervezõ helyi hagyományõrzõ
egyesület tükrében is meglepett minket. 
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Beköltözõ „tisztes” szegények

A falu nem törzsökös lakóit meglehetõsen nehéz összefoglalóan jellemezni,
hiszen a településen készült interjúk alapján úgy tûnik, hogy Nagyszakácsiba
költözésük mögött meglehetõsen sokféle egyéni ok húzódik meg, a leggya-
koribb az életutak törése. Életmódjukban pedig, a kivételektõl eltekintve,36

legtöbbször talán a szegénység különféle – átmeneti vagy tartós – mintái figyel-
hetõek meg.

Egyik markáns csoportjuk a környékbeli falvakból érkezõ fiatal beköltö-
zõké, beházasodóké, esetleg épp a gyermekotthonból kikerülõ és faluban
maradt lakóké. A gyakran roma vagy vegyes házasságban élõ fiatalok szá-
mára Nagyszakácsi – és Tapsony – munkahelyei az önálló, felnõtt élet el-
kezdésének lehetõségét kínálják. Egy másik csoport számára viszont a faluba
költözés vagy éppen a faluban rekedés már jóval inkább kényszer, egy lecsú-
szástörténet kezdete, ha nem befejezése. Ez éppúgy jelentheti a korábbi
nagyvárosi életmód kényszerû feladását vagy az egyéni élet olyan töréseit,
mint egy-egy válás, alkoholizmus, haláleset. „Akkor még a mellettünk lévõ
nagy házban laktunk, csak akkor még nagyobb volt a család, azóta apu
meghalt, aztán azért jöttünk kisebb házba, meg az anyagiak miatt is,
úgy jöttek össze a dolgok” – mesélte V., egy, a fõvárosból a kilencvenes
évek elején visszaköltözött család tagja.37

Közös lehet bennük, hogy a törzsökös lakosság települési kötödésével,
identitásával szemben a faluhoz való viszonyukat a marginalitás élménye
hatja át, melyet leginkább a különféle szolgáltatások elérésének nehézsége
okoz. Egy, a falu cserháti részén élõ kisgyerekes fiatalasszony arról beszélt,
hogy a ritka buszjáratok miatt lehetetlen hétvégén is többmûszakos mun-
kát vállalni Marcaliban, de télen akár még a szomszédos Tapsony egészség-
ügyi szolgáltatásaihoz való hozzájutás is gondot jelenthet – õk ezért legszí-
vesebben oda is költöznének. „Nem egy olyan telünk volt, hogy méteres
hó, és beteg volt mind a kettõ, a legnagyobb hóba, és nem tudtunk elmenni
a gyógyszertárba, mert b…ták magyarul elszórni a havat, és senki nem
tudott elmenni gyógyszerért. És ez volt az elsõ, hogy többet gyógyszer nélkül
nem leszünk. És akkor döntöttünk úgy, hogy Tapsony, ott van az orvos, ott
van a gyógyszertár.”38 A Poletáron, a falu talán egyik legrosszabb állapotú
házában élõ roma asszony számára ez a probléma már akkor is jelentkezik,
ha a falu központjába akar eljutni, vagy beteg férjét orvoshoz kell vinnie:
ilyenkor vagy õ tolja be biciklin a férjét, vagy talicskán a szomszédjuk.

Megfigyelhetõk a stabil és kiegyensúlyozott életmód fenntartásának gya-
kori nehézségei, a hónapról hónapra élés, akár többféle bankhitel felvéte-
le,39 az átmeneti munkanélküliség állapotai, a „luxus” és nélkülözés párhu-
zamos jelenléte. A luxust jelentheti a szabadabb közlekedéshez szükséges
gépjármû megvétele, akár egy öreg Opel, hitelre vett újabb járgány vagy
jobb motorkerékpár, amelyrõl más tartozások miatt egy idõre lekerülhet a
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rendszám, vagy épp más számlák kifizetése halasztódhat. Tipikus „luxusjavak”
a dohányzás, a hajfestés, de érdekes, hogy megjelenik a számítógép is.
A már idézett, Budapestrõl visszaköltözõ családban a nagymama már a
nyolcvanas években számítógépen dolgozott, ma is ez a hobbija, õk az in-
ternet bekötését is tervezik. Egy fiatal roma házaspár lakásában is találtunk
számítógépet: itt a férj barátaival együtt a hálózati játékok nagy rajongója.
A megismert családok többségénél a gyakori anyagi problémák ellenére leg-
többször mégis a stabilitásra törekvés a fõ életminta, a jövõ tudatos tervezé-
se, akár olyan egyszerû formában, mint a ház körül baromfiak tartása, akár a
családtervezés szintjén: „Megbeszéltük, hogy kettõt még fel tudunk anélkül
nevelni, hogy rongyosan járjanak oviba meg iskolába. Szerintem három
már nagy butaság lenne” – beszélt a gyerekeirõl egy roma fiatalasszony.

A faluba beköltözõ szegények másféle sorsát mutathatja a Poletáron lakó,
hatvanas éveiben járó, paraszti származású Gy. I. élettörténete. A nyolcva-
nas évek közepén egy asszony miatt a faluba kerülõ férfi történetének állo-
másai: korábbi alkoholizmusa, különféle dél-dunántúli munkahelyek, fele-
ségének korai halála és magára maradása két kisgyerekével. Azt, hogy a
rendszerváltás után Nagyszakácsi Poletár településrészén ragadt, mégsem
valamiféle kényszerû végállomásként, kelepceként értelmezi, hanem mint
aki megtalálta a „csendes, nyugodt” élet színterét. Gyerekeirõl szeretettel
mesélt, õket a nehézségei ellenére iskoláztatta, a ház körül zöldséget termel,
igyekszik feltalálni magát. „Egyetlen egyszer mentem az önkormányzathoz
segélyért, mert amíg a gyerekeket neveltem, én sose mentem be segélyért.
Most, hogy nyugdíjas vagyok, egyszer voltam bent, mert el voltam ma-
radva a villannyal, 10 ezer forintot kaptam egyszer. Én nem szeretek
pofátlankodni, annyira nem vagyok ráutalva, ételem, italom megvan,
kertem van ott hátul, zöldség, sárgarépa, krumpli […] Már csak azért
nem tartok állatot, mert már benne vagyok a korban jócskán” – mesélte
magáról. A szintén a Poletáron lakó, szakmunkás végzettségû, Tapsonyban
dolgozó kisebbik fia egy, a nevelõotthonból kikerült roma lánnyal alapított
családot. Õk 2005 nyarán éppen azt tervezgették, hogy két kisgyermekük-
kel a falu belsejébe költöznek.

Helyzetüknél fogva nyilván õk azok, akik a legkevesebbet érzékelik a falu
közéletébõl, társadalmi terébõl. Tekintélyes emberek számukra a munka-
adók, a legszegényebbek esetében a napszám, a közmunka, a segélyezés
miatt néhány tõsgyökeres család, illetve a polgármester és az orvos. Néha
épp a tõlük való – vélt vagy valós – kiszolgáltatottságukat panaszolják. A falu
nagy eseménye, a reneszánsz királyi szakácsverseny leginkább csak alkalmi
munkalehetõségként kerül szóba. 2005-ben az egyik Poletáron lakó roma
asszony szemétszedõként dolgozott a rendezvényen, büszkén mesélt a három
nap alatt keresett 15 ezer forintjáról.
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Nyugatról jöttek

A 280 nagyszakácsi ingatlan közül 2005-ben 43 ház volt német és holland
állampolgárok tulajdonában. Bár az ingatlantulajdonosok közül kevesen
élnek egész évben a településen, a ma még aktív korban lévõ külföldiek
zöme úgy gondolja, hogy nyugdíjas korában végleg Nagyszakácsiba fog
költözni. Az általában lakatlan házakat a megvételük után a külföldiek elõször
átépítik és felújítják, majd válogatott gondossággal berendezik. A megbíz-
hatónak vélt magyar szomszédokat (számunkra ismeretlen összegû, értékû)
ellenszolgáltatás fejében a ház és a kert õrzésével bízzák meg. Takarítókat
és kertészeket fõleg a helyi nõk között találnak, mert a férfiak túl alacsony-
nak találják a munkájukért kapott pénzt, ezért közülük csak elvétve kerül ki
a külföldiek kertjeiben és házaiban rendszeresen serénykedõ alkalmazott.

A külföldi ingatlantulajdonosokkal kapcsolatban megoszlanak a vélemények.
A falu elsõ embere szerint inkább kára van abból a településnek, hogy egy-
re több ház kerül németek és hollandok kezére, mivel az ingatlanok ára
annyira felszökött, hogy az esetleg beköltözni vágyó fiatalok számára már
megfizethetetlenek a helybéli házak. „A telekárakat duplájára vitte fel,
nem olcsóbbak a telekárak, mint Marcaliban vagy Kaposváron: egy
60–70 négyzetméteres tömésházat itt már 4-5 millió forintért adnak el” –
mondja a polgármester. Másrészt õ is hangsúlyozza a külföldiek magyaror-
szági ingatlanvásárlása kapcsán a sajtó által is gyakorta említett tényt: a be-
települõk nem jelentkeznek be állandó lakosként a faluba, ezért az önkor-
mányzat utánuk nem kap normatív támogatást. 

Azok, akik kevésbé kerülnek kapcsolatba a faluban letelepedett külföldiek-
kel a mindennapok során, inkább semlegesek, elfogadóak: „Nem ártanak
azok senkinek, csak magukkal foglalkoznak”.40 A külföldi ingatlantulajdo-
nosok nem nagyon folynak bele az ügyekbe, úgy élnek itt, mintha õk maguk
is kívülrõl szemlélnék az eseményeket. S inkább jobban is jár az a helybéli,
aki a németnek, hollandnak igyekszik eladni a házát, mert õk többet, ponto-
sabban fizetnek – vélelmezi például az egyik visszaköltözött család 18 éves
lánya.41 A külföldiek jelenlétének másik gyakran emlegetett tipikus elõnye
a falu szépülése: „Olyan steril lesz minden, hogy le a kalappal.” (B. F.)

Az egyik idõsebb nagyszakácsi törzsökös véleménye jóval karakteresebb.
Szerinte negyedik – német – szomszédja „egy lecsúszott akárki”, közvetlen
szomszédja gondozatlan kertjét mutatva pedig arról beszél, hogy az „ide-
költözése után egy héten belül összegyûjtötte a falu alját”. (H. E.) Hozzá
hasonlóan többen is úgy vélik, hogy a Nagyszakácsiban az elmúlt bõ évti-
zedben megjelent külföldi ingatlanvásárlók saját társadalmának tagjai közül
„a tehetõsebb nem jön ide”. A betelepülteknél alkalmi munkát vállaló falu-
siak egyenlõtlen viszonyokról, kvázi cselédszereprõl, munkájuk kihasználá-
sáról is beszélnek. „Kétezret akart fizetni, leszakadt a derekunk az egész-
szel, úgy kipucceroltuk. Háromszor visszament, az összes bútort
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elhúzogatta és akkor: »putzen, putzen, putzen«!” – hangoztatta a német,
akivel még csak beszélgetni sem lehet közben, „mert kint tartózkodik ad-
dig, és várja, hogy kitakarítsuk a házat” – mesélte félig tréfásan az egyik
törzsökös család ifjú lánya (T. A.), aki a nyári iskolaszünetben próbálkozott
alkalmi munkavállalással. Egy másik idõs asszony szerint a németek kihasz-
nálják a magyarokat, „pedig nekik kellene elõre köszönni”.42 Helybéli és
külföldi beköltözõ közötti baráti viszonnyal nem is találkoztunk, legfeljebb
kisebb-nagyobb szívességek jellemzik a szomszédsági kapcsolatokat.

A külföldiek képét Nagyszakácsi helybéli társadalmáról a magyar falusi
életkörülmények nehézsége határozza meg. Ezt gyakran a magyar és német
„munkamorál” közötti különbségekre vezetik vissza. Szinte minden német-
tel folytatott beszélgetésben elhangzott az a sztereotípián alapuló kritika,
hogy a magyarok kevés munkával és gyorsan szeretnének meggazdagodni,
ami csak nagyon keveseknek sikerült. A régi nyugat-német tartományokból
jövõk a legkritikusabbak a magyarok munkához való viszonyával szemben:
„De hát ez nem megy ilyen egyszerûen. Hogy az ember valamit elérjen,
ahhoz nagyon sokat kell dolgozni, és lenne is mit.” (K.) Érveik között álta-
lában saját munkabírásuk, szorgalmuk és visszafogott fogyasztási szokásaik
szerepelnek, mellyel szemben az alkoholizmust nevezik meg specifikus helyi
problémaként, a kedvezõtlen helyzet egyik okaként. A falvak szegénységé-
nek másik oka szerintük a nagyon rossz infrastruktúra. Nagyszakácsiból
nehéz eljutni bárhová, ha az ember autó nélkül indul el; a buszok igen ritkán
járnak, s õk is felismerik, hogy az itteniek számára létfontosságú lenne a
rendszeres és igényeikhez igazodó buszközlekedés.

A külföldiek saját közösségének szervezõdését bizonyára a falu viszony-
lag nagy területe is befolyásolja: a betelepült ingatlantulajdonosok nem is-
merik mindannyian egymást. A klikkesedés és haragoskodás sem szokatlan
köztük: az egyik falurészen egy egymással köszönõ viszonyban sem lévõ
volt kelet- és nyugat-német szomszédságról is tudomást szereztünk. Több
faluban folyó kutatásunk43 tükrében azt mondhatjuk, hogy Nagyszakácsi-
ban a külföldiek inkább egymással érintkeznek, a faluban jobban izolálódnak.
Az önkormányzat részérõl is hiányzik egy olyan gesztus, amellyel valami-
lyen szimbolikus szerepet ruháznának ittlétükre. A falu közös alkalmain a
külföldiek nem vesznek részt, a falu intézményei nem keresik velük a kap-
csolatot. Több környékbeli községben is jellemzõ a külföldiek jótékonykodása,
ami itt a nevelõotthon kapcsán jelenik meg. Az otthon vezetõje megemlít
néhány német és holland családot, akik ajándékokkal, szabadidõs progra-
mok szervezésével segítik a munkájukat, de egy környékbeli német asszony
példájáról szólva saját óvatosságukról is beszél: „Volt egy asszonyka […],
de ez a kapcsolat megszakadt, mert egyszer egy kolléganõm átment, és
elég mátyós állapotban volt.”

A faluban jártunk idején esténként a presszóban rövid idõre meg-megje-
lent egy-két márkás ruhában, lezserül öltözött nyugat-európai család, akik
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betértek egy sörre, kapcsolatokat ápolni a helyi férfiakkal és a presszó tulaj-
donosával. Mindenkivel kezet fogtak, végighallgatták a néhány ittas, náci
jelszavakat skandáló, majd a német–magyar barátság fontosságát és okát a
németeknek magyarul bizonygató MIÉP-es helyi fiatalt, mosolyogtak, majd
autójukba ülve ismét hazatértek.

Városiak a hegyen

A település polgármestere amolyan kisebb csodaként mesélt a külterületi
Hári-hegyre költözött budapestiekrõl: Nagyszakácsi egyik szõlõhegyén a tizen-
három, lakóházzá alakított egykori pincéhez vizet és gázt vezettettek fel tulaj-
donosaik. A falu elsõ embere így mutatta be õket és szõlõhegyi „birodal-
mukat”: „Az egyiknek Pesten Suzuki szalonja van, a másik ügyvéd, rendõr
alezredes, BM-nél belsõ ellenõr. […] Gyönyörû porták vannak itt, szép
kertek: aki kicsit ki akar jönni Budapest szennyezett levegõje közül, az itt
csendre, gyönyörû környezetre talál. Pihennek, és vannak vadászok is
köztük, vadásztársaságok tagjai; családostul jönnek”. A hegyet korábban
nemcsak kert- és szõlõmûvelésre használták a helyiek, hanem a falu többi
külterületéhez hasonlóan a hetvenes-nyolcvanas évekig néhány tõsgyöke-
res család számára állandó lakóhelyül is szolgált. A háború elõtt 18 család
lakóháza állt itt, a háború végén pedig a faluban is húzódó többhetes álló-
front idején fontos szerepet játszott, hiszen a civil lakosság itt talált védett
helyre. Korábban még saját iskolája is volt ennek az apró külterületi tele-
pülésrésznek. Mára már csak egy tõsgyökeres családnak van háza a Hári-
hegyen, a többiek budapesti nyaralók és beköltözõk. 

A legkorábban beköltözõ, 60 év körüli jogász, volt rendõrezredes, aki-
nek Budapesten ügyvédi irodája van, megelégelte, hogy vadászatai alkal-
mával csak ismerõsöknél száll meg, ezért vett egy ingatlant a hegyen. Rövi-
desen budapesti barátai lettek a szomszédai, ingatlanvásárlása követõkre
talált vadásztársai körében. Õ a csoport „vezére” is, aki elõvigyázatosságból
több ingatlant is megvett: „Inkább én vettem meg, nehogy más is ide köl-
tözzön.” Gondosan felújított házában – többek között – gáz padlófûtés és
mosogatógép is van. A Hári-hegy ingatlanjainak új tulajdonosai kreatívan
fogtak hozzá környezetük átalakításához: büszkén mutatják be birodalmu-
kat, komfortos házukat, erre a terepre beszerzett barkácseszközeiket és kézi-
könyveiket. A Hári-hegyen lakók a szabadság fellegvárának látják megvett
és gondosan õrzött birodalmukat: ezek a férfiak a hétvégeken és a szabadsá-
guk idején általában a családjuktól távol ápolják baráti kapcsolataikat: vadász-
nak, napszámosok segítségével szõlõt mûvelnek, majd szüretelnek, meg-
vendégelik egymást, partykat rendeznek, gyógyfürdõbe járnak stb.44

Magukat a hegy megmentõinek tekintik, akik a lepusztult házakat korsze-
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rûsítik, a szõlõhegyet mûvelik. Egy hivatalosan bejegyzett baráti társaság
keretében, saját költségükre felvitették a hegyre a gázt és a vizet is.

A „pestiek a hegyen”– a faluban élõ németekhez hasonlóan – leegyszerû-
sítve beszélnek a faluról és a helyi falusiakról általában. Nem értik a falusi
intrikákat, a féltékenykedést és a helyi politizálást: „Jó egyébként, a P. egy
jó polgármester. Tárgyalóképes, intelligens, pékmester. Ugye a faluban a
jobb módú emberek közé számít, és akkor így megy a pletyka, hogy kor-
rupt. Mit tud korrupt lenni ebbe a szar 530 lelkes faluban egy polgármes-
ter? Mi a szent szart tud korrupciót csinálni? Semmit. De hát ugye ez a
magyar szokás. Pletykáljunk egy kicsit, rúgjunk bele. De nem, egyébként
egy nagyon rendes fickó. Én nem szavazok, mert nem vagyok állandó lakos,
de ha itt szavaznék, biztos rá szavaznék, a P.-re.”45 Viszont a falusiakat a
saját sorsuk irányítására is alkalmatlannak látják a Hári-hegyrõl: „A falu
szerencséje az, hogy agilis a polgármesterük. Itt a szakácsverseny, itt a
TANASZEK, és közel van Marcali. Különben bezárnák.” (H. A.)

A falusiak szerint érdekes társaság verõdött össze a Hári-hegyen: ezek a
férfiak hétvégeken inkább a kötetlen vadászatokra és alkalmi barátnõk foga-
dására használják a hegyet. Nem családostul jönnek, a feleségeiket inkább
otthon hagyják. A helyiek egyik csoportja szerint „a pestiek” igen udvarias
és segítõkész emberek: mivel nagy befolyással bírnak a fõvárosban, ezért
ügyes-bajos – fõleg jogi eseteket érintõ – problémákkal lehet hozzájuk for-
dulni. A falusiak az esetleges „jogi segítséget” kerti terménnyel, tojással és
napszámmal próbálják viszonozni. A faluban már a 2006-os helyi választá-
sok elõtti év nyarán számtalanszor felbukkant az a mendemonda, hogy az
önkormányzati választásokon a hegy egyik lakója is megméretteti magát:
az ilyen befolyásos emberek csak segíteni tudnak a falunak. De ugyanígy a
helyi legendák része a polgármester és a Hári-hegyen lakók vélt konfliktusa
is: a faluban tudni vélik, hogy a polgármester szándékosan nem hajlandó
megcsináltatni az utat a hegyre, amiért a „pestiek” neheztelnek rá. A hegy
lakói szerint ez viszont épp fordítva van: „Most ez egy teljesen agyament
dolog. Soha nem is akartuk mi, egyetlenegyszer nem is kértük a polgár-
mestert, hogy utat csináljon. Hát ugye ez is jellemzõ a faluban lévõ plety-
kákra, a másik pedig, a biztonság szempontjából is jobb, hogy itt rossz
az út. Ugye akik a hegyen ide kijárunk, mindenkinek terepjárója van. Én
kimondottan azért lennék hajlandó fizetni, hogy ne csinálják meg az
utat, és minél rosszabb legyen az út, mert akkor nem fognak a
cigányok…” (H. A.)

A nagyszakácsi megkérdezettek egy másik csoportja nem is tudja, hogy
„pestiek” laknak a hegyen, míg egy harmadik csoport szerint „a Hári-
hegyen van egy értelmiségi kör, de mindenkit lenéznek a faluban. […]
Beléptek a helyi vadásztársaságba, ahova én tizenöt éve nem nyerek fel-
vételt. Bár ehhez be kell fizetni egy bizonyos pénzösszeget, milliókat.”46
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A Hári-hegy dzsipes lakói határozottan látják elkülönült helyüket a falu
viszonylatában: sem vagyon, életvitel tekintetében, sem intellektuálisan,
sem döntési autonómiában nem versenyezhetnek velük a nagyszakácsiak.
A település néhány lakójának tanácsot és alkalmi munkát adó budapestiek
tudatosan nem szeretnének Nagyszakácsi részévé válni. A néhány személyes,
elsõsorban a közös vadászat miatt létrejött baráti, ismerõsi kapcsolaton túl
nincs igényük arra, hogy bekapcsolódjanak a falu hétköznapi életébe.

Hasonlókat mondhatunk például arról a nyugdíjas fõvárosi értelmiségi
házaspárról, akik egy évtizede házat vásároltak, és öt-hat éve költöztek
Nagyszakácsiba. Õk a fontosabb dolgokat, ha nem Marcaliból, akkor egye-
nesen a fõvárosból szerzik be, nincsenek bejelentve a faluban, leginkább
az egyik értelmiségi családdal tartják a kapcsolatot, a falubéliek többségé-
vel a köszönésen túl nem bonyolódnak emberi viszonylatokba, s a velük
való beszélgetés során leginkább sztereotípiákat hangoztatnak a falusi társa-
dalomról. Éppen ellentétei a származását tekintve inkább a törzsökösökhöz
tartozó, a faluba az Egyesült Államokból visszatelepült ’56-os nagyszakácsi
menekültnek, aki nemcsak amerikai élményeirõl, hanem a falubeliekkel való
kapcsolatáról is lelkesen mesél, vagy arról, hogy néha a helyi fiatalokat angol-
ra tanítja, és éppen azt tervezgeti, hogy segít a templom felújításában.

A „rendezvény”, avagy egy falusi fesztivál politikája

A nagyszakácsi gasztronómiai fesztivál olyan problémáira szeretnénk az
alábbi fejezetben rámutatni, amelyek a turizmussal foglalkozó szakiroda-
lomban, hasonló eseteket tárgyaló tanulmányokban is felbukkannak. Már
az elsõ turizmussal foglalkozó kulturális antropológiai kutatások bemutat-
ták a helyi kultúrák, közösségek turizmus hatására végbemenõ átalakulását:
a helyi kultúra kommercializálódása, a települések külsõ függõségének növe-
kedése, a társadalmi, rituális események – helyiek számára való – jelentésé-
nek eróziója vagy épp átpolitizálódása formájában.47 Az esemény kommer-
cializálódását – azaz a fesztiválra látogatók sokasodásával összefüggõ
elüzletiesedését, ami viszont megváltoztatja a helyiek viszonyát is kitalált
ünnepükhöz, valamint a fesztivál átpolitizálódását, ebbõl fakadó megkettõ-
zõdését – egyaránt észrevehetjük a falu fesztiváljának immár másfél évtize-
des történetében. E kutatások szemlélete alapján a nagyszakácsi fesztivál
körül lezajlott folyamatokat a fesztivál kialakított imázsa, eredetisége, vala-
mifajta kulturális homogenitásának õrzése, és azt befolyásoló, veszélyeztetõ
sokféle szándék feszültségeként is értékelhetnénk.

A helyi kultúrák – a turizmus mintegy passzív áldozataként végbemenõ –
kommercializálódását hangsúlyozó korábbi megközelítésekkel szemben a
témáról szóló újabb tanulmányok viszont már a tér- és idõbeli folyamatok
esetlegességét, a hasonló turisztikai események lokális politikáit, a turizmus
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más társadalmi folyamatokba való beágyazottságát hangsúlyozzák.48 (Shaw–
Williams, 2004:13) Nagyszakácsi gasztronómiai fesztiváljának egy esemény
lokális politikájaként való megközelítését az is indokolhatja, hogy mint lát-
hatjuk, a település turisztikai eseménye az évek alatt egyáltalán nem hatott
a helyi gazdaságra. Éppen ezért az alábbiakban egy egész település, közösség
helyett csak a turizmus számára kitalált esemény kommercializálódásáról
beszélhetünk. 

A turizmus egyik legfontosabb kollektív reprezentációjával, az eredetiség
fogalmával foglalkozó kortárs megközelítések a korábbi objektivista értel-
mezésekkel szemben, ugyancsak annak konstruált, megalkotott jellegét
hangsúlyozzák. Az eredetiség létrehozása és fenntartása során is elõkerül
a politika szempontja: hiszen ez mindig feltételezi a turizmus szereplõinek
egyezkedését, a köztük lévõ különféle hatalmi viszonyok érvényesülését,
az eredetiségre irányuló különféle „tekintetek” és értelmezések ütközését.
(Shaw–Williams, 2004:184)

A turizmus elméletei felõl a nagyszakácsi eset felé közelítve feltûnõ,
hogy mindezek jól illeszthetõek a kistelepülésekkel foglalkozó hazai helyi
politikai kutatások néhány fontosabb megállapításához. Ezek egyrészt
hangsúlyozták, hogy a rendszerváltás után önállósuló magyar kistelepülé-
sek esetében a helyi politika keretét gyakran a kulturális és gazdasági elit
konfliktusa s leginkább – fõleg az 1994-es választások után – az utóbbi cso-
port megerõsödése jelentette. (Borsos et al., 1999:32–36) Részben ezt el-
lenpontozza, hogy a kistelepülések sikerességét, a kitörés feltételeit keresõ
kutatók azt állapították meg, hogy a létrejött hírnév kiaknázásához, az annak
nyomán létrejövõ fejlesztéshez sokféle feltétel teljesülése szükséges, de
leginkább a résztvevõk érdekegyezése, a helyi csoportok összefogása és
nem utolsósorban integratív helyi vezetõ(k). (Bódi–Böhm, 2000) 

A Királyi Szakácsok Nyomdokán gasztronómiai fesztivál kezdeteire a
helybéliek mindannyian lelkesedéssel emlékeznek, olyan eseményként,
amely magában rejtette a települési sikert, a kitörés lehetõségét korábbi
periferikus helyzetébõl. A fesztivál kezdetekor leendõ hírnevét még csak
nem is sejtették, viszont jól beleillett a faluban folyó korábbi kulturális tevé-
kenységek sorába. Megszervezése a nagyszakácsiak széles összefogását igé-
nyelte: történeteket hallottunk arról, ahogy az akkori polgármester és jegyzõ
egy éjszaka alatt kiplakátolta a környéket, a férfiak kerítést fontak, vagy segéd-
keztek az évek során elkészülõ kemenceskanzen építésében; a rendezvény
mai központi terét, a Szakácsok Földjét, a falubéliek által felajánlott telke-
ken hozhatták létre. „Akik felszolgáltak, beöltöztek középkori ruhákba,
lányaink-asszonyaink… […] Lehetett rájuk számítani, van tekintélyük, és
esetleg még fõzni is tudnak. Megbeszélték, hogy s mint, mindenkinek volt re-
szortja. Nevetve S. Laci jött, és kérdezte: akkor olyan sütés-fõzés lesz?” (N. I.)

Az esemény a környezõ települések bizonyos fokú összefogását is igé-
nyelte, mivel néhány év múltán a rendezvényre látogató tömeg gyarapodása
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miatt a falu egyedül már nem birkózott meg a vendéglátás feladatával, ezért
néhányan megnyitották saját udvaraikat, ahol a két egyesületi, helyi udvar
mellett a szomszéd települések alakítottak ki „népi udvarokat”, itt rendez-
kedtek be fõzõ és hagyományõrzõ gárdáik.49 De szerepet játszottak a feszti-
vál létrejöttében a faluból elszármazottak is: egy, a fõvárosban élõ kulturális
szervezõ például a programszervezésben segített. „Meg is sértõdtek, olyan
több száz ember [ment be egy udvarba], és akinek szép virágos udvara
volt. Étkezés, sütés-fõzés; miért nem tettük az õ udvarába, olyan szép?
Pont az a baj” – mesélte a falu akkori jegyzõje, majd hozzátette: „Az elsõ-
nél mindenki el volt ájulva, szép kis kosarakban pogácsával várták a
vendéget.” (N. I.) 

A helybéliek azonban leginkább B. J. szerepét emelik ki, aki a faluba köl-
tözõ értelmiségiként felfedezte annak hagyományát. 1993 tavaszán megala-
kította, és az elsõ években vezette a hagyományõrzõ egyesületet, összefogta
a helybélieket, szponzorokat szerzett, ha kellett, kapcsolatokat épített ki.
„J. nagyon tevékeny volt. Olyan típusú, ha elment valahová, hogy segítse-
nek, de kidobták az ajtón, bement az ablakon.” (N. I.) „Neki köszönhetjük
a szép emléket, amit visszahozott.” (B. F.) A kilencvenes évek elején az
egyesület, a királyi szakácsverseny szervezése Nagyszakácsi tõsgyökeres,
nyugdíjas, de még tevékeny, valamint az akkoriban harmincas éveit taposó
nemzedék számára nemcsak a falu legfontosabb ünnepévé vált, hanem a
község korábbi, a környezõ települések között meghatározó szerepének
szimbolikus helyreállítását is jelenthette. „A hagyományõrzõ testületi dol-
gok után újra kötõdnek a faluhoz” – mondta a község régi tárgyainak
egyik, ma már nyolcvanas éveit taposó összegyûjtõje, miközben a rendez-
vény adta „összetartó erõrõl” beszélt. (B. F.)

A szakácsverseny hamar a média által is felkapott esemény lett, az egész
ország megismerkedhetett a nagyszakácsiak õseinek történetével és a nyo-
mukban járó mai „királyi szakácsok” által készített egzotikus korabeli ételek
látványával, esetleg receptjeivel. A helyszínen megforduló közismert színé-
szek, szakácsok a falutörténetbe is bekerültek, s Nagyszakácsi sikere után a
környezõ települések is megpróbálták másolni a receptet, hiszen egyre több
hasonló rendezvény jelent meg a környéken: az egyik azonos történelmi hát-
terû szomszéd község polgármestere egy ízben egyenesen a kisnemesi múlt
rendezvényszervezésre tett hatásáról beszélt az egyik hetilapnak.50

Ezzel párhuzamosan az esemény közel másfél évtizede a falu köré szõtt
fejlesztõi álmokat, történeteket is magával hozta. Az egyik állandó elem az
állítólag még B. J. által kitalált királyi szakácsok fogadója. Néha fel-felbuk-
kan egy történet B. J.-rõl is, aki nyugati befektetõvel tért vissza Svájcból.
(Végül nem tudtak megegyezni a falu vezetésével.) A kilencvenes évek falu-
kutatói egy német pudinggyáros történetét gyûjtötték össze, „aki üzemet
fog itt létesíteni, és reményt ígér a helybeli asszonyoknak”, míg 2005 nya-
rán a hagyományõrzõ egyesület mai elnöke egy Leader+ pályázat kapcsán
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arról beszélt, hogy „egy márkanév lett Nagyszakácsi a 13 év alatt”, és hogy
ezt milyen, elsõsorban mezõgazdasági projektekkel lehetne kiaknázni. 

A valóság azonban jóval szürkébb. A faluban jelenleg – a gyermekott-
hont kivéve – nincs szálláshely, a szakácshagyományok ellenére vendéglõ
sem mûködik – ezek nyilván azt is feltételeznék, hogy a fesztivál három
napja mellett kialakuljon egy idõben is szélesebb, állandóbb turisztikai kíná-
lat. Az évek során megvalósult egyetlen attrakció a Szakácsmúzeum, amely
a falu önkormányzata által a rendezvény felett védnökséget nyújtó orszá-
gos gasztronómia társaságnak – a középkori minta nyomán(?) – adományo-
zott ingatlanon, és a társaság közremûködésével jött létre. Az épület azon-
ban a falu központjától némileg távol esik, s feltûnõ, hogy semmilyen
kapcsolata nincs az egyesület által évrõl évre berendezett falumúzeummal.
Az évek alatt a rendezvény infrastruktúrája sem fejlõdött a szükségesnél
(vizesblokk a vendégseregnek, állandó színpad) jobban, például a hagyo-
mányõrzõ egyesület székhelye a kezdetekhez hasonlóan még mindig a tûz-
oltószertárban lévõ kicsiny helyiség.

A fesztivál ellentmondásosságára már a kilencvenes évek közepén utal-
tak a megyei napilap cinikus hangvételû cikkei, amelyek a fesztivál néhány
jellemzõjét („üzletszagú királyi fakanál”, „kannás bor”, „félnyers, csupazsír
falatok”, „útvám”) igyekeztek kontrasztba állítani annak imázsával („királyi”).
Ezeket az írásokat pár hét múlva megjelent olvasói leveleikkel turisták és
helybéliek, a falu polgármestere, jegyzõje és a hagyományõrzõ egyesület
elnöke még közös egyetértéssel utasította vissza.51 De tíz évet ugorva az
idõben, említhetnénk a falu internetes honlapjának vendégkönyvét, amely
2003-as indulása után két évvel már egyre több, a fesztivált és a falu pol-
gármesterét pocskondiázó hozzászólást is tartalmazott, míg 2006 nyarán
egy a polgármester által írt válasz után pár nappal egyszerûen el is tûnt a
virtuális térbõl.52

Több utalás alapján csak sejthetjük, hogy a falu közéletének ezt a – talán
mondhatjuk – tabusodását, bizalomhiányos állapotát az 1994-es választá-
sok körül a polgármesterségért induló, a reneszánsz királyi szakácsver-
senyt kitaláló és megszervezõ festõmûvész-pedagógus B. J. tábora, és az
akkor elõször megválasztott jelenlegi polgármester tábora közötti elmérge-
sedett viszony okozta. Mindenesetre a számára vesztes választás után a falu
hagyományõrzõ egyletét korábban összefogó B. J. hamarosan elköltözött a te-
lepülésrõl. „Kitúrták a faluból” (J. L.), „megsértõdött a falura” (N. I.) – hely-
béliek ellentétes olvasatai ezek. A fesztivál szervezõi és az egyesület vezetõi
ekkor az esemény körül bábáskodó kaposvári rendezvényszervezõk lettek.

B. J. távozása után a szakácsverseny koreográfiája, lebonyolítása nem
változott, az esemény népszerûsége, látogatottsága is csak tovább nõtt,53 a
körítésben annál inkább találunk változásokat. Ezek egyike, hogy fõleg épp
a helyi gasztronómiai fesztivál sikere nyomán a megyei önkormányzat
1999 óta Asztali Örömök Somogyban címmel rendezvénysorozatot indított,
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összefogva Somogy egyre gyarapodó számú fõzõversenyeit: 2006-ban ta-
vasztól õszig a megyében már 36 esemény próbálja magára irányítani a tu-
risták figyelmét, a Honfoglaláskori ételek sütõ- és fõzõversenyétõl a Rizs-
fesztiválig.54 Ettõl kezdve Nagyszakácsi két gasztronómiai rendezvénynek is
helyet ad egymás után. A királyi szakácsok helyi egyesület által szervezett
szombati vetélkedõjétõl függetlenül a település önkormányzata az azt meg-
elõzõ csütörtökön rendezi meg a Turizmusbarát Polgármesterek – pogácsa-
sütõ- és borversennyel színesített – Találkozóját. Nemcsak a megye és a kör-
nyezõ falvak elsõ emberei bukkannak fel ilyenkor a faluban, hanem
esetenként egy-egy országgyûlési képviselõ, miniszter is. Az idõközben a
Somogyi Megyei Faluturizmus Szövetség elnökévé, a regionális idegenfor-
galmi bizottság tagjává vált polgármester szerint ezen a napon a program
némileg könnyedebb, „poposabb”, ahogy fogalmazta nekünk, mint a rene-
szánsz hangulatot feleleveníteni próbáló, a hagyományõrzõk által rendezett
szombati eseményen.

Az egyesület elnöke szerint ugyanakkor a királyi szakácsok fõzõhelyeinek
polgármesterek általi benépesítése tisztán kampánycélokat szolgál, a politi-
kusok a szombati napon már messze járnak Nagyszakácsitól, az esemény
állami, megyei támogatása továbbra is esetleges maradt. A hagyományõrzõ
egyesület tagja, aki egyébként három napig ügyelt a falumúzeumban, még
napok múlva is mérgelõdött a polgármester felszólításán, amit a regionális
fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter látogatása elõtt intézett hozzá-
juk: „Behozom a miniszter urat, ne szóljatok egy szót sem!” Más helybéliek
szerint az esemény politizálódása éppen a falu hasznára válik: „Mert ugye a
polgármesternek sem volt ez a Gyenesei [a megyei közgyûlés akkori elnöke]
haverja régebben, csak egyszer volt itt a faluban, de azóta már együtt
voltak nyaralni stb. Jól jön neki a kapcsolat pl. pályázatírásoknál, ez a
falunak is jó végül is” –  véli V., egy huszonéves lány. A polgármester viszont
úgy fogalmazott, hogy a fesztiválnak köszönhetõen kialakult kapcsolatai
során „felismerik az emberben, hogy ez is tud valamit, csinál valamit, vala-
hogy így lépeget az ember”.

Az esemény másik fontos változása az eltelt évek alatt a versengõ szaká-
csok ételkülönlegességeit megcsodáló vendégsereg ellátására hivatott népi
udvarok kommercializálódása. A környékbeli falvak helyett egyre inkább
profi vendéglátó-ipari vállalkozások rendezték be azokat: az általuk árult
étkekkel és kulturális produkcióval (pl. rétes mûanyag ládákból, hurka-kol-
bász, hozzá körítésként jóféle lakodalmas muzsika, mint 2005-ben láttuk,
hallottuk) épp az esemény hagyományõrzõ jellegét feledtetve. Megjelené-
sük okai számunkra is kissé rejtélyesek. Magyarázható talán a vendégek soka-
ságával, az élelmiszerárusításra vonatkozó, szigorodó szabályozásokkal
vagy a környékbeli fõzõgárdák „kifáradásával”. Érdekesek lehetnek a tele-
pülés egykori jegyzõjének szavai: „A komáriaknak kellett volna maradni
200 ezer forintjuknak és az valahová eltûnt. Egymás között voltak ezek a
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dolgok: nem éri meg, sokat kell dolgozni, a melegen sütni-fõzni, nincs
semmi haszon. Ilyen hangokat hallottunk akkor. Vállalkozók vannak.
A buzsákiak azt mondták nekem, átmegy ez hogyhívjákba. Amikor az elsõ
buzsáki búcsú volt, mindenki olyan lelkesen […] ma már pénz nélkül
nem kapnak senkit, hogy valamit megcsináljon. Oda fogunk jutni. Mond-
tam, itt nálunk olyan lelkesek, senki nem beszél pénzrõl, odaadom az
udvaromat pénzért, pénzért megyek sütni, szó sem volt pénzrõl. A piac,
az piac. Mindig bennem van, amikor mondták a buzsákiak, oda fogtok
érni, mint mi. Semmit nem csinálnak ingyen.”

A hagyományõrzõ egyesület Kaposváron élõ vezetõje a régi hagyomány-
õrzõ népi udvarok újraszervezésén fáradozik, bár ennek nehézségeit mutat-
hatja, hogy 2005 és 2006 nyarán is éppen az egyik nagyszakácsi egyesületi
tagok által mûködtetett udvaron szólt leghangosabban a szintetizátoros lako-
dalmas rock. A falu elsõ embere is úgy vélte, „kinek kell egy lantmûvész
mittudomén mije”, hiszen „a magyar megszokta a cigányzene mellett vigad-
va”. Szavait talán igazolhatják, hogy 2006-ban, a remélt bevételek érdekében,
a szervezõk maguk is engedtek a kulturális kompromisszumnak: a rene-
szánsz királyi szakácsok versenyét este, a napközben odalátogató családo-
sokhoz, külföldiekhez képest inkább a környékbeli fiatalokból álló közön-
ség elõtt a Republic együttes koncertje zárta.

„Itt nyolcvanháromféle világ van. S úgy tûnik, mintha én akarnék
mindenkinek az ellensége lenni. Ráerõszakolni a falura azt, hogy a dolog
összejöjjön, s közben egy hatalmas nagy káosz” – mutatott rá 2006 nyarán,
a rendezvény másnapján az éppen beérkezõ és nehezen kifizethetõ számlá-
kat lobogtató, kissé megcsömörlött hagyományõrzõ egyesületi vezetõ a fesz-
tivál mögött húzódó – a turisták, médiafogyasztók és politikusok elõtt bizo-
nyára rejtett – ellentétekre, a felmerülõ sokféle érdekre, a szervezés körüli
állandó bizonytalanságra.

A faluban egy-két nap alatt megforduló seregnyi fontos és kevésbé fon-
tos ember, az esemény kínálta kulturális élmények ellenére a falu passzív
többségének véleményét fejezhetik ki a huszonéves helyi fiatalember szavai:
„Kár ezt jobban kibontani, de haldoklóban van ez a rendezvény.”55 Talán
csak néhány, a falumúzeumot évrõl évre lelkesen berendezõ idõs és a
nagyszakácsi udvarokban a három nap alatt fejenként megkereshetõ pár
tízezer forintért a bográcsok körül sürgölõdõ – elsõsorban a törzsökös csa-
ládokhoz tartozó – asszonyok és férfiak, illetve a takarítással némi pénzt
keresõ helyi szegények gondolják másként. 

A kistelepülés gasztronómiai fesztiválja köré szervezõdõ, a turizmushoz
kötõdõ helyi vállalkozások hiányában a falu számára az esemény sokkal in-
kább valamiféle kulisszává vált, amelyet évrõl évre a kialakult hírneve miatt
a faluba mindössze néhány órára érkezõ pár ezer turista kedvéért hoznak
létre helybéliek és az esemény attrakcióját biztosító „idegenek” (szervezõk,
szakácsok, fellépõ mûvészek, maskarások, kereskedõk). A település közepén
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álló kemencék és az állandó személyzet nélküli szakácsmúzeum látványán
túl azonban az év többi napján nem sokat érzékelni a turizmus hatásaiból.
A hiányzó szállás- és étkezési lehetõségek mellett feltûnõ, hogy nincsenek
olyan helybéliek, akik a fesztivál ideje alatt próbálkoznának vendéglátással,
szállás kiadásával.

A „rendezvény” – ahogy a helyiek hívják a fesztivált – hányattatott törté-
nete mintegy a falu mai helyzetét is érzékeltetheti. Az évek alatt kissé meg-
kopott hírnevét csak a helyiek és a vezetõk másfél évtizeddel ezelõttihez
hasonló összefogása fényezhetné újra: azonban az akkor legaktívabb, hat-
vanas évei elején járó nyugdíjas korosztály megöregedett, az akkori fiatal
törzsökösök középkorúak lettek, az õ gyermekeik pedig lassan távoli egye-
temek padjait koptatják.

Összegzés

A faluban nagyjából tíz éve járt kutatók – esettanulmányunk elején idézett –
jövõképe nem igazán teljesedett be: nemcsak romos házakkal lehet még
találkozni Nagyszakácsiban, de a település idegenforgalmi fejlõdésének
nagy ívû elképzelésébõl sem lett valóság. Nemcsak a tûzoltószertárból
szervezett fesztivál nem tudott igazán professzionalizálódni, hanem ennek
nyomában fejlesztések sem történtek a faluban: nemcsak a tíz év alatt min-
dig felbukkanó királyi fogadó, hanem akár egy egyszerûbb vendéglõ, pan-
zió, akár magánházaknál lévõ szálláshelyek formájában sem. Mindez a falu
turisztikai kínálatának idõben való szélesítését is feltételezné. Viszont az
önkormányzat által rendezett „Turizmusbarát Polgármesterek Napja” inkább
csak az erõk szétforgácsolását, az összefogás hiányát mutatja az önkor-
mányzat, a falu vezetése és a hagyományõrzõ egyesület között. Hátterében
pedig felsejlenek egyrészt a fesztivál körüli ellentétes szándékok és olvasa-
tok a hagyományõrzés és a szórakoztatás, a városi szervezõk és a falusi elit,
a falu vezetése és a tekintélyes törzsökös családok között. 

Láthattuk, hogy a település egykori hagyományos, azaz mezõgazdaság-
ból élõ társadalmának felbomlása után a falu akkor nyerte vissza kereteit,
öntudatát, amikor megjelentek a közösséget felrázni képes személyek, és
intézményes hátterük is teremtõdött. A falu mai, meglehetõsen mozaikossá
alakult társadalmában mindkét elõbbi feltétel hiányzik. Nincsenek olyan
meghatározó személyek, akiket valamennyi csoport elfogad, és akik képe-
sek integrálni a többi csoportot. A település intézményei mûködnek, betöl-
tik szerepüket, de meglehetõsen karakter nélkül. Mindezek példája lehetne
akár a 2005-ben helyi labdarúgó csapat nélkül felújított focipálya, vagy a
2006-os fesztivál, ahol a leghangulatosabb „népi udvart” egy közeli Zala
megyei község civil szervezete rendezte be. A hagyományõrzõ egyesület
mûködése a rendezvényszervezésre egyszerûsödött, a fesztivált kaposvári
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szervezõi tartják igazán életben, s a gyermekotthonba se érkezik manapság
a falu által elismert és hamar befogadott, a települést felrázni képes kultu-
rális innovátor.

Azért az élet nem áll meg Nagyszakácsiban sem: 2006 nyarán egy bõkezû
pályázatnak köszönhetõen felújították a temetõben a ravatalozót, és a helyi
hírek szerint a polgármester újabb vállalkozásba kezd: ha nem is királyi fogadó,
de végre lesz a faluban egy vendégház.

Jegyzetek

1 Nemcsak a falu díszes honlapjára utalhatunk itt, hanem némi kutakodás után meg-
találhatjuk egy, a faluból elszármazott értelmiségi webes naplóját, blogját, ahol annak
szerzõje néhány bejegyzésben Nagyszakácsi történetével, saját gyerekkori nyaralásai-
nak emlékeivel is foglalkozik. De a falu mediatizáltságának példája lehet a megyei
könyvtár – egy szakdolgozó által összeállított – 124 tételes bibliográfiája, amely a
rendszerváltás óta a településrõl írt újságcikkeket sorolja fel – ezt a listát bármely
magyarországi aprófalu megirigyelhetné.

2 2006 nyarán is legalább öt-hat tévéstáb forgatott az eseményen. A fesztivál pénteki
napján pedig az osztrák tv helikoptere zavarta a látogatók és a falu közepén fészkelõ
gólyapár nyugalmát.

3 Kovács Katalin tipológiája alapján. (Lásd Kovács, 2005.)
4 A www.nepszamlalas.hu adatai alapján.
5 Amelyet a falu 1905-ben már községházának épített. Ma itt található a még pár órá-

ban nyitva tartó postahivatal és az orvosi rendelõ.
6 A falusiak szerint mindegyiknek kialakult a maga törzsközönsége. Ahogy észrevet-

tük, amíg a helyi romák inkább a kocsmát, addig a Hári-hegy terepjáróval járó lakói
a presszót látogatják: a két vendéglátóipari egység közül mintha az utóbbi lenne
„egy árnyalattal kulturáltabb” – mondta egyikük. (H. A.) Ezt saját tapasztalatunk is
megerõsítheti. 

7 E településrész állítólag az elsõ világháború után, az agrárproletároknak itt kiosztott
házhelyek miatt kapta nevét.

8 Lásd Szita János László–Paál László, 2000. A kiadvány a millennium alkalmából jelent
meg 700 példányban.

9 Valamikor a Szent Jobb egyik ereklyéjét is a településen õrizték.
10 Ezek közé tartozott egyik idõsebb beszélgetõtársunk családja is. Az õ elmondása

szerint nagyszülei családi konfliktus miatt emigráltak, valamikor a tízes években:
míg anyai nagyapja tenyészállatokkal akarta modernizálni a gazdaságukat, addig annak
édesapja ellenezte ezt. Tíz évvel késõbb épp az utóbbi személy hirtelen halála miatt
települtek vissza. Beszélgetõtársunk Egyesült Államokban született édesanyja ekkor
tanult meg gyerekként angolul. Az akkori emigránsok emlékét az „amerikás magya-
rok” által a templomkertben emelt két szobor õrzi.

11 Az 1939-es adatok szerint egy holdnál kisebb területen 175-en, 1 és 5 hold között
247-en, 5 és 20 hold között 103-man, 20 és 50 hold között 19-en, 50 és 100 hold
között 6-an gazdálkodtak. Ezen a kedvezõtlen szerkezeten a második világháború
utáni földosztás enyhített valamelyest. (Lásd Szita–Paál, 2000:3.)
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12 „Az 1930-as évek közepén 265 igásszekér, hozzá 144 kettõs és 35 egyes lófogat, 57
ökrös – ezek elsõsorban majorságokban voltak – és 16 tehenes fogat segítette a gaz-
dálkodást. Az 1930-as években két traktor is dolgozott a földeken, középbirtokosok
tulajdonában. Aratás után négy cséplõgép járta a portákat” – írja a falu története a
77. oldalon. De késõbb olyan korabeli mezõgazdasági tényekkel büszkélkedik, hogy
Nagyszakácsi például magtermelõ hely volt, és a falu adta a legtöbb nehéz kancát a
járásban.

13 Lásd ehhez Schwarcz Gyöngyi tanulmányát e kötetben.
14 Ez a korábban legnagyobb gazdálkodó, a Tibola-család külterületi pusztáján alakult

az Alföldrõl akkor érkezett agrárproletárokkal, mert egyik adatközlõnk szerint senki
sem volt hajlandó a faluból csatlakozni. A falubeliek véleménye szerint ez a szövet-
kezet a hozzáértés hiánya miatt ment meglehetõsen hamar tönkre.

15 Horváth Inez interjúja S. I.-nével.
16 Az ekkor megalakuló Rákóczi Téeszhez Tapsony, Nagyszakácsi, Szenyér és Nemes-

kisfalud földterületei tartoztak.
17 „Többen laktak a hegyen, mint itt a faluban összesen” – emlékezett vissza J. L. (Vörös

Judit interjúja.)
18 1948 és 1968 között 55%-kal csökkent a tanköteles korúak száma, 218-ról 99-re, írja

a falutörténet. (Szita–Paál, 2000:91)
19 2005 nyarán egyetlen tanítónõ volt helybéli, de több gyermekfelügyelõ, óvónõ és az

intézmény vezetõje is a nagyszakácsiak közül került ki.
20 Egy másik, idõsebb beszélgetõtársunk a gyermekotthonban mûködõ Vöröskeresztet

említette az akkori közösségi élet másik bázisának. Nyilván inkább a kevésbé kép-
zett és idõsebb nõk adták tagságát. 

21 Bihariné Asbóth Emõke: Királyi szakácsok nyomában. Parola, 94/1. http://www.adata.hu
22 Az adatok értelmezésénél az otthonban élõ félszáznál is több gyermeket szintén figye-

lembe kell vennünk, õk az eltartottak kategóriájában jelennek meg, és noha nem
számottevõen, de javítanak a kedvezõtlen demográfiai szerkezeten.

23 A mikrotérségben a nagyobb, azaz nem törpefalu méretû települések között a sta-
tisztikák szerint Nagyszakácsiban és Vésén a legalacsonyabb a romák aránya.

24 Csapó Zsuzsa interjúja K. L.-lel.
25 Horváth Inez interjúja S. R.-rel.
26 Horváth Inez interjúja Gy. I.-vel.
27 Horváth Inez interjúja.
28 Ha a megyei munkaügyi hivatal részletesebb, 2005-ös adatait is megnézzük, akkor

megállapíthatjuk, ez telente közel 15%-os, míg nyárra 10% körüli értékre csökken.
A nem túl nagy mértékû szezonális ingadozás a mezõgazdasági és erdészeti alkalmi
munkalehetõségeknek, illetve a balatoni idénynek köszönhetõ.

29 Különösen érdekes, hogy a 2001-es népszámlálás már említett foglalkozási adatai
szerint a 62 helyben foglalkoztatott nagyszakácsi lakos közül mindössze egy(!) ember
dolgozik a mezõgazdaságban, és a faluból eljáró 52 fõ közül is csak tízen.

30 Nem helyi problémáról van szó, hiszen általános tapasztalat, hogy a nõk munkába
állását alapvetõen korlátozza, hogy nem állnak rendelkezésre a család és a munka-
hely összeegyeztetését támogató intézmények, szolgáltatások. (Lásd Frey, 2003;
Tóth, 2001; Váradi; 2004.)

31 Vörös Judit interjúja X. B.-vel.
32 Akik inkább egyedülálló idõs nõk, mellettük egy házaspárt és egy amputált lábú férfit

gondoztak naponta.
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33 A falu számos, fõleg idõsebb lakóinak az is nagy segítség, hogy a polgármester péksége
házhoz szállítja a kenyeret, de kérésre a hozzá tartozó boltból kisebb árucikkeket is.

34 S itt nyilván elsõsorban a törzsökösökre gondol, hiszen a 2006-os országgyûlési válasz-
tásokon a településen a fideszes jelölt a szavazatok 48, míg az MSZP-s a 45%-át kapta.
A listás szavazatok arányai is hasonlóan alakultak.

35 A Somogyért Egyesület 1994-ben alakult a nagy politikai pártoktól független megyei
szervezetként. Mára több ezer tagja s nagyon sok helyi szervezete van Somogyban.
A megyei közgyûlésben is meghatározó erõvé vált. Elsõ embere, Gyenesei István
több ciklusban is vezette a megyei közgyûlést, a baloldallal együttmûködve.

36 A településen készült 39 interjú közül 15-nek alanya sorolható ebbe a csoportba.
37 Horváth Inez interjúja.
38 Vörös Judit interjúja E. B.-vel.
39 Uzsorakamatról nem hallottunk a településen.
40 Csapó Zsuzsa interjúja N. O.-val.
41 Csapó Zsuzsa interjúja T. I.-vel.
42 Moldvai Tímea és Gerner Kitti interjúja Sz. J.-nével.
43 Változó regionális identitás – átalakuló helyi társadalom címmel 2004 és 2006

között a környékbeli falvakban Járosi Katalin végzett – az OTKA által finanszírozott –
kutatást a nyugat-európai beköltözõk hatásáról a helyi társadalmakra.

44 Egyikük – többek közt nagyszakácsi környékének erdeibõl való – élménybeszámolója
interjú formájában olvasható a Magyar Vadászlap 2005. augusztusi számában is.

45 Benedek György és Turtóczki S. Ede interjúja H. A.-val.
46 Benedek György interjúja T. J.-vel.
47 Erre lehet példa az elsõ, turizmussal foglalkozó, elõször a hetvenes években megjelent

kulturális antropológiai kötet néhány tanulmánya: Smith–Valene (1989): Hosts and
Guests. The Anthropology of Tourism. Second edition. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press. A hasonló jellegû kutásokat, megközelítéseket jól összefoglalja:
Shaw–Williams, 2004:164–184.

48 Mint Shaw és Williams bemutatja, e szemléletváltást befolyásolta a társadalomtudo-
mányok kulturális fordulata, a térhez kötõdõ zárt és homogén kultúrák képével való
szakítás, a lokális folyamatok jelentõségének felismerése a globalizációban.

49 A rendezvény lebonyolítása a következõ. A falu közepén lévõ, már említett „Szaká-
csok Földjén”, azaz a falu tulajdonában lévõ központi udvaron zajlik maga a rene-
szánsz szakácsverseny. A versenyen indulók által használt alapanyagok és módsze-
rek csak korabeliek lehetnek. A minden augusztus elsõ szombatján megrendezett
fesztivál a résztvevõk, a korábbi nyertesek, azaz a „királyi szakácsok” és maskarások
felvonulásával indul. Napközben a versenyzõ szakácsok és kuktáik elkészítik étkei-
ket, melyeket a zsûri folyamatosan értékel. Az elkészült tálakkal a verseny résztvevõi
késõ délután ismét felvonulnak, ezúttal a „Szakácsok Földjén” kialakított színpadra,
itt történik az eredményhirdetés. Ezután a gyõztest, az év királyi szakácsát egy tró-
nuson hordozzák körbe. Napközben a reneszánsz látványfõzést megcsodáló több
ezer embert a nagyszakácsi házak udvarán berendezett, ún. népi udvarok vendégelik
meg. Ezek mellett a turisták a falu közepén rendezett kézmûves vásáron költhetik el
forintjaikat. A rendezõk nem mindig tökéletesen érvényesülõ szándéka ez utóbbiak
kapcsán a bóvli és a tömegcikkek kizárása.

50 Babus Endre: Õsök tere. HVG, 2005. december 24:159–162.
51 „Akik ezen a két napon dolgoztak, nem szakemberek, hanem lelkes amatõrök vol-

tak, akik munkájukkal Nagyszakácsiért dolgoztak” – írták közösen. Somogyi Hírlap,
1996. augusztus 28.
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52 „Lehangolóak azok a Nagyszakácsi névtelen arc mögé bújt megjegyzések, amelyek
arra vonatkoznak, hogy a település polgármestere hogy tömi tele a zsebét az itt
szerzett javakból. Elérkezett az az idõ, amikor ezekre a megjegyzésekre nyilvánosan
kell válaszolni. Mivel, mint említettem, nem a Nagyszakácsi Önkormányzat szervezi
e két gasztronómiai napot, ezért sem a kiadásai nem õt terhelik, a rendezvény bevé-
telei pedig nem is õt gazdagítják. E vetélkedést a Nagyszakácsi Hagyományõrzõ
Egyesület szervezi, minden felmerülõ költséget az Egyesület Elnöke, Vezetõsége
egyenlít ki. […] Sajnálattal vesszük azon emberek véleményét, akik nem a rendezvény
sikeréért ténykednek, hanem besározva azt, a nagyvilág számára is rossz fényében
tüntetik fel, nem ismerve a mögötte lévõ óriási munkát mind a hivatal, mind a tenni
akaró emberekét és mind a hagyományõrzõ egyesület tagjaiét. Visszautasítok minden
olyan rosszízû megjegyzést, hogy itt bármikor is bárki teletömte volna zsebét pénzzel.
Itt mindenki, aki dolgozik, a rendezvény sikeréért a települése, azaz Nagyszakácsi javáért
teszi” – írta a falu elsõ embere. www.nagyszakacsi.hu 2006. június 10.
Terepmunkánk kezdetén furcsálltuk néhány helybéli tartózkodását a beszélgetéstõl,
esetleg csak annak rögzítésétõl, noha elõzetesen, talán kissé felületesen, úgy kép-
zeltük, hogy 13 évvel a fesztivál kezdete után a helyiek számára semmi sem termé-
szetesebb, mint idegenek kérdezõsködésére válaszolni. A 2005-ös fesztivál másnap-
ján, a nagyszakácsi udvarban különféle kellékek összepakolása közben az egyik
helyi képviselõ „a rendezvény megosztotta a falut” megjegyzéssel rázott le minket,
a falusi fõzõasszonyok egyik vezetõje némi kérdezõsködés után megszakította a be-
szélgetést, majd másnap – kistelepülésrõl van szó – a gyermekotthon vezetõje a „ki
küldte magukat ide?”, illetve a „faluban most béke van!” kérdés és kijelentés köze-
pette fogadott minket.

53 Csúcspont talán a Magyar Televízió helyszíni közvetítése lehet 1999-ben, melynek
hatására a falu villamoshálózata némi idõre fel is mondta a szolgálatot.

54 A Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság, melynek a nagyszakácsi pol-
gármester mellett tagja a megyei közgyûlés alelnöke is, 2004-ben „Az év turisztikai
rendezvénye”-díjjal tüntette ki a somogyi rendezvénysorozatot.

55 Csapó Zsuzsa interjúja S. B.-vel.
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Nagyszakácsi õslakos (Horváth Inez felvétele)

356 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •

lepkeny ue 3fej.qxd  2008. 09. 24.  10:48  Page 356



Szenyéri graffiti (Bódi Jenõ felvétele)

357•    K Ö Z Ö S  A S Z T A L N Á L ,  K Ü L Ö N  K O S Z T O N    •

lepkeny ue 3fej.qxd  2008. 09. 24.  10:48  Page 357



Munka és szórakozás (Horváth Inez felvétele)

358 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •

lepkeny ue 3fej.qxd  2008. 09. 24.  10:48  Page 358



Patkolás (Bódi Jenõ felvétele)
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Kovácsinas (Bódi Jenõ felvétele)
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Királyi szakácsnõ (Bódi Jenõ felvétele)
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A királyi szakács nyilatkozik (Bódi Jenõ felvétele)
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Gólyaláb (Bódi Jenõ felvétele)
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Nehéz mesterség (Bódi Jenõ felvétele)
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RÁCZ KATALIN

Hátrányos helyzetû térség 
rejtett erõforrásokkal
Megélhetési stratégiák a szatmári Tiszaháton

A tanulmány a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, egy híján félszáz települést
számláló, Ukrajnával, Romániával határos Fehérgyarmati kistérségben végzett
empirikus kutatás alapján az itt élõ népesség megélhetési lehetõségeinek
bemutatására vállalkozik. 

A Fehérgyarmati kistérség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legala-
csonyabb népsûrûségû területe. A népsûrûség csupán a térségi központban,
Fehérgyarmaton, valamint a közvetlen vonzáskörzetéhez tartozó települé-
seken s az ukrán, illetve román határszélen elhelyezkedõ, etnikai homo-
genizáció jeleit mutató aprófalvak esetében közelíti meg a megyei átlagot.1

A Tisza, a Szamos és az országhatár által közrefogott Fehérgyarmati kistér-
ségnek nincs a szó klasszikus értelmében vett szerves központja. Ehhez az is
hozzájárul, hogy a területén található egyetlen városi rangú település, a közel
kilencezres lélekszámú (8857 fõ) Fehérgyarmat megközelítése a vasútvonal
kiépítettségének hiánya s a gyér autóbusz-közlekedés miatt igen nehézkes.2

Különösen a Fehérgyarmatra koncentrálódó munkahelyek elérése jelent
gondot a térségben élõk számára, annál is inkább, mivel a kisvárosból kiin-
duló vállalati buszok rendszerint csak a központ körüli 10–15 kilométeres
körbõl gyûjtik össze a munkavállalókat. 

A térség fejlõdési esélyeit meghatározza, hogy a Szamos folyó csupán Fe-
hérgyarmatnál, valamint Csengernél járható át, a Tisza pedig, lévén nagy-
részt határfolyó, nem annyira a közlekedés, mint inkább a vízi turizmus
szempontjából gyakorol hatást, a fõ forgalmi irányokra merõleges kisari Tisza-
híd pedig legfeljebb kistérségi jelentõséggel bír. (Kiss–Lõcsei, 2005) Ami az
állandó népesség számát illeti, Fehérgyarmatot a térség peremén elhelyez-
kedõ, 2621 fõt számláló Tunyogmatolcs követi a sorban. Tunyogmatolcsot
nem csupán a Szamos határolja el a kistérségtõl, de a környezõ települé-
sektõl elütõ mérete és településszociológiai jellemzõi is.3 A statisztikai kis-
térségben Fehérgyarmaton és Tunyogmatolcson kívül mindössze öt olyan
község (Jánkmajtis, Kisar, Kölcse, Szatmárcseke, Tiszabecs) található, amelynek
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népességszáma meghaladja az ezer fõt. E települések kivétel nélkül alköz-
ponti, körzetközponti funkciót töltenek be a környezõ kisebb falvak szá-
mára. A vizsgált térségrõl általánosságban elmondható, hogy területén
koncentráltan vannak jelen az aprófalvak: az arányokat tekintve a 49 tele-
pülés kétötöde (mintegy 19 település) sorolható az 500 fõ alatti aprófalvak
közé, ha azonban az 1000 fõ alatti falvakat is figyelembe vesszük, a 49 tele-
pülésbõl 42-t sorolhatunk a kistelepülések kategóriájába. 

A statisztikai kistérség területén három önkormányzati társulás mûkö-
dik.4 A tanulmány alapjául szolgáló empirikus kutatás ezek közül csupán
egyre, az 1996-ban létrehozott, a Szatmári-síkság 13 települését magában
foglaló Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulásra terjedt ki.5

Választásunk a három önkormányzati társulás közül azért esett a Tiszahátira,
mert a térség az elõzetes terepmunka során koherens, egymáshoz tényleges
és többszálú kapcsolatokkal kötõdõ településegyüttes képét mutatta, s úgy
tûnt, kellõképpen reprezentálja a szélesebb értelemben vett kistérség kis-
és aprófalvait jellemzõ területi, társadalmi és gazdasági folyamatokat.

Népmozgalmi folyamatok a Tiszaháton

A lobbierõ növelésére és a közös pályázatok megvalósítására létrehozott,
egy évtizedes mûködési múltra visszatekintõ Tiszaháti Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás központja az ukrán–magyar határ mellett elhe-
lyezkedõ, határátkelõhelyként is funkcionáló Tiszabecs, itt található az ön-
kormányzati társulás irodája. A társulást alkotó tizenhárom település közül
négy (Fülesd, Magosliget, Tiszacsécse, Uszka) 500 fõ alatti aprófalu, hét (Bot-
palád, Kispalád, Kömörõ, Milota, Sonkád, Tiszakóród, Túristvándi) 500 és
1000 fõ közötti kistelepülés, kettõ (Szatmárcseke és Tiszabecs) az ezres lélek-
számot jócskán meghaladó község. Bár az önkormányzati társulásnak Kölcse
nem tagja, a kutatás erre a kisvárosias szolgáltatásokat kínáló településre is ki-
terjedt, mivel a közel 1500 fõs község a vizsgált települési kör számára közigaz-
gatási, oktatási, gazdasági vonzásközpont szerepét tölti be. Az önkormányzati
társulásnak nem tagja Fehérgyarmat sem, azonban a Tiszaháton élõ népesség
életlehetõségeit a kisváros alapvetõen meghatározza, így a kutatást a térségi
központra – mindenekelõtt az itt található foglalkoztatókra és a közszolgálta-
tásban szerepet játszó intézményekre – is kiterjesztettük.

Az önkormányzati társulást alkotó települések állandó népességének
száma a több kedvezõtlen tényezõ együttesébõl – mindenekelõtt a szerény
méretû ipar, az infrastrukturális ellátás hiányosságai, a városok kisugárzó
erejének hiánya miatti elvándorlásból – fakadó lassú fogyás mellett viszony-
lagos stabilitást mutat. A szatmári térséget általánosságban jellemzõ mérsé-
kelt fogyás mellett ugyanakkor négy olyan községet is – Magosliget, Tiszabecs,
Túritvándi, Uszka – megemlíthetünk, amelyekben az utóbbi évtizedben,
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más-más okokból, az állandó népesség száma növekedett. Míg a két ukrán–
magyar határszéli aprófaluban, Magosligeten és a Magyarországot Ukrajnától
elválasztó Batár-patak mentén fekvõ Uszkán a növekmény a leszakadó tár-
sadalmi csoportok be-, illetve visszaköltözésével, a szülõképes korú nõk
nagyobb fokú gyermekvállalási hajlandóságával magyarázható, addig Tisza-
becs határátkelõhely-szerepének,6 körzetközponti funkciói megerõsödésének
köszönheti a népesség számának folyamatos emelkedését. Az ezerfõs lépté-
ket a hatvanas években meghaladó, ezt követõen jó ideig apadó népesség-
számmal jellemezhetõ Túristvándi esetében nem annyira a közlekedés-föld-
rajzi helyzet, mint inkább a tudatos és koncepciózus településfejlesztést
folytató, a népesség megtartása érdekében sajátos intézkedéseket érvénybe
léptetõ helyi vezetés játszott szerepet a lakosságszám elmúlt évtizedben
bekövetkezett emelkedésében. A túristvándi önkormányzat jóléti intézke-
dései között említhetjük az alig százfõs általános iskola helyben tartásáért
tett erõfeszítéseket (pl. kisebbségi oktatás bevezetése, intézményfenntartó
társulás létrehozása); a középiskolában továbbtanulók számára biztosított
ösztöndíjat; a frissen diplomázott falubeli fiatalok helyi foglalkoztatását; de
a települési identitást erõsítõ hagyományok felelevenítését, az idegenfor-
galmi vonzerõt növelõ fesztiválturizmus feltételeinek megteremtését is.7

A térségben zajló népmozgalmi folyamatok értelmezése céljából érde-
mes áttekintenünk a lakónépesség számában bekövetkezett változásokat is.
A lakónépességüket az állandó népesség változatlan vagy csökkenõ száma
mellett növelõ települések között a fentiekben már említett négy község
mellett ott találjuk a periferikus földrajzi helyzetben lévõ, a Szamos és a Túr
mellett az ukrán–magyar határ által is közrefogott Botpaládot és Kispaládot,
a paraszti hagyományait máig õrzõ Kömörõt, a Kölcse vonzáskörzetéhez
tartozó Sonkádot, valamint a Túrral és a Tiszával is szomszédos, emiatt állan-
dó árvízveszélynek kitett Tiszakóródot.
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2. táblázat. A lakónépesség és az állandó népesség száma (1990–2001)

A második táblázat által illusztrált sajátos demográfiai jelenség, azaz a lakó-
népesség állandó népességet meghaladó mértékû növekedése hátterében
két tényezõ áll. Egyfelõl a települési önkormányzatok feladat-ellátási köte-
lezettséget minimalizáló stratégiája, amely abban nyilvánul meg, hogy a helyi
vezetés az önkormányzatra háruló feladatokat a betelepülni szándékozó,
segélyekre szoruló, nincstelen családok állandó lakossá nyilvánításának aka-
dályozásával, végeredményben a szociális támogatásra szorulók körének kor-
látozásával igyekszik csökkenteni. Másfelõl a lakónépesség számának emel-
kedése azzal magyarázható, hogy az utóbbi évtizedben tömegessé váló
beköltözések érintettjei gyakran állandó (általában városi) lakóhelyüket
megtartva, illetve a bejelentkezést idõben eltolva telepednek le új ottho-
nukban. Fontos megjegyeznünk, hogy a beköltözõk markáns csoportját
azon visszaköltözõk, illetve leszármazottaik alkotják, akiket a hatvanas évek
iparosítási hulláma sodort a nagyobb ipari központokba, majd a rendszer-
váltást követõ leépítések ösztökéltek arra, hogy a városinál kedvezõbbnek
vélt megélhetést kínáló szülõfalujukba visszatérjenek. 

Az elmúlt évtizedben a vizsgált tizenhárom településbõl tíz könyvelhetett
el vándormozgalmi nyereséget, mindeközben folyamatos volt a képzettebb,
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fiatalabb generációhoz tartozó, boldogulni akaró népesség térségen kívüli
központok felé áramlása. A térség egyik törzsökös lakosa a következõkép-
pen összegzi a beköltözésekkel kapcsolatos tapasztalatait: „Innen eljártak
Székesfehérvárra, Tatabányára, akik el akartak menni, itt eladtak min-
deneket, most meg már visszaköltözik mindenki. Itt nõtt a lakosságszám,
mert Pestrõl sokan hazajöttek. Fõleg ez a kisebbségre vonatkozik, akik
visszafele jönnek, mert most jelen pillanatban a lelépésért is sok pénzt
kapnak, nemcsak azért, ha a lakásukat eladják, és itt vesznek egy olyan
1,5 millió forintért, maximum 2 millió forintért egy lakást.” Egy másik
térségi lakos szerint a beköltözések hátterében elsõsorban az áll, hogy „itt
jobban adja az önkormányzat a szociális támogatást, meg a közmunkát
jobban biztosítja, vagy kevesebbe kerül olyan formában a megélhetés,
hogy itt kertje van, esetleg meg tudja termelni magának legalább a kony-
hára valót”. A Fehérgyarmati kistérség településein zajló népességcsere
kedvezõtlen társadalmi folyamatokat vetít elõre, úgynevezett szegénységi
gettók, hasadt társadalmú falvak8 kialakulását valószínûsíti. Ahogy a térség
egyik mezõgazdasággal foglalkozó lakosa fogalmaz: „Nekem az a meglátá-
som, hogy ez a mi vidékünk, ez egy tíz év múlva egy büntetõ láger lesz itt.
Itt azok az emberek fognak megmaradni, akiket kiszorítanak máshonnan,
Pestrõl, Dunántúlról, meg az ország nagyvárosaiból.”

A beköltözõk kapcsán egy másik, az elõbbinél kisebb számú csoportról
is említést kell tennünk, melynek tagjait azok az Ukrajnából érkezõ fiatalok
(elsõsorban nõk) alkotják, akik beházasodás révén kerülnek a térség falvaiba.
A Magyarországra települõk gyakorta anyaországbeli társadalmi helyzetük-
höz viszonyítva alacsonyabb státusú, nem ritkán roma családokból válasz-
tanak párt maguknak. A vegyes házasságok ugyanakkor mindkét fél számára
társadalmi felemelkedést, felfelé mobilitást eredményeznek: míg az Ukraj-
nából áttelepülõk az otthoninál kedvezõbb életkörülmények közé kerül-
nek, addig a befogadó roma család a többségi társadalom mércéje által
sokra tartott, az átlagosnál magasabban iskolázott, nem cigány családtagokra
tesz szert. 

Az elmúlt száz esztendõ népmozgalmi folyamatait tekintve megállapítható,
hogy a Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulást alkotó települé-
sek zöme demográfiai csúcspontját a hatvanas években érte el, az elmúlt évti-
zed azonban többségük számára a demográfiai mélypont idõszakát hozta.
Kivételt az etnikai homogenizációval jellemezhetõ, leszakadó társadalmi
csoportok célterepeivé váló határszéli falvak, valamint a térségi központ és
az annak közvetlen szomszédságában elhelyezkedõ települések képeznek.
Fehérgyarmat népessége az elmúlt száz esztendõben – elsõsorban a beköl-
tözésekbõl eredõ népességnövekedés folytán – megduplázódott, az 1900-ban
még mindössze 4220 fõs mezõváros 2000-re közel kilencezres településsé
terebélyesedett. A térségi központban megfigyelhetõ népességnövekedés
Fehérgyarmat közvetlen vonzáskörzetében is érzékelhetõ. A városi ingatlan-
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árakat megfizetni nem tudó fiatal családok ugyanis gyakorta választják lakó-
helyül a napi ingázással könnyûszerrel megközelíthetõ szuburb település-
gyûrût. Hozzá kell tennünk, hogy a rendszerváltást követõen felerõsödõ
elvándorlás Fehérgyarmaton is érezteti hatását, a népesség egyelõre cse-
kély mértékû fogyását idézve elõ. 

A fenti folyamatokat összegezve megállapítható, hogy bár a térség több
községében évtizedek óta folyamatos a népességvesztés, mégsem volt olyan
drámai léptékû a létszámapadás, hogy az aprófalvas kategóriába tartozó tele-
pülések száma jelentõsen emelkedett volna. A 13 települést tekintve az elmúlt
évtizedekben mindössze egy kisfalu, Fülesd fogyott aprófaluvá. Ha ennél
pragmatikusabban szemléljük a vizsgált települési körben zajló demográfiai
folyamatokat, úgy is fogalmazhatunk, hogy a térségi településeknek volt
honnan fogyniuk, volt mibõl veszíteniük, hiszen többségük ezer fõ körüli
népességszámmal rendelkezõ faluból vált az aprófalvas települési kategóriát
egyelõre csak megközelítõ kisközséggé.

Természetes kötõdések – formális településközi kapcsolatok

A trianoni békeszerzõdést megelõzõen a Beregszászhoz, Nagyszõlõshöz,
Szatmárnémetihez, Tiszaújlakhoz kötõdõ szatmári térség a határmegvonást
követõen vonzásközpont nélkül maradt.9 Az elcsatolt területek és az anya-
ország között hosszú évtizedekre megszakadt a közvetlen kapcsolat, a határ-
sáv menti települések sajátosságává a kettõs perifériahelyzet, a határmenti-
ség és a halmozottan hátrányos helyzet vált. (Baranyi, 2004) A két ország
közötti összeköttetést egészen 1989-ig a térségbõl kizárólag a többórás
utazással elérhetõ Csap–Záhonyi határátkelõhely biztosította. 

Az egykori Szatmár vármegye Magyarországon maradt három járását –
Csengeri, Fehérgyarmati, Mátészalkai járás – erõteljes alulurbanizáltság jel-
lemezte. Ezt többek között az is jelzi, hogy 1969-ig a három járás egyetlen
városi rangú településsel sem rendelkezett.10 A 15. század elejétõl mezõvá-
rosi címmel rendelkezõ, Nyíregyházától bõ 100 km-re található, a megye-
székhelyhez laza szálakkal kötõdõ Fehérgyarmatot 1970-ben nyilvánították
nagyközséggé, városi címet a település csupán 1978-ban kapott. (Beluszky–
Gyõri, 2004)11 A 491. számú fõút mellett elhelyezkedõ kisváros fejlõdése az
erõltetett ütemû iparosítás nyomán a hatvanas években lódult meg, majd
az 1970-es árvizet követõen kapott újabb lendületet, miközben a térségben
található kis- és középfalvak nem tudták a Fehérgyarmatot jellemzõ fejlõ-
dés ütemét felvenni. A kistérségen belül a központ rangjára emelkedõ Fehér-
gyarmat és a körülötte található falvak alkotta hátország fejlõdési pályája
elvált egymástól, ez a sajátos fejlõdési tendencia, a „kis centrum nagy perifé-
riával” voltaképpen a mai napig jellemzi a térséget. (Lõcsei, 2002; Kiss–Lõcsei,
2005) Nem változtatott ezen a helyzeten az sem, hogy a vizsgált térségben
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erõre kaptak olyan, az átlagosnál nagyobb lélekszámú községek, melyek a
környezõ apró- és törpefalvak számára a körzetközpont szerepét töltik be.
A vizsgált települési körbõl három olyan községet emelhetünk ki – Kölcse és
Szatmárcseke mellett Tiszabecset –, melyek mind a tanácsi rendszerben,
mind napjainkban sajátos alközponti szerepkörrel rendelkeznek. A három
központ, illetve a köréjük szervezõdõ kistelepülések azonban az elmúlt év-
tizedekben egymástól eltérõ fejlõdési utat jártak be.

Legitim központ kooperatív önkormányzatokkal

A gazdagparaszti háttérrel rendelkezõ, egyszerre négy egyházi felekezetnek
helyet adó,12 kisvárosi szolgáltatásokat kínáló Kölcse nem csupán közvetlen
szomszédai, Sonkád és Fülesd, hanem a közlekedés-földrajzi szempontból
periferikus helyzetû, ukrán–magyar határ mellett fekvõ Kispalád és Botpa-
lád számára is az (al)központ szerepét tölti be. E kapcsolat azonban nem
új keletû: az 1973-ban létrehozott Kölcsei Nagyközségi Közös Tanács Sonkád
és Fülesd mellett Botpaládot és Kispaládot is magában foglalta. Az egykor
Szatmár vármegye közgyûléseinek helyet adó, fõszolgabírósági központként
is funkcionáló Kölcse Sonkáddal és Fülesddel a nyolcvanas évek közepe óta
mûködtet közös iskolát, Kölcse központtal.13 Bár a három település 1991-ben
intézményfenntartó társulást hozott létre, az együttmûködés folytonosságát
rövid idõre megakasztotta, hogy Sonkád kísérletet tett az általános iskola alsó
tagozatának hazatelepítésére. A helyi vezetés azonban rosszul mérte fel az isko-
lahasználói preferenciákat, a sonkádi szülõk ugyanis azt követõen is Kölcsére
íratták gyermekeiket, hogy a helyi általános iskola megnyitotta kapuit. A sonkádi
iskolaépületbe végül az óvodát telepítette át a szülõi véleményekkel szembe-
sülõ helyi vezetés. Az egykor a kölcsei uradalom részét képezõ, az utóbbi évti-
zedben igen erõteljesen elöregedõ, aprófaluvá fogyó Fülesd ugyan alapító
tagja az említett iskolafenntartó társulásnak, a fülesdi szülõk egy része azon-
ban iskoláskorú gyermekeit a tömegközlekedéssel könnyen megközelíthetõ
fehérgyarmati általános iskolákba íratja. 

A három település között gazdasági kapcsolatok is szövõdtek. A hetve-
nes évek elején bekövetkezett téeszegyesítést követõen Fülesd, Kölcse és
Sonkád közös téeszt mûködtetett Kossuth Mgtsz néven, melyben a kör-
nyékbeli konzervgyárak igényeit kielégítõ intenzív almatermesztés volt a
leginkább jövedelmezõ ágazat. A szerkezetátalakulás során a közös téesz
darabjaira hullott. A három falu közül egyedül Fülesdnek sikerült az úgy-
nevezett települési szintû kiválást nyélbe ütnie, a kimozdított vagyon azon-
ban végül, akárcsak a másik két községben, itt is néhány helyi vállalkozó
kezében koncentrálódott. 

A két, mára közel azonos nagyságúvá zsugorodott határszéli falu, Botpalád
és Kispalád az 1990 szeptemberében megtartott önkormányzati választások
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után levált Kölcsérõl, s közös jegyzõséget, valamint iskolafenntartó társu-
lást hozott létre. Ami a gazdasági kapcsolatokat illeti, a hatvanas évek elejé-
tõl a két falu közösen mûködtette az Új Barázda Mgtsz-t, melyben a tejelõ
szarvasmarhatartás számított húzóágazatnak, de többféle, elsõsorban nõi
munkaerõt foglalkoztató ipari melléküzemág (pl. híradástechnikai részleg,
evõeszköz-gyártó üzemegység, lakatosüzem) is mûködött. A privatizációt
követõen a téesz csökkentett létszámmal (mintegy 67 fõvel) néhány esz-
tendeig talpon maradt, a kilencvenes évek közepén azonban jogutód nél-
kül felszámolásra került. Egy szarvasmarha-hizlalással foglalkozó, korábban
téeszalkalmazottként tevékenykedõ botpaládi gazdálkodó a következõkép-
pen emlékszik vissza erre az idõszakra: „Az a 67 ember felélte az összes va-
gyonát a termelõszövetkezetnek, eladtak mindent, az utolsó gépet is.
Akik az újonnan alakult szövetkezet tagjai lettek, azok se kaptak a vagyon-
jegyükért semmit, mert az elnök, meg a fõkönyvelõ, meg az irodai dolgo-
zók szép lassan felélték az összes vagyont. Amikor feléltek mindent, bezár-
ták a szövetkezetet, ’95-ben. Egy-két ember volt tán olyan szerencsés,
hogy egy-egy fûrészt tudott kihozni.”

A Kölcse köré rendezõdõ települések közötti kapcsolatok számos területen
elmélyülni látszanak – ezek legfontosabbika a közoktatás. A kölcsei általános
iskolában a helyi, valamint a fülesdi és a sonkádi gyerekek mellett egyre
nagyobb számban jelennek meg botpaládi és kispaládi, jellemzõen nem cigány
tanulók. A folyamat hátterében az áll, hogy a Kispalád és Botpalád által közö-
sen fenntartott általános iskola a roma tanulók számának emelkedése miatt
a közelmúltban a kisebbségi oktatás bevezetése mellett döntött, ez pedig a
nem cigány szülõket arra sarkallta, hogy gyermekeiket Kölcsére írassák, ahol
a térségi átlagnál lényegesen alacsonyabb a cigány tanulók aránya. A kölcsei
általános iskola a gyermeklétszám apadása miatt rá van utalva a „Paládokról”
érkezõ gyerekekre, éppen ezért saját költségvetése terhére is hajlandó meg-
szervezni a bejáró gyerekek napi utaztatását.14 Hozzá kell tennünk, hogy a tele-
pülés nem „cigánymentes” iskola kialakítására törekszik, hiszen „itt mindig
integráltan nevelték a gyerekeket, itt egymás mellé ül a cigány és nem
cigány”, sõt felmerült a hátrányos helyzetû tanulók befogadásának gondolata
is, ám kétségtelen, hogy az iskola jelenlegi vonzerejét a környékbeli szülõk
számára éppen a cigány tanulók alacsony száma adja.

Kölcse vezetése a közigazgatási funkciók ellátása tekintetében is kooperá-
cióra törekszik: bár a közös jegyzõség létrehozásának lehetõségérõl egyelõ-
re csak a sonkádi és fülesdi önkormányzattal egyeztettek, felmerült Botpalád
és Kispalád körjegyzõségbe vonásának gondolata is. Kölcse engedményekre
is hajlandó lenne: a körjegyzõség létrehozására a Fülesden és Sonkádon
részmunkaidõben jegyzõsködõ kolléga megtartása mellett kerülne sor. Úgy
tûnik, az együttmûködés más területekre is kiterjeszthetõ. Kölcse a közel-
múltban hozta létre Fülesd és Sonkád közremûködésével az óvodafenntartó
társulást, de a szociális ellátás területén (fogyatékosok nappali ellátása,
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idõsek otthona) is keresi a kooperáció lehetõségeit a körülötte elhelyezkedõ
településekkel. Kölcse szerepét, környezetére gyakorolt befolyását a közel-
múltban kialakított fogorvosi rendelõje és ügyeleti központja15 mellett az is
növeli, hogy a határõrség kirendeltsége jelentõs, közel 200 fõs állományával
a tiszabecsi állomáshelyrõl a községben kialakított új épületbe tette át szék-
helyét. Kölcse ambíciói azonban a mikrotérségen is túlmutatnak: a község,
valamint a körülötte elhelyezkedõ falvak 2007-ben kezdeményezték a kis-
térség 49 települését integráló, a 2005-ben létrehozott Felsõ-Tisza Vidéki
Többcélú Kistérségi Társulás kettéosztását. A törekvést kezdetben lelkesen
támogató 18-20 községi vezetõ közül végül csak 14 polgármester foglalt állást a
leválás mellett, s mivel e települési kör nem alkotott kompakt földrajzi egysé-
get, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium nem tanácsolta a levá-
lásra irányuló kérvény benyújtását sem. A sikertelen leválási kísérlet ellenére
Kölcse nem tett le szándékáról, azt azonban belátta, hogy a központi szerepkör
betöltéséhez jelenlegi szolgáltatási kínálatát, térségi befolyását növelnie kell. 

A mikrotérségrõl általánosságban elmondható, hogy a tanácsi idõszak-
ban kialakult településközi kapcsolatok a rendszerváltást követõen is tarta-
lommal telítettek maradtak. Kölcse a mikrotérségi centrum szerepére jogosan
igényt tartó, a környezõ települések által legitimnek tartott, kihasználatlan
kapacitásokat és fejlõdési lehetõségeket rejtõ központ. A község mikrotér-
ségen belüli legitimitását a környezõ falvakhoz képest magasabb lakosság-
száma, kisvárosias szolgáltatásai, erõs gazdasága, ép helyi társadalma mel-
lett az adja, hogy fejlesztéseit nem szomszédai rovására, hanem a feladatok
összehangolása, esetleges megosztása révén igyekszik megvalósítani.

A funkciók megosztásán alapuló, többpólusú mikrotérség

A nagyközségi címet 1978-ban elnyert Tiszabecs szintén központi szerepet tölt
be a környezõ települések, mindenekelõtt a két törpefalu, Uszka és Magos-
liget számára.16 A Tiszabecsi Nagyközségi Közös Tanácsnak a nyolcvanas
évek végéig a két említett falu mellett Milota, Tiszacsécse és Tiszakóród is
tagja volt. (Fábián, 1997) Tiszabecs elõbb önállóan, majd Magosligettel és
Uszkával közösen tartotta fenn az Új Élet Mgtsz-t, melyben a szarvasmarha-
hizlalás és a Tisza medrére alapozott sóderkitermelõ részleg hozta a leg-
több bevételt. Emellett az építõipari és a harisnyakészítõ üzemegység, vala-
mint a ládagyár foglalkoztatta a három falu aktív korú népességét. A közös
tanácsban tagtelepülésként helyet foglaló Milotán ugyanakkor önálló téesz
(Új Élet Mgtsz) mûködött, melynek évtizedeken át prosperáló mûanyag-
ipari részlege és varrodája nemcsak a helybeliek, hanem a szomszédos tele-
püléseken élõk számára is munkaalkalmat biztosított. A nagyközségi közös
tanács további két tagja, Tiszakóród és az aprófalusi méretû Tiszacsécse
munkaképes korú lakosságát a hetvenes években bekövetkezett téeszegyesí-
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tést követõen a közös téesz (Béke Mgtsz) foglalkoztatta, melyben a legjöve-
delmezõbb ágazatnak szintén a sóderkitermelés számított.17 A szakképzett
munkaerõt igénylõ sóderkitermelés a Tiszából folyt: „A Tiszának megvolt az
a jó tulajdonsága, hogy amikor mi kiszedtük, jött egy áradás, és azokat
a gödröket feltöltötte szépen.” A sóderüzemág jelentõségét az adta, hogy biz-
tosította a likviditási hullámvölgyek áthidalását, hiszen folyamatos árbevételt
jelentett, és jól ellensúlyozta a növénytermesztés, az állattenyésztés és a faki-
termelés szezonalitását, ráadásul a sóderkitermelés rövid idõn belül vissza-
hozta a ráfordítást. Ennek ismeretében nem meglepõ, hogy a téesz felszá-
molását követõen a sóderkitermelõ részleget a szövetkezet legutolsó
elnöke privatizálta, és a mai napig kft. formájában üzemelteti, nyolc ember
számára biztosítva munkaalkalmat.

Az 1989 óta határátkelõhelyként és a nemzetközi Tisza túra állomása-
ként is számon tartott Tiszabecs óvodáját Uszkával közösen, általános isko-
láját Uszka és Magosliget közremûködésével tartja fenn. A Tiszabecsi Nagy-
községi Közös Tanács egykori tagtelepülése, Tiszakóród 1978-ban társult
Tiszacsécsével az óvoda és iskola fenntartására, mindkét intézmény Tisza-
kóródon található. Késõbb körjegyzõséget is együtt alapított a két telepü-
lés, miközben az ezres létszám körül ingadozó Milota minden tekintetben
megõrizte egyedülállóságát. Úgy tûnik azonban, hogy a paraszti hagyomá-
nyait máig számon tartó falu törekvései és tényleges lehetõségei mára el-
váltak egymástól. A tavalyi év folyamán Milotán új iskolaépületet adtak át,18

ennek ellenére az általános iskola az apadó gyermeklétszám és az iskolafenn-
tartás nehézségei miatt 2007 õszétõl Tiszakóród hatosztályos tagiskolájává
vált. Milota igen nehezen adta be a derekát és számolta fel önállóságát, a
kedvezõtlen alkupozícióban azonban gyakorlatilag csak a kisebb települé-
seket integráló két nagyobb község, Tiszakóród és Tiszabecs közti választás
kínálkozott számára. A milotai általános iskola tagintézménnyé válása, a
7–8. osztály Tiszakóródra körzetesítése felvetette az iskolaépület hasznosí-
tásának kérdését. Bár döntés egyelõre nem született, Milota vezetésében
felmerült egy térségi vonzáskörzettel rendelkezõ szakképzõ központ létre-
hozásának ötlete, melyrõl kiderült, hogy a térségi polgármesterek támoga-
tását is élvezi. Nem egyedülálló törekvésrõl van szó: pár éve Tiszabecs és
Tiszakóród is lépéseket tett a szakképzés mikrotérségen belüli lehetõségei-
nek megteremtésére. A két önkormányzat kezdeményezésére a Baktalóránt-
házán mûködõ Vay Ádám Mezõgazdasági Szakközépiskola tanárai levelezõ
képzés formájában kezdték meg a mikrotérségben élõ, szakképzettséget
szerezni kívánó felnõttek oktatását. A Baktalórántházáról ingázó szaktaná-
rok mellett a tiszabecsi és a tiszakóródi általános iskola pedagógusai is
részt vettek a képzésben, az évek során megfelezõdött elsõ és egyetlen év-
folyam 2007 nyarán érettségizett.19

A mikrotérségi települések vezetõi a jelenleg személyforgalmat bonyolító
Tiszabecs térségi szerepének további erõsödésében bíznak, remélve, hogy az
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átkelõhely rövidesen alkalmassá válik nemzetközi teherforgalom bonyolítá-
sára.20 Úgy tûnik azonban, hogy inkább csak a helyi vezetõk által megfogal-
mazott és támogatott törekvésrõl van szó, a határõrség illetékes munkatársa
szerint ugyanis „a közlekedési hálózat, a földrajzi viszonyok, stb. nem nagyon
indokolják, hogy itt óriási teherforgalmat bocsássanak ki. Legfeljebb egy
kisteherforgalom létesítése, az inkább megfelelne itt a környékbeli igények-
nek”. Hozzá kell tennünk, hogy Tiszabecsen és környékén már a személy-
forgalmi határátkelõhely megnyitása is a helyi gazdaság jelentõs mértékû
élénküléséhez, a szolgáltatások látványos bõvüléséhez vezetett.21 A térség
egyik téeszelnökbõl lett vállalkozója szerint „Tiszabecs a rendszerváltás
elõtt küllemileg, tehát ha a községképet nézzük, százszor rosszabbul nézett
ki. Most megvan az, hogy gyakorlatilag az ukránok is, vagy kárpátaljaiak
egy bizonyos fokig telephelynek, logisztikai központnak használják, és innen
megy a terítés”. A kilencvenes évek elején számos diszkont áruház, pénzváltó,
játékterem, motel, szórakozóhely telepedett meg a határátkelõhely és a tele-
pülés közötti szûk sávban. Ezeket a vállalkozásokat azonban zömében nem
helyi, hanem általában nyíregyházi, debreceni vállalkozók mûködtetik, igaz,
szinte kivétel nélkül térségi munkavállalókat foglalkoztatnak.

A mikrotérséget alkotó települések együttmûködésérõl általánosságban
elmondható, hogy azt nem a rivalizálás vagy a pozícióféltés, hanem az ész-
szerûségen alapuló feladatmegosztás jellemzi, melynek az a célja, hogy
„mindenhol maradjon valamilyen szolgáltatás”. Hozzá kell tennünk: az
egymás között megosztandó, ellátandó funkciók csak a nagyobb méretû tele-
pülések, Milota, Tiszabecs és Tiszakóród esetében tisztázódtak, a mikro-
térség aprófalvai, Magosliget, Tiszacsécse és Uszka esetében e feladatok
egyelõre csak körvonalazódnak. Tiszacsécse természeti és építészeti adott-
ságai, közelmúltban felépített, vendégfogadásra is alkalmas ifjúsági háza, illetve
a falusi vendégfogadásban fantáziát látó helyi lakosai révén joggal pályázik az
üdülõfalu szerepére. Ezzel szemben Uszkát és Magosligetet – az elmúlt év-
tizedben lejátszódott demográfiai folyamatok alapján – fenyegeti az etnikai
zárvánnyá válás veszélye.

A széttartó, legitim központ(ok) nélküli mikrotérség

Az önkormányzati társulás harmadik alközpontja, az 1960-as népszámlálás
alkalmával még több mint 2000-es lélekszámú, mára 1598 fõsre apadó
Szatmárcseke településközi kötõdéseit tekintve a rendszerváltást megelõ-
zõen a Túr ölelésében elhelyezkedõ Túristvándihoz, valamint a Tiszaháti
Területfejlesztési Önkormányzati Társulásban tagsággal nem rendelkezõ
Nagyarhoz kapcsolódott a legtöbb szállal. Közös tanácsot Szatmárcseke
Túristvándival alkotott, téeszt (Haladás Mgtsz néven) Nagyarral és Túristván-
dival együtt üzemeltetett. A Haladás Mgtsz-t országosan jegyzett, kiemelkedõen
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eredményes nagyüzemként tartották számon, amihez két tényezõ egészen
biztosan hozzájárult: egyfelõl a térségi átlagnál kedvezõbb termesztési körül-
mények, másfelõl a magas szakértelem, mely a település polgármestere
szerint abban nyilvánult meg, hogy „a területeket arra használták, amire
azok valók voltak”. Ami az egyes ágazatokat illeti, Túristvándiban a juhá-
szati ágazatot fejlesztették, Nagyarba a szarvasmarha-ágazatot telepítették,
míg a központi részlegek (gépmûhely, téesziroda) Szatmárcsekén kaptak
helyet. A faipari üzemet szintén Szatmárcsekébe (Idamajor) telepítették, de
Túristvándiban, Nagyarban is mûködtettek kisebb, a helyben jelentkezõ szük-
ségleteket kielégítõ faipari egységeket.

Ami a települések rendszerváltás utáni kapcsolatait illeti, Szatmárcseke a
Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulásban tagsággal nem ren-
delkezõ, központi funkcióját a tanácsi rendszer megszûnését követõen elve-
szítõ Penyige22 irányába orientálódott. Penyige és Szatmárcseke 2004-ben
közös jegyzõséget hozott létre, ám az együttmûködés további lehetõségei
is felvetõdnek.23 Felmerült a két települést magában foglaló iskolafenntartó
társulás létrehozásának gondolata, mivel a gyermeklétszám csökkenése –
más-más okokból – mindkét falut sújtja. A szatmárcsekei általános iskolá-
ban a létszámhiány abból fakad, hogy a település tehetõsebb lakosai el-
hordják gyermekeiket a térségi központban mûködõ iskolákba. A szat-
márcsekei iskolaigazgató szerint: „Jellemzõ a mi iskolánkra is, hogy a
szabad iskolaválasztás joga alapján a szülõ innen is elhordja a gyerekek
egy részét. Azzal indokolják, hogy jobb feltételek közé, jobb személyi és
tárgyi feltételek közé akarják a gyerekeket vinni, de az igazság az, hogy
egy-egy osztályból a roma gyerekek aránya olyan, hogy ezért hordják el.”
Rögtön meg is jegyezhetjük, hogy a Szatmárcsekén megfigyelt folyamat
nem egyedi jelenség. A térség más településein is tapasztalható, hogy a tovább-
tanulást hosszú távú befektetésnek tekintõ, magasabb társadalmi státusú
szülõk a felsõ tagozatba lépõ gyermekeiket Fehérgyarmatra, jellemzõen a
megyei fenntartásba átadott nyolcosztályos Deák Ferenc Gimnáziumba írat-
ják.24 A fehérgyarmati középiskola 1991 óta mûködtet nyolcosztályos gim-
náziumot, miközben megtartotta négyosztályos évfolyamait is. A nyolcosztá-
lyos képzést kifejezetten a térségben élõ falusi gyerekek tehetséggondozása
céljából indították, elsõsorban „a szülõi vélemények, igények alapján”.25

A szatmárcsekei általános iskolában azonban nemcsak a térségi központba
áramlás okoz létszámgondokat, hanem az is, hogy a településen élõ kis-
gyermekes családok közül több is a kínálkozó munkalehetõségek függvé-
nyében változtatja lakóhelyét, s ennek megfelelõen íratja be vagy éppen
veszi ki gyermekét a helyi nevelési-oktatási intézményekbõl. A faluban két-
három olyan, jellemzõen roma család él, mely lakóhelyét az alkalmi mun-
kák függvényében évente többször változtatja. „Megõrjítenek bennünket,
elmennek, aztán visszajönnek újra, kitelelnek itt, jönnek, hogy csináljuk
meg a papírmunkát, aztán tavasszal újra elmennek, viszik a gyerekeiket is.”
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A létszámingadozás nem csupán adminisztrációs feladatokat jelent a fenntartó
számára, hanem mûködtetési problémákat is felvet, hiszen az iskola a normatí-
vaigénylés feltételéül szabott létszámhatárokat csak a költözködõ családok
gyermekeivel együtt teljesíti. Az érintett sokgyermekes családok jellemzõen a
fõváros és Szatmárcseke között ingáznak, a végleges elköltözést az ingatlanvá-
sárlást lehetõvé tevõ anyagi erõforrások hiánya mellett a helyben lévõ, támo-
gató hálózatként funkcionáló családi, rokoni kötelékek hátráltatják.

Szatmárcsekével ellentétben Penyigén nem a térségi központ elszívó ha-
tása, hanem a korábban közös tanácsba tartozó települések, Penyige,
Kömörõ és Mánd iskolafenntartó társulásának felbomlása miatt jelentkez-
nek mûködtetési problémák.26 A rendszerváltást megelõzõen a kömörõi és
mándi felsõ tagozatosok a penyigei általános iskolában tanultak, melyet a
három települést integráló tanács közös beruházás keretében, 1989-ben
épített.27 A kilencvenes évek második felében elõbb Kömörõ, pár év múl-
tán Mánd is felbontotta a Penyigével kötött társulást. Az elõbbi a kisebbségi
oktatást a szakemberek véleménye szerint magas színvonalon folytató
túristvándi általános iskolával társult, az utóbbi a fehérgyarmati önkor-
mányzattal mélyítette el kapcsolatait. Az új társulások létrehozása ellenére
az iskolaválasztási preferenciák lényegében változatlanok maradtak, azaz a
kömörõi és a mándi gyermekek zöme a leválást követõen is a penyigei álta-
lános iskolában tanul, csakhogy a mûködtetés költségeit a penyigei önkor-
mányzat most már egyedül állja.28 A települések közötti konfliktusról úgy
hírlik, nem az iskolaügyek generálták, hanem a kárpótlás idõszakában mé-
lyült el, mivel a téeszvagyont nem sikerült mindenki megelégedésére megosz-
tani. Más vélemények szerint az apadó gyermeklétszám miatt folyamatosan
emelkedõ önkormányzati hozzájárulás mértéke ösztökélte a tagtelepüléseket
a Penyigénél tehetõsebb gesztor keresésére.

A rendszerváltást követõen közös jegyzõségbe tömörülõ Penyige és Szat-
márcseke a tervezett iskolafenntartó társulást végül nem tudta tetõ alá hozni,
a penyigei szülõk ugyanis elzárkóztak a Szatmárcsekével való együttmûkö-
dés lehetõségétõl. Penyigén egyöntetû volt a vélemény: „Ha már menni
kell, ne kifelé menjünk, hanem befelé, Fehérgyarmatra.” A szatmárcsekei
kooperációt kezdetben lelkesen támogató penyigei polgármester is arra jutott,
hogy „ha csatlakozni kell, azt csináljuk a legjobban, ha a városhoz me-
gyünk. Bukjunk felfelé”. Penyige általános iskolája a térségi központtal
folytatott egyeztetések eredményeként 2007 szeptemberétõl a fehérgyar-
mati Bárdos András Általános Iskola hatosztályos tagintézményévé vált.
Hozzá kell tennünk, hogy Fehérgyarmat egyáltalán nem fogadta lelkesen
Penyige együttmûködésre irányuló törekvését, az elmúlt években ugyanis a
kisváros igen jelentõs számban fogadta be a térség általános iskolával nem
rendelkezõ aprófalvaiból érkezõ vagy a helyi általános iskolában folyó ok-
tatás minõségével, a tanulók összetételével elégedetlen szülõk gyermekeit.
A térségi központban mûködõ két általános iskola osztálylétszámai e folya-
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matok nyomán a törvény által meghatározott maximális létszám fölé emel-
kedtek, mindezt csupán az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaköz-
pont (OKÉV) és a fenntartó külön engedélye tette lehetõvé. Fehérgyarmat
vezetése ennek ellenére nem gondolkodik iskolabõvítésen, hiszen tisztá-
ban van azzal, hogy „a mostani zsúfoltság kizárólag a szülõi döntésekbõl
ered, de nincs garancia arra, hogy tartósan megmaradjon ez a létszám”.
Fehérgyarmat végül olyan intézményfenntartó társulást hozott létre
Penyigével, melyben kikötötte, hogy a központtól alig hat kilométerre fek-
võ Penyige megüresedõ iskolaépületébe gyerekeket helyez ki túlzsúfolttá
váló iskoláiból. A 21. századi követelményeknek megfelelõen felújított álta-
lános iskolával rendelkezõ, de a cigány gyerekek kiugróan magas számával
jellemezhetõ Szatmárcseke végül társ nélkül maradt, így most (Botpalád-
hoz, Túristvándihoz hasonlóan) a kisebbségi oktatás bevezetésében látja a
talpon maradás egyetlen lehetséges eszközét. 

A fentiekben bemutatott mikrotérség szemléletes példája az önállóságukat,
korábbi pozíciójukat féltve õrzõ települések együttmûködés-képtelenségének.
A konfliktusok elsõsorban abból erednek, hogy a mikrotérségben sem termé-
szetes, szerves fejlõdés eredményeként, sem központi beavatkozás nyomán
nem alakultak ki legitim központok. Így most több település is vetélkedik egy-
mással a gesztori pozícióért és a kisebb falvak támogatásának megszerzéséért.

Új társulási tendenciák a Tiszaháton

A 13 községet integráló, annak idején közös pályázatok megvalósítására
létrehozott Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás jelentõsége
és mozgástere a 49 település közremûködésével 2005-ben létrehozott Felsõ-
Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás megalakulása óta egyre inkább
háttérbe szorul. A történethez tartozik, hogy a Fehérgyarmati kistérség terü-
letén mûködõ önkormányzati társulások kezdetben három önálló többcélú
társulás kialakítását fontolgatták, ezt azonban a törvényi keretek nem tették
lehetõvé. A többcélú társulás mûködtetésével kapcsolatos adminisztrációs
és koordinációs feladatokat ellátó munkaszervezet székhelye a térség
egyetlen városa, Fehérgyarmat lett, igaz, erre a posztra az ambiciózus helyi
vezetéssel rendelkezõ Túristvándi is igényt tartott, a társulást alkotó tagte-
lepülések azonban szavazatukkal a térségi központot erõsítették meg. 

A 49 települést számláló többcélú társulást nyolc kisebb egységre, mikro-
térségre osztották fel, e mikrotérségek határai azonban egyelõre igen kép-
lékenyek, számos település az új struktúrában most keresi a helyét és lehet-
séges partnerét. Mint ezt a Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati
Tárulás tagtelepülései esetében láthattuk, konfliktusok elsõsorban azok-
ban a mikrotérségekben mutatkoznak, melyekben nem alakultak ki legitim
központok, így most egyszerre két-három település is igényt tart az alközpont
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pozíciójára. Ebben a pillanatban nehezen megválaszolható kérdés, hogy a
kialakuló struktúrában hol lesz a Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás helye. A jelenlegi folyamatok alapján az tûnik a legvalószínûbb-
nek, hogy a három kisebb egységre tagolódó térségben Kölcse szerepe fel-
erõsödik, a meglévõ szolgáltatások mellett újakkal bõvülõ község a közeli
jövõben – Fehérgyarmat mellett – a Tiszahát multifunkcionális (al)köz-
pontjává válhat. A kisebb központoknak ezzel szemben legfeljebb arra van
esélye, hogy megfelelõ szakemberekkel és mobilizálható szolgáltatásokkal
egy-egy közszolgáltatás esetében vezetõ szerepet vívjanak ki maguknak.
Ebben a szereposztásban Tiszakóród számára az alapfokú, Milota számára
a középfokú oktatási központ szerepe kínálkozik, Tiszabecs az alapfokú
oktatás mellett közigazgatási, gazdasági téren tehet szert a jelenleginél na-
gyobb befolyásra apró- és törpefalvak alkotta környezetében.

Adottságok és örökségek – a Tiszahát gazdaságtörténeti sajátosságai

A Fehérgyarmati kistérség gazdaságát természetföldrajzi adottságaiból fakadóan
a korábbi idõszakokban is az agrárágazat túlsúlya jellemezte, területén csupán
néhány kisebb élelmiszer-ipari üzem, malom, szeszfõzde, ecetgyár, olajsaj-
toló mûködött.29 A szatmár-beregi terület legnagyobb foglalkoztatási kapa-
citással rendelkezõ ipari üzemei az 1945 elõtti idõszakban a központokba
(Kisvárda, Nagykálló, Nyírbátor, Nyíregyháza, Vásárosnamény) koncentrálódó
dohánybeváltók voltak, melyek idényszerûen több száz, esetenként 500–600
fõt, javarészt nõi munkaerõt foglalkoztattak. (Grasseli, 1979) Az államosítást
követõen a Nyíregyházi Dohányfermentáló Gyár biztosította a felvevõpiacot
a térség dohánytermesztéssel foglalkozó gazdálkodói, majd téeszei számára.
Az agrárágazat fentiekben említett dominanciájára utalnak az 1945. évi statisz-
tikai adatok, melyek szerint a szatmári területen a lakosság 82%-a volt paraszt,
5%-a munkás, 13%-a egyéb foglalkozású. (László, 1993) A térség mezõgazda-
ságát ebben az idõszakban a hagyományos, egymásra épülõ földmûvelés és
állattenyésztés jellemezte, mely a szántó, a rét és a legelõ hármasságán ala-
pult. (Fazekas, 1994) Emellett a vizsgált települések jelentõs gyümölcstermõ
területekkel, úgynevezett ártéri dzsungelgyümölcsösökkel rendelkeztek.
Országszerte ismert gyümölcstermõ területként emlegették Kölcsét, Szatmár-
csekét, Penyigét, valamint Tunyogmatolcsot. (Gyarmathy, 1990) 

A szatmári térséget a szövetkezetesítést megelõzõen a birtokszerkezet elap-
rózottsága, a kis- és törpebirtokok túlsúlya jellemezte. (Botár, 1975) Ennek
részben az volt az oka, hogy a korábban a nagybirtokok dominanciájával
jellemezhetõ térségbõl az ezer holdon felüli birtokok zöme a trianoni határ-
megvonást követõen az ukrán és román oldalra került.30 (Gyarmathy, 1993)
A birtokszerkezet elaprózottságán sem az 1920. évi XXXVI. tc., sem az
1924. évi VII. tc. nem változtatott, s az 1945. évi földreform is csak igen lassan
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kibontakozó folyamatokat indított el.31 (Filep, 1975) A Fehérgyarmati kis-
térséget jellemzõ agrártúlsúly az államszocializmus idõszakában is fennma-
radt, ezen a helyzeten lényegében nem változtatott a hatvanas években fel-
gyorsuló iparfejlesztés sem. A térségben megjelenõ ipari foglalkoztatók
(pl. a mérleggyártással foglalkozó, hódmezõvásárhelyi anyavállalattal rendel-
kezõ Metripond, a fémipari termékeket elõállító Fe-Fa-Fém Vállalat, a háztar-
tási kisgépekhez motorokat gyártó ikladi központú Ipari Mûszergyár)
ugyanis szinte kivétel nélkül egy-egy nagyobb ipari üzem gyáregységeként
telepedtek meg Fehérgyarmaton, a nagy tömegben rendelkezésre álló olcsó
munkaerõre alapozva tevékenységüket. (Barta, 1986; Gyarmathy, 1990)

A gyenge, alacsony eltartóképességgel rendelkezõ helyi gazdaság miatt
a térségben igen magas volt az ingázók aránya. Még 1990-ben is a foglal-
koztatottak kétötöde (közel 5000 munkavállaló) ingázott a nagyobb von-
zásközpontokba. (Harsányi–Harsányi–Nagy, 2005) Ahogy a térség egyik
polgármestere fogalmaz: „Fehérgyarmatra általában inkább a könnyû-
ipar volt jellemzõ, varrodák, a Hódikötnek volt valami kötödéje, építõipar,
tehát zömmel ez. Késõbb volt ipari létesítmény is, tehát ilyen finommecha-
nika, de a zöme a férfi lakosságnak valahol Tatabánya környékén, Dunán-
túlon, Székesfehérváron, Budapesten dolgozott.” A távolsági ingázókat elsõ-
sorban a határszéli települések bocsátották ki, mindenekelõtt Kispalád,
Botpalád, Uszka és Magosliget: „A busz Kispaládról indult, Botlapádot
érintette, de mire Kölcsébe ért, meg is telt.” Általánosságban elmondható,
hogy az ingázás egyfelõl a képzetlen munkaerõt érintette, másfelõl azon
paraszti hátterû munkavállalókat, akik a téeszesítés elõl menekültek az ipa-
ri szektorba.32 Az egyik térségi polgármester szerint az ingázás szinte kizá-
rólag a férfi lakosságot érintette: „A férfiak közül a téeszesítés után sokan
feketevonatoztak, tehát az építõiparba jártak el, többnyire Budapesten és
Tatabánya környékén, a nõk azok viszont téesztagok voltak és a termelõ-
szövetkezetben dolgoztak.” Hozzá kell tennünk, hogy bár az államszocia-
lizmus idõszakában mindvégig magas volt az ingázók aránya, a térség mun-
kavállalóit idõben változó ingázási szokások jellemezték. Míg a hatvanas
években a helyi ipar alulfejlettsége33 folytán az ingázás a Szabolcs-Szatmár
megyén túli ipari központokba irányult, addig a nyolcvanas években a helyi
(elsõsorban telephelyi) ipar megerõsödése nyomán a megyén belüli ingá-
zás vált erõteljessé.34

A mezõgazdaság foglalkoztatásban betöltött jelentõségére utal, hogy az
ágazat még 1990-ben is a helyben foglalkoztatottak kétötödét szívta fel, negye-
dét a szinte kizárólag Fehérgyarmatra szûkülõ ipar, fennmaradó részét pedig
a többi, szolgáltatási jellegû ágazat. A Fehérgyarmati kistérség területén talál-
ható legnagyobb (körülbelül 500 fõs) mezõgazdasági foglalkoztató a Mátészalka
központtal mûködõ Szamosmenti Állami Tangazdaság volt, amely a térség
több településén (például Kölcse, Sonkád) rendelkezett telephellyel. A mezõ-
gazdasági munkaerõ fennmaradó részét a térségi téeszek foglalkoztatták,
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melyekben a termõhelyi adottságokkal összefüggésben a szarvasmarha-
ágazat és a keleti piacokra támaszkodó almatermesztés számított húzóága-
zatnak. A vizsgált 13 településen az 1960-as évek elsõ felében 16 téesz mû-
ködött, melyek száma a hetvenes években bekövetkezõ téeszegyesítést
követõen harmadára csökkent. Az alacsony mezõgazdasági béreket a hely-
ben foglalkoztatott munkaerõ a háztáji kistermeléssel egészítette ki, ami a
nagyüzemi profilhoz illeszkedve jobbára tejelõ szarvasmarha-tartást, vala-
mint intenzív kertészeti tevékenységet, elsõsorban gyümölcs-, zöldség- és
dohánytermesztést foglalt magában. A térség sikerszövetkezetében, a Hala-
dás Mgtsz-ben35 középvezetõi beosztásban foglalkoztatott, ma polgármes-
terként tevékenykedõ interjúalany szerint „a szövetkezet mint megélhetési
lehetõség körülbelül egy olyan 60 százalékban biztosította a lakosságnak
a megélhetését, éppen ezért otthon még meg kellett lenni a kis háztáji
gazdaságnak, annak az egy-két tehénnek vagy három tehénnek, hogy
a tejpénzzel kiegészítve fizetést tudott bõvíteni, lakást felújítani, autót
venni, televíziót venni. Tehát nem volt annyira fenékig tejfel a szövetkezeti
idõszak, annyi, hogy volt munkahelye, családi pótlékja, háztájija.”

A vizsgált térség társadalmi-gazdasági fejlõdése szempontjából a téesz-
idõszak fontos momentuma a szövetkezeti gazdálkodás eszméje iránt elköte-
lezett, helyi gyökerû agrárértelmiség téeszekben való megjelenése. A nagy-
üzemi termelés fortélyait és a termõhelyi adottságokat jól ismerõ
agrárszakemberek jelenléte nem csupán a termelés hatékonyságának növe-
lése miatt volt döntõ jelentõségû a térségben, hanem a helyi problémák
megoldása iránt elkötelezett értelmiségi réteg létrejötte szempontjából is.
Egy tiszakóródi születésû, a helyi téeszben ágazatvezetõként tevékenykedõ,
ma 800 hektáros gazdaságot mûködtetõ, a legutóbbi választások idején a
polgármesteri posztért (sikertelenül) induló interjúalany szerint „amíg ide
nem kerültünk mi, fiatal szakemberek, addig itt a legmagasabb iskolai
végzettség a tánciskola volt. Lett egy helyi értelmiség, és akkor egy kicsit
megindítottuk az eseményeket. Tehát összejött egy fiatal banda, az elnök
hülyét kapott, hogy mi milyeneket tudunk.” A nyolcvanas években a tér-
ség mezõgazdasági nagyüzemeiben komoly technológiai fejlesztések indul-
tak, melyeket a helyi társadalomban presztízzsel bíró, ambiciózus agrárér-
telmiség vezényelt le. A térségi téeszek vezetõinek, középvezetõinek helyi
társadalom iránti elkötelezettségére, beágyazottságára utal, hogy a rend-
szerváltást követõen igen nagy számban jelentek meg a települési önkor-
mányzatok vezetõi garnitúrájában. Ezt példázza többek között az is, hogy a
vizsgált 13 település polgármestere közül tíz érkezett a szövetkezeti szek-
torból, jellemzõen középvezetõi pozícióból.
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Gazdasági, társadalmi folyamatok a szerkezetátalakulást követõen 

Foglalkoztatási aktivitás

A 2001. évi népszámlálás szerint a Fehérgyarmati kistérségben foglalkoztatot-
tak alig 8%-ának (7,6%) biztosít munkalehetõséget a mezõgazdaság, miköz-
ben az ipari szektorban (29%) és különösen a szolgáltató ágazatban (63,4%)
foglalkoztatottak aránya a rendszerváltás óta jelentõs mértékben növeke-
dett. A foglalkoztatás szerkezetének átalakulása, a gazdaság tercierizáló-
dása mellett fel kell hívnunk a figyelmet arra a számadatra, mely szerint a
foglalkoztatás jelenlegi szintje az 1990. évinek mindössze 60%-a. Az elvesz-
tett 40% a munkanélküliek, nyugdíjasok, eltartottak, illetve a nem legális
keretek között munkát vállalók táborát gyarapítja. A gazdaságilag aktívak
mindössze a népesség háromtizedét alkotják, ehhez az inaktív keresõk
40%-os, az eltartottak 30%-os aránya párosul. Az inaktívak magas aránya a
térség több településén (pl. Fülesd, Tiszacsécse) tapasztalható elöregedés
mellett elsõsorban abból ered, hogy a tömeges leépítések miatt a szerkezet-
átalakulás elsõ periódusában a térségben drámai méreteket öltött a rok-
kantsági nyugdíjba menekülés. (Malakuczi, 2005) Az inaktívvá, munkanélkü-
livé válók körébõl verbuválódtak legnagyobb számban a falusi társadalom
mélyszegénységbe sodródó, egzisztenciálisan ellehetetlenülõ, Márkus István
által újszegényeknek nevezett csoportjai. (Márkus, 1991b)

Az államszocializmus évtizedeiben erõteljes munkaerõ-kibocsátónak szá-
mító Fehérgyarmati kistérségben a 2001. évi népszámlálás szerint a munkaerõ
34%-a (mintegy 2986 fõ) ingázott a munkahelyére. A legnagyobb foglalkoz-
tatási vonzerõvel a térségi központ rendelkezik, ahol a munkahelyek két-
ötödét nem helyi munkaerõvel töltik be a foglalkoztatók. Hozzátehetjük,
Fehérgyarmat rendszerint a közvetlen szomszédságában helyet foglaló tele-
pülési körbõl vonz munkavállalókat, az ennél messzebb fekvõ falvakból a köz-
lekedési infrastruktúra hiányosságai miatt nehézkes a napi bejárás. A térségi
központ vállalkozásai közül kettõ (Papp-Ker Kft., Fipkersz Kft.) tart fenn saját
buszjáratot dolgozói számára, akik jellemzõen mûszakos munkákat végeznek.
Fehérgyarmat mellett a speciális munkaerõigénnyel rendelkezõ tiszabecsi
határátkelõhely vonz más településekrõl jelentõs számú dolgozót. A térség-
ben igen komoly presztízsû vám- és pénzügyõrség megközelítõleg 180 fõt
foglalkoztat, az állomány alapvetõen környékbeliekbõl tevõdik össze. A lét-
számkeretet azonban mára gyakorlatilag feltöltötték, igaz, „jelentkezõ, az
lenne bõven. Van mindig, érdeklõdnek, de most már tényleg abban a
helyzetben vagyunk, amikor nincs lehetõség.” Az ingázás, különösen a távol-
sági munkavállalás kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy annak pontos arányai-
ról igen nehéz képet alkotnunk, hiszen az ingázók jelentõs része a fekete
foglalkoztatás keretei között vállal munkát. A térségben készített interjúk
szerint napjainkban elsõsorban az építõipar vonzza távoli városokba (elsõ-
sorban Budapestre) a helyben megfelelõ munkalehetõséget nem találó lako-
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sokat. Úgy tûnik, az ingázó munkavállalókat nem annyira a helyi munkale-
hetõségek hiánya, mint inkább a térségben szokásos fizetéseket gyakran
három-négyszeresen meghaladó béreket kínáló nagyvárosi munkahelyek
késztetik a heti, nem ritkán havi ingázásra.

A munkanélküliség alakulása a Tiszaháton

A Fehérgyarmati kistérségben már a nyolcvanas évek elején 2000 fõre becsül-
ték az úgynevezett mobilizálható munkaerõ, azaz a munkahely hiányában
háztartásbeliként, eltartottként tevékenykedõ, potenciális munkavállalók
számát. Az elsõ munkanélküliek 1989-ben jelentek meg a térségben, zömük
a távolsági ingázók közül, valamint a mátészalkai székhellyel mûködõ
Szamosmenti Állami Tangazdaságból került ki. A többi térségi foglalkoztatót
csak 1992-ben érte el a leépítési hullám. Ennek eredményeként 1993-ban
5000 fölé emelkedett a munkanélküliek száma. Ebben az esztendõben az
aktív korúak 26%-a nem rendelkezett munkahellyel. A munkanélküliség
arányát nagymértékben befolyásolta, hogy 1995-ben, 1998-ban és 2001-ben
árvizek sújtották a térséget, a közhasznú és közmunka keretében történõ
foglalkoztatás ezekben az években jelentõs mértékben csökkentette a
munkanélküliek számát.36 A 2004-es esztendõben ismét emelkedni kezdett
a munkanélküliség: „Újból jöttek a létszámleépítések a térségben, a cégek
kevesebb foglalkoztatottal oldják meg a termelésüket” – magyarázza a jelen-
séget a fehérgyarmati munkaügyi kirendeltség vezetõje. A munkanélküliek
körében a kilencvenes évek elején magas volt az alacsony iskolai végzettsé-
gûek valamint a válságágazatokból kikerülõ szakmunkások száma. Az utóbbi
években a munkanélküliek egyre inkább a fiatalabb korosztályokból kerül-
nek ki, egy részük gyest letöltõ családanya, másik részük középkorosztály-
hoz tartozó férfi. Ez utóbbi csoport felülreprezentáltságának oka, hogy
egyrészt a kisméretû, tõkehiányos családi gazdaságok mára kifulladtak,
másrészt az ingázás társadalmi presztízse, lehetõségei is csökkentek. Növe-
kedett a pályakezdõ munkanélküliek száma is, ami többek között a sorkato-
nai szolgálat megszûnésével áll összefüggésben. A térségi munkanélküliekre
vonatkozó statisztikák szerint a férfiak és a nõk aránya az álláskeresõk köré-
ben közel azonos (51 és 49%). A képzettséget tekintve a munkanélküliek
legnagyobb része kimondottan alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik:
a nyolcosztályos, vagy alacsonyabb végzettséggel rendelkezõk aránya 35%,
zöme érettségizett, illetve szakmunkás végzettségû, míg a diplomás munka-
nélküliek aránya alig 1,5%-ot tesz ki.

A helyi gazdaság lassú regenerálódásának eredményeként napjainkra
térségi szinten 16%-ra csökkent a munkanélküliség, már ami a regisztrált
álláskeresõk arányát illeti.37 (Balcsók, 2001) Ha azonban az adatokat egy-
egy település szintjén vizsgáljuk, 30–40%-os munkanélküliségrõl is beszá-
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molhatunk, különösen a határszéli települések esetében: 2006-ban Uszkán
43%, Magosligeten 38%, Kispaládon 38%, Tiszacsécsén 34%, Milotán 32%,
Tiszabecsen 28% volt az állásnélküliek munkaképes korú népességen belüli
aránya. E falvakban a korábban egyetlen munkaadónak számító téesz fel-
számolása után számottevõ foglalkoztatási kapacitással rendelkezõ vállal-
kozások nem nõttek ki a helyi gazdaságból. Erre utal az a számadat, mely
szerint a Fehérgyarmati kistérségben az ezer lakosra jutó társas vállalkozások
száma a megyei átlagnak mindössze 60%-a. Ennél alacsonyabb mutatószá-
mok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 11 statisztikai kistérsége közül csupán
a Baktalórántházi, valamint az Ibrány-Nagyhalászi kistérséget jellemzik.38

Az egyéni vállalkozásokkal azonban más a helyzet, e zömében mezõgazda-
sági és kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások ugyanis a megyei
átlagot meghaladó arányban vannak jelen a Fehérgyarmati kistérségben, amit
csupán a köztudottan jó mutatókkal rendelkezõ Nyíregyházi kistérség elõz
meg. Hozzá kell tennünk, hogy a térségi településeken bejegyzett vállalko-
zások mûködtetõinek jelentõs része nem helyben élõ, a helyi közösségbe
ágyazott vállalkozó, hanem olyan cégtulajdonos, akit egy-egy mûhelyként,
telephelyként hasznosítható téeszingatlan vagy az olcsó munkaerõ vonzott
a településre. Különösen a térségben az utóbbi években megszaporodó, a Tisza
kínálta lehetõségekben és a háborítatlan természeti környezetben,39 vala-
mint a helyi hagyományok és termékek eladhatóságában lehetõséget látó
közel kétszáz turisztikai vállalkozás között találunk nagy számban városok-
ból: Budapestrõl, Nyíregyházáról, Debrecenbõl tartósan vagy szezon idejére
kitelepült vállalkozásokat. A turisztika kapcsán nyomban meg is jegyezhet-
jük, több községben (pl. Túristvándiban) a települési önkormányzatok
ösztönzésére és támogatásával alakultak falusi turizmussal foglalkozó helyi
vállalkozások. E vendéglátóhelyek azonban egyelõre csak a nyári szezon-
ban, különösen az önkormányzati kezdeményezésre elindított Szatmári
Fesztivál40 idejére vonzanak turistákat a térségbe.41

A nem legális jövedelemszerzés lehetõségei 

A gazdaságstatisztikai adatok értelmezésekor tekintetbe kell vennünk a
nem legális jövedelemszerzés csatornáit, mindenekelõtt a mezõgazdasági
szezonmunkákat (gyümölcs-, uborkaszedés, birkanyírás stb.), melyek nem
csupán a helyi munkaerõt mozgósítják, de Ukrajnából, Romániából is töme-
gesen vonzanak munkaerõt a térségbe. (Juhászné, 2006) S nem hagyhatjuk
figyelmen kívül a tömegmédiumokban gyakran emlegetett üzemanyag-
csempészetet sem, ami a tapasztalatok szerint egyszerre jelent többletbevé-
telt az autóval rendelkezõ munkanélküliek, valamint az olcsóbb üzem-
anyag beszerzésében érdekelt gazdálkodók számára. (Sallai, 2002; Marik,
2006) Általánosságban elmondható, hogy az üzemanyag-csempészet „az itteni
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lakosság boldogulásának egy fõ forrása… Az a fiatal, aki rá van kény-
szerítve, tehát nem tud elmenni a Dunántúlra, meg ide, meg amoda dol-
gozni, de többet akar, mondjuk, mint napi egy féldeci, egy sör, évente egy
munkásruha, meg egy pár gumicsizma, valahol belekényszerül. És jó
pénz van benne.” A benzin- és bevásárlóturizmus vonzáskörzete nem csu-
pán Fehérgyarmatig, hanem Nyíregyházáig, Debrecenig, Hajdúszoboszlóig
terjed, a két ország közötti árszínvonalbeli különbség csökkenése miatt
azonban egyre inkább a határszéli településekre koncentrálódik. (Borboly–
Horváth–Kovách–Nagy, 2002) A rendszerváltás elsõ évtizedében a határszé-
len megjelent az embercsempészet is, ami a határõr-kirendeltség vezetése
szerint „nemzetközi szinten szervezett dolog, az itteniek a határátlépés
mellett esetenként az ország más részeibe történõ eljutást segítették. […]
Az egész határsávban estek kísértésbe emberek, de messzebbrõl érkezett
szervezõket is letartóztattak a térségben.” 42

Körkép – régi-új szereplõk az ipari szektorban

Mint erre korábban kitértünk, a térség nem mezõgazdasági jellegû foglal-
koztatói szinte kivétel nélkül a telephelyi ipar részeként jelentek meg Fehér-
gyarmaton, számuk látványosan az 1970-es árvizet követõen emelkedett
meg. Ezen ipari gyáregységek közül a rendszerváltozást követõen több is
talpon maradt, igaz, zömük a korábbinál alacsonyabb foglalkoztatási kapa-
citással, s a végbement specializáció eredményeként szûkebbre szabott
profillal rendelkezik. A Fehérgyarmaton található vállalkozások közül az
alábbiakban csupán azokat vesszük szemügyre, amelyek alkalmazotti lét-
száma, tõkeereje, térségen belüli gazdasági hatása ezt indokolttá teszi.
Elöljáróban azonban annyit leszögezhetünk, hogy a térségben mûködõ
nagy foglalkoztatók közül elsõsorban azok tudtak sikeresen alkalmazkodni
a változó gazdasági körülményekhez, melyek idõben felismerték és a vesz-
teséges tevékenységekrõl leválasztották a nyereséges üzletágakat, valamint
a hazai mellett nemzetközi üzleti partneri hálózatot alakítottak ki. 

A térségi központban mûködõ vállalkozások közül a fémipari tevékeny-
séget folytató cégek emelkednek ki, melyek többsége a nyolcvanas évek-
ben telepedett meg Fehérgyarmaton. 1986-ban kezdte meg mûködését az
ikladi Ipari Mûszergyár üzemegysége, melyben háztartási kisgépekhez
gyártottak villanymotorokat. A vállalat a környékbeli téeszek ipari mellék-
üzemágaival együttmûködve szerelte össze a különféle villamosipari beren-
dezéseket. A szerkezetátalakulást követõen is talpon maradó cég ma
FEVILL-Electric Kft.43 néven mûködik, s egy német cég beszállítójaként fûnyí-
ró gépekhez gyárt villanymotorokat. A vállalatnál végbement fejlõdés üte-
mét érzékelteti, hogy a foglalkoztatottak száma a kezdeti 325 fõrõl közel
500 fõre emelkedett, igaz, a létszám szezonálisan ingadozik. 
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Hasonló fémipari profillal telepedett meg Fehérgyarmaton a Nyíregyházi
Mezõgép Vállalat gyáregysége is, amely a nyolcvanas években a Szovjetunió-
ba exportált lakókocsikhoz gyártott alkatrészeket. A ma Fipkersz Kft. néven
mûködõ gyáregységet a nyolcvanas évek végén a térség legmagasabb átlag-
bér-színvonallal rendelkezõ üzemeként tartották számon. Az 1986-ban 281
fõt foglalkoztató vállalat a rendszerváltást követõen újjászervezte üzleti part-
neri hálózatát: a jelenleg 250 fõt foglalkoztató cég tengerentúli megrende-
lõk számára készít kábelkorbácsokat, valamint aszfaltvágó berendezéseket.
Részben a szerkezetalakulás nehézségeit átvészelõ Fipkersz Kft. vonzotta Fehér-
gyarmatra a Relabor Kft.-t, a 280 fõt foglalkoztató cég 1998-ban telepedett
meg a kisvárosban. Az eredetileg esztergomi illetõségû, a Szamosmenti Állami
Tangazdaság telephelyét megvásárló vállalat a Fipkersz Kft. beszállítójaként
megváltozott munkaképességû dolgozókat foglalkoztat. 

A korábban az egyik legjelentõsebb nehézipari foglalkoztatónak számító
FETEFÉM Szövetkezet44 a fenti vállalkozásoktól eltérõ utat járt be. Az 1983-ban
megalakult fémipari üzem az országban egyedülálló profillal rendelkezett,
az itt dolgozók rozsdamentes krómnikkel alapanyagból tálaló- és evõesz-
közöket gyártottak. A térségi téeszek ipari melléküzemágai közül több is
a FETEFÉM Szövetkezet beszállítójaként tevékenykedett. A szövetkezet a
nyolcvanas évek végéig 200 fõ körüli alkalmazotti létszámmal üzemelt, a szer-
kezetátalakulást követõen azonban a foglalkoztatottak száma 100 fõre apadt.
A vállalatot végül 60 fõvel vette át egy finn érdekeltségû cég, mely ma Hack-
man Evõeszközgyár és Kereskedelmi Kft. néven mûködteti az üzemet. 

A térség nõi munkaerejének foglalkoztatásában a rendszerváltást meg-
elõzõen igen jelentõs szerepet töltött be két könnyûipari üzem. A hódmezõ-
vásárhelyi anyavállalattal rendelkezõ Hódmezõvásárhelyi Divat- és Kötött-
árugyár fehérgyarmati üzemegysége több mint félezer ember számára
kínált munkalehetõséget. A térségben a legalacsonyabb átlagbér-színvonal-
lal rendelkezõ üzem a rendszerváltozást követõen a felszámolás sorsára jutott,
a cég vezetõi ugyanis ésszerûtlennek ítélték a fehérgyarmati telephely továb-
bi mûködtetését. A Hódiköt üzeme mellett az 1951-ben megalakult Szamos-
menti Ruhaipari Szövetkezet foglalkoztatta a nõi munkaerõ zömét. A rend-
szerváltást megelõzõen 340 fõs létszámmal rendelkezõ szövetkezetben
nõi- és lánykaruha-készítés folyt, zömében szovjet megrendelésre, kisebb
részben nyugati (francia, német) piacokra. Ez utóbbi kapcsolatokat a rend-
szerváltást követõen a cég vezetõi igyekeztek elmélyíteni, ennek köszönhetõ,
hogy a könnyûiparban mutatkozó válság ellenére a vállalkozás talpon maradt,
s szûkre szabott foglalkoztatási kapacitásával (100 fõ) tovább bõvíti a térség
munkahelyválasztékát. 

A Fehérgyarmati kistérségben az átalakulást megelõzõen több feldolgozó-
üzem is mûködött. Ezek közül a rendszerváltást követõen csupán kettõ
maradt talpon: a Fehérgyarmati Konzervgyár utódszervezeteként tevékeny-
kedõ Papp-Ker Kft., valamint a vizsgált térségre foglalkoztatási vonzerõt nem
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gyakorló, ám a helyben megtermelt termékek értékesítése szempontjából
kulcsszerepet játszó Csegöldi Konzervgyár utódszervezete, a VÉPISZ Szö-
vetkezet. Az 1982-ben létrehozott fehérgyarmati konzervüzem a rendszer-
váltást megelõzõen 200 fõt foglalkoztatott állandó jelleggel.45 A folyamatos-
ság biztosítása érdekében a téli idõszakban cukrot, lisztet, stb. csomagoltak
az itt dolgozók. A konzervipari alapanyagot részben a térségben, részben
Ukrajnában, Romániában felvásárló üzem történetében a kilencvenes évek
elsõ fele felfelé ívelõ idõszaknak számított, ekkortájt 600 fõhöz közelített
az alkalmazotti létszám. A keleti piacok összeomlását követõen a konzerv-
üzem megrendelései drámai mértékben estek vissza, a cég az Ukrajnába
költözést fontolgatta, végül azonban a Nyírtason polgármesteri feladatokat
ellátó cégtulajdonos a kft. felszámolása mellett döntött – ez éppen a kuta-
tás idején zajlott.

Ami a térség legjelentõsebb ipari foglalkoztatóinak további sorsát illeti,
általánosságban elmondható, hogy a nyolcvanas években a vállalatok sike-
res mûködésének egyik alapja az alacsonyan képzett, nagy tömegben ren-
delkezésre álló helyi munkaerõ volt, ami mára a fennmaradás legnagyobb
akadálya lett. A térségi foglalkoztatók ugyanis képzett, munkatapasztalatok-
kal, megfelelõ szakismerettel rendelkezõ munkaerõ hiányában nem képe-
sek a nemzetközi partnerek minõségi termékek iránti keresletét tartósan
és megfelelõ színvonalon kielégíteni. A nagyobb ipari üzemek tulajdonosai
részint a technológia korszerûsítésével, az emberi munkaerõ kiiktatásával,
részint a munkaerõ képzésének megszervezésével igyekeznek csökkenteni
e sajátos erõforráshiányt. Több nagyüzem tulajdonosa ukrán, román munka-
erõ alkalmazásán is gondolkodik, a napi ingázást, a gyakorta több mûsza-
kos munkát kínáló üzemek elérését azonban a határforgalom nehézkessége
egyelõre nem teszi lehetõvé.

Az agrárágazat talpon maradó szereplõi

A Fehérgyarmati kistérségben jelentõs területekkel rendelkezõ, a térség
legnagyobb mezõgazdasági foglalkoztatójának számító Szamosmenti Állami
Tangazdaság a rendszerváltást követõen felszámolásra került.46 Az állami
gazdaság vagyonának legnagyobb részét a szántóföldi növénytermesztéssel
foglalkozó AGROKER Kft. vásárolta fel, valamint a csaholci székhellyel mûkö-
dõ, olasz érdekeltségû Erdõhát Limuzin Kft., amely az állami gazdaság állat-
tartó telepére tartott igényt. A családi vállalkozás Olaszországban mûköd-
tet egy húsfeldolgozót, a csaholci hízómarha telepen mindössze 10 fõ a
foglalkoztatottak száma. A tangazdaság romjain alapozta meg tevékenységét
a Tranzit-Ker Kft. is, amely víziszárnyas-tenyésztéssel foglalkozik. A több-
százezer darabos liba- és kacsaállománnyal rendelkezõ kft. a térségen belül
Csengerben, Panyolán, Zsarolyán mûködtet telephelyet, de vannak érde-
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keltségei Békés megyében is. A térség másik, az elõbbinél jóval kisebb (20
ezer darabos) libaállománnyal rendelkezõ vállalkozása a B-Trió Kft., mely
Túristvándiban és Cégénydányádon mûködtet egy-egy telephelyet.

A szerkezetátalakulás elsõ szakaszában a vizsgált térség számos települé-
sén történtek kísérletek a téeszek megmentésére. A profiltisztítás, létszámle-
építés mozgatói a szövetkezeti forma iránt elkötelezett tulajdonosi csoportok,
leggyakrabban a nagyüzemek felsõ- és középvezetõi voltak. E kísérletek
azonban nem annyira a likviditási problémák, mint inkább a résztulajdonos
tagság részérõl jelentkezõ bizalomhiány miatt, kudarcba fulladtak. A tiszacsé-
csei téesz középvezetõje a következõképpen emlékszik vissza a térségben
általánosnak mondható folyamatra: „Megpróbáltunk itt önállóan egy kis
szövetkezetet létrehozni ’94-ben, vagy ’95-ben, aztán három évig ment ez
a közös dolog. […] Összességében 40–45 embert foglalkoztattunk, folytat-
tuk a ládagyártást, erdõt kaptunk, volt egy kis fûrészüzemünk, volt szán-
tó is, gyümölcsös is. Az állattenyésztésre nem mentünk rá, mert akkor
már nem volt jó kondícióban az állattenyésztés. [...] Késõbb itt is egyre
inkább elõtérbe került az, hogy mindenki a saját boldogulását vette ala-
pul, az emberek megérezték az ízét annak, ha õk kivisznek valamit, azt
õk pénzzé tudják tenni. Úgy láttuk, hogy két lehetõség van a téesz vezeté-
se elõtt, az egyik az, hogy feléljük a meglévõ vagyont, vagy a másik az,
hogy korrekt módon elszámolunk a tagjainkkal, és akkor mindenki hoz-
zájut valamihez. Ezt az utóbbit választottuk.” 

A privatizáció eredményeként a térségben csupán a penyigei Zöldmezõ
Szövetkezet, valamint a fehérgyarmati Kis-Túr Szövetkezet maradt talpon. A tár-
sas vállalkozássá alakuló téeszek közül legsikeresebb a Csaholcon mûködõ,
szövetkezetbõl 2003-ban Erdõhát Rt.-vé alakult cég. A vállalkozás termelõ-,
szolgáltató- és kereskedelmi tevékenységet folytat, valamint a térség szá-
mos településén (többek között Túristvándiban, Botpaládon, Kispaládon)
bérel kiterjedt szántóterületeket. 

Ami az új szervezeteket illeti, Csegöldön, Csengerben, Jánkmajtison,
Kölcsén, Sonkádon, valamint Tisztaberken a termelés értékesítésében
meghatározó szerepet játszó, EU-konform Termelõ és Értékesítõ Szerveze-
tek (TÉSZ-ek) alakultak. A térségi TÉSZ-eket azonban szinte kivétel nélkül
a korábbi integrátorok hozták létre, tehát nem alulról szervezõdõ, terme-
lõk által alapított szervezetekrõl van szó. A térség egyetlen, termelõk által
létrehozott szervezete, a Sonkádra bejegyzett Túrmelléki TÉSZ az integrá-
tor TÉSZ-ek szorításában nem tudta elérni a mûködés feltételéül szabott
árbevételt, így néhány éves mûködést követõen beszüntette tevékenységét.
A TÉSZ-ek, legyenek akár termelõk, akár integrátorok által létrehozott
szervezetek, vitathatatlan szerepet játszanak a térségben zajló termelés és
értékesítés koordinációjában, a tejtermelés visszaszorulását követõen ugyan-
is a helyben élõ, kisebb-nagyobb földterülettel rendelkezõ termelõk a gyü-
mölcs- és zöldségtermesztésbõl remélnek bevételt. A zöldség- és gyümölcs-
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termesztés szerepének növekedésével párhuzamosan több hûtõház léte-
sült a térségben, többek között Fehérgyarmaton, Kölcsén, Tiszaberken. Az
almatermesztéshez kapcsolódóan számos léüzem alakult az elmúlt évek-
ben, a térség almatermesztõi elsõsorban Kölcsére, Nagyszekeresre, illetve a
német érdekeltségû, almasûrítmények forgalmazásával foglalkozó vásáros-
naményi üzembe szállítják terményeiket. 

A sertéstenyésztés napjainkra teljes mértékben visszaszorult a térségben,
de a tehenészetek, hízómarha-telepek zömét is felszámolták. Jelentõs kapa-
citással rendelkezõ tejfeldolgozó legközelebb Mátészalkán, valamint Nyír-
egyházán mûködik, ám a Fehérgyarmati kistérségben megtermelt tej legna-
gyobb része nem itt ér célba, mivel azt egy, a Vásárosnaményi kistérségben,
Penészleken mûködõ sajtüzem vásárolja fel. A cég a térség több településé-
rõl, például Kispaládról, Botpaládról, Tiszabecsrõl gyûjti be a tejet. A hûtõ-
kocsi ugyan házhoz megy, ám meglehetõen alacsony áron vásárolja fel a tejet.
A térségi tejtermelõk felvásárlóval szembeni kedvezõtlen alkupozíciója abból
ered, hogy többségük az elmúlt években értékesítette tejkvótáját, a legális
értékesítés feltételéül szabott kvóta nélkül pedig elesett a nagyobb bevételt
biztosító felvásárlók piacaitól. A vizsgált térség legtöbb településén tapasz-
talható, hogy „a tulajdonosok úgy gondolták, kvótára nem lesz szükség,
mert a Tejipari Vállalat nagyon keveset fizetett a tejért, a végén már nem
is nagyon kellett ez a tej, mert a feltételeknek nem felelt meg, ez a közös
csordában való tartás kizárta azt a feltételt, hogy nagyüzemi feldolgozás
legyen a tejbõl”. A tejtermelõ gazdaságok a tejkvóta értékesítését követõen
húshasznú szarvasmarha-tenyésztésre álltak át, ám egyelõre nem függesz-
tették fel a mellékjövedelmet biztosító tejtermelést sem.

Az agrártársadalom tagozódása

Az alacsony szintû mezõgazdasági foglalkoztatás mellett a Fehérgyarmati
kistérségben tömeges a mezõgazdasággal egyéni gazdálkodóként, kister-
melõként, illetve melléktevékenység formájában foglalkozók tábora. Ahogy
a térség egyik falugazdásza fogalmaz: „Itt családon belül mindenkinek
van földje, a lányomnak, a fiamnak, nekem is, meg az asszonynak is, itt
mindenkinek van földje.” Errõl tanúskodnak a 2000. évi Általános Mezõ-
gazdasági Összeírás adatai is, melyek szerint a Fehérgyarmati statisztikai
kistérségben élõk fele (!) folytat valamilyen formában mezõgazdasági tevé-
kenységet. A mezõgazdasági szempontból hasznosítható területen 2000-
ben mintegy 8500 egyéni gazdaság, valamint 54 gazdasági szervezet oszto-
zott, de a gazdasági méretet el nem érõ gazdaságok száma is 3000 fölött
volt.47 A rendelkezésre álló mezõgazdasági statisztikák szerint a szerkezet-
átalakulást követõen a térség, miként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egésze,
egyéni gazdaság-túlsúlyossá vált. (Kovács–Bihari, 2001) Erre utalnak többek
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között a földhasználati adatok, melyek szerint a termõterület 80%-án egyé-
ni gazdaságok, 20%-án gazdasági szervezetek osztoznak. Az állatállomány
vonatkozásában némileg kiegyenlítettebb a kép: 60–40% az arány, termé-
szetesen az egyéni gazdaságok javára. 

Ami a gazdálkodók által használt földterület megoszlását illeti, az egyéni
gazdaságokról elmondható, hogy zömük (52%) egy hektár alatti területet
mûvel. Az 1–5 hektár közötti területen gazdálkodók a termelõk harmadát
teszik ki, az ennél nagyobb földterületet mûvelõk aránya igen csekély. 

A földhasználat elaprózottságának hátterében a kisparaszti gazdálkodás
hagyományai mellett valószínûleg szerepet játszanak az adózási szabályok
is, melyek a parcellák családtagok közötti szétíratására késztetik a földtulaj-
donosokat. Annak ellenére, hogy a földhasználók körében túlsúlyban vannak
az öt hektárnál kisebb egyéni gazdaságok, megindult egy lassú koncentrá-
ciós folyamat, ám a megerõsödõ gazdaságok foglalkoztatási hatása térségi
szinten egyelõre csekély, mivel elsõsorban önfoglalkoztatást, illetve sze-
zonmunkákat biztosítanak. A térség egyéni gazdaságainak zöme vegyes,
több lábon álló paraszti gazdaságként regisztráltatta magát, míg a gazdasági
szervezeteknél az országos tendenciákhoz hasonlóan az erõteljes speciali-
záció jelei mutatkoznak.48 (Harcsa–Kovách, 1996) 

A térségben tömegesen jelenlévõ törpegazdaságokkal kapcsolatban
megjegyezhetjük, hogy az azonos méretû kisüzemek a gazdálkodói habitus
vonatkozásában rendkívül heterogén képet mutatnak. A térségi kisüzemek
közös vonása talán csak az, hogy a mezõgazdasági tevékenység valameny-
nyiük esetében fontos, ha nem egyetlen eszköze a társadalmi tagság fenn-
tartásának, a marginalizálódás megakadályozásának. Úgy is fogalmazha-
tunk, hogy a mezõgazdasági tevékenység, legyen az a ház körüli kertben
folytatott uborkázás, vagy a kisállattenyésztés takarmányigényét kielégítõ
kukoricatermesztés, a bevételek mellett értelmes napi elfoglaltságot, erköl-
csi tartást ad mûvelõinek. A térséget jellemzõ kisüzemi túlsúlyosság mellett
a téeszek közép- és felsõvezetõi körébõl kinõtt egy, a gazdaságát vállalko-
zásszerûen mûködtetõ gazdaréteg, egy-egy településen két-három gazdál-
kodó, akik átlagosan 300–500 hektáros földterületet mûvelnek. (Mezõ,
2001) E gazdaréteg nem annyira a foglalkoztatásban játszott szerepe, mint
inkább a termelés szervezésében, a termékértékesítés koordinációjában
vállalt feladatai folytán kulcsfontosságú a térség kisüzemei számára. A tér-
ség integrátorai közül egy szatmárcsekei telephellyel rendelkezõ, középpa-
raszti szülõi háttérû, a helyi társadalomba igen erõteljesen beágyazott gaz-
dálkodót emelhetünk ki. A német és olasz piacokra madáreleség-kukoricát
termelõ vállalkozás közel 100 térségi termelõ számára biztosít értékesítési
lehetõséget: „Hát ez durván egy olyan 85–90 ember, itt a térségben, hát
úgy, hogy Magosligettõl felfelé Fehérgyarmatig. Ez összességében egy olyan
1000–1200 hektár. […] Na most itt a környéken én ezeket az embereket
ismerem, tehát 90 százalékát ismerem, megbízhatóak. Mindenki behozza ide
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saját maga, és innen koordinálom.” A bizalom oda-vissza mûködik, az érté-
kesítés biztonságát az évek során megtapasztaló térségi kistermelõk abban az
esetben is a szóban forgó agrárvállalkozónál értékesítik terményüket, ha lenne
lehetõségük a magasabb áron történõ, ám kívülrõl jött felvásárlóknak történõ
terményeladásra. Ez a fajta bizalom ugyanakkor kötelez is: a szatmárcsekei
terményfelvásárló a gabonapiac kockázatait egymaga viseli, s abban az eset-
ben is rendezi tartozását a gazdáknak, ha olasz, német partnerei még nem
teljesítették fizetési kötelezettségeiket.

A vállalkozások és a társadalmi-gazdasági környezet

Paradox módon a nagygazdaságok a térséget jellemzõ magas munkanélküliség
ellenére munkaerõhiánnyal küszködnek, más megfogalmazásban nélkülözik
a vállalkozás iránt lojális, megbízható munkaerõt. Az interjúk tapasztalatai
szerint annak, hogy a térségi munkavállalók bojkottálják a munkaerõ-
igénnyel rendelkezõ helyi agrárvállalkozásokat, a segélyszerû jövedelmek-
kel közel azonos összegû mezõgazdasági munkabérek mellett az erõsen
egalitáriánus társadalomszemlélet az oka, mely az 1945 elõtti társadalom-
szerkezetbõl eredeztethetõ. A kollektivizálást megelõzõen ugyanis a térségi
falvak társadalmát hasonló méretû kisparaszti gazdaságok egymás mellett
éléseként, homogén gazdatársadalomként írhatjuk le, melyben nem voltak
kirívó társadalmi különbségek. A helyi társadalomban ebbõl eredõen a mai
napig rendkívül erõteljes az a meggyõzõdés, hogy a gazdagodás mindig
csak mások elszegényedése árán mehet végbe, éppen ezért a gazdagság
kötelez, s számtalan, olykor nem gazdasági jellegû szívességek sorát rója
tulajdonosára.49 Egy botpaládi, 180 hektáros földterületet mûvelõ agrárvál-
lalkozó a következõképpen számol be a vállalkozására nehezedõ kötele-
zettségekrõl: „Gazdasági szempontból mi nagyon sokat próbáltunk itt
tenni, mikor kezdték itt adni a kis földtámogatásokat, mi nagyon sokat
segítettünk, a mienket megcsinálta a feleségem egy óra alatt, de utána
még megcsinált másik százat, szinte az egész faluét mi rendeztük. Aztán
almaeladástól vetõmagbeszerzésig, értékesítésig mindenben segíteni pró-
báltunk, de utána megkaptam, hogy mennyit loptam én ezen. Ahhoz, hogy
valamit elfogadjanak, az embernek borzasztóan könyökölni kellett.”

Az egyoldalú szívességnyújtás ugyanakkor sajátos lekötelezettségi háló-
zatot, úgynevezett kliens-patrónus viszonyt teremt, amely lehetõvé teszi a mun-
kaerõhiánnyal küszködõ vállalkozások munkaerõigényének alkalmankénti
vagy akár rendszeres kielégítését. A szívességek nyomán kialakuló aszim-
metrikus kapcsolatok fenntartása tehát valójában a vállalkozók hosszú távú
érdeke, hiszen csak így biztosítható a folyamatos munkaerõ-utánpótlás. A fen-
tieket példázza annak a 800 hektáros, juhtenyésztéssel foglalkozó térségi
vállalkozónak a sorsa, aki különféle kedvezményekkel, alkalmi szívességekkel
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igyekszik helyben tartani, lekötelezni a munkaerõt. „Ezekkel a fiúkkal az a
baj, hogy ha õ nekem eljön dolgozni, akkor õ nekem a cselédem, de akik
itt dolgoznak nálam fiúk, még olyat nem tudtak kérni tõlem, hogy én azt ne
intéztem volna el nekik, mert most van egy akciós bútor, most azt aka-
rom megvenni, most a fiam autót vett, egy kicsit csavarjunk rajta. Tehát
nem cseléd, bejön, iszunk egy kávét, megbeszéljük a hogyan továbbot.”
A fentieket azzal egészíthetjük ki, hogy a szóban forgó vállalkozó alkalma-
zottaival a családi kapcsolati mintát imitáló viszonyt teremt, hogy tartósan
kielégíthesse vállalkozása munkaerõ-szükségletét.

A térségi agrárvállalkozások a munkaerõigényt gyakorta a határ túlolda-
láról érkezõ ukrán és román munkaerõ alkalmazásával igyekeznek kielégí-
teni, illetve a távlati beruházások tervezésekor a kevésbé munkaerõ-igényes,
gépesíthetõ ágazatok irányába mozdulnak el. Gyakori eset, hogy a vállalko-
zások nem idegen munkaerõre, hanem a vállalkozás iránt elkötelezett,
megbízható családtagok, közeli rokonok munkaerejére alapozzák mûködé-
süket. Ennek egyik szemléletes példája az a szatmárcsekei agrárvállalkozás,
melyben a családtagok a nagyapától az unokáig képviseltetik magukat.
„A papa kényszervállalkozásával indítottunk, ez egyéni vállalkozás volt,
aztán majd valamikor 2001-ben átalakultunk kft.-vé, öt embernek ez
már másképp nem ment. Tehát tulajdonképpen a család, a családtagok,
ugyanúgy megmaradt az édesapám, a nejem, tehát ez tulajdonképpen
egy családi vállalkozás, csak most kft.-nek hívják. […] A vállalkozásban
a két gyerek is benne van, meg a nõvérem. A nõvérem kezdettõl fogva, lévén
pénzügyi szakon indult el, õ csinálja a könyvelést. A keresztfiam az egye-
tem után fogja váltani a nejemet az ügyvezetésben, hogy állása is legyen,
ne menjen el itt 100 ezer, vagy 120 ezer forintért rabszolgának máshova,
hanem csinálja a maga sajátját, de keressen is akkor.” Más kutatások
eredményeibõl ismert, hogy a vagyongyarapodást ellenségesen, de leg-
alábbis bizalmatlanul szemlélõ társadalmi környezet a vállalkozás tovább-
fejlõdését, növekedését korlátozza, e vállalkozások ugyanis nem tudják a
szûkebb családon kívülre tolni mûködési mezõjüket. (Kuczi, 2000)

Úgy tûnik, hogy az egalitáriánus társadalomszemlélet nem csupán mun-
kaerõ-piaci problémákat vet fel, hanem a térség gazdaságainak birtokgyara-
pítási törekvéseit is igen erõteljesen korlátozza. A földeladási szándékkal
rendelkezõ tulajdonosok ugyanis gyakorta inkább távoli vállalkozásoknak
adják tovább parcelláikat, mintsem hogy a helyi gazdálkodók bõvítési törek-
véseit lehetõvé tegyék.50 Ahogy egy birtokgyarapítást fontolgató túristvándi
gazdálkodó fogalmaz: „Mondjam ki? Nekünk nem adnak el földet. […] Mi
már próbálkoztunk, de azt mondták: »Mire nektek?« […] Hamarabb el-
adják XY-nak, mint nekünk. És ez egy nagyon helytelen dolog, én biztos,
hogy nem engedném azt, hogy Túristvándi határára idegen tegye rá a
kezét, ha van a faluban rá vevõ, olyan tehetõs, aki meg tudja venni. Hát
megadnánk mi is érte ugyanazt az árat!” Egy közepes méretû gazdaság
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tulajdonosa pedig arról panaszkodik, hogy nem csupán a földvásárlás le-
hetõségeit, de a földbérlést is akadályozza a helyi társadalom vagyongyara-
podással szembeni rosszallása. „Nagyon sok földet, amit mi is bérelhetnénk,
már elhalásznak elõlünk. Nem helyiek, hanem egy csaholci vállalkozó. Mi
most vettünk meg egy kéthektáros területet, úgy, hogy ráígértünk. A csaholci
vállalkozó kilencezret adott volna érte aranykoronánként, mi meg adtunk
12 500 forintot. Muszáj volt, ha lenne rá pénzünk, vennénk többet is.” 

A térség nagyobb gazdálkodói munkahelyi és baráti kapcsolataikra jel-
lemzõ módon csak a vállalkozás indításánál támaszkodtak, elsõsorban az
alapvetõ termelési eszközök beszerzése, összeszerelése során. A munkahelyi
és baráti kapcsolatok a tapasztalatok szerint mobilizálhatók voltak a terme-
lési eszközök téeszbõl történõ kimozdítása során is. A korábban a téeszben
dolgozó, majd kényszerbõl vagy önként vállalkozásba kezdõ gazdálkodók a
saját eszközök megvásárlását lehetõvé tevõ tõke felhalmozásáig általában közö-
sen használták a privatizált erõgépeket. E kapcsolatok – a közösen használt
vagyon körüli elszámolási nehézségek miatt – egy idõ után a vállalkozás
hatékony mûködtetésének akadályaivá váltak, így a folyamat végpontján a
közös vagyon leggyakrabban egy kézbe koncentrálódott. Egy tiszakóródi
gazdálkodó a következõképpen emlékszik vissza vállalkozása elindításának
körülményeire: „Akik kijöttek velünk [a téeszbõl], azok nyugdíjasok voltak,
akik látták, hogy nekik innen egy kis pénzük lesz. Amikor kijöttünk tisztes-
ségesen, õk azt mondták, hogy õk nem akarnak gazdálkodni, meg nem bír-
nak, és akkor mi értékben tõle megvettük. Tehát mondjuk kihoztak egy
MTZ-t öten, na akkor én kiszállok belõle, akkor én is kiszállok, na ekkor
ezt milyen értéken hoztátok ki? Ha volt benne egynegyed része, akkor azt
megkapta, parázs pénzhez jutott, õ meg eszközhöz jutott. Ha mindenkinek
kellett az eszköz, akkor kisorsolták és az alapján fizették ki egymást.”

Kutatási tapasztalataink szerint a vállalkozásalapítás és a mûködés elsõ
szakaszában a gazdálkodók nem a piac játékszabályai szerint szervezték
kapcsolatrendszereiket, hanem olyan gazdálkodói mintákhoz, kialakult
gyakorlatokhoz nyúltak vissza, melyek korábban a helyi gazdatársadalmat
jellemezték. A rendszerváltás elsõ éveiben induló vállalkozások voltakép-
pen a téeszidõszakban is sikerrel mûködtetett, reciprocitással jellemezhetõ
szívességi kapcsolatokat igyekeztek továbbvinni.51 Egy korábban már emlí-
tett szatmárcsekei téesz-középvezetõ, ma a térség legnagyobb gabonainteg-
rátora a következõképpen idézi fel a vállalkozásalapítás idõszakát. „Az in-
dulásnál megvettem az alapvetõ gépeket, tulajdonképpen ócskavasat
vettünk, aztán vannak bennünk ilyen gépész érzékek is, és akkor azt
megpróbáltuk rendbe tenni, rendbe raktuk, egy-két éves dolog, aztán lehe-
tett újat venni. A szomszédom mûhelyfõnök volt, õ segített, barátaim jöt-
tek, tehát akkor ez ilyen segítségbe ment, nekik volt akkor olyan egy hektár
földjük, vagy kettõ, aztán elvitték a traktort, megtárcsázták, elvetették.
Vagy én elvetettem nekik, hogy mondjam, segítettünk egymáson.”
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A kölcsönös szívességi kapcsolatokon alapuló együttmûködés azonban
egyes partnerek inkorrektsége, a kötelezettségek elmulasztása, illetve az
idõben elhúzódó szívességek számon tartásának nehézsége miatt sok eset-
ben nem volt fenntartható, éppen ezért helyébe a pontos elszámoláson
alapuló, s jobban ellenõrizhetõ piaci viszony lépett. E folyamat szemlélte-
tésére a már említett tiszakóródi juhtenyésztõ vállalkozót idézzük, aki kez-
detben szimmetrikus cserekapcsolatokon alapuló hálózatokat mûködtetett,
a tõkefelhalmozást követõen azonban a piac játékszabályai szerint rendezte
át kapcsolatait. „Én 1992-ben kint voltam Németországban. A gazdától
elkért a bátyja egy kombinátort, egy olyan eszközt, amit ha jön valaki,
én azt szó nélkül odaadom, és akkor megnézte az órát, elvitte, visszahozta
és akkor a testvérének adott három márkát. Hát mondom, ez micsoda
dolog, micsoda smucig népség. És akkor rá kellett jönnöm itthon, hogy ez
a teljesen normális, mert nem mindegy, hogy én kérek kölcsön egy pótko-
csit, vagy én kérek kölcsön mondjuk egy kaszát, mert a kettõ nem ugyan-
az. Vagy van közösen egy eszközünk, és közösen kijavítjuk az eszközt,
csak énnekem tíz hektárt kombájnolt ez az eszköz, a másiknak meg har-
mincat, de ötven-ötven százalékban javíttatjuk. Na most a pontos elszá-
molás a hosszú barátság titka, akkor ennek is van egy tarifája, meg a
szállításnak is van egy tarifája, meg a kaszálásnak is, és akkor én azt
mondom, hogy lekaszáltam tíz hektárt, az ötvenezer forint, te voltál
nekem szállítani, az harmincezer forint. Nem muszáj ezt rögtön kifizetni,
hanem akkor egy idõpontban leülünk, hogy na akkor csináljunk egy elszá-
molást, és akkor azt mondjuk, hogy nesze, én tartozok neked ötezerrel,
vagy húszezerrel, és akkor normálisan mûködik a dolog. Mert rájöttünk
a saját bõrünkön, hogy nem mindegy, hogy ki miért megy, tehát nem
mindegy, hogy én szállítani, vagy rendsodrózni megyek, vagy én szántani
megyek, mert a végeredmény nem ugyanaz, de ennek is van egy érteke,
meg annak is van egy értéke, csak össze kell vezetni és akkor mûködik.” 

A piac szabályai alapján szervezõdõ kapcsolatok preferálása elsõsorban a
nagyobb gazdaságok tulajdonosait jellemzi, a forrás- és eszközhiányos kisüze-
mek tulajdonosai azonban változatlanul a kölcsönös szívességek sorozatán ala-
puló, szimmetrikus kapcsolatokat részesítik elõnyben. Ahogy egy 16 hektáron
gazdálkodó túristvándi lakos fogalmaz: „A haverokkal oldom meg a vetést,
segítünk itt egymásnak. Én szólok neki, hogy ’gyere vetni’, utána megyek én
is valamit csinálni. Most például vetett nekem az egyik fiú, én meg vegysze-
reztem neki. Mi itt hárman-négyen összedolgozunk […] Én nem is tudom,
hogy alakult ki ez a kör, ismertük egymást régebbrõl.” E kapcsolatok közös
jellemzõje, hogy a természetben nyújtott szívességeket természetben segítik
vissza egymásnak a csereviszonyok címzettjei, azaz a szívességi hálózaton belül
egyáltalán nincsen pénzmozgás. Ennek részben a pénzhiány, részben a több-
szálú, a szigorú értelemben vett üzleti kapcsolatnál összetettebb bizalmi
viszony az oka, mely nem tûri a rokoni, baráti szívességek forintosítását. 
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A térség agrárvállalkozásainak üzleti-partneri kapcsolatait tekintve leszö-
gezhetjük, hogy azok a vállalkozás mérete mellett igen erõteljesen függenek
a vállalkozó helyi társadalomba való beágyazottságától. A térségi kisvállal-
kozások talpon maradása szempontjából a kölcsönös szívességnyújtáson
alapuló, horizontális kapcsolatok tûnnek nélkülözhetetlennek, e kapcsola-
tok biztosítják ugyanis a megmaradáshoz szükséges alapvetõ tõkefajtákat,
mindenekelõtt a megfelelõ munkaeszközt és szaktudást, estenként a hiányzó
munkaerõt. Más a helyzet a középvállalkozói léptéket meghaladó gazdasági
szereplõkkel, akik vállalkozásuk mûködtetése során tradicionális (családi,
rokoni, baráti) kötõdéseik mellett az eltérõ társadalmi környezetûeket össze-
kötõ, a szakirodalom által gyenge kötéseknek52 nevezett viszonyrendszerekre
is támaszkodnak. Sõt, az üzleti kapcsolatok áttekinthetõsége érdekében egy
bizonyos méreten túl a vállalkozások igyekeznek a jobban ellenõrizhetõ piaci
kapcsolatokkal kiváltani erõs kötéseiket.

Egy kulcságazat: az uborkatermesztés szerepe a Tiszaháton

A Tiszaháton élõk jelentõs részét érintõ jövedelemszerzõ tevékenység az
uborkatermesztés, melynek korábban nem voltak hagyományai a vizsgált
települési körben.53 A támrendszeres (kordonos) uborkatermesztés a rend-
szerváltást követõen magánkézbe került konzervüzemek integrátori tevé-
kenysége folytán terjedt el és vált bevett jövedelemkiegészítõ tevékenység-
gé a térségben. Bár az uborkatermesztésben részt vesznek a termesztéshez
szükséges földterülettel, termelõi infrastruktúrával rendelkezõ középüze-
mek is, a tevékenységgel a kisüzemi méretekben (jellemzõen a ház körüli
telkeken, zártkertekben) termelõk foglalkoznak legnagyobb arányban. Ahogy
az egyik térségi polgármester fogalmaz: „A rendesebbje uborkázik, sokan,
aki meg akar élni, meg szeret is dolgozni, azok uborkáznak. […] Az
uborkatermesztés az a ház körüli kertekben megy, itt a faluban egy telek
300 ölnél kezdõdik, azon már szinte mindent meg tud termelni.” A tevé-
kenység a kora nyártól õszig terjedõ idõszakban biztosít mellékjövedelmet
az uborkatermesztésbe bekapcsolódó családok számára, a befolyó jövedel-
met általában kisebb beruházásokra, például beiskolázásra, a téli tüzelõ
megvásárlására, a ház felújítására fordítják az érintettek. Az uborkatermesz-
téssel foglalkozó kisüzemek a mezõgazdasági tevékenységhez való viszo-
nyuk, foglalkozási hátterük, távlati terveik, gazdálkodói habitusuk szerint
heterogén képet mutatnak, legfontosabb jellemzõik alapján három csoport
rajzolódik ki körükben. 

1. Hagyományos paraszti gazdálkodásba illesztett kisüzemek. Az uborka-
termesztõk meghatározó csoportját alkotják azon hajdani téeszalkalmazot-
tak, akik a privatizáció során nem jutottak jelentõs földvagyonhoz, így jelen-
leg a kis kockázat-kis haszon elvét követõ, több lábon álló vegyes paraszti
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gazdaságokat mûködtetnek. E gazdálkodói csoportot alacsony fokú koope-
rációs hajlandóság és egyfajta óvatos gazdálkodói szemlélet jellemzi, mely
a gazdaság jelenlegi méretének fenntartásában, valamint a komolyabb be-
ruházások, technológiai fejlesztések visszafogásában nyilvánul meg. Az
uborkatermesztés e termelõk esetében a gazdaság sokadik lába, azaz az ubor-
ka mellett egyéb zöldséget, gyümölcsöt is termesztenek, illetve kisüzemi
méretekben jószágtartással foglalkoznak. 

2. Specializált kisüzemek. Létszámukat tekintve igen jelentõs termesztõi
csoportot képeznek az egykor ingázó életmódot folytató, a szerkezetátala-
kulást követõen azonban munka nélkül maradó, illetve öregségi, rokkant-
sági nyugdíjba kényszerülõ, más lehetõség híján mezõgazdasági tevékeny-
ségbe kezdõ helyi lakosok. E termelõi csoportba sorolhatjuk azon, más
ágazatokban munkahellyel rendelkezõ térségi munkavállalókat is, akik
egyéb jövedelemkiegészítõ lehetõség híján kezdtek uborkatermesztéssel
foglalkozni. E termelõi csoport általában csak az uborkatermesztésre korlá-
tozza mezõgazdasági tevékenységét, tõkehiányát pedig formális termelõi
hálózatokhoz való csatlakozással (leggyakrabban TÉSZ-integráció révén)
igyekszik kompenzálni.

3. Önkormányzati integráció keretében termelõ kisüzemek. A kisterme-
lõk karakteres csoportját alkotják a térség roma gazdálkodói, akik a rend-
szerváltást megelõzõen elsõsorban az ingázók táborát gyarapították, illetve
a helyi téeszekben segédmunkásként, betanított munkásként tevékenyked-
tek. Ez a termelõi csoport az esetek többségében az önkormányzatok által
koordinált szociális földprogram keretében kezdett mezõgazdasággal
foglalkozni, közülük néhányan idõközben leváltak az önkormányzati támo-
gató hálózatról, s immár önállóan szervezik az általában kis volumenben
folyó uborkatermesztést. Esetükben a gazdálkodói kultúra elsajátításában
az önkormányzati ösztönzés mellett szerepet játszott a térségben mûködõ
kisegyház, a Szabad Keresztény Gyülekezet,54 melynek tagjai (szak)tanács-
adást biztosítottak a mezõgazdasági tevékenységet folytatni szándékozó,
ám a termelésben járatlan gyülekezeti társak számára. A szóban forgó gyü-
lekezet, illetve annak tagsága e termelõi csoport számára mintaadó szere-
pet töltött be, alapvetõ információkhoz, a termeléssel, értékesítéssel kap-
csolatos ismeretekhez juttatva a jövedelemszerzés lehetõségeit keresõ
térségi romákat. 

Mindhárom csoport számára kulcsfontosságúak azok az ukrán és a román
határ túloldaláról érkezõ szezonmunkások, akik a tavasztól õszig terjedõ
idõszakban a térség uborkatermesztõ gazdaságaiban vállalnak munkát. A sze-
zonmunkások köre az interjúk tapasztalatai szerint rendkívül heterogén,
nyári szabadságukat töltõ pedagógusokat, orvosokat éppúgy találunk körük-
ben, mint az év nagyobb részében munka nélkül tengõdõ, segélyszerû jöve-
delmekbõl élõ, a szezonmunkák idején többnyire a munkaadóknál elszállásolt
családokat. Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy a szezonmunkásokra
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nem csupán a tehetõsebb gazdaságok tulajdonosai tartanak igényt, hanem
például azok a boldogulni akaró, a paraszti társadalom normáihoz igazodó
roma családok is, amelyek olyan jelentõs volumenben vállalnak uborkát,
hogy annak mûvelését, betakarítását a családi munkaerõvel nem tudják
biztosítani. Új tendencia, hogy a Fehérgyarmati kistérségben a határon túlról
érkezõ szezonmunkások száma erõteljesen csökken. Mindez a térség gazdál-
kodóival készített interjúk szerint abból fakad, hogy az uborkatermesztés for-
télyait elsajátító határon túliak immár a saját hazájukban, a saját zártkertjeik-
ben megtermelt uborka révén szolgálják ki az olcsóbb termeltetési költségek
miatt Ukrajnába, Romániába telepedõ konzervüzemek szükségleteit. 

A térségben zajló uborkatermesztés szempontjából kulcsszereplõknek
tekinthetõk a felvásárlók is, akik gyakran maguk is folytatnak termelõi tevé-
kenységet. A felvásárlók általában a helyi társadalomba beágyazott szerep-
lõk, nem ritkán a közepes méretû gazdaságok nõtagjai, akik a felvásárlói
tevékenységet a családi gazdasággal összefüggõ adminisztrációs feladataik
mellett látják el valamely környékbeli TÉSZ vagy konzervüzem megbízásá-
ból. A felvásárlói feladatok rendszerint nem csupán a terménybegyûjtésre
korlátozódnak, hanem a vetõmag-, palánta- és vegyszerkihelyezést, szakta-
nácsadást, sõt esetenként a kifizetések lebonyolítását is magukban foglal-
ják. A kifizetések általában heti rendszerességgel történnek, de arra is akad
példa, hogy az uborkatermesztõ havonta, vagy a folyamat végpontján, egy
összegben kéri ki felhalmozott jövedelmét. A pénz kezelésének átruházása a
felvásárlóra a termesztõk, és a gyakran 15–20 termelõvel kapcsolatban álló
felvásárló között sajátos bizalmi viszonyt feltételez. Gyakran elõfordul, hogy
az uborkatermesztést õstermelõi igazolvány birtokában végzõk a felvásárlót
bízzák meg a befolyó jövedelmek pontos számontartásával, illetve a kedve-
zõbb adózás miatt a termesztésben részt vevõ családtagok közötti szétírással.

Az évek során sokszereplõssé terebélyesedõ uborkatermesztõi hálóza-
tokról általánosságban elmondható, hogy egy megbízható, átlátható terme-
lõi-értékesítési körbe kapcsolják be a térség kistermelõit. A kisebb termelõ-
ket egyetlen „szervezetbe” tömörítõ hálózat valójában a tranzakciós
költségeket csökkenti a gazdasági környezetben jelentkezõ bizonytalansá-
gok együttes kiküszöbölését, az alkuk számának csökkentését biztosítva a
hálózat elvárásaihoz alkalmazkodó résztvevõk számára. A térség uborkater-
melõi hálózatait a hálózatelmélet szempontjából is érdemes szemügyre
vennünk. Ennek kapcsán elsõsorban a termelõi hálózatok azon jellegzetes-
ségére kell felhívnunk a figyelmet, hogy e hálózatok többnyire hasonló
(hátrányos) társadalmi helyzetû csoportokat kötnek össze, azaz inkább sûrû,
megkötõ jellegû, egynemû kapcsolatokat kínálnak tagjaik számára, mint-
sem a hídszerû kapcsolatoknak nevezett, a társadalmi érvényesülést elõse-
gítõ gyenge kötéseket. Más kutatási tapasztalatokból ismert, hogy az erõs
kötések emocionális, mentális tartalmuk miatt nélkülözhetetlenek a meg-
élhetési gondokkal küszködõ társadalmi csoportok számára, e kapcsolatok
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mobilizáló hatása azonban igen csekély. (Granovetter, 1973; Messing,
2006) A térségi termelõi hálózatok ezzel együtt vitathatatlan szerepet ját-
szanak a Fehérgyarmati kistérségben élõk között mutatkozó jövedelmi kü-
lönbségek mérséklésében, a leszakadó társadalmi csoportok életszínvona-
lának emelésében.

A téeszfunkciókat átvállaló termelõ önkormányzatok 

A térség (agrár)gazdaságának mûködtetésében a települési önkormányzatok
sajátos szerepet töltenek be, ahogy az egyik polgármester fogalmaz, „a rend-
szerváltás óta az önkormányzat a legnagyobb termelõ”. Az önkormány-
zatok részben pályázati forrásokból (pl. a szociális földprogram révén),
részben saját keretükbõl igyekeznek fenntartani a korábban a téeszek által
biztosított mezõgazdasági és egyéb lakossági szolgáltatásokat. Elemzésün-
ket a szociális földprogramra szûkítve megállapíthatjuk, hogy a települések
többsége55 a kilencvenes évek elsõ felétõl minden évben meghirdeti a
programot, igaz, a megvalósítás nehézségei (például termelõk lemorzsoló-
dása, a termelést veszélyeztetõ szélsõséges idõjárási viszonyok, veszteséges
termelés, stb.) miatt több faluban felhagytak a tevékenységgel.56

3. táblázat. A szociális földprogram keretében elnyert 
támogatások alakulása (1992–2005)

Forrás: Esély Közalapítvány, Szolnok, 2005.
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által koordinált szociális föld-
program jelentõségére utal, hogy a 49 települést számláló Fehérgyarmati
statisztikai kistérség által lehívott források több mint felét (52%-át) a vizs-
gált önkormányzati társulás települései kötötték le. A szociális földprogra-
mok lebonyolításában az önkormányzati szerepvállalás több jellegzetes terü-
lete különíthetõ el. A térség agrárgazdaságának hosszú évtizedek óta egyik
kulcságazata a ház körül telkeken, zártkertekben folytatott intenzív kerté-
szeti tevékenység, különösen a fentiekben már említett uborka-, valamint a
karós bab- és dohánytermesztés, amely a kis léptékben és nagyobb volu-
menben termelõk körében egyaránt preferált jövedelemszerzési stratégia.
A rendszerváltást megelõzõen e tevékenységek koordinálását a helyi téeszek
biztosították, a mezõgazdasági nagyüzemek felszámolását követõen azon-
ban a feladat ellátását, afféle téesz-utódszervezetként a települési önkor-
mányzatok vállalták magukra. A térség számos településén (pl. Szatmárcseke,
Túristvándi) a termelés hatékonyabbá tétele, a minõség javítása érdekében
az önkormányzat mezõgazdasági szaktanácsadót foglalkoztat, de arra is
akad példa, hogy az értékesítés biztonságosabbá tétele érdekében maga az
önkormányzat szervezi a termelést, a vetõmag kihelyezésétõl a szállításon
át a járandóságok kifizetéséig. A települési önkormányzatok a kockázatok
csökkentése érdekében általában maguknál tartják a termelés koordináció-
ját, s a helyi termelõket csupán a termelés bizonyos munkafázisaiba vonják
be, jellemzõen a manuális tevékenységeket igénylõ betakarítási munkála-
tokba. Ennek egyik következménye, hogy az önkormányzati integrációban
résztvevõ, a gazdálkodás fortélyait csak egy-egy munkafázis erejéig megis-
merõ termelõk nem halmoznak fel átfogó, reprodukálható, az önállósodás
alapját jelentõ termesztõi ismereteket, azaz az önkormányzati integráció-
ban történõ termelésrõl való leválásra igen kicsi az esélyük. Ahogy az egyik
polgármester megfogalmazza, „neki a szociális földprogram keretében
csak az a dolga, hogy kapálja, gazmentesítse az egészet”.

Az önkormányzati integrációban kertészeti tevékenységet végzõk köré-
ben igen jelentõs a lemorzsolódás, a kiesõ munkaerõt az önkormányzat
gyakorta a közmunkások bevonásával, a munkaerõ átcsoportosításával oldja
meg. A lemorzsolódás kockázatának csökkentése érdekében az önkor-
mányzatok igyekeznek szerzõdésekkel, helyi rendeletekkel formalizálni a
termelésben résztvevõkkel kialakított kapcsolataikat. Elõfordul, hogy a tele-
pülési önkormányzat a szociális segélyek megvonásának kilátásba helyezé-
sével tartja fenn a termelõi fegyelmet.

A szociális földprogram keretében megvásárolt erõgépekkel az önkor-
mányzatok nem csupán a kezelésükben lévõ parcellákat mûvelik meg, hanem
az arra rászoruló földtulajdonosok számára piaci áron alul biztosítják a külön-
féle mûvelési szolgáltatásokat. A szolgáltatásokat igénybe vevõk körében
egyszerre találjuk meg az egykori téesznyugdíjasokat, a megfelelõ mûvelési
eszközökkel nem rendelkezõ kistulajdonosokat, akiknek nehezen megköze-
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líthetõ, szabálytalan alakú stb. parcelláit a szolgáltató vállalkozások kapaci-
táshiányra, vagy gazdaságossági okokra hivatkozva nem mûvelik meg. 

Az önkormányzati szerepvállalás másik sajátos formája a Fehérgyarmati
kistérségben a tejtermelés önkormányzati koordinációja. E tevékenység
nem csupán a tejbegyûjtéshez szükséges technikai infrastruktúra – az elõ-
írásoknak megfelelõ helyiség és eszközök stb. – biztosítását foglalja magában,
hanem a személyi feltételek megteremtését is, így a tejbegyûjtés lebonyolítá-
sához szükséges munkaerõ foglalkoztatását, önkormányzati tehénpásztor
alkalmazását. A térségben nem egyedi Tiszabecs példája, ahol, mint azt a pol-
gármestertõl megtudhattuk: „A tejcsarnokot béreljük a kincstári vagyonigaz-
gatóságtól, a pásztort biztosítjuk, a tejcsarnoknak az egész járulékos költsé-
geit, tehát mindent, bérleti díjat, plusz még oda is az embert. […] Az
önkormányzat biztosít egy személyt, aki délelõtt is, délután is azt a tej-
mennyiséget beszedi, amit a lakosság eladásra szolgáltat be.”

Az önkormányzati szociális földprogramokat mérlegre téve megállapít-
hatjuk, hogy a programok számtalan, a hátrányos helyzetû társadalmi cso-
portok számára megfizethetetlen szolgáltatást (például a termeléssel kap-
csolatos információkat, korszerû technológiát, megelõlegezett vetõmagot,
vegyszert, hosszú távú szerzõdéseket) biztosítanak. Az is igaz ugyanakkor,
hogy az önkormányzati koordinációban zajló programok nem érzékenyek
a résztvevõk egyéni adottságaira, helyi társadalmon belüli pozíciójára. A kuta-
tás keretében megfigyelt programok legfeljebb odáig terjednek, hogy egy-
más mellett futó alprogramokba (például jószágtartás, tejtermelés, intenzív
kertészeti tevékenység) integrálják a különbözõ hátterû szereplõket. Az
önkormányzati programok másik sajátossága a jelenre orientáltság, mely
többek között abban nyilvánul meg, hogy az önkormányzatok a szociális
földprogramok révén a lakossági szükségletek azonnali kielégítésére, a jöve-
delmi problémák gyors kezelésére törekednek, s nem a hosszú távon is
életképes, piaci árutermelésre alkalmas kisüzemek megteremtésére. A jelen-
re orientált szemlélet következménye az is, hogy az önkormányzatok csu-
pán egy-egy munkaszakaszba, s nem a termelés teljes munkafolyamatába
vonják be a helyi lakosokat. Az önkormányzatokat a programok lebonyolí-
tása során csupán az az elvárás hajtja, hogy az érintettek tegyenek valamit
a sorsukért, arra azonban nem terjed ki a figyelmük, hogy a tevékenység
túlmutasson önmagán, s a felhalmozott termelõi tapasztalat esélyt adjon
a résztvevõk programról való leválására. Félõ, hogy amennyiben a jelenorien-
tált szemlélet tartósan fennmarad, az önkormányzatok által irányított prog-
ramok legfeljebb csak arra lesznek alkalmasak, hogy egy-egy település
leszakadó társadalmi csoportjait a tartós szegénység állapotában tartsák.
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Összegzés

A Fehérgyarmati kistérségben élõk megélhetési lehetõségeinek megismerésére
irányuló empirikus kutatás eredményeit a következõképpen összegezhetjük.

A Fehérgyarmati kistérséget a gazdasági szerkezetátalakulás az országos
átlagnál nagyobb mértékben sújtotta, ami összefügg az államszocializmus
idõszakában is munkaerõ-kibocsátónak számító térség gyenge helyi gazda-
ságával, alacsony eltartó képességével. Az átalakulást kísérõ válság hatásait
ugyanakkor nagymértékben tompította a jövedelem-kiegészítésben kulcs-
szerepet játszó, a téeszek összeomlását követõen is talpon maradó mezõ-
gazdasági kistermelés. Az intenzív kertészeti tevékenységre épülõ kisüzemi
termelés a tapasztalatok szerint egyszerre biztosította a többletforrás meg-
szerzésének lehetõségét a téeszekbõl kiszoruló, munkaképes alkalmazottak,
az ipari üzemekbõl elbocsátásra kerülõ egykori ingázók, valamint a koráb-
ban nagyobb központokba költözõ, az olcsóbb megélhetés reményében a
kilencvenes évek elején visszatelepülõ, leszakadó társadalmi csoportok szá-
mára. Mindezt több tényezõ együttesen tette lehetõvé, melyek közül kettõt
feltétlenül ki kell emelnünk. Egyfelõl a szerkezetátalakulás során magánkézbe
kerülõ környékbeli konzervüzemek generálta keresletet, másfelõl azt a
tényt, hogy az intenzív kertészeti tevékenység olyan minimális terület- és
befektetés-igényes ágazat, melynek legfontosabb eleme a kétkezi munka.

A szerkezetátalakulást kísérõ válság hatásainak mérséklésében nem elha-
nyagolható a települési önkormányzatok szerepe sem. A térségi polgár-
mesterek a kilencvenes évek elején arra az álláspontra helyezkedtek, hogy
a falvakban jelentkezõ megélhetési problémák megoldásában a hajdani téesz-
funkciók átvételével az önkormányzatoknak szerepet kell vállalniuk. Ennek
hátterében többek között az állt, hogy a térség polgármestereinek zöme a
szövetkezeti szektorban betöltött pozícióját váltotta polgármesteri tisztségre,
azaz nem csupán együttérzéssel, hanem hozzáértéssel is szemlélte az agrár-
ágazatban zajló folyamatokat. A termelés koordinációját biztosító önkor-
mányzatok tevékenységét azonban nem értékelhetjük egyértelmûen pozití-
van, ugyanis a több éve zajló szociális földprogramok lebonyolítása során
nem az életképes, árutermelõ gazdaságok megteremtése, hanem a kocká-
zatok minimalizálása, és a pillanatnyi szükségletek kielégítése lebeg a pol-
gármesterek többségének szeme elõtt. 

A térségben élõ népesség megélhetése kapcsán nem hagyhatjuk említés
nélkül a rendszerváltást követõen megszaporodó kisebb-nagyobb agrárvál-
lalkozásokat sem. E vállalkozások nem elsõsorban a foglalkoztatás szem-
pontjából gyakorolnak hatást a helyi gazdaságra, hanem a térségben folyó
mezõgazdasági termelés és értékesítés koordinációjában betöltött szere-
pük folytán. A kutatás arra is rámutatott, hogy a különbözõ méretû gazda-
ságokat más-más kapcsolati minták jellemzik: míg a térségi kisvállalkozáso-
kat a forráshiány okán a szimmetrikus cserekapcsolatok túlsúlya jellemzi,
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addig az értékesítési piacon számottevõ súllyal rendelkezõ vállalkozások a
hagyományos családi, rokoni, baráti és kollegiális kötelékek mellett úgyne-
vezett gyenge kötésekkel is megfelelõen ellátottak. A kisebb gazdaságok
gyakorta egy-egy nagyobb helyi vállalkozó által összefogott értékesítési há-
lózathoz kapcsolódnak, hogy tranzakciós költségeiket ezáltal is csökkent-
sék. E kapcsolatok fenntartásához azonban nem csupán a kicsiknek fûzõdnek
érdekei, hanem a nagy szereplõknek is, akik az aszimmetrikus viszonyok
létrehozásával a vállalkozás érdekében bármikor mozgósítható kliens-pat-
rónus viszonyokat teremtenek. 

Összességében elmondható, hogy bár a térség társadalmi-gazdasági statisz-
tikái rendkívül kedvezõtlen képet mutatnak, a felszín alatt biztató folyamatok
zajlanak. Ebben szerepet játszik a fentiekben már említett mezõgazdasági kis-
termelés, az ukrán és román határ kínálta, nem ritkán illegális/féllegális jöve-
delemszerzési lehetõségek, s az a körülmény is, hogy a térség mégoly erõt-
len központjában, Fehérgyarmaton talpon maradtak olyan ipari üzemek,
melyek a szerkezetátalakulást követõen számottevõ mértékben növelték,
de legalábbis megtartották foglalkoztatotti létszámukat. Hozzá kell ten-
nünk, e foglalkoztatók a térség határszéli aprófalvaiban élõkre csekély
vonzerõt gyakorolnak, a tömegközlekedés nehézségei mellett a szakkép-
zetlenség az egyik legfõbb akadálya az itt élõk munkavállalásának. A vizs-
gált települések közül leginkább e halmozottan hátrányos helyzetû aprófalvak,
kisközségek sorsa kérdéses, melyek az utóbbi évtizedben a régi szegények
mellett a beköltözõ újszegények utolsó menedékeivé váltak. A térben egy-
más mellett elhelyezkedõ aprófalvak esetében reális veszélynek tûnik a
gettósodó térséggé57 válás folyamatának kibontakozása, a halmozottan hát-
rányos helyzet földrajzi kiterjedése.

Jegyzetek

1 A Fehérgyarmati kistérségben a népsûrûség 57 fõ/km2, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében 98 fõ/km2.

2 A közlekedési infrastruktúra állapotáról némi képet ad az a számadat, miszerint a
49 település közül mindössze hatnak van közvetlen vasúti összeköttetése a térségi
központtal. A Fehérgyarmatról induló vasúti járat Penyige, Nagyszekeres, Kisszeke-
res, Jánkmajtis, Gacsály és Rozsály érintésével Zajtánál lépi át az országhatárt.

3 Tunyogmatolcs két település, Matolcs és Tunyog egyesítésével 1950-ben jött létre.
Ezt követõen a két falu útja – 1961-ben történõ újraegyesítésükig – elvált egymástól.
A roma népesség magas arányával jellemezhetõ település 3000 fõhöz közelítõ
lakosságszámával úgyszólván példa nélkül áll az 1000 fõ alatti kistelepülésekben,
aprófalvakban bõvelkedõ Fehérgyarmati kistérségben.

4 A térség területén mûködõ három önkormányzati társulás: a 24 települést integráló
Felsõ-Tisza Vidéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, a 12 tagtelepüléssel
rendelkezõ Túrmellék-Erdõhát Kistérségfejlesztési Társulás, valamint a 13 telepü-
lést számláló Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás.
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5 A Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tagjai: Botpalád, Fülesd, Kis-
palád, Kömörõ, Magosliget, Milota, Sonkád, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse,
Tiszakóród, Túristvándi, Uszka.

6 A Fehérgyarmati statisztikai kistérség egyetlen határátkelõhelyét, amely Tiszabecsen
mûködik, 1945 és 1989 között csupán külön engedéllyel – például temetések, es-
küvõk alkalmával – vehették igénybe a térségben élõk. Az egyszerûsített határforga-
lom 1989-ben vált lehetõvé, a tiszabecsi határátkelõhely a nemzetközi személyforgalom
elõtt 1993 karácsonyán nyílt meg.

7 Lásd Kiss Márta tanulmányát e kötetben.
8 A fogalmat Kovács Katalin használja falutipológiájában. (Kovács, 2003)
9 A trianoni békeszerzõdés 28. rendelkezése Szatmár megyét az országos átlagot meg-

haladóan érintette. A vármegye 6104 km2-es területébõl mindössze 1731 km2 ma-
radt Magyarországon: a Fehérgyarmati járás mellett a Csengeri, a Mátészalkai és a
Nagykárolyi járásból Penészlek község. Szatmár megye területének nagyobb részét
(4373 km2-t és a 183 km2 területû Szatmárnémetit) Romániához csatolták. (Fábián,
1993, 1997) 

10 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a hatvanas évek végéig egyetlen település, Nyír-
egyháza rendelkezett városi címmel, a Mátészalkai járás központját, Mátészalkát
csak 1969-ben nyilvánították várossá, a kistérségre csekély vonzerõt gyakorló Vásá-
rosnamény 1978-ban, Baktalórántháza pedig 1993-ban kapott városi címet.

11 Bár a térségi központ, Fehérgyarmat csak 1978-ban kapott városi címet, már az
1900-as évektõl sajátos kisvárosias jelleggel, központi szerepkörrel rendelkezett, erre
utal a település századfordulós intézményrendszere: két hengergõzmalma, ecetgyára,
két takarékpénztára, közkórháza, telekkönyvi hatósága, adóhivatala, postája, távíró-
hivatala és vasútállomása volt. (Forrás: www.fehergyarmat.hu)

12 A településen a római katolikus, görög katolikus, a református és az evangélikus
egyház képviselteti magát önálló gyülekezettel, templommal. 

13 Kölcsén 1978-ban építettek Sonkád és Fülesd közremûködésével új általános isko-
lát, melyet 2000-ben négy új tanteremmel bõvítettek. A kölcsei általános iskolában a
2006/2007-es tanévben 262 gyermek tanult, közülük 140 kölcsei, 85 sonkádi, 50
fülesdi bejáró volt.

14 A két Palád mellett a roma népesség magas arányával jellemezhetõ Szatmárcsekérõl
is jelentkeztek olyan nem cigány szülõk, akik gyermeküket 2007 szeptemberétõl
Kölcsére járatják.

15 Korábban a térségben egyetlen ügyeleti központ mûködött Fehérgyarmaton. A több-
célú kistérségi társulás létrehozását követõen 2005-ben a mikrotérségi központban,
Kölcsén telephelyet alakítottak ki. 

16 A Tiszabecshez kötõdõ aprófalvak periférikus, isten háta mögötti helyzetére utal a térség
falvaiban jól ismert falucsúfoló: „Uszka, Bökény, Magosliget, az Istentül elbillegett.”

17 Lásd Kiss Márta tanulmányát e kötetben.
18 A beruházást ROP forrásból valósította meg a település 2006 folyamán.
19 Az évfolyam 50 fõvel indult, 2007-ben 27 fõ tett sikeres érettségi vizsgát.
20 Teherforgalomra legközelebb Beregsurányban van lehetõség, igaz, ott sem teljes

körben engedélyezett az átkelés.
21 Tiszabecsen a mûködõ társas vállalkozások (zömében kereskedelmi és vendéglátó

tevékenységet folytató kisvállalkozások) közel 80%-a, összességében 39 vállalkozás,
2000 után alakult. 

22 Penyige Kömörõvel és Mánddal közös tanácsot és téeszt tartott fenn.
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23 Penyige és Szatmárcseke az utóbbi években több közös pályázatot nyújtott be és való-
sított meg. Ezek közül az egyik legnagyobb volumenû az ESZA-alapból finanszírozott
Küzdelem a munka világából történõ kirekesztõdés ellen címû pályázat, mely körül-
belül 150 tartós munkanélküli foglalkoztatását biztosította. E program megvalósításá-
ban a szatmárcsekei és penyigei önkormányzat mellett a Felsõ-Tisza Vidéki Területfej-
lesztési Önkormányzati Társulásban tagsággal rendelkezõ Jánkmajtis vett részt. 

24 A gimnáziumot 2003-ban vette át Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fehérgyarmattól.
Az iskola igazgatója szerint maga a tantestület kérte a megyét, hogy vegye át az
intézményt, mivel „nem látták biztosítottnak a fenntartást”. A munkabéreket
ugyanis a város akadozva fizette, de a fejlesztésre sem fordítottak kellõ figyelmet.
Végül nemcsak az üzemeltetést adták át a megyének, de az iskolaépületeket is, más-
képp ugyanis a megye nem vette volna át az intézményt.

25 Az elsõ években olyan nagy volt az érdeklõdés a nyolcosztályos gimnáziumi képzés
iránt, hogy akár két párhuzamos osztályt is be tudtak volna indítani. Egyetlen év
volt csupán (2004), amikor csekély számban jelentkeztek tanulók, s így csak 24 fõvel
tudták elindítani a nyolcosztályos gimnáziumi évfolyamot. Ennek hátterében a gim-
názium igazgatója szerint az állt, hogy a többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozó
kistelepülések szolidaritást vártak a szülõktõl, azaz a létszámhiánnyal küszködõ helyi
általános iskola megtartása érdekében elvárták, hogy a helyi lakosok ne vigyék el
gyerekeiket Fehérgyarmatra. 

26 Kömörõ 1950-ig körjegyzõségi központként mûködött, Penyigét és Túristvándit fûzve
maga mellé. Az 1971. évi I. Törvény azonban már Penyigét emelte községi központtá,
Kömörõ és Mánd társközségével. (Fábián, 1997) 

27 A közös beruházás keretében Penyigén felépített iskola 50%-ban a penyigeiek, 20 és
30%-ban a mándiak és a kömörõiek tulajdona. 

28 Társulási megállapodás hiányában Penyige nem jut hozzá a kiegészítõ normatívához.
29 A jelentõsebb ipari üzemek a szabolcsi területen mûködtek, de itt is csupán négy

üzemben (Demecseri Burgonyakeményítõ Gyár, Kisvárdai Vasöntöde, Nyírbogdányi
Petróleumgyár, Tiszavasvári (Büdszentmihályi) Alkaloida) haladta meg a száz fõt az
alkalmazott munkások száma. (László, 1993)

30 A földosztást megelõzõen Szatmárban mindössze hat olyan község akadt, ahol nem
volt földesúri és/vagy dzsentri birtok. A térség legnagyobb földbirtokosai 1945-ben:
gróf Károlyi Sándor, Jékey Sándor, Dr. Szoboszlai Sándor, Christoph Frigyes, Gyenge
Béla, báró Kende György. (László, 1976)

31 Szatmár-Bereg vármegyében 1945-ben összességében 103 646 katasztrális holdat
osztottak ki 21 136 juttatott között, ezzel szemben Szabolcsban 46000-en részesül-
tek juttatásban, a földterület 48,6%-át osztották fel. A térség központjában, Fehér-
gyarmaton a két földreform nyomán 186 igénylõ között mindössze 258 katasztrális
holdat osztottak ki. A térséget jellemzõ helyzetet jól tükrözi Fehérgyarmat példája,
ahol az 1945-ös földreform idõszakában az igényelt földmennyiség messze alatta
maradt a rendelkezésre álló földterületnek, így a kiosztható területbõl jelentõs
mennyiséget engedtek át a Fehérgyarmattal határos Tunyogmatolcs (akkor még
Matolcs), Kérsemjén és Nábrád földigénylõi számára. A korabeli dokumentumok sze-
rint az erõtlen földigénylés hátterében a nagybirtokok elcsatolása mellett az 1919-es
forradalmat követõ fehérterror idõszakát jellemzõ megtorlások álltak. (László, 1976)

32 A jelenséggel kapcsolatban lásd Juhász Pál írásait.
33 Az ipari szektor megyén belüli csekély szerepére utal, hogy 1959-ben mindössze

7789 fõt foglalkoztatott az ipari ágazat, az erõltetett iparfejlesztés eredményeként
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1970-re az iparban foglalkoztatottak száma megnégyszerezõdött. (Forrás: KSH Megyei
Statisztikai Évkönyv 1959, 1970.) 

34 Az 1980-as évek közepén a munkavállalók több mint 90%-a (mintegy 54575 fõ) Szabolcs-
Szatmár megyén belüli munkahelyre, a szomszédos megyékbe (zömmel Hajdú-Biharba,
kisebb részben Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe) valamivel több mint 7%-a, megkö-
zelítõleg 5000 fõ ingázott. A fennmaradó 239 fõ távolabbi megyékben talált megfe-
lelõ munkaalkalmat. (Forrás: Naponta ingázók adatai. 1984, KSH, Budapest, 1985.)

35 A Haladás Mgtsz Nagyart, Szatmárcsekét, Túristvándit foglalta magában.
36 2001-ben közhasznú foglalkoztatottként, illetve közmunkásként 2500 fõ dolgozott a

Fehérgyarmati kistérségben, átlagosan hat hónapig.
37 A Munkaügyi Központ regiszterében 2006-ban mintegy 4879 fõ álláskeresõt tartot-

tak nyilván a Fehérgyarmati statisztikai kistérségben, a regisztráltak 28%-a tartósan,
több mint 365 napja szerepelt a nyilvántartásban. 

38 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a társas vállalkozások száma 2005-ben 14 000 fölött,
1000 lakosra jutó száma 24 volt. Ez a mutató a Fehérgyarmati kistérségben ennek
kevesebb mint fele, mindössze 11 volt. Ugyanakkor az egyéni vállalkozások 1000 lakos-
ra jutó számával (38 db) a Fehérgyarmati kistérség a megyében a második helyet
foglalta el. A Fehérgyarmati kistérségben 2005-ben a 49 településbõl 8 olyan akadt,
ahol nem mûködött társas vállalkozás. Nem meglepõ, hogy a nyolc település kivétel
nélkül a törpefalvak és a kistelepülések kategóriájába sorolható: négy település 300
fõ alatti aprófalu (Garbolc, Mánd, Kishódos, Darnó), négy pedig az 500 fõt éppen
csak meghaladó kistelepülés (Nagyhódos, Nagyar, Kispalád, Vámosoroszi).

39 A térségben összességében 22 931 hektár védett terület található, amely Szatmár-
Beregi Tájvédelmi Körzet néven a Hortobágyi Nemzeti Park kezelésében van. 

40 Az immár kilenc éve, minden év augusztusában megrendezésre kerülõ Szatmári
Fesztiválon hét település kínál különféle kulturális és gasztronómiai programokat
az érdeklõdõk számára. Fehérgyarmat mellett Kölcse, Milota, Penyige, Szatmár-
cseke, Tiszakóród, Túristvándi vesz részt a fesztivál lebonyolításában. 

41 Lásd Kiss Márta tanulmányát e kötetben.
42 Ukrajna felõl elsõsorban a kínai, vietnami és afganisztáni illegális migránsok átszök-

tetésére szakosodott embercsempész-tevékenység a jellemzõ. A rendelkezésre álló
statisztikák szerint az embercsempészet szervezésében és végrehajtásában ukrán és
magyar állampolgárságú személyek egyaránt részt vesznek. Az elmúlt években a tér-
ségben több mint 100 fõt vontak eljárás alá embercsempészés gyanúja miatt, az
együttmûködõk száma azonban ennél feltehetõen jóval magasabb. (Sallai, 2003)

43 Fehérgyarmati Villamosmotor és Készülékgyártó Kft.
44 Fehérgyarmati Tálaló- és Evõeszközgyártó Fémipari Kisszövetkezet.
45 A konzervüzem jogelõdje a Zöldért Vállalat Fehérgyarmati Hûtõháza volt, mely

1976-ban kezdte meg mûködését a településen. 
46 A Tangazdaságnál már 1988–1989-ben megkezdõdtek az elbocsátások, az állatte-

nyésztési ágazat leépítése folytán elõbb az állatgondozókat, majd a villanyszerelõ-
ket, utóbb a mezõgazdasági gépszerelõket küldték el. Az elbocsátásokat követõen
újra-elhelyezkedési támogatást folyósítottak azon munkanélkülivé vált állami gazda-
sági alkalmazottak számára, akik fél év elteltével sem tudtak elhelyezkedni, ami
nem ment ritkaságszámba, hiszen a mezõgazdasági szektor a nyolcvanas évek végén
már nem tudta felszívni a térség fölös munkaerejét.

47 A mezõgazdasági profillal rendelkezõ gazdasági társaságok száma 2005-re 64-re
emelkedett, az összes vállalkozáshoz viszonyított arányuk azonban így is 10% alatti.
(Forrás: T-Star, 2005.)
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48 A gazdasági szervezetek harmada növénytermesztõ gazdaságként, ötöde állatte-
nyésztõként került összeírásra, az utóbbihoz hasonló arányszámok jellemzik a ker-
tészeti és szolgáltató tevékenységet folytató gazdasági szervezeteket. (Forrás: ÁMÖ,
2000.)

49 Az algériai paraszttársadalom vizsgálata során hasonló jelenséget ír le Pierre Bour-
dieu. (Bourdieu, 1978)

50 A helyi társadalom gazdasági szereplõket megkötõ, noha ellenkezõ hatású jelenlétét
tapasztalhattuk egy észak-alföldi településen, Derecskén folytatott vizsgálat során is.
A heterogén, kis- és közepes méretû gazdaságok mellett nagygazdaságokban is bõ-
velkedõ gazdatársadalom örökségével rendelkezõ alföldi településen azonban a
parcelláikat értékesítõ idõsebb földtulajdonosok kifejezetten ragaszkodtak ahhoz,
hogy az eladásra kerülõ földet szimbolikus jelentéstartalommal telítve, mintegy
megõrzésre helyi gazdálkodóknak adják át. (Lásd errõl Rácz, 2003.)

51 Lásd Juhász Pál Agrárpiac, kisüzem, nagyüzem címû tanulmányát. (Juhász, 1988b)
52 Az erõs és gyenge kötésekrõl lásd Mark Granovetter írásait. (Granovetter, 1973,

1985)
53 A korábbi évtizedekben kizárólag síkföldi uborkatermesztés folyt a térségben, mely

jellemzõen a saját fogyasztási szükségletek kielégítésére irányult.
54 A Magyarországi Szabad Keresztény Gyülekezet a térségben elsõként 1974-ben,

Uszkán alakult meg két cigány családból álló közösséggel. Ma már az uszkai közös-
ségnek 45–50 tagja van, sõt, a szomszédos Tiszabecsen is alakult önálló gyülekezet.
A hívek többnyire cigány származásúak, de szép számmal akadnak magyar szárma-
zású gyülekezeti tagok is. 

55 A szóban forgó települési körben tulajdonképpen csak egy olyan község akad, mely
szociális földprogram keretében még soha nem nyújtott be pályázatot, a paraszti
hagyományaira máig büszke, a földprogramot a morális ellehetetlenülés biztos jelé-
nek tekintõ Kömörõ.

56 Például Fülesden és Szatmárcsekén. 
57 Hasonló jelenséget tapasztalt Virág Tünde az Encsi és Sellyei kistérségben végzett

kutatásai során. (Virág, 2006) A szegregációról, az antiszegregációs politikáról lásd
újabban Ladányi János publicisztikáját. (Ladányi, 2007)
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KISS MÁRTA

Túristvándi
Kis falu, nagy tervekkel

Nem csoda, hogy Túristvándi a Tiszahát egyik leglátogatottabb települése,
hiszen a vendéget fogadó látvány elragadó: a vadregényes, buja növényzetû
folyóparton teljes épségében megmaradt, 18. századi, Közép-Európában is
ritkaságnak számító, fából készült vízimalom áll.1 A malom ma is mûködõ-
képes, a gondnokok bizonyos idõközönként be is indítják. Nemcsak a mû-
emlék környékét, de az egész falu hangulatát meghatározza a dús zöld növény-
zet, a vízililiomokkal teli Öreg Túr, melynek kacskaringói – a helyiek
szerint – kilencvenkilenc kanyarral ölelik körül a települést. Minden út
Túristvándiba vezet – mondhatjuk –, hiszen a település négy irányból is
megközelíthetõ, közlekedési szempontból központi elhelyezkedésû a mikro-
térségben. A Túr által lehatárolt félszigeten kialakult falu papírsárkány alakú,
három nagyobb utcája négyszöget alkot, melybõl kis szalagokként utcács-
kák „lógnak ki”. A nem mindennapi faluszerkezet miatt elsõ ránézésre nehéz
megmondani, hol is van a falu központja, és ha jobban megvizsgáljuk, lát-
ható, hogy Túristvándinak legalább két központja van. A Tiszakóród felé
vezetõ elágazásnál jól körülhatárolható a falu hagyományos centruma: a
polgármesteri hivatal, az iskola, a mûvelõdési ház, a református templom,2

a felújított patinás épületû parókia, valamint a közeli katolikus imaház. Ez te-
hát a falu hagyományos központja, míg a vízimalom köré épült panzió, fagyizó,
ajándékbolt, élelmiszerbolt és kocsma Túristvándi idegenforgalmi központ-
ját alkotja a Kömörõ felõli elágazásnál. A kettõ között helyezkedik el a volt
Kende-kúria épületeiben3 az óvoda és az idõsek klubja, valamint a falu egyik
büszkesége, a környéken ritkaságszámba menõ teleház. A település szerke-
zetében megfigyelhetõ kettõsség a fejlesztési célokban is megjelenik: a falu
vezetése egyrészt mindenáron meg akarja tartani hagyományos oktatási és
közigazgatási intézményeit, másrészt a turizmus és az ehhez kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztésében látja a község jövõjét.
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„1997 óta azt vizsgáljuk, hogy mi lehet a kitörési pont.”

Annak ellenére, hogy a település külterületének 90%-a a Szatmár-Beregi
Tájvédelmi Körzethez tartozik és a – régen rendszeresen víz alá kerülõ –
földek nagy része mocsaras, Túristvándiban az emberek hagyományosan
mezõgazdaságból éltek. A téesz idõszakában majd minden háznál tartottak
állatot, késõbb, a kilencvenes évek derekán, a szociális földprogramnak
köszönhetõen ismét viszonylag nagy állatállomány (körülbelül száz tehén)
volt a faluban. Mára azonban a mezõgazdaság a többség számára legfeljebb
a család ellátását szolgáló ház körüli veteményest vagy a kiegészítõ szezoná-
lis jellegû tevékenységet jelenti. A téesz felszámolása után 2004-ig még
mûködött a tejátvevõ, majd ennek megszûnésével a településen, egy ember
kivételével, mindenki eladta a teheneit. Jelenleg kilenc-tíz család foglalkozik
mezõgazdasági tevékenységgel, de közülük is csak kevesen végzik ezt fõál-
lásban, majd mindegyik gazdálkodó családnak van legalább egy biztos kere-
settel rendelkezõ tagja. A rendszerváltást követõen elindult néhány vállalko-
zás, többségük azonban tiszavirág életûnek bizonyult. Mára a boltokon és a
kocsmákon kívül csak a hat-hét éve indult falusi vendéglátók mûködnek, az
önkormányzat kivételével nagyobb munkaadó nincsen a faluban.

Az elmúlt tizenöt évben nõtt a lakosság száma (1990-ben 720, 2004-ben
770 fõ), ami a kistérségen belül kivételesnek számít.4 A természetes szapo-
rodást, valamint a vándorlási egyenleget mutató adatok nagyon ingadozók,
nem egyértelmû, hogy elvándorlás vagy odavándorlás, pozitív vagy negatív
szaporodási ráta jellemzi a falut, legfeljebb egy-két éves trendek rajzolód-
nak ki. Bár 2000 óta a falu lakosságszáma ismét enyhén csökken, illetve
stagnál,5 mégsem beszélhetünk egyértelmûen kedvezõtlen fordulatról.
Túristvándi lakosságának 26%-a 18 év alatti, 19%-a 60 év fölötti. A faluban
arányait tekintve több a fiatal, mint az idõs, a település társadalma tehát vi-
szonylag fiatalnak mondható. A fenti adatok azt támasztják alá, hogy a falu
sorsa nem dõlt el egyértelmûen: „Ebbõl még bármi lehet.” A falu vezetése
mindent meg is tesz a tendenciák megváltoztatása, azaz a lakosság megtar-
tása, illetve növelése érdekében, s ennek kulcsát a fiatalok otthontartásá-
ban látja. Túristvándiban a legfõbb problémát a munkanélküliség jelenti; a
statisztikák szerint a falu lakosságának csupán 14%-a dolgozik, a többiek
munkanélküliek, inaktívak vagy eltartottak, minden egyes dolgozó emberre
több mint hat eltartott jut.6 A település vezetése az aluliskolázottságot te-
kinti a magas munkanélküliség egyik legfõbb okának, ugyanis Túristvándi
lakosságának 62%-a csak nyolc vagy annál kevesebb osztályt végzett, és csu-
pán 2,3%-a rendelkezik felsõfokú végzettséggel. Ezek az arányok messze el-
maradnak mind az országos, mind a Fehérgyarmati kistérség iskolázottsági
arányaitól. Ezért a településvezetés szerint a probléma megoldását a fiatalok
képzésével, otthontartásával kell kezdeni, ennek azonban alapvetõ feltétele,
hogy megfelelõ elhelyezkedési lehetõséget tudjanak számukra kínálni.
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A posztját tizenegy éve betöltõ, munkáját hivatásként végzõ ambiciózus
polgármester asszony7 mindezzel tisztában van, tudja, hogy a falu helyzeté-
nek javításához komplex, hosszú távú fejlesztésre van szükség, amelynek
léptéke azonban csak a településinél nagyobb, kistérségi és regionális lehet.
Véleménye szerint Túristvándi legfõbb fejlesztési lehetõsége a turizmus. Ha
a térség (szûkebben a Tiszahát) egységes arculatot tudna kialakítani, és lét-
rejönne egy tartósan, megbízhatóan mûködõ turisztikai piac, a község hely-
zete stabilizálódhatna. 

Valóban, elsõ benyomásai alapján azt mondja a látogató, hogy a falu
minden adottsággal rendelkezik a turizmus fellendítéséhez. Túristvándi és
környezetének növény- és állatvilága gazdag: a Túr partját védett fasorok
övezik, a környéken olyan különleges növények találhatók, mint a tündér-
rózsa és a sárga nõszirom, olyan védett állatok is élnek itt, mint a haris és a
keresztes vipera. A malom látogatottsági adatai azt mutatják, hogy a Szat-
márba érkezõk nagy része fontosnak tartja a túristvándi malom megtekin-
tését, a mûemlék gondnoka szerint évente átlagosan 30–32 ezer ember
fordul meg itt. Az egyelõre még csak átutazó vendégek vajon hajlandóak
lennének hosszabb idõt is eltölteni a faluban? Az ezredforduló óta ugyan a
magánszállás-adásban nagy változások történtek – a vendégéjszakák száma
több mint négyszeresére nõtt –, a helyiek szerint a településnek a jelenle-
ginél sokkal nagyobb lehetõségei és kapacitásai vannak ezen a téren.

Az idegenforgalmi adatokat vizsgálva8 láthatjuk, hogy a vendégéjszakák
száma évenként nagyon ingadozó. A helyiek szerint az ezredforduló évé-
ben bekövetkezett tiszai ciánszennyezés – annak ellenére, hogy a Tisza
Túristvándi alatti szakaszán történt – nagy károkat okozott az idegenforga-
lomban, a bizalom azóta sem állt teljesen helyre.9 A polgármester megítélése
szerint Túristvándinak az idegenforgalmi látogatottság növelése érdekében
a turisztikai szolgáltatások bõvítését kell megcéloznia. Hét faluturisztikai
vállalkozás és egy panzió mûködik a településen, melyek már jelenleg is
igyekeznek a szállásadáson kívül plusz szolgáltatásokat nyújtani az érdek-
lõdõknek. Majd mindegyik vendégfogadónál épült kinti kemence, mely-
ben lángoskenyeret sütnek, hajó és bicikli is kölcsönözhetõ, egy nyugdíjas
tanító pedig természetjáró és gyógynövénygyûjtõ túrát szervez a látogatók
számára. A panzió tulajdonosa a gyér téli forgalmat disznóvágással és hurka-
kolbászkóstolóval próbálja fellendíteni.

A turisztikai szolgáltatások mellett azonban számos egyéb falu- és térségi
szintû koncepció és terv létezik, amelyek megvalósításáért erõt és energiát
nem kímélve, évek óta küzd a község vezetése, élén a polgármester asz-
szony. De vajon reális tervek ezek? Valóban turisztikai, oktatási és kulturális
központtá válhat-e ez a 770 fõs kistelepülés? Meg tud-e birkózni a falu az
alacsony végzettségû emberek munkába állításának, a képzett fiatalok ott-
hontartásának feladatával? Ezek a kérdések izgatják a falu vezetõit, lakóit,
és persze, ebbõl következõen minket, kutatókat is.
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„Azelõtt ott volt Kende báró, azután meg a téesz, 

és mindent megmondott, hogy mettõl meddig.”

Hadházy Pál református lelkész 1932 és 1975 között Túristvándiban teljesí-
tett szolgálatot, és írt a faluról egy néprajzi dolgozatot, melyet a Jósa And-
rás Múzeum adott ki. A község történetének vázlatos bemutatásakor legfõ-
képpen e munkára támaszkodunk.10

Hadházy szerint Túristvándi társadalma az 1930-as években három réteg-
bõl állt.11 A lelkész a falu „vezetõ rétegébe” nyolc gazdacsaládot sorolt.
„Közülük került ki a fõbíró, törvénybíró, a községi képviselõ-testület, s nem
utolsósorban õk voltak az egyházközség vezetõségében, így a presbitérium-
ban és az iskolaszékben is.” (Hadházy, 1986:47) A második réteget a kispa-
rasztok képezték, akiknek körülbelül 5–15 hold földjük volt. A harmadik
csoportba tartozott a falu nagy része (75%-a): az 1–4 hold közötti törpebir-
tokkal rendelkezõ napszámosok, valamint a földnélküli zsellérek.12 A nép-
rajzi leírásban külön csoportként szerepel a diplomával rendelkezõ értel-
miség, amelyhez a falusi tanítók és papok tartoztak, valamint a lelkész
említést tesz öt zsidó családról is.13 Az 1930-as években Túristvándiban öt
cigány család is élt, akik a falun kívül, a Túr partján kis kunyhókban össze-
zsúfolva laktak, fõként muzsikálással keresték kenyerüket, ezért „úri cigá-
nyoknak” hívták õket. 

A falu társadalmától elkülönülten, szigorú hierarchia szerint élt, mûkö-
dött a Kende-uradalom. Az uradalmi alkalmazottak közül a tisztségviselõk
(intézõ, ispán) voltak a legkiváltságosabbak, õket követték a belsõ cselédek
(„prádés” kocsisok, inasok, szobalányok, kertészek és mesteremberek),
majd a gazdák, béresek, lovászok, pásztorok következtek.

A népszámlálási adatok némiképp árnyalják a községben élõ hajdani
szemtanú társadalomrajzát. 1930-ban a mezõgazdasági népességhez sorolt
224 keresõ valamivel több mint fele (52,2%) földnélküli mezõgazdasági
munkás volt, a cselédsorban élõk a keresõk közel egyötödét (19,2%) alkották,
s náluk alig valamivel volt nagyobb (23,7%) az önálló birtokosok csoport-
ja.14 Gyáni Gábor szerint a harmincas években a státus meghatározásában
a kis földbirtok nem játszott túl nagy szerepet, ugyanis „a napszámosok és a
cselédek jelentõs hányada is gazdálkodott azokon a tenyérnyi parcellákon,
melyeket bérelt vagy amit a bér naturális részeként saját használatra kapott
(szegõdményföld)”. (Gyáni–Kövér, 2004:322) Így tehát a napszámos és a
kisbirtokos réteg életvitelét tekintve nem válik el élesen egymástól. A túr-
istvándi társadalom széles talapzatát az 1930-as cenzus alapján nem a kis-
birtokosok, hanem a földnélküli szegényparasztok, azaz a napszámosok alkot-
ták, akik „felesbe vagy harmadába” dolgoztak az uradalomban és a nagyobb
gazdacsaládoknak. A földnélküli zsellérek egy része a felkapaszkodás remé-
nyében az ország más peremvidékeihez hasonlóan,15 Amerikába utazott
szerencsét próbálni. A 19. század fordulójától a II. világháború végéig csak
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Túristvándiból több mint ötven ember vándorolt ki. (Hadházy, 1986:3–40)
A szegény nincsteleneken kívül módosabb kalandvágyók is szerencsét pró-
báltak, a fiatal és középkorú munkaképes férfiak és nõk útját kivándorlási
ügynökségek szervezték. A kiutazás ugyan nem volt olcsó dolog, a század
elején akár öt hold föld árába is kerülhetett, a kényszer miatt mégis nagyon
sokan kivándoroltak. A kivándorlók fele nyolc-tíz év után hazajött. A túristván-
diak együtt laktak egy chicagói – a faluból származó család által kiadott –
szálláson és jószerivel mindannyian ugyanabban a vasgyárban dolgoztak.
Akik visszajöttek, szinte kivétel nélkül földet és portát vásároltak összegyûj-
tött pénzükért.16

Nagyot ugorva elõre és a legfontosabb állomásokat érintve a község tör-
ténetében: 1949-ben a település lélekszáma 927 volt, ekkor a keresõk 80%-a
a mezõgazdaságban dolgozott, túlnyomó többségük 1–10 katasztrális hol-
dig terjedõ kisbirtokokból élt. 1960-ban érte el a település a legnagyobb,
1041 fõs lélekszámot, ekkor a keresõk 78%-a élt a mezõgazdaságból, akiknek
nem egészen fele a téesznél dolgozott, nagyobb részük alkalmazottként
(tagok ekkor még kevesen voltak). 1970-re a mezõgazdaságban dolgozók
90%-a az állami gazdaság vagy a téesz munkása lett, ekkor a szövetkezet-
ben dolgozóknak már 95%-a tag.17 Túristvándiban 1974-ig önálló téesz mûkö-
dött, amely ekkor a nagyarival együtt beolvadt a szatmárcsekei szövetkezetbe.
Ettõl kezdve szövetkezeti busz vitte a két faluból a munkaerõt a Haladás
Termelõszövetkezet szatmárcsekei üzemegységeibe. A szövetkezet 1992-ig
mûködött, az eladósodott téesz tönkrement. Túristvándiban alakult ugyan
egy faluszövetkezet, amelyben újraindult a fafeldolgozás, de csak néhány
évig mûködött. 

A kárpótlás, a földbirtokrendezés Túristvándiban is nagy indulatokat vál-
tott ki annak idején. Egy 11 hektáros birtok tulajdonosa a következõkép-
pen számol be az eseményekrõl: „Itten úgy kezdõdött meg, hogy volt egy
földkiadó bizottság és kimérték a földeket, a téesz nem vetett már az
utolsó évben, teljes dudvát vettünk át. […] Itt már a kárpótlás 1990-ben
elkezdõdött és 1994 decemberére fejezõdött be. Kimérték a tagi földeket,
de a téeszvagyonhoz, traktorhoz, eszközökhöz nem jutott hozzá senki,
mert a téesz adóssága felemésztette, a vagyonjegyet megkaptuk, de az
semmit nem ért már akkor. […] Akik annak idején – az öregek – vergõd-
tek, sírtak a földért, azok mind eladták, de mind eladták, azok is, akik
annyira akarták az elején, hogy legyen. Azért adták meg magukat, mert
az árak nagyon szabadultak elfele.” Ma körülbelül tíz család számít helyi
viszonylatban közepes vagy nagyobb gazdálkodónak, a többiek eladogatták
vagy bérbe adták földjeiket.

A cselédlét és a téesz-világ toposzként jelenik meg a túristvándiak elbe-
széléseiben, szerintük ugyanis ezek a történelmi tényezõk ma is meghatá-
rozzák az emberek mentalitását. A képviselõ-testületi tagok közül többen is
ezzel magyarázzák, hogy a falusiak nem igazán vállalkozó szellemûek. Egyikük
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így fogalmazott: „A téeszvilágban mindig megmondták az embereknek,
most ide kell menni, most azt kell csinálni. Elõtte volt a Kende báró – a
parasztság igen kis létszámban volt jelen –, a cselédeknek mindig meg-
mondták, hogy ide kell menni, ezt kell csinálni. A rendszerváltással jött
egy olyan társadalmi változás, hogy nem igazán mondják meg az emberek-
nek, hogy mit kell csinálni. Vagy kitalálja, hogy mit kell csinálni, vagy egy-
szerûen csak sodródik. És ennek a rétegnek – akik ide vezethetõk vissza a
téeszvilághoz meg még megelõzõ földesúri világhoz – nincs, aki megmond-
ja, hogy mit csináljon, vagy ha megmondják, nem akarják azt csinálni.” 

A szûken vett agrárproletariátust hagyományosan két csoport: a gazdasági
cselédség és a mezõgazdasági munkásság, azaz napszámosok alkották, akik
között Gyáni Gábor szerint nagyon nagy különbség volt mind a munka-
rend, a munkavállalói státus, az életforma és nem utolsósorban a mentali-
tás terén. A cselédviszony legnagyobb elõnye az egzisztenciális védettség,18

legnagyobb hátránya a hatalmi viszony volt, ami személyes függéssel, a sza-
badság elvesztésével járt. Erdei Ferenc ezért a cselédséget „a leginkább paraszti
rétegnek tekinti, amelyet »legjobban köt a paraszt formáihoz a környeze-
te«”. (Gyáni–Kövér, 2004:323) A múltból öröklött cseléd-mentalitás tovább-
élésérõl egy volt uradalmi faluban folytatott kutatása alapján Tausz Katalin
így ír: „A tartózkodás a kockázatvállalástól, a biztonságra törekvés még ma is
mélyen gyökerezik a volt cselédek gondolkodásában, életmódjuk legfõbb
szervezõ, szabályozó értékeként mûködik. […] Mindig más keze-lábaként
munkálkodtak, úgy tekintették õket, hogy nem képesek önmaguk irányítására
[…]”. Tausz a mobilitás hiányát ugyancsak a cselédfalusi léttel hozza össze-
függésbe. Érvelése szerint a cselédek számára biztosítva volt a megélhetés
minimális szintje, ha jól szolgáltak, egész életükben falujukban maradhattak,
nem kívánkoztak el a településrõl, így „megrögzõdtek munkájukban”, s ez a
mentalitás késõbb is tovább élt. (Mátyus–Tausz, 1984:129–130)

A falu lakosságának összetétele az elmúlt hatvan év során igencsak meg-
változott, ami a történelmi tényezõk magyarázó erejét illetõen óvatosságra int.
Azt azonban megfigyeléseink is alátámasztják, hogy a helyiek önállósodási
hajlandósága nem túl magas, a faluban mûködõ egyéni vagy családi vállal-
kozások körülbelül felét, a két munkahelyteremtõ vállalkozás egyikét sem
túristvándi származásúak mûködtetik.

Túristvándi boldogulási stratégiák19

„Az ember itt vidéken megpróbál mindent.” 

A lakosságot megélhetés szempontjából két nagyobb csoportra oszthatjuk:
a kisebbséghez azok tartoznak, akik állandó munkahellyel rendelkeznek
(14%), a lakosság több mint fele azonban munkanélküli vagy inaktív.20 A túr-
istvándi foglalkoztatási adatokat vizsgálva feltûnik, hogy a munkanélküliség
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fõként a férfiakat sújtja, a Fehérgyarmati kistérséggel összehasonlítva pedig
látható, hogy míg az inaktív keresõk és az eltartottak helyi és térségi aránya
nagyjából megegyezik, addig a foglalkoztatottak aránya jelentõsen alacso-
nyabb, a munkanélküliek aránya pedig jóval magasabb Túristvándiban,
mint a kistérségben. A foglalkoztatottak többsége, közel 60%-a a szolgáltató
szektorban, a többiek az iparban dolgoznak. Bár a mezõgazdaság vissza-
szorulása és a szolgáltatások térnyerése megfelel az országos tendenciák-
nak, Túristvándiban az agrárszektorban drasztikus változások következtek be:
míg 1980-ban a dolgozók több mint 60%-a mezõgazdasági alkalmazott volt
(az ipari melléküzemágakban foglalkoztatottakkal együtt), addig 2001-ben
a népszámlálási adatok szerint egy fõ dolgozott a mezõgazdaságban.21

A hivatalos statisztikák szerint tehát Túristvándi munkaképes korú lakos-
ságának csupán negyede aktív. Õk töltik be az önkormányzati intézmények
állásait, közülük kerülnek ki a kereskedelmi és vendéglátó egységek tulaj-
donosai és dolgozói, õk azok, akik állami gondozott gyerekeket nevelnek,
és a gazdálkodó családok nagy része is e kategóriába tartozik. Az igazsághoz
hozzátartozik, hogy az aktív, több lábon álló családokban is gyakran talál-
kozni leszázalékolt vagy más okból inaktív emberekkel. Több családban is
tapasztaltuk, hogy a férfiakat valamilyen egészségügyi – gyakran szív –
probléma miatt leszázalékolták a kilencvenes években.22 Mivel azonban nem
teljesen munkaképtelenek, valamiféle családi vállalkozást23 indítottak – a fele-
ség nevén –, és jellemzõen vendégfogadói, eladói, vagy könnyebb gazdasági
munkákat végeznek. Õk tehát a vállalkozásba besegítve dolgoznak, a sta-
tisztika szerint azonban inaktívak. 

A faluban a munkahelyeknek csupán a felét töltik be túristvándiak,
ugyanannyi más településrõl bejáró dolgozik itt, mint amennyi helyi
lakos.24 Ez azt jelenti, hogy kétszer annyi dolgozóra van szükség, mint
amennyi a faluból kikerül, azaz a nagy munkanélküliség ellenére munka-
erõhiány mutatkozik a településen.25 Itt újra az alacsony képzettség prob-
lémájába ütközünk, ugyanis ezek a többségében hivatali vagy tanári állások
magasabb végzettséget igényelnek. 

A tipikus túristvándi megélhetési stratégiának a több lábon állást nevez-
hetjük. Jó esetben a család legalább egyik tagja biztos munkahellyel és fize-
téssel rendelkezik, miközben földmûveléssel, esetleg vendégfogadással is
foglalkoznak, vagy állami gondozásba vett gyerekeket nevelnek. Akik az
elõbbiekben felsorolt lehetõségekkel élni tudnak, a szerencsésebbek közé
tartoznak, de õk is csak több lábon állva tudnak boldogulni. Az õ megélhe-
tési stratégiáikat a késõbbiekben részletesen bemutatjuk. 

A másik csoportba tartozó, állandó jövedelemmel nem rendelkezõ csalá-
dok szintén többféle forrásból próbálnak megélni, a különbözõ segélyek
mellett köz- és feketemunkát végeznek. A szociális védõhálóra és az önkor-
mányzati foglalkoztatásra szorulók között nagy arányban találunk roma
lakosokat,26 akik közül néhányan kiegészítõ jövedelemként a szociális föld-
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program keretében uborkát is termesztenek. A túristvándiak etnikai konf-
liktusokról nem beszélnek, magunk sem tapasztaltunk erre utaló jeleket.
Általánosan hangoztatott nézet: mindegy, hogy ki milyen származású, az a
lényeg, hogy rendes ember-e vagy sem. A romák sem panaszkodnak: „Itt a
faluban nincsen az, hogy a cigány gyerek ki lenne közösítve. A fiatalok is
jól megvannak egymással. Sok a vegyes házasság is”. Arra a kérdésre,
hogy milyen a magyarok hozzáállása a romákhoz, egy kisebbségi önkor-
mányzati tag így válaszolt: „Nem lehet mondani, hogy rossz. Ez mindenhol
megvan, nemcsak a cigányba, magyarba is, hogy irigy erre-arra. Ez meg
is lesz, de nem lehet mondani, hogy rossz a magyarság. Az ember, ha
olyan, tisztelik, nem nézik le”. Túristvándiban a munkanélküliség és a sze-
génység közös sorsként nemcsak a cigányokat, hanem a magyarokat is sújtja,
így nem képez etnikus és szociális törésvonalat a közösségben. 

Az állásnélküliek versengenek az önkormányzat által nyújtott közmunka-
lehetõségekért, hiszen több pénzzel jár, mint a szociális segély. A minimál-
bérnél valamivel magasabb jövedelem azonban csak idõszakos kereseti for-
rás, ezért a feketemunkából származó bevételekrõl sem mondhatnak le.
Egy fiatalasszony családja megélhetési forrásait a következõképpen össze-
gezte: „Hat órában van felvéve a közhasznúba [a férj]. A munkanélküli
segély meg attól függ, hogy megvan-e a napja. Nem tudom, hány kell hoz-
zá. Ha megvan, akkor kap munkanélkülit, ha nincs, akkor csak szociális
járulék jár, az 18 ezer forint. Akkor ebbõl élünk, meg a gyesembõl meg a
családiból. Nyáron szokott meszeléseket vállalni így házon belül, kívül,
de hát azt sem mindig, ritkán. Jónak jó, mert sokat pótol pláne most,
hogy ez a villanyszámla a nyakunkra szakadt, de most épp semmi mun-
kája nincs, fusi munka, ahogy õ szokta mondani.” A fusi, azaz fekete-
munka elõnye, hogy akkor lehet menni, amikor szükséges, s minden köte-
lezettség nélkül ki lehet lépni belõle. A dolog azonban nem kis kockázatot
rejt magában. Egy középkorú roma férfi a következõképpen fogalmazott:
„Hát ilyenek adódnak, muszáj is elmenniük, hogy kiegészítsék azt a kevés
pénzt. De volt olyan, hogy elment feketén, hogy elment szociális segély
mellett dolgozni, és akkor jelentették, és megvonták tõle [a szociális segélyt].
Ez az emberek rosszmájúsága.” Tovább súlyosbítja a problémát, hogy a
munkanélküliek nagy része immobil, a teljes munkaképes korú lakosság
kevesebb, mint 8%-a27 jár el más településre dolgozni. „Fehérgyarmaton
sincs munka, ott is leépítések vannak, olyan embereket foglalkoztatnak,
aki már több éve ott van. Egy olyan ember biztos, hogy nem fog kelleni,
akit be kell tanítani, az egy hónap. Nem éri meg. Inkább azt veszi vissza,
aki már dolgozott. Ha nem tud dolgozni a hivatalnál, akkor kapja ezt a 18
ezer forintot” – mondta az elõbbiekben idézett férfi. 

Az is tény, hogy az elhelyezkedést nem csupán a munkanélküliek immo-
bilitása gátolja. Fehérgyarmat megközelítése a távolabb esõ falvak lakói szá-
mára jószerivel lehetetlen. A nagy munkaerõ-kínálat miatt a vállalatok csak
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a környezõ 15–20 kilométeren belül esõ településekrõl gyûjtik össze a
munkásokat, Túristvándiról és környékérõl jelenleg szervezetten egyetlen
üzem vagy gyár sem hord munkaerõt dolgozni. Ez annak fényében is ked-
vezõtlen változás, hogy a térség mindig is munkaerõ-kibocsátó volt, itt soha-
sem volt elegendõ munkahely, munkavállalók ezrei ingáztak a nagy ipari
centrumokba (Budapest, Tatabánya, Miskolc stb.), ahonnan az ipar össze-
omlása után visszatorlódtak a kibocsátó településekre, ahol többségük az-
óta is tartós munkanélküliségben él.28 A képzetlen munkaerõ számára, állás-
lehetõség híján tehát marad a támogatott foglalkoztatás, ami azonban az
önkormányzat korlátozott lehetõségeitõl függ, és semmiképpen sem jelent
megnyugtató megoldást.

„Szomorú, hogy az önkormányzatnak nincsenek arra forrásai, 
hogy több embert foglalkoztasson.” 

A téesz foglalkoztatói szerepét Túristvándiban is az önkormányzat vette át, és
lett ily módon a legnagyobb foglalkoztató. A hivatalban az állandó alkalmazot-
tak ugyan csak hárman vannak, az önkormányzati fenntartású intézményekben
(teleház, öregek napközi otthona, házi gondozók, gyermekjóléti szolgálat, isko-
la, óvoda) sokan dolgoznak. A létszámot az önkormányzat minden módon
próbálja megtartani, sõt növelni, s az ehhez hiányzó pénzeket, illetve az alkal-
mazottak folytonos foglalkoztatását igyekszik akár más (pályázati) források-
ból29 is megteremteni. Ha kell, egy ember több munkakört is betölt, „mikor
mire van szükség”. Ilyen idõszakos munkakör például a nyáron nyitva tartó
malom gondnoki posztja. Télen a fiatalabbik molnár fûtõként dolgozik, így a
két munkakör kiegészíti egymást. Hasonlóan rugalmas munkakört tölt be az
önkormányzati intézmények gondnoka is – egyben alpolgármester –, aki min-
dig ott segít, ahol éppen szükség van rá. Ezek a kombinált munkakörök a for-
rás nélküli állásteremtés kényszerû, ám ötletes megoldásai.

A szociális és gyermekvédelmi feladatokat összesen négyen látják el: egy
gyermekjóléti szakember, akihez öt település tartozik (Túristvándiban 44
gyereket, 22 családot gondoz), és egy szociális munkás végzettségû asz-
szony, aki két házi gondozóval dolgozik együtt. A gyermekjóléti szakember
azokkal a gyakran sérült,30 halmozottan hátrányos helyzetû gyerekekkel
foglalkozik, akik állami gondoskodásból túristvándi nevelõszülõkhöz kerül-
tek. Az idõsek klubjában – ami az étkeztetést és a házi segítségnyújtást is
biztosítja – a két házi gondozó 15 személyt lát el, a konyhán 150 fõre fõz-
nek minden nap (iskolásokra és a nyugdíjasokra). A másik foglalkoztató, a
teleház a falu számára több szempontból is fontos intézmény: egyrészt
munkahelyet teremt, másrészt szolgáltatásokat nyújt, harmadrészt presz-
tízst jelent, ugyanis – a túristvándin kívül – a térségben mindössze egy helyen
van internetszolgáltató ház. A megbízott ügyvezetõ elmondta, hogy az eleinte
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Szatmárcsekével közös teleházat 1999-ben hozták létre egy munkaügyi
központ által kiírt pályázat segítségével. Késõbb azonban úgy gondolták,
hogy le kellene válni Szatmárcsekérõl – hiszen igazgatási, intézményi kap-
csolatok soha nem kötötték össze a két falut –, így 2003-ban meglévõ esz-
közeikkel létrehozták a Túristvándi Felemelkedéséért Kht.-t, és a teleház
teljes mértékben az önkormányzat tulajdona lett. Az elsõsorban pályázatfi-
gyeléssel és -írással foglalkozó szervezetben két állandó dolgozót foglal-
koztatnak, akik mellé nemrégiben felvettek egy marketing végzettségû
munkatársat is. A hét éve mûködõ teleházban a kezdetek óta több mint öt-
százan szereztek valamifajta képesítést. A teleházban bonyolítottak például
falusi vendégfogadó, virágkötõ, mérlegképes könyvelõ, teleházi ügyintézõi
képzést és számítógép-kezelõi tanfolyamot is. Komolyabb képzésekre is sor
került, a baktalórántházi Vay Ádám Gimnáziummal együttmûködve gimná-
ziumi oktatást szerveztek, az elsõ osztály 2005-ben érettségizett. A prog-
ramba a településrõl 32 fõ kapcsolódott be. A teleház épületében kap helyet
az ifjúsági önkormányzat is, ahol egy andragógia és mûvelõdésszervezõ
szakot végzett ifjúsági segítõ munkatárs viszi az ügyeket. Õ a fiatalok szá-
mára filmklubot, mûvészetbarát kört, színjátszó csoportot szervez, valamint
leginkább a szervezési feladatok ellátásával, besegít a felnõttképzésbe is. 

Az autonómia nagyon fontos Túristvándi vezetési elveiben: az önkor-
mányzat, az iskola, az óvoda és a teleház esetében is elhangzott az az érv,
hogy a falu akkor fog „erõre kapni”, ha önálló intézményei lesznek, akkor
a lakosok nem akarnak majd elköltözni a településrõl. Egyelõre azt látjuk,
hogy míg a település mindenáron meg akarja tartani intézményeit, és állá-
sokat akar teremteni a munkanélküliség csökkentése érdekében, addig a
legtöbb hivatali posztot nem helyiek, hanem bejárók töltik be. A képesítést
igénylõ munkahelyeket betöltõk – az iskolában a tanári kar, a hivatalno-
kok, a teleházban és az ifjúsági önkormányzatnál dolgozók – többsége
nem helybeli, akiknek kisebb része letelepedett a faluban, nagyobb része
azonban bejáró. Mindezt csak részben magyarázhatjuk a faluban élõk ala-
csony képzettségével, mert tudjuk, hogy az idevalósi képzett fiatalok általá-
ban elhagyják a falut. Ez tehát azt sejteti, hogy a képzett munkaerõ helyben
tartásához nem elég a szûk értelemben vett feltételek, mondjuk egy mun-
kahely megteremtése, hanem a tágabb értelemben vett környezetet kell
vonzóvá tenni (a település megközelíthetõsége, infrastruktúra, intézményi
ellátottság, szórakozási lehetõségek stb. megteremtésével). 

A képzett munkaerõ számára szükséges munkahelyek megteremtése
mellett az önkormányzattal szemben elvárásként fogalmazódik meg a tele-
pülésen élõ alulképzett álláskeresõk helyzetének javítása is. Ennek érdeké-
ben az önkormányzat minden alkalmat megragad, hogy a munkanélküliek
idõszakos foglalkoztatását biztosító közhasznú foglalkoztatásra és közmunka-
programokra pályázzon. A polgármester asszony szerint az önkormányzati
intézményekben állandóan 28-30 embert, idõszakosan átlagosan további
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50–60 embert foglalkoztatnak.31 Az egyik önkormányzati dolgozó a köz-
munkások kiválasztásáról a következõképpen beszélt: „A munkanélküliek
közül, aki egyáltalán nem kap ellátást, olyan nincsen, mert kicsi a falu,
tudják, hogy kinek van szüksége legjobban munkára. A polgármester asz-
szony igyekszik mindig olyanokat alkalmazni, akinek még nem, vagy
alig volt munkahelye, hogy meglegyen a szükséges foglalkoztatási idõ a
szociális segélyre való jogosultsághoz. A kiválasztásba az is belejátszik,
hogy ki az, aki régen dolgozott, vagy ki az, akinek még nincsen meg az
ellátásra jogosító munkaviszonya.32 Az is fontos szempont, hogy az illetõ
alkalmas legyen ellátni az adott feladatot. Ezt az jelenti, hogy az idõsek
klubja nõket szokott felvenni, éjjeliõrnek az uborkához pedig férfiakat,
erre megvan a maga embere a polgármester asszonynak, aki már évek
óta ezt csinálja, mert õ adagolja a vegyszert is, ezért érteni kell hozzá.”
Annak ellenére, hogy az önkormányzat igyekszik méltányosan eljárni, ilyen
ügyekben nyilvánvalóan sohasem lehet mindenkinek a kedvére tenni. Sokan
személyes sértésként élik meg, ha úgymond kiveszik õket a közmunkából,
és ugyanez a helyzet a segélyekkel is, pedig az adatok azt mutatják, hogy
igen sokan vesznek részt a közfoglalkoztatásban, és kapnak valamilyen típusú
támogatást az önkormányzattól.33

„Az intenzív uborkatermesztõ programunk idén referenciaprogram lett.”

Az önkormányzat a segélyeken, a közcélú, közhasznú foglalkoztatáson kívül
a szociális földprogrammal kívánja enyhíteni a munkanélküliség problémá-
ját. A szociális földprogram 1997 óta mûködik Túristvándiban, melybe rá-
szorultság alapján lehet bekerülni, de általában „nem szoktak senkit elkül-
deni, ha jelentkezik”. Kezdetben a konyhakert megmûveléséhez és a
szarvasmarhatartáshoz nyújtottak támogatást a program keretében, ami
1999-ben szolgáltatási alprogrammal egészült ki; az önkormányzat kistrak-
tort vásárolt, amelyet a program résztvevõi kedvezményesen vehetnek
igénybe. (Nagyné–Varga, 2006:26–29) A legeltetéshez az önkormányzat a köz-
ség határában a Hortobágyi Nemzeti Park tulajdonában levõ 200–300 hektá-
ros legelõterületet bérelte. A szarvasmarhatartás jól ment, amíg a nyíregyházi
Nutricia meg nem szüntette a tejfelvásárlást a településen. Ekkor az önkor-
mányzat megvásárolta a tejbegyûjtõ épületet és az eszközöket, és elkezdte
maga megszervezni a felvásárlást, de az emberek az alacsony felvásárlási árak
miatt már elvesztették a bizalmukat. Az önkormányzat egy penészleki sajt-
üzemmel kötött szerzõdést, de két év után ez az értékesítési csatorna is meg-
szûnt, s ekkor a túristvándiak kezdték eladogatni a teheneket. 

2002-ben intenzív növénytermesztési alprogram indult, ennek kereté-
ben támrendszeres uborkatermesztés zajlik, amelyhez 2005-ben komplex
képzés is társult azzal a céllal, hogy a résztvevõk megszerezzék azokat a képes-
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ségeket, amelyek segítik õket az önállósodás útjára lépni. (Nagyné–Varga,
2006:26–29) A szociális földprogram vezetõje szerint „az uborkatermesz-
tés háromhavi intenzív munkát jelent a bekapcsolódó családok számára,
s ha minden feltétel optimális, 400 méter uborka egy-egy család számára
120–150 ezer forint tiszta hasznot hoz. Jelenleg nyolc-tíz család vesz részt
a programban, de volt olyan idõszak is, amikor 18-20 család volt érin-
tett, most többen kiszálltak, az önkormányzat támogatása nélkül vágtak
bele a termesztésbe. A résztvevõk között hat-nyolc olyan család van, amelyik
kezdetektõl részt vesz a szociális földprogramban, õk az alapmag. A részt-
vevõk átlagosan 200–400 folyóméter uborkát vállalnak, amihez az önkor-
mányzat biztosítja az összes szükséges alapanyagot, a területet, a szaktu-
dást, a permetezést, a terület-elõkészítést, a palántázástól kezdve pedig a
családoké a terep.” Az önkormányzat viseli a költségeket – minisztériumi
támogatásból – és az értékesítést is biztosítja: a Szatmár-Tiber Termelõ és
Értékesítési Szervezettel kötött szerzõdést, amely a Tyukodi Konzervgyár-
nak adja el a felvásárolt uborkát. A tavalyi évtõl az árbevétel 60%-a (azelõtt
50%) illeti meg a termelõket. A program az önkormányzat számára mindig
nullszaldósra jön ki, mert biztosítani kell egy projektkoordinátor és az
õrök bérét, valamint szükség van egy mezõgazdasági szakemberre, akihez
szaktanácsért lehet fordulni. A programba az önkormányzatnál alkalmazott
közmunkások is bekapcsolódnak. Õk a vetésben, a karók javításában, a per-
metezésben, a kocsolásban vesznek részt; 2006-ban 29 közmunkás segítette
a talaj-elõkészítést, vetést, permetezést. A polgármester asszony nagy vív-
mánynak tartja, hogy vannak családok, akik önállósítani tudták magukat:
„Vannak olyan családjaink is, öt-hat ilyen család van, akik önálló terme-
lésbe fogtak – cigány családok is –, nekik eszközöket biztosítunk. Van moto-
ros permetezõnk, azt kölcsönbe szokták ingyen venni. Akik leváltak, azok
megtanulták az alatt az egy-két év alatt a termesztést, amíg nálunk vol-
tak, másrészt úgy gondolták, hogy talán nagyobb jövedelemre tudnak szert
tenni, ha teljesen önállóak.”

Az intenzív uborkatermesztõ program 2006-ban referenciaprogram lett.
„Ez azt jelenti, hogy itt a mi kistérségünkbõl is, de az ország más területé-
rõl is meghívunk szociális földprogramosokat ide és bemutatjuk ezt a
programot.” A szociális földprogramba hét-nyolc roma családot is sikerült
bevonni, akik közül egy-kettõ önállósulni is tudott, ami a program dekla-
rált célja. Egy fiatal pár látna jövõt a földmûvelésben. „Ez saját. Elsõ évben
próbáltuk az önkormányzatit, de nem volt jó. Nem volt uborka, meg
messze is voltak a földek. Nekem itthon jobban megéri, jobban is jövedel-
mez. […] Az uborka a legjövedelmezõbb. Mi már ötödik szezonja, hogy
uborkázunk. Ha az idõjárás megfelelõ, ahány méteren termelve van, az
1000–1500 forintnyi jövedelmet tud adni átlagban méterenként. A ter-
mést eladjuk, csak a vetõmagnak valót kell félretenni jövõre. Van most
400 folyóméter uborkám, az tehát 400 ezer forintot hoz várhatóan.”
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A többség azonban nem tud önállósulni, õk fõként jövedelemkiegészítés
céljából vesznek részt a programban. Õk azok, akik kifejezetten azért választ-
ják ezt a termelési formát, mert a piaci kockázatot az önkormányzat átvál-
lalja helyettük. A mindennapi megélhetési gondok enyhítésére jól jön az
uborkából befolyt pénz: egy középkorú asszony azt mesélte, hogy bár az
uborkapénzbõl félretenni nem tudott, de „legalább nem kellett kölcsön-
kérni”. Szerinte nagyon jó, hogy az önkormányzat vet és permetez is,
„csak annyi a feladat vele, hogy le kell szedni”.

„Mi soha nem a pénzért csináltuk.”

Túristvándiban az 1960-as évek óta mûködõ nevelõszülõi intézmény épp-
úgy felfogható megélhetési stratégiaként, mint a szociális földprogram
vagy a turisztikai vállalkozások. A nevelõszülõség ott játszott fontos szere-
pet a megélhetésben, ahol a nõk nem dolgoztak, illetve nem tudtak elhe-
lyezkedni, hanem otthon maradtak a gyerekekkel. Ez ma is hasonlóképpen
van. Egy asszony, aki férjével hivatásos nevelõszülõként az elmúlt húsz év
alatt 17 gyermeket nevelt fel, így emlékezett vissza: „Mikor férjhez men-
tem, akkor sem volt semmi, akkor egy darabig dolgoztam a háziipari
szövetkezetbe, de közben az is felbomlott, és akkor gondolkoztam – mert
volt itt egy pár család, akiknél volt kihelyezve gyermek –, hogy nekem is van
saját gyermekem, akik még kicsik, úgyse tudok elmenni dolgozni, és akkor
kihoztam az elsõ gyermekeket.” 

Egy másik asszony a gyes lejárta után munkanélküli lett, amikor adódott
a lehetõség egy nevelõszülõi tanfolyam elvégzésére. Bele is vágott, majd
késõbb kapott ugyan munkát, de ha nem vett volna magához gyermeket,
akkor kiesik a nevelõszülõi hálózatból, amit nem szeretett volna, így került
hozzá az elsõ nevelt gyerek. A történetek hasonlítanak egymásra; sokan
megélhetésük miatt vágtak bele a gyereknevelésbe. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy a nevelõszülõség gyermekszeretet, elhivatottság és képességek
nélkül végezhetõ munka, pusztán a pénzkereset egyik módja lenne. Töb-
ben egyértelmûen tagadják, hogy a több jövedelem miatt kezdtek volna
bele a nevelõszülõségbe, sõt, e feltételezést kifejezetten sértõnek érzik.
„Mi soha nem a pénzért csináltuk, soha nem! Nekem senki ne mondja! Én
háromszorosát-négyszeresét költöm a gyerekekre, mint amennyit kapok
értük. Nagyon-nagyon sokat kellett küszködni velük, és ezt csak az tudja,
aki csinálja.” Úgy tûnik, hogy az emberek ellentmondást és összeférhetet-
lenséget éreznek abban, hogy egy gyermek befogadásában és nevelésében
anyagi megfontolások is közrejátszhatnak a gyermekszeretet, a részvét, a
segítés vágya mellett. Az elv, miszerint a gyermek nem áru, tabutémává teszi
a nevelõszülõség anyagi vonatkozásait, a feloldhatatlan ellentmondást erõ-
sítik a késõbb kialakult szoros kötõdések is. A nevelõszülõség intézményének
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kialakulásáról számos történetet hallottunk, elterjedéséhez többek szerint
az is hozzájárult, hogy Túristvándi toleráns és befogadó falu. „Biztosan szerepe
van benne, hogy a helybeliek nem szólták meg egymást ezért, és a gyereke-
ket sem közösítették ki, ezt is mutatja, hogy sok gyerek helyben telepedett le,
és hogy a mai napig hazajárnak. Senki nem emlegeti fel, hogy õk intézetisek
voltak. Sok az ilyen jellegû vegyes házasság is, nem nézi ki õket a faluközös-
ség, általában a lányok maradtak itt”– vélekedik egy nevelõanya. 

Hallottunk olyan történetet is, hogy a nevelõszülõség Túristvándiban a
népességszám növelése érdekében szervezetten kezdõdött meg a hatvanas
években. Az, hogy kizárólag az egyéni racionalitáson túlmutató településmentõ
eszme vezérelte volna a falubelieket (még ha ez közre is játszott), többek között
azért nem valószínû, mert a település lakosságának csökkenése a hetvenes
években kezdõdött.34 A falumegmentõ magyarázat születése számunkra azt
mutatja, hogy a túristvándiakat foglalkoztatja településük sorsa, jövõje. Az inté-
zeti gyermekek nevelése egyébként kétségtelenül jó eszköz a falu népességé-
nek növeléséhez, még ha ez nem is cél, hanem következmény. 

A nevelõszülõség feltételeit 1995 után megszigorították, a szülõknek ez-
után már vizsgát kellett tenniük, és rendszeres környezettanulmányt végez-
nek a családoknál. Néhány évvel ezelõtt még létezett „hivatásos” nevelõszülõi
státus35 is, e kategóriába azok tartoztak, akik több gyermeket neveltek egy-
szerre, és akik számára ez a tevékenység munkaviszonynak számított. A neve-
lõszülõk nem választhatnak a gyerekek között, más etnikumú és fogyaté-
kos gyerekeket is el kell fogadniuk. Az állam huszonnégy éves korig fizet a
gyerekek után, akik általában szakmát vagy középfokú végzettséget szerez-
nek. A nevelt gyerekek egy része letelepszik a faluban, és családot alapít,
néhányan innen elkerülve karriert is építettek. Nagy büszkeséggel emlege-
tik a falusiak például a Túristvándiból elszármazott „fehérgyarmati Dénes
õrnagyot”, aki a katonai pályán lett sikeres. Voltak – ez fõként régebben
volt jellemzõ –, akik nemcsak nevelték, hanem örökbe is fogadták a gyere-
keket, fõként akkor, ha nem volt saját örökös. Ehhez az kell, hogy a szülõk
lemondjanak a gyermekrõl, ami sokszor nem történik meg. Gyakori, hogy
a gyerekek csak idõszakosan kerülnek nevelõszülõkhöz, és amint a vér sze-
rinti szülõk rendezik helyzetüket, visszakerülhetnek a családjukhoz. Mind
a beilleszkedés, mind az elválás nagyon nagy érzelmi megterhelést jelent a
gyermekek és a nevelõszülõk számára. A szülõk közül többen is beszámol-
tak nehéz beilleszkedési folyamatról, gyakori, hogy a mostoha körülmé-
nyek közül származó gyerekek a fejlõdésben visszamaradtak és szocializációs
gondokkal küzdenek. Az ilyen gyermekeket még nagyobb odafigyeléssel és
gondoskodással kell körülvenni, mint az egészségeseket, tõlük még nehe-
zebb a búcsúzás. Többen úgy próbálnak védekezni a gyakran elkerülhetet-
len érzelmi csalódások ellen, hogy már elsõ pillanattól kezdve tudatosítják
magukban és a gyerekekben átmeneti helyzetüket, hogy késõbb könnyebb
legyen az elválás.
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„Élni és élni hagyni!”

Az elmúlt tizenöt évben Túristvándiban nyolccal nõtt a vállalkozások
száma,36 ezek többsége egyéni vállalkozás, emellett négy betéti társaság és
egy jogi személyiségû vállalkozás mûködik a településen. A vállalkozások
tipikusan tulajdonosaikat tartják el, nincsenek alkalmazottak, még az sem
jellemzõ, hogy egy vállalkozásból egy teljes család megélne, általában kiegé-
szítõ tevékenységet kell folytatni mellette. 

A községben a legelsõ vállalkozások egyike egy 1992-ben létrejött fûrész-
üzem volt, amit öten alapítottak a téeszbõl kivásárolt gépekkel. Egy dara-
big egészen jól ment a cég, fõként furnérárut, ládát gyártottak, legnagyobb
felvásárlójuk az újkígyósi bútorüzem volt. „Mi dolgozni tudtunk, hiába
olyan öreg gépünk volt, akkor is még négy-öt országba export szállítot-
tunk.” A probléma az egyik tulajdonos szerint abból adódott, hogy a befek-
tetésekhez, fejlesztésekhez nem volt elég tõkéjük, illetve „egyesekbõl hiány-
zott a hajlandóság is, hogy a vállalkozásért áldozzanak”. Az egyik
tulajdonos megbetegedése után a bt. tagjai különváltak. Egy kisebb cég
még mûködött egy darabig, tulajdonosa azonban ma már ajándékboltot
üzemeltet, amiben részben a saját maga által készített, részben megvásá-
rolt kézmûves termékeket árul. A kis ajándékbolt önmagában azonban
nem tartja el a családot, mert a vállalkozás – a turizmust is sújtó – szezona-
litás problémájával küzd. A falusiak gyakran megjegyzik: furcsállják, hogy a
vállalkozók többsége nem túristvándi származású. Valóban: a fent említett
ajándékbolt, a turisztikai vállalkozások nagy része, a panzió és a turkáló
sem túristvándi születésû, hanem beköltözött emberek kezében van. A három
bolt közül szintén csak az egyik tulajdonosa helybéli. A legnagyobb, a volt
ÁFÉSZ-bolt – amelynek alkalmazottai is vannak – tulajdonosa egy penyigei
illetõségû férfi, az egyik kisbolté pedig Fehérgyarmatról jár ki, igaz, õ azt
tervezi, hogy családjával együtt hamarosan Túristvándiba költözik.

A tulajdonosok szerint megoszlik a kereslet a boltok között, ugyanis
mindegyiknek megvan a saját törzsközönsége. A kis üzletek meglehetõsen
nehéz helyzetben vannak egy ekkora településen, ahol ráadásul az embe-
reknek csupán 22%-a rendelkezik állandó keresettel. Ördögi kör ez: a falu-
siaknak nincs elegendõ jövedelmük, amibõl állandó szinten kiegyensúlyo-
zottan tudnának élni, és amire kínálatot lehetne alapozni, így a kis
boltoknak kevés és olcsó árut kell behozniuk, ami azonban megdrágítja a
termékeket. Következésképpen a kis településeken élõk drágábban tudnak
helyben bevásárolni, így, aki teheti, inkább a közeli nagyobb és olcsóbb
diszkontokban próbálja beszerezni a legszükségesebbeket. Ami a helyi bol-
tok számára marad: a napi kisebb bevásárlások és a kevésbé mozgékony,
rosszabb anyagi helyzetû vásárlók. Az eleinte jól menõ turkáló tulajdonosa
a forgalomcsökkenés okát a Romániából és Ukrajnából származó olcsó és
nem túl jó minõségû ruhák beáramlásában látja. Ottlétünk alatt mi is tapasz-
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taltuk, hogy sok határon túli árus fordul meg a környéken portékáit kínálva.
A faluba „oroszok37 és románok is jönnek. Az oroszok szoktak palántát,
virágpalántát, paprikát, paradicsomot is árulni, van nekik néha függö-
nyük is, a románok babot, túrót is szoktak áthozni”. Túristvándiban leg-
inkább ukrajnaiak árulnak, általában ugyanaz az árus jár egy településre,
ami a bizalom szempontjából mindkét fél számára fontos. Ha az árus ide-
geneket lát az utcán, gyakran elbújik, mert fél a rendõrségtõl és a feljelen-
tésektõl. A túristvándiak szerint mostanában egyre rizikósabb az árusítás,
mert „nagyon ellenõrzik õket, amint elkezdenek árulni, már jön is a
rendõrség”. A zugárusok rontják a helyi boltok forgalmát, mert olcsó por-
tékáikat – akár a rossz minõség ellenére is – inkább megveszik a kispénzû
emberek, akik számára viszont a határról áthozott termékek a megélhetés-
ben játszanak fontos szerepet. (Sallai, 2002; Rácz, 2005:554)

A vállalkozók többsége fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy nem tö-
rekszik a teljes piac megszerzésére. Az egyik kocsma tulajdonosa kifejtette
a „megosztott forgalom” elvét. Három kocsma van: az egyik korán bezár,
és más réteget szolgál ki, mint a késõn nyitó Italbolt, a Hóvirág Fagyizó pedig
nem kifejezetten kocsmaként, hanem büféként is funkcionál, egyszerûbb
ételeket – hamburgert, hot-dogot – kínálva vendégeinek, akiknek egy része
a malomhoz érkezik látogatóba. A különbözõ nyitva tartás és vásárlói kör
miatt tehát a három kocsma között megoszlik a forgalom. A fõ vezérelv –
ami úgy tûnik (egy-két kivételtõl eltekintve), Túristvándi egész vállalkozói
szféráját áthatja – az egyik vendégfogadós által megfogalmazott „élni és élni
hagyni” elv, amelynek értelmében senki sem engedheti meg magának a piac
kisajátítását, a szereplõk felosztják a piacot. A vállalkozók hangsúlyozzák,
hogy a faluban békés gazdasági magatartás jellemzõ, amely mindenkinek
biztosít egy nem túl magas színvonalú, de elfogadható megélhetést. 

Az „élni és élni hagyni” elv érvényesül a turisztikai vállalkozók körében
is, akik szintén az összehangolt cselekvés szükségességét fogalmazták meg.
A falusi vendéglátók egyéni vállalkozásként, többnyire egyéb megélhetési
forrásokkal kombinálva mûködtetik szálláshelyüket, egyetlen vállalkozás
van csupán – a panzió kategóriájába esik –, amelyik alkalmazottakat is tart,
és nagyobb a látogatottsága. A szállásadókra – ahogy a legtöbb falusira – is
a több lábon állás jellemzõ, hiszen egyelõre nem tudnak csupán vendéglá-
tásból megélni. Általában már próbálkoztak többféle jövedelemszerzõ tevé-
kenységgel, vannak, akiknek jelenleg is több vállalkozásuk vagy foglalkozá-
suk van. A legutóbb (2005-ben) épült Király vendégfogadó tulajdonosa jó
példája a kitartó, újító típusú vállalkozónak: már az 1990-es évek eleje óta
mûködtet egy fagyizót, majd késõbb virágüzlettel is foglalkozott. A vállal-
kozások elõtt is a vendéglátóiparban dolgozott, majd saját lábára állt. „Ahhoz,
hogy az ember merjen vállalkozni, ki kell tudni lépni a megszokott kör-
nyezetbõl. […] Én erre rájöttem, hogy miért keressek másoknak pénzt, ha
magamnak is lehet.” Jelenleg egyedülálló háromgyerekes anyaként két

427•    A  B O L D O G U L Á S  Ú T J A I  A  S Z A T M Á R I  K I S F A L V A K B A N    •

lepkeny ue 4fej.qxd  2008. 09. 24.  10:49  Page 427



vállalkozást visz egyszerre, és kifogyhatatlan az újabb tervekbõl és ötletek-
bõl, melyeknek csak a tõkehiány szab határt. A kisebb vendégházak közül
négy bonyolít viszonylag jelentõs forgalmat, ezek közül három egy idõben
induló vendégfogadó a kezdetek óta összetart. A közös pályázat gondolatá-
val a Túr-Party vendégház tulajdonosa kereste fel a másik két családot,
amit aztán el is nyertek. „Nem gondoltuk mi addig, csak akkor tapasztal-
tuk, hogy tényleg érdekli ez a környék a máshol élõket, a feljebb, városban
élõket, és akkor pályáztunk közösen.” Mindhárom ház két lépésben épült:
elõször megépítették, majd bõvítették és korszerûsítették. 

A turizmus láthatóan elõremenekülési stratégia, hiszen a nagy utat bejárt,
vállalkozó szellemû, falujukhoz ragaszkodó családok többféle terület kipró-
bálása után úgy érzik, hosszú távon leginkább a turizmus fellendülésében
reménykedhetnek. Ugyan a folyamat nagyon az elején tart, hiszen a legré-
gebbi vendégház is csak hat-hét éve üzemel, mégis felmerül a kérdés: egy
ekkora település vajon hány vendégfogadót bír el? 2006-ban ugyanis elké-
szült a nyolcadik, szintén pályázati pénzbõl épült szállás. Nem lesz-e túlkí-
nálat? Hol van az egyensúlyi állapot, ahol – az egyik vendégfogadó szavai-
val élve – „mindenkinek meglesz az a vendége, amire számít”, és ahol
mindenki a „játékszabályoknak megfelelõen” játszik? Ezt a kényes egyen-
súlyt nem könnyû megtalálni, a konfliktusokat tetézheti, hogy egy ilyen kis
faluban minden kitudódik. Ugyanakkor éppen a közösség mérete lehet a
kulcs az egyensúlyi állapot megtalálásához, ugyanis a kisebb csoportokban
a társadalmi kontroll sokkal hatásosabb, mint egy nagyobb közösségben.
(Olson, [1987], 2006) Ez azt jelenti, hogy a társadalmi szankciók rákény-
szeríthetik a vállalkozókat a kooperációra, ugyanis aki nem hajlandó a „játék-
szabályoknak megfelelõen” mûködni, azt a közösség tagjai (szûkebb érte-
lemben a vállalkozók) kiközösíthetik. Az egyénnek mérlegelnie kell, hogy mi
éri meg jobban: részesülni azokból az elõnyökbõl, amelyeket a – például a
vendégfogadók közötti – kapcsolatháló tud nyújtani, vagy egyedül mûködni,
ami viszont nem jár alkalmazkodással és esetleges áldozatokkal. A kollektív
cselekvés formálódása jól megfigyelhetõ a túristvándi vendégfogadók köré-
ben. Néhányan közülük már régen felismerték: ha összehangolják tevé-
kenységüket, jobban boldogulnak. Ez persze nem ment zökkenõmente-
sen, itt is voltak egyéni próbálkozások, kitörési kísérletek, míg végül a
három együtt induló szállásadó rájött, hogy érdemes összehangolni tevé-
kenységüket. A három vendégfogadó más és más profilt alakított ki: míg a
Túr-Party vendégház fõként gyerekek, iskolai csoportok fogadására rendez-
kedett be, a másik kis létszámú csoportokat, jellemzõen családokat tud fo-
gadni, az Erdõ-Széli Vendégház pedig úgy lett kialakítva, hogy egyszerre
akár több nagycsaládot is el lehet szállásolni benne. A vendégfogadók foko-
zatosan különbözõ szolgáltatásokat alakítottak ki, amelyeket szintén össze-
hangoltan igyekeznek mûködtetni. A kenyérlángos-sütést például már
majdnem az összes vendégház kínálja a látogatóknak, de hogy senkinek se
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„maradjon a nyakán”, megosztják a sütési napokat. Az egyik tulajdonos nevet-
ve mesélte, hogy a vendégek csodálkoznak is, amikor átküldik õket a „kon-
kurenciához”. A tulajdonosok közül az egyiknek csónakjai, a másiknak kenui,
a harmadiknak biciklijei vannak, amiket a megállapodás szerint egymás
vendégeinek is rendelkezésre bocsátanak. A vállalkozó szellemû vendégfo-
gadók több fejlesztési elképzelésen is gondolkodnak, ami biztosíthatná az
állandó vendégforgalmat, és bíznak abban, hogy a konkurencia növekedé-
sével arányosan nõ majd a falu látogatottsága is. Az elsõk között induló
vendégfogadó családok egyike már nemcsak saját vállalkozásuk fejleszté-
sén gondolkodik, hanem Túristvándi és az egész térség megismertetésén,
piacra való bevezetésén. Õk különbözõ vásárokra, versenyekre, kiállításokra
stb. járnak, ahol a települést képviselik: „Visszük azért hírét-nevét, az ország-
ban sok helyen megfordultunk. És ezekrõl a helyekrõl ismerik meg, hogy
egyáltalán van itt a környéken ilyesmi”. Az említett család a Fõtér címû
mûsorban is szerepelt, a szatmári forgatáson vendégül látta, kalauzolta és
kenuztatta a stábot. Úgy gondolják, hogy így az egész térség hírét öregbítik:
„ez a falu becsülete”.

A három vendéglátó összefogásán kívül léteznek másfajta együttmûkö-
dések is: az egyik vendégfogadó például a kemencében sült lángossal
együtt az egyik falubeli asszony által fõzött lekvárt is értékesíti. Ez eleinte
szívességként indult, majd kiderült, hogy az üzlettel mindkét fél jól jár, így
ugyanis a lángos és a lekvár is jobban fogy. A falusi vendéglátók nemcsak
egymás közötti hálózatot, hanem más szívességi és cserekapcsolatokat is
mûködtetnek. Ezek a cserekapcsolatok általában addig élnek, amíg mind-
két fél viszonozza a szívességeket, és nem alakulnak ki aránytalanságok.
Léteznek a teljesítésnek íratlan, ám pontos szabályai. Az egyensúlyra törek-
vés mellett azonban kiemelnék egy fontos szempontot, miszerint a háztar-
tások a reciprocitás (kölcsönösség) során sosem érik el a tökéletes egyen-
súly állapotát. (Sík, 1988:11) Ennek a csereformának a lényege ugyanis a
hosszú idõn keresztül tartó lekötelezés, a szívességek és cserék hosszú távú
használata és kalkulálhatósága. (Sahlins, 1965 id. Sík, 1988:12) A tökéletes
egyensúlyt a segítség és szívességek azonnali visszafizetése (segítése) jelen-
tené, ami azonban általában nem történik (és nem is történhet) meg,
ugyanis a tartós lekötelezettség a „reciprocitásnak igen lényeges funkcio-
nális eleme”. (Foster, 1967 id. Sík, 1988:23) Az egyik vendégfogadó tulaj-
donosa így fogalmazott: „Jó, hogy látja az ember, hogy van, aki segítsen.
Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindig van segítségem. Most
úgy mondom ezt, hogy segítség, hogy én próbálom viszonozni. Próbálom
mással viszonozni. Ha most valaki eljön gallyat vágni nekem, akkor ha
most nincs pénze, akkor adok neki, ha sütünk kenyeret vagy lángost,
adok neki, ha olyasmit fõzünk, hogy marad, akkor viszünk a családnak.
[…] Persze megfizeti az ember, de nem annyit, mintha eljönne valaki, és
azt mondaná, ötezer. Ezt is meg kell fizetnem, meg hát ez is idõ. Elég sokan
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jönnek nekem segíteni, hála istennek. Segítenek, mert én is viszonzom.”
Ezek a viszonyok néha állandó patrónus-kliens kapcsolattá válnak, a szegé-
nyebb munkanélküli családok számára is jól jön, ha különbözõ munkák
(favágás, fûnyírás stb.) fejében számíthatnak valakire, akihez segítségért
fordulhatnak. Jellemzõ módon a különbözõ segítségeket pontosan számon
tartják, és nem azonnal, hanem gyakran késõbb, nem feltétlenül pénzben,
hanem esetleg más áruban vagy szolgáltatásban térítik vissza a cserekap-
csolatban résztvevõk.

A vállalkozók tehát, amellett, hogy õk a település legnagyobb adófizetõi,
többnyire alkalomszerûen különbözõ munkákkal látják el a szegényebb
családokat. A közügyekben való részvétel is jellemzõ rájuk, többségük kép-
viselõ-testületi tag, és õk azok, akiket az önkormányzat a különbözõ prog-
ramok alkalmával mozgósítani tud. „Mindig benne vagyunk nyakig min-
denbe”– mondja az egyik kocsmatulajdonos. Legyen szó rendezvényrõl
vagy gyûjtésrõl valamilyen célra, ez az a szûk réteg, amelynek tagjai segíte-
ni tudnak nemcsak anyagi, hanem egyéb módokon is.

„Ezzel is, azzal is próbálkoztunk.” 

A túristvándi gazdálkodókra ugyanaz jellemzõ, ami az összes eddig felsorolt
csoportra: több lábon kell állni ahhoz, hogy boldogulni lehessen. A gazdál-
kodó családok úgy felében a feleség az, aki amellett, hogy segít a gazdaság-
ban, állással és rendszeres jövedelemmel rendelkezik. Több gazdálkodó
család egyben nevelõszülõ is, néhányan közülük turizmussal is foglalkoz-
nak. Túristvándiban a tíz, helyi viszonylatban nagyobb gazdálkodónak szá-
mító család többsége a kilencvenes évek elején, a munkanélküliség elõl
menekülve kezdett el mezõgazdasággal foglalkozni a visszakapott földe-
ken.38 A rendszerváltás elõtt többen közülük a téeszben gépekkel dolgoztak,
de akadnak, akik nem is a mezõgazdasági ágazatban tevékenykedtek. Tipi-
kus történet a következõ: „Én már nagyon régen gazdálkodok, mert már
a téeszben is azzal foglalkoztam, gyerekkorom óta, 1970 óta. Elõtte szak-
munkásképzõbe jártam Fehérgyarmatra, általános lakatos végzettséget
szereztem. Utána a téeszbe kerültem, a mûhelyben is dolgoztam, meg
kint a határban is, mindenféle gépekkel jártam, Rábákkal, kombájnnal.
Végig kombájnoltam, amíg az a téesz fel nem bomlott 1992-ben.” A vállal-
kozók egy része a rendszerváltás elõtt néhány évvel beszállt a gebines
rendszerbe, ami azt jelentette, hogy a szövetkezetek „bérbe adták” a gépeket
vagy helyiségeket a dolgozóknak. Jelenlegi tulajdonosa például így mûköd-
tette egy darabig az Italboltot, de a Fehérgyarmati Állami Gazdaság is kiadta
„gebébe” a gépeket. „Ez úgy ment, hogy mi tankoltuk a gépet, a javítást
mi álltuk, teljesen, a téesz csak a megdolgozott bért fizette, a költség a mienk
volt. Ha elromlott, azt mind saját magunk javíttattuk. Lehetett volna a
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mûhelyben javíttatni, de hát az elég drága volt, megcsináltuk magunk-
nak. Nekem ez a szakmám, hoztam haza a gépet. […] Bár hamarabb ki-
találták volna ezt a gebines rendszert! Sokkal jobban lehetett vele keresni!”
Azok, akik akkor belevágtak, és „gebébe dolgoztak”, többnyire a privatizá-
ció során kivásárolták a bérelt gépeket vagy helyiségeket, és a mai napig
vállalkozók. Õk hamar megérezték, hogy milyen az, amikor saját maguk-
nak dolgoznak. Az Italbolt tulajdonosa így összegezte a folyamatot: „Elõ-
ször gebébe adták ki, de olyan hatalmas összeget kértek érte, hogy inkább
megvásároltuk. Szépen diktálta az élet, hogy mikor mi jött. Korán kellett
élni a lehetõséggel. Nagyon. Mindenben”. A téesz megszûnése után többen
nagy reményeket fûztek a kárpótláshoz és az új szövetkezethez. „A felszámo-
lás 1992 májusában történt meg, de utána alakítottak itt egy új szövetke-
zetet. Itt is próbálkoztak, azt hitték, majd munkájuk lesz… Összehívták
itt szinte az egész falut, még többen lettek téesztagok, mint mikor Szat-
márcsekéhez tartoztunk. Aki sose volt téesztag, még az is belépett, akinek
nem volt munkahelye, az is bízott benne. Be kellett mindenkinek fizetni
9000 forintot, és választottak megint ugyanúgy téeszelnököt, meg brigád-
vezetõt.” A szövetkezet azonban alig két évig mûködött, hamar kiderült,
hogy a mezõgazdaság csak kevesek számára jelent ezen a vidéken biztos
megélhetést. „Akkor nagy reményeket fûztek a parasztok, örültek, hogy
most aztán gazdálkodhatunk, jobban megmûveli a saját földjét, mint a
téeszét, magáénak érezte, aztán rájöttek arra, hogy akármit termel, nem
tud eladni semmit. Akkor összeomlott ez a nagy reménység. Nekem van
egy barátom, aki Budapesten építészmérnök, már nyugdíjas, jó anyagi
körülmények között élt Pesten. Vett Zetort, gépet, egy csomó földet felvá-
sárolt. Aztán beadta a törölközõt az is. Adja el a gépeket, a földeket, elke-
serült az is.” A község nyugdíjas tanítója által említett összeomlott reménység
az EU-csatlakozás után csak súlyosbodott. A Túristvándiban hagyományo-
san fontos állattenyésztés – ahogy errõl már egy korábbi fejezetben beszá-
moltunk – ekkor, a tejértékesítési problémák miatt szûnt meg teljesen a te-
lepülésen. Így aztán a több mint száz szarvasmarhából négy darab maradt a
faluban. Kizárólag állattartással már senki sem foglalkozik, csupán egy
olyan család van, amely nagyobb állománnyal rendelkezik, õk juhokat
tenyésztenek.39 A 170–200 juhot40 fõként a húsáért tartják, és élõállatként
adják el, a juhtenyésztés azonban számukra is kiegészítõ jövedelemforrás. 

Jelenleg a legnagyobb birtok ötvenhektáros, ezt követik a húsz hektár
körüliek (körülbelül négy), majd a tízhektárosak, vagy az alattiak. A gazda-
ságok nagy részén kukoricát, búzát, tritikálét és napraforgót termesztenek,
mert a föld e növénykultúráknak kedvez. „Ezzel is, azzal is próbálkoz-
tunk, volt, mikor bejött, volt, mikor nem jött. Az elején nagyon megtanul-
tuk, hogy nem egyfajtát vetünk, hanem ebbõl is, abból is, mert ha az
egyik elúszik, akkor a másik még ott van.” Páran almatermesztéssel is fog-
lalkoznak, egy–öt hold nagyságú gyümölcsösök vannak a faluban. Legtöbben
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nemcsak saját, hanem bérelt földeken is gazdálkodnak. A szántóföldi növény-
termesztés mellett egyre inkább teret nyernek az Európai Unióból ismert
tájgazdálkodási módszerek; azért fizetnek a gazdáknak, hogy gyepesítsék
földjüket, vagy ne használjanak mûtrágyát, gépi kaszát stb. Mivel Túristvándi
külterületének 90%-a a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzethez tartozik, sok
korlátozás van érvényben a földhasználatot illetõen. Azokon a területeken
például, ahol a haris nevû védett madár fészkel, csak kézzel lehet kaszálni.
Pár éve mûködik egy agrár-környezetvédelmi program, amelyben néhá-
nyan részt vesznek a faluból. „A falugazdász mondta mindig, hogy pró-
báljuk meg, próbáljuk meg, aztán én is elkezdtem ezt a környezetvédelmi
támogatást, tavalyelõtt kapcsolódtam bele, egy olyan nyolc hektár van
bejelentve környezetvédelmi gazdálkodásra. […] Meg van szabva, hogy a
talajmûvelést hogy kell csinálni, akkor hogy mûtrágyából mennyit, mit
kell használni. Most várható, hogy fognak bennünket ellenõrizni. Van
szaktanácsadó, aki jön, segít, itt van a szomszéd faluban, Kölcsében.
Akármikor szólunk neki, kijön” – mondta az egyik résztvevõ.

Öt gazdálkodó – akik egymással is szoros együttmûködésben állnak –
egy szatmárcsekei nagyvállalkozónak szállítja a kukoricát, a búzát és a nap-
raforgót, aki madáreleséget gyárt belõle. A felvásárló meghitelezi a vetõma-
got és a vegyszert is, ha erre szükség van. A szatmárcsekei felvásárlón kívül
két-három gazdálkodó a nábrádi termelõszövetkezethez is szállít, amelyet
szintén jó és megbízható felvásárlónak tartanak. A gazdák sokszor össze-
fognak a beszállításkor és elviszik egymás terményét. Az agrárgazdálkodók
körében a terményértékesítés mellett a géptulajdon és -használat mentén
rajzolódott ki egy szûk körû kapcsolatháló. A legszûkebb együttmûködési
körben hatan vannak, közülük hárman még szorosabb kapcsolatot tarta-
nak fenn egymással. A kapcsolatháló egyik tagja így összegezte az együtt-
mûködést: „Nem sokan vagyunk itt mi már, akik gazdálkodnak, hár-
man-négyen vagyunk csak. Ezek a fiúk mind ezt csinálták korábban is,
csak páran maradtunk ilyen gazdálkodók. Én vettem elõször egy 56.11-es
gépet, ez egy csehszlovák gép, sokáig ez volt, egy maszektól vettem meg.
Elõször csinálgattam magamnak munkagépeket, késõbb vettem hozzá,
most már van kettõ, van egy 82-es MTZ. Még most sincsen meg minden,
de most már legalább lehet dolgozgatni. Vetõgép nincsen, de a talajmun-
kát már el tudom végezni. A haverokkal oldom meg a vetést, segítünk itt
egymásnak. Én szólok neki, hogy jöjjön vetni, utána megyek én is vala-
mit csinálni. Most például vetett nekem az egyik fiú, én meg vegyszerez-
tem neki. Mi itt hárman-négyen összedolgozunk”. A kombájn a legdrágáb-
ban beszerezhetõ gép, összesen kettõ van belõle a faluban, ezekkel végzik
a falusiak számára az aratást, de egymás között sokszor baráti megállapo-
dások születnek. Az egyik gazdálkodó így fogalmazott: „a barátnak vagy a
szomszédoknak cserebere alapon megcsinálom”. Két gazdálkodó elmondta,
hogyan intézik a csereügyletüket: az egyik fél rendelkezik egy kombájnnal,
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a másik pedig traktorokkal. „Én tudom, hogy neki mennyi területe van,
mert a kombájnba benne van a hektárszámláló, nem tudom becsapni, és
õ is tudja, hogy nekem mennyi területem van, tudja, hogy mennyit fogyaszt
az a gép azon a bizonyos talajon, és akkor így összekooperáljuk egymás
közt. Gázolajba számoljuk, azt ki kell fizetni, 1 hektár szántás most 9-10
ezer forint, amennyit fogyaszt, azt ki kell fizetni neki. Õ ideadja nekem a
gépet, én nem adom oda a kombájnt. Én azért nem adom oda, mert ez
egy bonyolultabb gép. Neki van két gépe, az egyikkel én megyek, a másik-
kal meg õ, ketten csináljuk egyszerre.” Mindketten gondolkodtak azon,
hogy megvásárolják a hiányzó gépet, de végül is arra jutottak, hogy egyelõre
jobb ez így, túl nagy befektetés lenne egyszerre, a pénz másra is kell. A szak-
irodalmi példák azt mutatják, hogy az ilyen jellegû együttmûködések addig
maradnak fenn, amíg fennáll a tõkeszegény – kényszerítõ – helyzet. Amint
javul a részt vevõ felek anyagi helyzete, belevágnak a beruházásba, és fel-
bomlik a kényszerû kooperáció. (Kuczi, 2000:57–83)

Túristvándiban mind a turisztikai vendégfogadók, mind a gazdálkodók
körében felfedezhetõek a már kialakult, vagy most kialakuló – láthatóan ki-
egyenlített – együttmûködések. A felek pontosan nyilvántartják az általuk
nyújtott és kapott szívességeket, melyeket elõbb-utóbb ki is egyenlítenek.
Úgy tûnik, hogy az emberek – a szocializmust követõen jellemzõ együttmû-
ködési hajlandóság hiánya után – ráébredtek a kooperáció szükségességére,
mely láthatóan a túlélés egyik eszköze lett Túristvándiban.41

Hogyan tovább?

„Ha bezárják az iskolát, lehúzhatják a redõnyt mind a két végen.”

Az iskola a 770 fõs község életében sorsdöntõ jelentõségû, legalábbis a falu-
siak így gondolják. A túristvándi iskolába jelenleg 90 gyermek jár,42 az isko-
lások kicsit több, mint fele (48) felsõs, a többiek (42) alsó tagozatosak. A kis
létszám – az iskola igazgatója szerint – egyben erõsség és gyengeség is.
Erõsség, mert a kis létszámú osztályokban a pedagógusok jobban tudnak
dolgozni, de gyengeség, mert az iskolát „állandóan a bezárás fenyegeti”.
További probléma, hogy az önkormányzat nem túl nagy éves költségvetésé-
nek jelentõs hányadát az iskola fenntartása viszi el. A nevelõszülõi hálózat-
nak köszönhetõen több sérült gyermek is él a faluban, ezért az iskola 1997
óta enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekek integrált oktatásával is fog-
lalkozik. A polgármester asszony szerint egyéb megoldás híján erre fognak
specializálódni, miközben hangsúlyozza: „Nem szeretnénk szegregálódni.”
Már nemcsak Túristvándiból, hanem „Kömörõbõl és Gyarmatról is járnak
ide problémás gyerekek. Ezekre sok gondot fordítunk. Van gyógypedagó-
gus és két gyógypedagógiai szakasszisztens is. Integráltan és külön is ok-
tatjuk õket. Jelenleg 14 értelmi fogyatékos jár az iskolába, viszonylag
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egyenletesen oszlanak meg az évfolyamok között. Ez egy versenyelõny lehet
a jövõben az iskola számára. Igaz, több iskola is van a környéken, ahol
szintén nyújtanak ilyen speciális oktatást, de hiszem, hogy mi csináljuk a
legjobban. Szeretnénk ilyen tekintetben a térség bázisiskolájává válni.”

Tapasztalataink szerint a túristvándiak egyöntetûen azt vallják, hogy az
iskolát mindenáron meg kell tartani. Még akik elviekben elismerik, hogy az
aprófalvak esetében létjogosultak az iskolafenntartó társulások, azok is azt
gondolják, hogy Túristvándi ez alól kivételt jelent. A leggyakoribb érv, ami
az iskola megtartása mellett elhangzik: azokon a településeken, ahol nincs
óvoda, iskola, nem maradnak ott a fiatalok. A polgármester asszony a követ-
kezõ történetet mesélte: „Tavaly közmeghallgatáson beszámoltunk a lakos-
ságnak, hogy a 2005-ös évben mire költöttünk, mire lehet majd 2006-ban
számolni, és egy kicsit szondázni is akartam a lakosságot. A lakosok
iszonyatosan ragaszkodnak ahhoz, hogy az intézmények, az óvoda, az
iskola megmaradjon a településen. Egy szociális segélyezett cigány asz-
szony például felvetette, hogy ha ilyen nehéz helyzetben van az iskola,
szedjünk a rendezvényeken magasabb belépõdíjat, csak maradjon meg
az iskola”. Míg az iskola megtartása mellett kiáll a falu, a fogyatékos, maga-
tartási és tanulási problémákkal küzdõ gyermekek integrált oktatásának
megítélése már nem ilyen egyértelmû. Bár az iskolát sokan dicsérik, és a lako-
sok egy része be is látja, hogy az iskola fennmaradása miatt szükség van az
integrált oktatásra, a szülõk nagy része fél, hogy a sérült gyerekek integrált
oktatása színvonalromláshoz fog vezetni. A szegregáció, amelyet a polgár-
mester asszony szeretne elkerülni, a jövõ reális forgatókönyve, hiszen várható,
hogy a környezõ településekrõl, intézményekbõl mind nagyobb számban
ide küldik majd a fogyatékos, sajátos nevelési igényû(nek minõsített) gyere-
keket. Valószínûleg ez lesz az iskola megmaradásának ára.

Az iskolának az oktatás és nevelés mellett komoly közösségszervezõ ereje
van, a tanári kar a rendezvények szervezésében is oroszlánrészt vállal. A prog-
ramokra az egész falu hivatalos. „Más falvakban tudtom szerint ilyen
nincs. Itt minden anyák napján vasárnap az egész falu itt van a hivatal-
ban. Ugyanígy Karácsonykor, Karácsony elõtti este ott van az egész falu,
van mûsor, ott énekelgetnek a karácsonyfa alatt. Jó dolgok ezek”– össze-
gezte az iskola igazgatója. Az ünnepségeket fõként a tanári kar szervezi, de
más rendezvényeken, mint például a molnártalálkozón vagy a halászléfõzõ
versenyen is besegítenek. Az iskola mellett óvoda is mûködik a települé-
sen, a két intézmény közös költségvetés alá tartozik, az óvoda kérdéseiben
is az iskolaigazgató dönt. Az óvodában, amely az egykori Kende-kúria épü-
letében kapott helyet, két óvónõ és két dada jelenleg negyvennégy gyer-
meket nevel, 1974 óta kiscsoport és nagycsoport is van. Bár az óvoda fenn-
maradási esélyét is javítja az állami gondoskodásban lévõ gyerekek
nevelése,43 a csökkenõ gyermekszám miatt ezt az intézményt is „fenyegeti
a kistérségi társulás, mert a nagycsoportot el akarják vinni”. Annak ellenére,
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hogy Túristvándi vezetése a társulást kényszerként éli meg, 2006-ban
Kömörõvel intézményfenntartó társulásba lépett, hiszen a társulással járó több-
let normatíva nélkül nem tudták volna megtartani oktatási intézményeiket.

Az önkormányzati alkalmazottakhoz hasonlóan a tanárok nagy része
(70%) sem túristvándi lakos. Az iskolaigazgató szerint ez más falvakban
nem jellemzõ: „Itt valahogy a hetvenes-nyolcvanas évek kiestek, és nem
képeztek helyi pedagógusokat.” Van, aki ennek okát Túristvándi társközségi
múltjában látja. „Az értelmiség elkerült a faluból, a pedagógusokon kívül
nincs értelmiség a faluban. Orvos, mérnök ilyesmi senki nem maradt
meg. Ez arra vezethetõ vissza, hogy Istvándi mindig is társközség volt.
Önálló intézmények nem nagyon voltak. A szocializmusban is közös téesz
volt, és a szakemberek a nagyobb községbe telepedtek le.” A képzett munka-
erõ helyben tartásának érdekében a képviselõ-testület határozatot hozott
az iskolás gyerekek támogatására, remélve, hogy így Túristvándihoz kötheti
a fiatalokat. „Nem biztos, hogy minden egyes települési funkciót nekünk kell
biztosítani, az iskolát is, munkahelyet is, meg mindent, de hogyha néhá-
nyat tudunk biztosítani, akkor már azt fogják érezni, hogy illik itt marad-
niuk” – vélekedik a polgármester asszony. A jól tanuló gyerekek ösztöndíjat
kapnak: „A cigány gyerekek állami forrásból, a magyarok önkormányzati
forrásból.” Az egyik képviselõ-testületi tag és vállalkozó – kocsmájában gyak-
ran találkozik fiatalokkal, és sokat szokott beszélgetni velük – nagyon jónak
tartja az ösztöndíjrendszert: „Szokták kérdezni, hogy mennyinek kell lenni
az átlagnak ahhoz, hogy ösztöndíjat kaphassanak. Nem sok pénzt kapnak,
3500 forintot, de ez elég egy telefonkártyára. Kérdezik, várják. Mindegy,
hogy mennyi az összeg. Nem az összeg nagysága most a fontos, hanem
hogy õk valamiért kapnak. Elértem egy célt, és azért kapok.” Túristvándi
vezetése tehát elkötelezett a fiatalok taníttatása és otthontartása mellett. Arra
is több példa van, hogy az önkormányzat egy frissen végzett diplomásnak
tapasztalatszerzés céljából munkát biztosít, nemrégiben egy frissen végzett
tanárt és pedagógus végzettségû barátnõjét alkalmazták az iskolában.44

„Mi szeretnénk helyben megteremteni azokat a feltételeket, 
amelyek itt tartják a fiatalokat.”

Túristvándi fiatalos korszerkezetû falu, a harminc év alattiak csoportjába
összesen 340-en, azaz a teljes lakosság több mint 40%-a tartozik. Magunk is
tapasztaltuk: amikor hétvégén hazajönnek a diákok, felpezsdül az élet. A fi-
atalok az egyik kocsmában szoktak összegyûlni, ahol zenehallgatás mellett
beszélgetnek. A kocsma már idézett tulajdonosnõje nagyon büszke rá, hogy
vagy húsz túristvándi fiatalnak sikerült egyetemre, fõiskolára mennie (õk
orvos, tanító, szociális munkás, bölcsész stb. szakokra járnak). „Elmondtam
hogy mennyi fiatal van, és hogy milyen szívesen jönnek haza. Például a
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lányomnak sincs a gondolatába, hogy õ most messzire fog elmenni dol-
gozni, vagy fú, de utálom Istvándit. Nem hallod a szájukból. Nem lehet
olyan faluellenességet hallani, hogy nem szeretek itt lakni.” Õk azok a kép-
zett fiatalok, akiknek a helyben (vagy a környéken) történõ elhelyezkedését
reméli a település vezetése.

Az egyetemisták, fõiskolások összetartó közössége mellett van egy huszon-
éves, középfokú végzettséget szerzett fiatalokból álló csoport, akik köré-
ben népszerû a viszonylag jó fizetéssel és biztos állással járó határõri munka
(ez nemcsak Túristvándira, az egész környékre jellemzõ), úgy látják, hogy
csak „az egyenruhás állásoknak” van valami jövõje. A fiúk azonban tisztában
vannak azzal, „hogy ez sem teljesen biztos állás, hiszen hiába van a közel-
ben a határ, ott is inkább lefelé építik a létszámot, minthogy növelnék az
állományt. Máris nagyon sok határõr, rendõr van »csak úgy«, munka nél-
kül. Amikor Románia uniós tagországgá válik, a helyzet még rosszabb
lesz, még kevesebb határõrre lesz szükség”.

A fiataloknak van egy csoportja, amelynek tagjai – a falusiak és saját be-
vallásuk szerint – idõnként zûrös ügyekbe keverednek, mert „nem igazán
tudják elfoglalni magukat”. A község vezetése abban látja a problémát,
hogy a fiataloknak nincs a faluban szórakozási lehetõségük, ezért a polgár-
mester ösztönzésére 2002-ben létrehozták az ifjúsági önkormányzatot, abból
a célból, hogy a gyerekeket összefogja és programokat nyújtson nekik. Az
elsõ lelkesedés után az ifjúsági önkormányzat kicsit „ellaposodott”, majd
2003-ban a közösségi élet felpezsdítésére létrejött egy ifjúsági klub, ahol
esténként különbözõ programokat kezdtek szervezni a fiatalok. Az ifjúsági
önkormányzat a nagy önkormányzat mintájára mûködik: „A választások
ugyanúgy zajlanak, ugyanúgy vannak jelöltek, õk egy kicsit kampányol-
nak a gyerekek között, és van egy szavazás, ahol megalakítjuk a szava-
zatszámláló bizottságot, megalakítjuk a választási bizottságot. Ott per-
sze figyelünk az összeférhetetlenségre, meg minden kis apró részletében
próbáljuk leképezni a rendes önkormányzati választásokat, amit nagyon
élveznek, hogy ilyen fontosak. Kapnak pecsétet és papírt, vannak szava-
zólapok, azt pecsételik, szokták élvezni, és van urna, meg szavazófülke,
meg minden ilyesmi” – mesélte az ifjúsági segítõ. A fiatal férfi egy másik tele-
pülésrõl került a faluba, aktívan részt vesz a fiatalok közösségi életének
szervezésében, és nagy népszerûségnek örvend a gyerekek körében. Hogy
minél többen be legyenek vonva a munkába, a testületi tagok mindegyiké-
nek van bizottsága (szabadidõs, kulturális, pénzügyi stb.), amibe maga szer-
vezi be a tagokat. Az egyik 18 éves ifjúsági képviselõ szerint a tagság egyik
legnagyobb elõnye, hogy sok fiatalt lehet megismerni, lehet utazni, legutóbb
például Karcagon voltak. Rendszeresen szerveznek ifjúsági találkozót, ahová
a környékrõl és az ország távolabbi vidékeirõl is érkeznek fiatalok. Az ifjúsági
segítõ nagyon hasznosnak tartja a találkozókat, mert szélesíti a helyi fiatalok
látókörét, s ezt szolgálják az utazások, táborozások is. 2006 telén született
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meg az ifjúsági kávézó, a Zacc ötlete, ami ideiglenesen a polgármesteri hiva-
tal nagytermében lett berendezve. A teleház felújítása után önálló épület-
részt kapnak, ami már valóban olyan lesz, mint egy igazi kávézó: pulttal, kávé-
házi bútorokkal. A fiatalok összeállították a kávézó házirendjét, s akár egy
pontjának megszegéséért is retorzióra lehet számítani; a büntetés általában
hosszabb-rövidebb idejû kitiltás, rongálás esetén a kárt meg kell téríteni. 

A fiatalok közössége tapasztalataink szerint toleráns. A megkérdezettek egy-
öntetûen azt vallották, itt „nem számít, hogy ki cigány és ki nem az”. A nevelt
gyerekekrõl pedig az egyik fiú a következõképpen beszélt: „Sokkal köny-
nyebb velük barátkozni, már a kicsi gyerekek is szívesebben barátkoznak
a nagyokkal, talán a szeretetéhségük miatt.”

„Van egy gyönyörû szép vízimalmunk, van egy olyan adottságunk, 
ami más településnek nincs.”

A turizmus a faluban kettõs megítélés alá esik. Egyrészt él az emberekben
egy pesszimista kép lakóhelyükrõl, Szatmár e távoli csücskérõl, amit „még
az idõjárás-jelentésnél is kitakarnak a térképen”. „Nálunk húsz évig tör-
ténik annyi, mint a Dunántúlon másfél év alatt. Ez azért van, mert messze
vagyunk mindentõl; nekünk ez az ukrajnai szomszédság semmit nem jelent,
ha osztrák szomszédok lennének, az más lenne. Kereskedelmi kapcsola-
tok szinte a nullára redukálódtak. Messze van a fõvárostól, messze van a
Dunántúltól, voltak olyan próbálkozások, hogy hoztak le valami vállal-
kozást, felépítették az épületet, belevágtak, de egy év alatt becsõdölt,
mert azt mondták, hogy olyan messze van, és emiatt olyan magasak a
szállítási költségek, hogy nem gazdaságos az üzemeltetés. Ez a távolság
nem fog változni” – vélekedik egy asszony. 

Ha azon gondolkodnak, miként lehetne a falu sorsán fordítani, akkor
majdnem mindenki elmondja: a legnagyobb probléma, hogy ide nem tele-
pül egyetlen gyár sem, pedig ez lenne a megoldás a munkanélküliség csök-
kentésére. Kevesebben, de azért akadnak olyanok, akik úgy gondolják,
hogy a turizmus lehetne a kivezetõ út a mostani helyzetbõl, és hogy éppen
azok az adottságok – Budapesttõl való távolság, a táj érintetlensége –, melye-
ket hátrányként élnek meg, elõnnyé kovácsolhatók. Ugyanis éppen ez az a
környezet, amit a faluturizmushoz vonzódó városiak keresnek. Hanusz Árpád
– aki a térség idegenforgalmával foglalkozik, és egyben a Szatmári Napok
egyik kitalálója – úgy véli: „A falusi turizmus szempontjából az esetek jelen-
tõs részében azok a települések a legvonzóbbak, amelyek az ipari munkahe-
lyek hiányában és a központtól való távolság miatt hátrányos helyzetûek.”
(Hanusz, 2002:132) Hozzáteszi azonban, hogy ehhez szükséges a megfelelõ
infrastruktúra biztosítása is, hiszen a városiak nem szívesen adnak fel meg-
szokott igényeikbõl. 
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A szkeptikusabb falusiak a turizmus esélyeit firtató kérdésekre jellemzõen
óvatos, töprengõ választ adnak. „A faluturizmus az egyetlen vállalkozási
lehetõség. De az meg idõszakos. Itt hosszú ideig nem tartózkodik senki,
átutazóban vannak, vagy egy-két napot eltöltenek, megnézik a látvá-
nyosságokat és mennek tovább. Hosszabb idõre nem maradnak itt” – fogal-
mazott az elõbbiekben idézett asszony. A túristvándiak többsége tudja,
hogy speciális helyi szolgáltatásokra van szükség, amelyek idevonzzák a váro-
siakat, csak különbözõ okok – anyagi problémák vagy idõhiány – miatt sokan
nem tudják ezeket kínálni. „Szerintem a turizmusnak az a lényege, ha már
vendégeket fogadok, akkor tájjellegû ételeket készítek neki, ezzel próbá-
lom egy kicsit idevonzani, mert ha már az a család eljön, idelátogat, el-
tölt itt néhány napot, én kedvesen olyanokat nyújtok neki, amit esetleg a
nagyvárosban nem kap meg, akkor biztosan következõ évben is ide jön”–
vélekedik egy tanárnõ. A szolgáltatásokon ugyan van még mit fejleszteni –
ezt a falu lakossága is látja –, mégis egyre többen bíznak abban, hogy hosszú
távon ez az ágazat valódi alternatívát jelenthet. Egy nyugdíjas tanító sze-
rint: „Itt igyekeznek a turizmust támogatni, látják, hogy ezen a tájon a
turizmust kell fejleszteni, mert abból lehet megélni. Itt a földbõl már nem
lehet megélni.” Mind többen csodálkoznak rá arra, hogy a táj, ahol élnek,
eladható és vonzerõvel bír a turisták számára.45 Egyre többen gondolkod-
nak abban, hogy ha nem is fõfoglalkozásként, de a jellemzõ több lábon állás
egyik változataként, vendégeket fogadjanak, vagy valamilyen kiegészítõ
szolgáltatásba kezdjenek. Az adatok egyébként önmagukért beszélnek.
Túristvándiban a falu méreteihez képest sok vendéglátóegység mûködik:
2004-ben a bejegyzett 5 magánszálláson 46 embert tudtak elszállásolni, vala-
mint a 20 férõhelyes panzió és a 100 fõ elszállásolására alkalmas kemping
is várja a látogatókat. Az öt magánszállás mellett 2004 óta – tudomásunk
szerint – még három szállás épült. A vendégéjszakák száma is figyelemre
méltó, hiszen 2003-ban 2850 fõvel tetõzött, és számottevõen azóta sem
csökkent. Túristvándi ugyan a Fehérgyarmati kistérségben eltöltött ven-
dégéjszakáknak 2003-ban egyharmadát, 2004-ben pedig egyhatodát adta,46

a polgármester asszony szerint „a mostani vendégéjszakák száma iszo-
nyatosan elmarad attól, amilyen lehetõségei vannak ennek a falunak”.
Õ meg van gyõzõdve arról, hogy a település jelenlegi helyzetébõl az egyet-
len kivezetõ út a turizmus, és minden lehetõséget megragad az ágazat fej-
lesztésére. „1997 óta azt vizsgáljuk, hogy mi lehet az a kitörési pont, ami-
vel ennek a településnek a fejlesztését el lehet indítani. Rögtön az került
szem elé, hogy van egy gyönyörû szép vízimalmunk, van egy olyan adott-
ságunk, ami más településnek nincs, ezt eddig nem nagyon használta ki
a település. 1996-ig ezen a településen egyetlen szálláshely nem volt, most
kétszáz fõt lehetne elhelyezni.”

Túristvándi a 2006-ban kilencedszer megrendezett Szatmári Fesztivál
egyik helyszíne. Túristvándi polgármester asszonya így számol be a kezde-
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tekrõl: „Gyakorlatilag 1997-ben mi kezdtük el, mi voltunk az elsõ telepü-
lés, amelyik felvállalta ezt a rendezvényszervezést. Másik évben csatlako-
zott hozzánk Szatmárcseke a szilvalekvárfõzõ versennyel, mi voltunk az
egyik hétvégén, õk a másik hétvégén. Ez így ment két évig, majd 2000-ben
csatlakozott hozzánk Penyige egy vásárral, 2001-ben Kölcse, ugyanebben
az évben még Milota is, tavaly pedig Tiszakóród. 2002-ben Fehérgyarmat
is bekapcsolódott. Korábban egymáshoz közeli, de különbözõ idõpontok-
ban kerültek megszervezésre ezek a rendezvények, de most már harma-
dik éve csináljuk úgy, hogy ez egy egyhetes rendezvénysorozat legyen,
hogy a hozzánk látogató vendégek számára egész hetes színvonalas prog-
ramot tudjunk kínálni, amiért már érdemes kivenni a szabadságot.”
Hanusz Árpád szerint 1996-ra tehetõ az a szemléletváltás, amely ahhoz kel-
lett, hogy a falvak felismerjék, a nagyobb tömegeket vonzó rendezvények
teszik ismertté a tájat. A rendezvény, amely mára egész hetes fesztivállá
nõtte ki magát, a becslések szerint öt-hatezer látogatót fogad, de ez a szám
hétvégenként többszörösére is nõhet.47 Annak ellenére, hogy a rendezvény
2004-ben a Gazdasági Minisztérium pályázatán bekerült az ötven országos
fesztivál közé, 2006-ban minden elõzetes várakozással ellentétben, nem
kapta meg a remélt támogatásokat, így a településeknek önerõbõl és
szponzorok segítségével kellett megszervezniük a programokat. 

Túristvándiban két éve már nemcsak halászléfõzõ versenyt, hanem ifjú-
sági találkozót is rendeznek a fesztivál keretében, s mivel az egyhetes idõ-
szakot kevésnek tartották, ezért tavaszonként megszervezik az újabb programot,
a nemzetközi Molnártalálkozót.48 „Számomra is meglepetés volt, hogy a
molnármesterség hagyományait külföldön mennyire õrzik, ott a polgáro-
sodás révén ezek a mesterségek sokkal nagyobb hagyományokkal rendel-
keznek, nálunk a szocializmus miatt nem õrzik ezeket a hagyományokat
annyira. […] Nekünk itt van ez a malom, ami Közép-Európában is egye-
dülálló, ilyen nincs több, ezért gondoltuk, hogy a molnármesterség hagyo-
mányait elevenítjük fel, mert ennek megvannak a gyökerei a telepü-
lésen”– mesélt a kezdetekrõl a polgármester asszony. A találkozóra a világ
minden részérõl érkeznek molnárok, hagyományos öltözetben és egy spe-
ciális hazai étellel. A találkozó fõ attrakciójaként a molnárok csapatai vetél-
kedõ keretében vívnak meg egymással. A program eredményeként kiala-
kultak nemzetközi kapcsolatok is, a spanyol csapat például, amelyik két
éve elvitte a kupát, tavaly ismét visszatért. 2006-ban elõször rendeztek a falu-
siak Húsvéti Vásárt is, ami kifejezetten a túristvándiaknak szól, és ahol saját
termékeiket árulták. Ez a vásár elsõ alkalommal még „nem volt túl sike-
res”, mert a rossz idõ miatt kevesen jöttek el. Ehhez – az egyik árus szerint
– az is hozzájárult, hogy ezt a rendezvényt még nem ismerik az emberek,
és nem volt túl jól meghirdetve sem. A polgármester asszony lelkesedése
és kitartása azonban töretlen, bízik benne, hogy pár éven belül már nem
lesznek ilyen problémák. A fesztiválok megszervezésében és lebonyolításában
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az összes hivatali dolgozó és közmunkás, valamint a pedagógusok egy ré-
sze is részt vesz. Néhány fiatal, aki a teleházban és a tantestületben dolgo-
zik, nagy lelkesedéssel veti bele magát a szervezésbe. Honlapot terveznek,
kiadványokat szerkesztenek, a húsvéti vásárra nyulat készítenek; a nyíregy-
házi gyümölcskarneválra például az egyik évben különféle aszalt gyümöl-
csökbõl elkészítették a vízimalom pontos mását is. A polgármester asszony
szerint rengeteg embert tudna még a hivatal ilyen munkákra alkalmazni,
hiszen egy-egy hasonló alkalom elõtt az egész falut ki kell csinosítani, vala-
mint meg kell építeni a természetes alapanyagból készült sátrakat is. „A ren-
dezvény a helyi kézmûves termékeket elõállító vállalkozások helyzetbe
hozásában játszik fontos szerepet.” A község vezetése a saját készítésû ter-
mékekkel érkezõ vállalkozókat részesíti elõnyben, akiknek, amennyiben
vállalják, hogy helyben bemutatják, hogyan készülnek a termékeik, még
helypénzt sem kell fizetniük. A cél „a helyi érdekek és a helyi értékek védelme”,
mint például a helyi mesterségek újra felfedezése és felélesztése.

„Határozott célunk, hogy a térség mûvelõdési és oktatási centruma legyünk.” 

Túristvándi a molnárság mellett a kovácsmesterség színhelye is szeretne
lenni a jövõben, abból a történelmi ténybõl kiindulva, hogy Móricz Zsig-
mond nagybátyja itt volt uradalmi kovácsmester. A malom miatt a pékmes-
terséget, a szövést-fonást is szeretnék feleleveníteni, a termékek értékesíté-
sébe a helybeli munkanélküli nõket vonnák be. A polgármester asszony
ötleteinek ez csak egy része, ennél jóval gazdagabb a tervek repertoárja.
„Határozott célunk, hogy a térség mûvelõdési és oktatási centruma legyünk”.
Ez a mondat kifejezi azokat az ambíciókat, azt a konok elszántságot, ami
ennek a kistelepülésnek a vezetését, s mindenekelõtt a polgármester asz-
szonyt jellemzi, aki Túristvándi fejlesztését a község központi pozícióinak
megteremtésével és megerõsítésével kötné össze. A megyei területfejlesztési
tanács támogatásával pár éve megépült a településen egy nagy szabadtéri
színpad, amely Túristvándi és Kömörõ község között található egy öthektá-
ros önkormányzati területen. A kiszolgáló létesítmények ugyan még nem
készültek el, de az elképzelések szerint a nyári idõszakban több alkalommal
is lehetne tartani itt színházi elõadásokat. 1998 óta minden évben elõadnak
egy színdarabot. A távoli tervek szerint „egy komplex turisztikai centrum
épülne ott ki, ott van egy 13x12 méteres szabadtéri színpad, aminek a kiszol-
gáló létesítményei is megépülnének, épülne egy 40 férõhelyes, kétszemélyes
szobákból álló szálláshely, melegítõ konyhával, konferenciateremmel,
tekepálya, teniszpálya, tehát egy komplex szabadidõcentrum”.

A fejlesztési elképzelések megvalósításának alapvetõ feltétele a különbözõ
pályázati források megszerzése. Az egyik legnagyobb volumenû, a Fehér-
gyarmati kistérség húsz települését érintõ sikeres pályázat, a 2006-ban elnyert
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LEADER+ egyik prioritása a kézmûves mesterségek fejlesztése, a helyi ter-
mékek piacra juttatása. Utolsó túristvándi látogatásunk idején még nem
írták ki a térségen belüli LEADER pályázatokat, de a polgármester asszony
nagyon bizakodott, remélte, hogy Túristvándiból sokan pályáznak majd.
Õ maga is biztatta az egyik lekvárfõzéssel is foglalkozó családot, hogy vág-
janak bele egy lekvárüzem kialakításába. Úgy tudjuk, hogy vannak, akik a
falukutatásra, mások marketingtevékenységre szándékoztak pályázni, az
önkormányzat egy tanösvény kialakítását fontolgatta. 

A kistérségi határokat is átlépve, Túristvándi egy négy országot érintõ
eurorégió része, sõt egyik kezdeményezõje, fõ szervezõje lett. Az Ung–Tisza–
Túr eurorégió érinti a szatmári, beregi részeket és a Kisvárdai kistérség egy ré-
szét, átnyúlik Szlovákiába, Romániába, Ukrajnába, 216 zömében kistelepü-
lést és négyszázezer embert foglal magában. „Mi nem tudunk Nyíregyhá-
zával, vagy messzebb lévõ területekkel kapcsolatot kialakítani,
együttmûködni. Nincs is nagyon más lehetõségünk, mi itt vagyunk, ne-
künk ez a földrajzi közelség kényszert jelent, idézõjelben vett kényszert.
[…] Úgy gondoljuk, hogy közösen együtt tudunk mûködni, mert mindegyik
országban egy határ menti, periférikus területrõl van szó, nagy munka-
nélküliség, nagyon nagy szociális problémák, nagyon alacsony képzettségi
mutatók, mind a négy országra ugyanazok a mutatók vonatkoznak.
Ezért gondoljuk azt, hogy az EU-s forrásokból többet tudnánk kapni, ha
együtt pályázunk, másrészt óriási gazdasági lehetõségek is vannak. Uk-
rajna óriási piacot jelent, akár mezõgazdasági, akár kézmûves termékek
közös értékesítésében. Másrészt vannak olyan hagyományok, amelyek ott
jobban élnek, szeretnénk ezeket felkutatni, megerõsíteni egymást, és akár
egy közös termékkel is piacra lehet lépni, mert sok minden van, ami kö-
zös bennünk.” Az Interreg projekten túl Túristvándi 2006 õszén a Norvég
Alapba pályázott az Ung–Tisza–Túr régió fejlesztési koncepciójának elkészíté-
sére, sõt, Túristvándi a szlovák oldal LEADER pályázatába is beszállt part-
nerként. A fejlesztési elképzelések horizontja tehát az országhatáron is át-
ível, ezt a kis falut valóban nagy ambíciók feszítik.

„Ez mind-mind Túristvándi!”49

Nincs könnyû helyzetben az, aki Túristvándi egyetlen jellemzõjét próbálja
megragadni. Ez a jellemzõ talán éppen a sokféleség, a boldogulási utak széles
palettája lehet, amivel az itt élõ emberek próbálnak segíteni helyzetükön. 

Túristvándi fiatal korszerkezetû, a kilencvenes évekhez képest növekvõ,
pár éve stagnáló lakosságú település. A falu kedvezõtlen foglalkoztatottsági
mutatókkal bír: a munkaképes korú lakosság kevesebb, mint egynegyede
rendelkezik munkahellyel. A helyzet paradox volta, hogy míg a lakosság jó
része munkanélküli, addig munkaerõhiány is jelentkezik, mert a szakképzett
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munkaerõ nem marad helyben, hanem városokba, központokba költözik.
A település vezetése a helyzet pontos felmérése után megoldási stratégiá-
kat vázolt fel, amelyeket következetesen képvisel és követ. 

A túristvándiak is próbálnak minden módon, több lábon állva, segíteni
saját helyzetükön. A hagyományos megélhetési módokat, a természeti és kör-
nyezeti adottságok megõrzésén és piacosításán alapuló újfajta megélhetési
módok váltják fel, egészítik ki. Ezek egyelõre kuriózumot jelentenek, és bizony-
talansággal töltik el az embereket. Az azonban látszik, hogy a helyzet – misze-
rint a hagyományos megélhetési módok nem mûködnek – felismerése és tuda-
tosítása már megtörtént. Úgy véljük, hogy most a helyi specifikumokra épülõ
termékek és szolgáltatások megteremtéséhez szükséges források megszerzé-
sén, a kooperációs hajlandóságon és képességeken múlik minden. 

Túristvándiban még fellelhetõk a kistelepülések összetartó közösségére
jellemzõ, társadalmi normák által kontrollált gazdasági cselekvések, és újból
megjelentek az együttmûködési hálózatok, ahol a helyi szinten kiemelkedõ
vállalkozók az „élni és élni hagyni” elv mentén, több lábon állva tudnak ki-
alakítani egy viszonylag biztos megélhetést. A lakosság vegyes összetételé-
nek ellenére – magas arányú roma lakosság, sok intézetbõl kikerült és fogya-
tékos gyermek – nincsenek etnikai konfliktusok, az emberek nagy része
egyformán szegény, itt „az ember, ha olyan, tisztelik, nem nézik le”. 

Túristvándi élni és fejlõdni kívánó falu, amelynek lakói a rossz gazdasági
és szociális körülményekkel dacolva nem mondtak le arról, hogy lakóhelyük
fejlõdjön, küzdenek a megmaradásért, a fiatalok megtartásáért és a jobb
életkörülményekért. A jelenlegi állás szerint bárhogyan alakulhat sorsuk,
ugyanis Túristvándi még nem lépett az elöregedõ, csökkenõ lakosságú fal-
vak közé. A település vezetése csak úgy tud a rossz szociális helyzetû lakos-
ság életkörülményein javítani, hogy erõt és energiát nem kímélve kutatja a
lehetõségeket, pályázik, részt vesz, szerepel a különbözõ rendezvényeken
vagy fórumokon, és lobbizik, ahol lehet. 

A kitartó küzdelemnek vannak eredményei, hogy az egyik legutóbbit
említsük: a felsõ tagozatot sikerült megtartani a faluban, igaz, ennek ára volt:
be kellett lépniük az iskolafenntartó társulásba. Túristvándi vezetése önálló-
ságpárti, de ha racionálisan kell dönteni, akkor hajlandó és képes társulni,
együttmûködni. Tapasztalataink alapján azt gondoljuk, és õszintén reméljük,
hogy e nem mindennapi kistelepülésnek minden esélye megvan a túlélésre.
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Jegyzetek

1 A malom Mária Terézia uralkodása alatt épült 1752-ben, de már 1315-ben is említik,
hogy itt vízimalom állott. A szerkezete Közép-Európában egyedülálló: három hajtó-
kerekes, alulcsapós. Az Országos Mûemléki Felügyelõség a hatvanas évek elején fi-
gyelt fel az épületre, 1962–1965 között helyreállították, azóta múzeum. 

2 A templom középkori alapjai még mindig fellelhetõek. A református lelkész a vele
készített interjú során elmondta, hogy a templom az 1970-es árvíz során nagyon
megrongálódott, utána régészek segítségével újították fel. A harang villamosítása
éppen ott-tartózkodásunkkor zajlott.

3 A Kende-kúria épületei teljes felújításra szorulnak, hiszen ezek a 18. században egé-
szen más céllal épültek, a teleház felújítására a tervek már elkészültek.

4 Lásd Rácz Katalin tanulmányát e kötetben.
5 A 2000-ig növekvõ – és akkor 780 fõnél kulmináló – tendencia megtört, és négy év

alatt enyhe csökkenés, majd stagnálás következett be. Az ilyen kisebb ingadozások-
ból azonban nem vonhatunk le messzemenõ következtetéseket.

6 Foglalkoztatott 106, munkanélküli 100, inaktív keresõ 319, eltartott 247. (Forrás: T-
Star adatbázis, 2004.)

7 A Kölcsérõl származó, hat fiúgyermeket nevelõ asszony elõször 1996-ban, idõközi
választáson indult polgármesternek. Azóta háromszor is újra választották, legutóbb
2006-ban. Polgármesteri, családanyai teendõi mellett az elmúlt években két diplo-
mát is szerzett. A polgármester asszony mellett támogató, aktív képviselõtestület
dolgozik, vezetõi stílusára mégis az jellemzõ, hogy egy személyben tartja kézben a
község irányítását, a mindennapi döntésektõl a lobbizásig.

8

Forrás: T-Star adatbázis, 2004.

9 A ciánszennyezés turizmusra gyakorolt romboló hatásáról több szakértõi vélemény
is született. (Lásd Nemes, 2000.) Az idegenforgalmi adatok alapján nem tudjuk
ellenõrizni a ciánszennyezés hatását Túristvándiban, ugyanis 2000 elõtt nincsenek
erre vonatkozó adatok a T-Star adatbázisban. Az azonban látható, hogy 2000-ben
volt a legalacsonyabb a vendégéjszakák száma a településen. 

10 Az õ kutatásai alapján tudjuk, hogy az elsõ írásos forrás, melyben Túristvándit Tur
néven megemlítették, az 1142-ben keletkezett Váradi regestrum volt, de azt nem lehet
biztosan tudni, hogy a Tur nevû település valóban a mai település helyén feküdt-e.
A 12. században Kulchey ispán építette meg a Cégényi kolostort, melynek birtokai
közé tartozott Tur is. A település a 13. században a Culchey családból származó Ist-
vánról kapta az Istvándi nevet, ami azt jelentette, hogy „Istvánkáé”. A Kölcsey család
cégényi Kende ági leszármazottja volt báró Czégényi Kende Zsigmond, aki Túrist-
vándiban lakott, és akinek Cégényben, Fehérgyarmaton, Csekén, Fülesden, Sonká-
don és Tiszakóródon is voltak birtokai, összesen közel 7400 hold nagyságban. A báró
1933-as halála után birtokait négy gyermeke örökölte, az Istvándi uradalom György
nevû fiáé lett, aki már nem Istvándiban, hanem Cégénydányádon élt egészen 1945-ig.
(Hadházy, 1986:44–46) 
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11 A falu határának területe 2902 katasztrális hold volt, ebbõl Kende Zsigmond báró
1800 katasztrális holdat birtokolt. A falusiak között egy 150 katasztrális holdas, két
80 katasztrális holdas, egy 30 és öt 20 katasztrális holdas gazda volt, a maradék 550
katasztrális hold a kisparasztok között oszlott meg, akik átlag 2–8 hold közötti föl-
det birtokoltak. (Hadházy, 1986:44)

12 Az 1935. évi adatok szerint Túristvándiban 236 család élt, közülük 39 föld nélküli
volt, 52 család 1 holdnál kevesebb, 86 család 1–5 hold, 54 család pedig 5–50 hold
közötti földdel rendelkezett. (Hadházy, 1986:50–52)

13 Õk „a falu lakosságától nem különültek el, de vallásuk mégis megkülönböztette
õket”. A II. világháború végén deportálták õket, a huszonhárom zsidó családból ket-
ten maradtak csak életben. (Hadházy, 1986: 52)

14 Forrás: Az 1930. évi Népszámlálás, 2. rész. Foglalkozási adatok községek és külte-
rületi lakotthelyek szerint, továbbá az ipari és kereskedelmi nagyvállalatok. Magyar
Statisztikai Közlemények új sorozat 86. kötet.
Gyáni Gábor szerint az 1–10 holdas birtokosok közül azok, akik az 1920-as cenzusban
még önmagukat a földmíves-napszámos kategóriába sorolták, az 1930-as cenzusban már
kisbirtokosként szerepeltek, sõt még az „illetményföld-járandósággal ellátott gazdasági
cselédeket is bevonták a birtokosok körébe”. Ez az 1920-as években „végrehajtott föld-
reform hatásáról, illetve arról tanúskodik, hogy a húszas évek során számottevõen fel-
duzzadt a kistulajdonos parasztság számaránya”. (Gyáni–Kövér, 2004:306)

15 Lásd ehhez többek között Mátyus–Tausz, 1984; Beluszky, 1992; Wastl–Váradi–Kocsis,
1993, valamint Osgyáni Gábor tanulmányát e kötetben.

16 Többeknek azonban nem jött be a számítása, ugyanis hazaérkezvén nem ismerték
az itthoni helyzetet, és még az állomáson beváltották a dollárban hazahozott kerese-
tüket koronára, ami akkor hatalmas összegnek tûnt, de késõbb kiderült, hogy sem-
mit sem ér. (Hadházy, 1986:3–40) A történet érdekessége, hogy a nem túl távoli
múlt amerikai kivándorlási hulláma, mely Túristvándi lakosságának jó részét érin-
tette, mára történelemmé vált, nem jelenik meg az elmesélt élettörténetekben.

17 Forrás: 1960. és 1970. évi Népszámlálás. Az aktív és inaktív keresõk és eltartottjaik
népgazdasági ágak szerint, továbbá a Mezõgazdasági aktív keresõk alágazat és
foglalkozás szerint.

18 A cselédek egzisztenciális védettségét jelentette, hogy a munkaszerzõdésben garan-
tált cselédbér mellett biztosítva volt számukra a gyógyíttatás költsége, a lakhatás és
az étkeztetés is. (Gyáni–Kövér, 2004:322–323) A túristvándi cselédek juttatásairól
Hadházy részletesen beszámol néprajzi leírásban.

19 A túristvándi terepmunkában nyolcan vettünk részt. Rácz Katalin a mezõgazdaság
szereplõivel (gazdálkodókkal, szociális földprogram vezetõjével) beszélgetett. A romák-
kal Binder Mátyás és Pálos Dóra készített interjúkat. Mucsi Angéla a teleház dolgo-
zóival, az ifjúsági önkormányzat tagjaival, Jánosi Fruzsina egészségügyi szakembe-
rekkel (orvos, védõnõ), valamint több nevelõszülõvel beszélgetett. Kõrösi Katalin a
falusi turizmus szereplõit, Nikitscher Péter a tantestület tagjait, az iskolaigazgatót és
Hanusz Árpádot kereste fel. Jómagam többnyire a képviselõ-testület tagjaival foly-
tattam beszélgetést. A polgármester asszonnyal a kutatás során két interjú is készült:
2005-ben Rácz Katalin beszélgetett vele, 2006-ban Rácz Katalinnal együtt kerestük
fel. A tanulmány megírása során kutatótársaim eredményeire, interjúira is támasz-
kodtam, munkájukat ezúton is köszönöm. 

20 Forrás: 2001. évi Népszámlálás.
21 A statisztikában nem jelenik meg az a körülbelül tíz család, amely fõként, de nem

kizárólag a mezõgazdasági termeléssel foglalkozik.
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22 A rendszerváltás után az országban sok helyen a tömegesen elbocsátott emberek a
munkanélkülivé válás elõl menekülve leszázalékoltatták magukat, mert ez biztos jöve-
delmet jelentett. Errõl a jelenségrõl többen is beszámoltak (lásd többek között Simo-
nyi, 1995). A Tiszahát környékén is nagyon magas a leszázalékoltak aránya, az egyik
környékbeli orvos szerint a helyieket fõként szív- és érrendszeri betegségekkel szá-
zalékolták le, de jelen vannak a tüdõbetegség, asztma, reumatológiai és ortopédiai
betegségek is. Markáns csoportot képviselnek a pszichiátriai betegséggel leszázalé-
koltak is. Feltehetõen közöttük is sokan vannak, akik menekülési útként választot-
ták a rokkantságot, ami azonban egy életre behatárolja cselekvési lehetõségeiket. 

23 A családi vállalkozás terminust nem hivatalos értelemben használom.
24 Forrás: T-Star adatbázis, 2004.
25 Juhász Pál szerint a kis falvak esetében racionális magyarázata van annak, hogy a

munkaerõhiány ellenére munkaerõ-túlkínálat lép fel. E látszólagos ellentmondás
oka, hogy minél kisebb egy piac, annál kevésbé valószínû, hogy a kereslet és a kíná-
lat találkozik. (Juhász, 2005) Példának okáért, ha egy tanári állás megürül, nem biz-
tos, hogy a településen élõ, megfelelõ diplomával rendelkezõ szakember éppen
rendelkezésre áll; lehet, hogy kisgyermekével van otthon, vagy éppen egy másik állást
tölt be másutt. Kevés az esély rá, hogy egy ilyen kicsi piacon az adott pillanatban össze-
találkozzon a keresleti és kínálati oldal. 

26 A cigány terminust a roma megnevezéssel szinonimaként használom, mert ez egy
belsõ kategória, amit önmaguk megnevezésére használnak. Túristvándiban a 2001-es
népszámláláskor 34-en vallották magukat romának, a 2006-os kisebbségi választás-
kor 39-en vetették magukat jegyzékbe, és 36-an szavaztak. Ezek a számok azonban
nagyon messze állnak a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetõjének számításától,
aki szerint 198 roma él a faluban. 

27 7,57%. 2001-ben a teljes lakosság 791 fõ volt, amelybõl az idõsek és a gyerekek száma
összesen 210 fõ volt. A munkaképes korú lakosság tehát 581 fõ, akik közül 44-en
jártak el más településre dolgozni. (Forrás: Népszámlálási adatok 2001.)

28 Hasonló visszatorlódásról számoltak be a kilencvenes évek elején Ököritófülpösön
folytatott kutatási tapasztalataik alapján Borsos és szerzõtársai. (Borsos [et al.],
1999; lásd még Rácz, 2005:554)

29 Az önkormányzati dolgozók egy részének állását is közhasznú, illetve közmunkapá-
lyázatok útján finanszírozzák. 

30 Túristvándiban 2005-ben a 0–14 év közötti gyerekek közül 18 szenvedett különbözõ
mentális, illetve viselkedészavarban, a korcsoportba összesen 170-en tartoztak.
(Forrás: önkormányzati statisztika.)

31 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat statisztikája szerint Túristvándi aktív korú lakos-
ságának száma 2006-ban 468 fõ volt. Arról nincsenek pontos információink, hogy
egy-egy munkanélküli milyen gyakran jut közmunkához, illetve, hogy az idõszakos
foglalkoztatás az egyes esetekben mennyi idõt jelent.

32 Az álláskeresési (korábban munkanélküli) járadékra való jogosultság feltétele bizo-
nyos munkaviszonyban eltöltött idõ (365 nap a megelõzõ négy évben). Öt nap munka-
viszony egy járadékos napot biztosít. A járadék a folyósítás elsõ szakaszában a koráb-
bi átlagkereset 60%-a, a másodikban a jogosult a minimálbér 60%-át kapja. Aki
kimeríti a járadékot, álláskeresési segélyben részesül. Aki az álláskeresés támogatott
idõszakában sem tud elhelyezkedni, az a települési önkormányzatok szociális kliense
lesz, rendszeres segélyben részesül, amelynek egyik feltétele a közfoglalkoztatásban
való részvétel. (Az álláskeresõknek járó ellátásokról részletes tájékoztatást nyújt az
Állami Foglalkoztatási Szolgálat portálja: www.afsz.hu)
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33 2004-ben a rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma 83 fõ volt, az
önkormányzat által nyújtott, rászorultságtól függõ egyéb (pénzbeli és természetbeni)
támogatásban részesültek száma pedig 289 fõ volt. (Forrás: T-Star, 2004.) Az adatok-
ból nem derül ki, hogy miként alakult a segélyezettek összetétele, azazhogy meny-
nyire állandó, illetve cserélõdik a támogatottak köre.

34 A népszámlálások szerint a népességszám a következõképp alakult: 1949-ben 924,
1960-ban 1041, 1970-ben 953, 1980-ban 878, 1990-ben 737 fõ. Az állandó népesség
száma 1960-ban volt a legmagasabb, majd a következõ harminc évben több mint
300 fõvel csökkent.

35 A térségben 33 hivatásos nevelõszülõ volt, náluk egyszerre több gyermeket helyez-
tek el. Egy kilencvenórás tanfolyamot kellett elvégezniük, és biztosítani a gyerekek
számára a megfelelõ körülményeket, például mindegyiknek külön szobát.

36 2004-ben összesen 21 vállalkozást regisztráltak a faluban, ebbõl 16 egyéni vállalkozás.
(Forrás: önkormányzati statisztika.)

37 Az oroszok megnevezést az ukrajnaiakra használják.
38 A gazdálkodás, mint a munkanélküliség és az elszegényedés elõli menekülési útvonal

más településeken is magától értetõdõ „stratégiának” látszott, de termelési tapasztala-
tok, tõke és piac híján ez az út a túlnyomó többség számára nem bizonyult járható-
nak, csupán egy-két vállalkozó volt képes talpon maradni. (Boros [et al.], 1999)

39 A juhtenyésztésbe egy kézenfekvõ lehetõség kiaknázása miatt fogtak bele, ugyanis a
családfõnek gátõrként a munkájához tartozik a lekaszált fû összegyûjtése, amit õ az
állatokkal etet fel, „így az nem vész kárba”.

40 A juhokra két juhász vigyáz. A tulajdonos egy kölcsei és egy kóródi juhtenyésztõvel
fogott össze, hármasban fizetik a juhászokat. 

41 Ez a tapasztalat megfelel a posztszocialista országokban megfigyelt tendenciáknak.
(Andor–Kuczi–Swain, 1996)

42 Ez a létszám a kilencvenes évek vége óta 84–92 fõ között mozog.
43 Ma a nevelõszülõknél élõ gyerekek száma a nagycsoportban négy, a kiscsoportban

öt (25 nagycsoportos, illetve 19 kiscsoportos közül).
44 A fiatalembernek harmadéves korában megmondták, hogy Túristvándiban biztos állás

várja, és ez szerinte segítette abban, hogy befejezze tanulmányait.
45 Mormont a hetvenes-nyolcvanas évekre teszi a „vidék szépségének fölfedezését,

[…] a táj látványának megújuló erõforrásként való számbavételét”. (Mormont,
1987, id. Csite, 2004:68) 

46 A T-Star adatai szerint Túristvándiban 2004-ben 2454, 2003-ban pedig 3273 vendég-
éjszakát, míg a Fehérgyarmati kistérségben összesen 2004-ben 15 285, míg 2003-ban
10 469 vendégéjszakát töltöttek a látogatók.

47 Hivatalos adataink nincsenek, csak becslésekre hagyatkozhatunk.
48 Ez a program a Penyige által kitalált Szatmári Hagyományok Tavaszi Fesztiválhoz

csatlakozott, Penyigén töltike és kisbíró fesztivált tartanak. 2006-ban Kömörõ is
csatlakozott Pünkösdölõ programjával.

49 „Ez mind, mind Szatmár” (részlet a Túr-Party Vendégház ismertetõjébõl
http://www.falusi.hu/) analógiájára.
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KISS MÁRTA

Tiszacsécse, a beágyazott falu
„A kicsi szép”1

Az aprófalu kategóriát soha át nem lépõ Tiszacsécse2 lakossága a „csúcsidõ-
szaknak” számító 1950–1960-as években sem érte el az 500 fõt, a többnyire
400 körül mozgó lélekszám azonban 1990 után 300 alá csökkent. A telepü-
lés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti szegletében, közvetlenül az ukrán
határ mellett, az országhatárt jelentõ Tisza egyik kanyarulatában bújik meg, és
ejti ámulatba az utazót rendezett, nyugalmat árasztó faluképével. 

A 13. század végén a Kölcsey család által alapított falu jó négyszáz évig
nem jelenlegi helyén, hanem a szomszédos Milotához közelebb feküdt. A 17.
században azonban lakói menekülni kényszerültek, ugyanis a Tisza áradása
miatt – a szájhagyomány szerint – a település vályogházai a földdel váltak
egyenlõvé, elpusztult a teljes jószágállomány. Ezt követõen a csécseiek
Milotától három kilométerre építették újjá a falut, de az ár a késõbbiek során
itt is jó néhányszor – legutóbb 2001-ben – végzett kisebb-nagyobb pusztí-
tást.3 Tiszacsécse régi helyére már csak a falusiak által kimenekített temp-
lomkapu emlékeztet, mely az 1820 körül megépült templom oldalán ma is
megtekinthetõ a mûemlékké nyilvánított harangláb mellett (amelynek harang-
jai korábbról, a 18. századból valók). A település másik nevezetessége – az
1952-ben kialakított4 – Móricz-emlékház, amelyet az elpusztult eredeti porta
helyett építettek. A falu életét talán leginkább ez az irodalmi örökség hatá-
rozza meg, hiszen a Móricz által „Tündérszigetként” emlegetett Tiszacsécse
évente sok ezer látogatót vonz. Nem csoda tehát, hogy a falu sok szállal kötõ-
dik az íróhoz: minden évben megemlékezést tartanak születésének évfordu-
lóján, róla nevezték el a település újságját, legutóbb pedig 2006. július 7-én a
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület szervezésében, nagyszabású rendez-
vény keretében emléktáblát helyeztek el az író valódi szülõházának helyén.5

Csécse története, elhelyezkedésébõl és méretébõl adódóan, mindig is
összeforrt a környezõ településekével, fõként a szomszédos nagyobb, jelen-
leg 780 fõ körüli Tiszakóródéval. A tiszaháti falvak közel épültek egymáshoz,
Csécse például mindkét szomszédjától három kilométernyi távolságra fek-
szik. A térség falvai között ezért hagyományosan mindennapos a munka,
bevásárlás, ügyintézés miatti átjárás. Évtizedek óta szinte az összes intézmény
– az iskola, az óvoda, az orvos, a körjegyzõség, a téesz és a tanács6 – közös
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volt Tiszakóróddal. Csécse intézmények és közszolgáltatások tekintetében
mindig is függött nagyobb szomszédjától, számára nem újdonság a kistele-
pülések életét napjainkban igencsak nyomasztó társulási kényszer. Csécsének
jelenleg csupán két önálló intézménye van – az önkormányzat és a szociális
otthon –, amelyek a lakosok számára a falu önállóságát testesítik meg.

Tiszacsécse életében – a többi kistelepüléshez hasonlóan – alapvetõen
meghatározó a polgármester személye. A már kilenc éve hivatalba lépett agi-
lis, kóródi származású polgármester nagyon sokat tett Tiszacsécséért, a válasz-
tási adatok7 azt mutatják, hogy ezt a lakosok is egyértelmûen elismerik. Csécse
polgármestere régen tudja: egy ekkora falu megmaradási esélye az együtt-
mûködésben rejlik, ami viszont a települési szintet meghaladó, nagyobb
léptékû, térségi, regionális szintû gondolkodást igényel. A falu polgármes-
tere a Fehérgyarmati kistérségben is kiemelkedõ szerepet tölt be, például
közös projektek kitalálása és megszervezése terén. Térségi szerepvállalásá-
nak és elfogadottságának jele, hogy a kistérségi társulási elnökválasztás
elsõ fordulójában olyan kevés szavazattal maradt el az elsõ helyen végzett
fehérgyarmati polgármester, egyben országgyûlési képviselõ mögött, hogy
a szavazást meg kellett ismételni.8

A csécsei polgármester települési és térségi szinten egyaránt elismert
politikusnak számít, aki képes arra, hogy elõnyt kovácsoljon az – egyébként
általában hátrányt jelentõ – kis faluméretbõl. Tény, hogy a jelenleg zajló
körzetesítések és társulási kényszerek kegyetlen kompromisszumai köze-
pette Csécsének már nincs veszteni való intézménye, de nem mindegy,
hogy mi történik azokkal a falvakkal, amelyektõl függ. Az elmúlt idõszakban
többször is kiderült, hogy a környezõ települések rászorulnak Csécse támo-
gatására. A Tiszakóróddal és Milotával közösen létrehozott iskolafenntartó
társulás például valószínûleg nem jött volna létre, ha a legkisebb település,
Tiszacsécse nem lép fel közvetítõként, érdekegyeztetõként a két község veze-
tése között. Úgy tûnik, hogy ez az aprófalu képes a „kicsik erejét” kihasz-
nálva a nagyobbak sokszor egymásnak feszülõ érdekeit közelíteni, és ezzel
saját maga és – remélhetõen – mindenki számára elõnyösebb helyzetet terem-
teni. Mondhatjuk persze, hogy könnyû Csécsének, hiszen nincs veszteniva-
lója, ugyanakkor sok hasonlóan kis települést láthatunk reményt vesztve,
kilátástalannak ítélt helyzetébe belefásulni. Éppen ezért gondoljuk, hogy
az aprófalvak között Tiszacsécse üdítõ színfolt, ami akkor is érzékelhetõ,
ha nem töltünk ott hosszabb idõt, csak átutazunk a településen. A rende-
zett utcakép, az új polgármesteri hivatal, az – uniós követelményeknek is
megfelelõ – korszerû ifjúsági ház és a látogatókat tömegesen vonzó Móricz-
emlékház mellett megépült turista fogadóállomás mind azt bizonyítják,
hogy „attól, hogy egy település kicsi, még fejlõdhet”.

A faluvezetés sikerének titka a hosszú távra tekintõ stratégiai gondolko-
dás, az esélyek és lehetõségek felismerése, reális felmérése és kiaknázása,
valamint a kooperációra való törekvés. Egy falu vezetõje azonban nem lehet
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sikeres társadalmi bázis, támogatottság nélkül: Csécsén az idõsebb generá-
ció és a középkorúak mellett meglepõen sok fiatal vesz részt, hallatja hang-
ját a közösségi ügyekben, és mozgósítható a különbözõ rendezvények
megszervezésében, lebonyolításában. A fiatalok támogatásában szintén aktívan
kiveszi részét a polgármester és felesége, aki annak ellenére, hogy – férjéhez
hasonlóan – nem a faluból származik, sikeresen beilleszkedett a közösségbe.
A település vezetési stratégiáját minden téren áthatja a dekoncentráció elve,
miszerint az önkormányzat feladatkörén kívül esõ tevékenységeknek, progra-
moknak lehetõség szerint minél függetlenebbül kell mûködniük, elvégzésükre
felelõsöket választanak, akik koordináló, felügyelõ szerepet töltenek be.

Tiszacsécse, a gazdafalu

Rövid társadalomrajz az elsõ világháborútól a rendszerváltásig

A két világháború között Tiszacsécse lakosságának 90%-a mezõgazdasági
munkából, fõként állattartásból élt, a többség önállóan gazdálkodott. Az
1930-as népszámlálási adatokból tudjuk, hogy három 50–100 hold közötti,
tizennyolc 10–50 hold közötti, és harminckilenc 1–10 hold közötti birtok
volt a település határain belül. Egy hold alatti, vagy birtok nélküli munkás-
család összesen huszonöt volt, cselédkedésbõl pedig mindössze tizenhat fõ
élt ekkoriban Tiszacsécsén.9 Ezek az adatok – a falu kis méretéhez képest –
egy viszonylag differenciált társadalomról adnak képet,10 a kevés számú köze-
pes és nagyobb gazda mellett azonban a többség törpebirtokon (5 hold alatt)
gazdálkodott. Az 1920-as Nagyatádi-féle földreform hatásának köszönhetõen
ugyan országszerte megnõtt a földbirtokosok száma és a birtokok nagy-
sága,11 valódi változás azonban nem következett be a birtokszerkezetben, a
magyar társadalom nagy része továbbra is olyan törpebirtokos maradt, aki-
nek saját földje megmunkálása mellett napszámos vagy cselédmunkát kel-
lett vállalnia. (Gyáni, 2004:306) Ezért lehetséges, hogy míg a helyi emléke-
zet szerint jelentõs számú napszámos és nincstelen család élt a faluban, az
adatok azt mutatják, hogy 1910-ben a napszámos kategóriába csupán két,
1920-ban és 1930-ban pedig egyetlen család sem tartozott.12 Valószínû,
hogy a törpebirtokos réteghez tartozó családok, amelyek a statisztikákban
önálló birtokosként szerepeltek, rákényszerültek a napszámos munkára.
Errõl egy idõsebb tõsgyökeres csécsei származású férfi (volt polgármester
és jelenlegi falukrónikás) így mesélt: „Arra voltak kényszerülve a Horthy-
rendszerben, hogy nagygazdákhoz jártak napszámba. Elég keserves idõ-
szak volt. Volt olyan, hogy – apámék is, amikor arattak – úgy vállalták
fel a nagygazdáknál az aratást, hogy minden tizenöt kereszt után egy az
övék lett. Egy nap alatt lehetett annyit csinálni, ha nagyon dolgoztak,
csak akkor. Azelõtt meg sarlóval arattak, és akkor úgy adták, hogy fél
véka búzát kaptak. Ketten kerestek 25 kg búzát. Muszáj volt nekik, mert
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heten voltak testvérek.” Napszámosként a szegényebb családok a Kende-
uradalomba, vagy a nagyobb gazdákhoz jártak, a munkáért többnyire ter-
ménnyel fizettek. A napszámosok rosszabb helyzetben voltak, mint a cselédek,
mert munkájuk, megélhetésük sokkal bizonytalanabb volt, mint „röghöz
kötött” társaiké. Ugyan a napszámosok idõszakosan, egy-egy aratási sze-
zonban többet kereshettek az uradalmi cselédeknél, ez utóbbiaknak viszont
éves szerzõdésük volt, és legtöbbször egész életüket egy gazdánál élték le
biztonságos körülmények között. A szegény családok magas gyermekválla-
lási hajlandósága megélhetési stratégia volt, ugyanis a hat-hét éves gyere-
kek már munkaerõnek számítottak, keresetük kiegészítette a szülõk alacsony
jövedelmét. (Gyáni, 2004:326) Tiszacsécse lakosainak többsége tehát önál-
lóan gazdálkodott, jóval kevesebben cselédkedtek, mint például a közeli
Túristvándiban, amely – a Kende-uradalom egyik központjaként13 – tipikus
cselédfalu volt. A tiszacsécsei cselédek adatainak vizsgálatakor feltûnik, hogy
nagyon alacsony az általuk eltartottak száma,14 ami azt valószínûsíti, hogy
gazdasági vagy háztartási cselédek lehettek, akik – szemben az uradalmi cse-
lédekkel – általában egyedülállóként, házasságukig szolgáltak, majd falujuk-
ba hazatérve letelepedtek és családot alapítottak. (Gyáni, 2004:323; 347)

A II. világháborút követõen megnõtt Tiszacsécse lakossága. A volt pol-
gármester szerint a háború után azért emelkedett a lakosok száma, mert a
bombázások elõl sokan falura menekültek, és ekkor „minden csécsei csa-
lád befogadott egy menekült családot”. Ez volt Tiszacsécse fénykora, népes-
sége ezután folyamatosan fogyott. Az idõs férfi szerint „nagyon meggyapál-
ta a községet, hogy ’52-ben be kellett lépni a téeszbe, és üldözték a
kulákságot”. Ekkor a fiatalok nagy része elment, fõként az építõiparba:
Pestre, Ózdra, Kazincbarcikára, Dunaújvárosba áramlottak, „oda, ahol
munkát kaptak”.

Egészen az utóbbi évekig a falu túlnyomó többsége a mezõgazdaságból
élt, a lakosok nagy része állatokat tartott a háznál. A volt polgármester, aki
a tejcsarnokot 2003-as bezárásáig vezette, a következõképpen emlékezik:
„A Kádár-rendszerben, amikor az engedmények jöttek, amikor már nem
követtük annyira a Szovjetuniót, és minden téesztag kaphatott egy hold
háztájit, és már nemcsak egy tehene lehetett, na akkor feltupíroztuk az
állatállományt.” A hetvenes években egy család akár nyolc-tíz tehenet is
tarthatott, a csécsiek minden pénzüket az állatokba fektették, amire akkor
jó támogatásokat is lehetett kapni: „ha beállítottunk három üszõ borjút,
arra 24 ezer forintot kaptunk darabonként, arra én kaptam 72 ezer forint
támogatást, egy Trabant meg 35 ezer forint volt. Ha azt én lekötöttem, ve-
hettem belõle autót. ” A rendszerváltás környékén még 250–260 tehén volt
a faluban, ez a szám 2003-ban, a csarnok bezárása után 20 alá csökkent.15

A csarnokbezárás azért következetett be, mert az uniós csatlakozás elõtt el-
kezdõdött a tejkvóták kiosztása és egyidejûleg felvásárlása is. Olyan hírek
terjedtek, hogy nem lesz a tejre kereslet, és mindenki jobban jár, ha eladja
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a tejkvótáját. „1 liter jó tejért 25 ezer forintot (+ áfa) adtak. Az elég jó
pénz volt. Így az emberek kaptak 800–900 ezer forintot. Ezzel kezdték
meg a tönkrevágását ennek…” – mesélte a volt csarnokvezetõ, aki maga is
eladta tejkvótáját, sõt õ intézte a falusiak számára az értékesítést.16

A falu társadalmi jellemzõi napjainkban

Az elérhetõ legfrissebb adatok17 szerint Csécsén a lakosság több mint fele,
azaz 155 lakos aktív korú, akiknek csaknem egyharmada regisztrált munka-
nélküli, közülük több mint 50% már legalább egy éve állásnélküli.18 A munka-
erõ-piaci helyzet részletesebb leírásához a 2001-es népszámlálási adatokhoz
fordulhatunk, ekkor Csécsén igen magas, 77% volt az inaktív és eltartott
lakosság aránya. 2001-ben az állandó lakosság csupán 15%-a (2007-ben
már csak 13,5%) rendelkezett bejelentett munkahellyel, ami ugyan elmarad
a kistérségi átlagtól,19 ám a környezõ településekhez mérten átlagosnak mond-
ható (a másik általunk vizsgált településen, Túristvándiban 14% ez az arány). 

Tiszacsécsén a munkahellyel rendelkezõ 21 fõ több, mint 70%-a helyben
dolgozik. A magas arány annak köszönhetõ, hogy más foglalkoztató nem
lévén, az önkormányzat igen sok embernek ad munkát. A hullámzó mun-
kanélküli statisztikák20 pedig azt mutatják, hogy az állások egy részét a
meghatározott idõszakokra elnyert pénzekbõl fedezik (közhasznú, köz-
munka, pályakezdõk támogatása stb.). Az álláshellyel rendelkezõk többsége
a közszolgáltatásban dolgozik (iskolák, óvodák, egyéb állami vagy önkor-
mányzati intézmények). Jelentõs foglalkoztató a térségben a határõrség és
a vámhivatal, amelyek – fõként az elõbbi – nagy számban foglalkoztatnak
fiatalokat, a fiúk számára talán egyedül ezek az állások nyújtanak perspektívát.
A schengeni határ kitolódásától az ukrán határszakaszon további létszámbõ-
vítést remélnek.

Tiszacsécse lakosságának korszerkezete az elöregedõ aprófalvakhoz képest
kifejezetten kedvezõnek mondható, 2005-ben majdnem ugyanannyi 18
évesnél fiatalabb ember élt a faluban, mint 60 év fölötti (25-25%), az aktív
korúak a falu lakosságának felét tették ki.21 A népszámlálási adatok szerint
a falu lakossága alacsonyan iskolázott, a megfelelõ korúakhoz viszonyítva
74% nyolc általánost, vagy annál kevesebb osztályt, 12%-uk középiskolát
végzett, és csupán 2,1%-uk járt felsõoktatási intézménybe. Az iskolázottsági
statisztikákat potenciálisan javító újabb generáció esetében a legfontosabb
kérdés, hogy a képzett fiatalok Tiszacsécsét választják-e lakóhelyül. Az el-
vándorlási statisztikákat megvizsgálva látható, hogy a nagymértékû elván-
dorlás – amely a ’70-es évektõl a ’90-es évekig tartott – befejezõdött ugyan,
de az elmúlt 15 év alatt is 34 fõvel csökkent a falu lélekszáma. A falu lassú
fogyását jelenleg nem drasztikus, de folyamatos elvándorlás mellett a szü-
letések csökkenése, a halálozási ráta növekedése okozza. Valamelyest javítja
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a statisztikákat, hogy minden évben beköltöznek néhányan, 2005-ben pél-
dául öt fõvel gyarapodott a falu lakossága. 

Míg négy-öt évvel ezelõtt egyértelmûen elmondható volt, hogy a csécsei
lakosság nagy része (gyakran egyéb állás mellett) jövedelmének jelentõs
hányadát a mezõgazdaságból szerzi, ma nehezebb megállapítani, hogy melyek
a jellemzõ bevételi források. Korábban majd minden családban volt tehén,
mára csupán körülbelül 20-22 szarvasmarhából álló csorda található Csécsén,
és bár az állattartást az önkormányzat a mai napig próbálja támogatni a szo-
ciális földprogram keretében (alább errõl még lesz szó) a tejtermelés elsõd-
leges megélhetési forrásból mellékes, kiegészítõ kereseti forrássá vált. Bár
még ma is jelentõs a gazdálkodó családok száma (23 háztartás), csupán három-
négy nagyobb gazda maradt a faluban, akik számára a mezõgazdaság fõ tevé-
kenységet, illetve jövedelmük nagy részét biztosító forrást jelent. 

A három legnagyobb, 50 hektár körüli területen gazdálkodó család szezo-
nálisan munkásokat – egyikük 6–10 embert is – foglalkoztat. Munkást találni
könnyû, „kapaszkodnak itt erõteljesen az emberek a munkáért”. Az ukraj-
nai vendégmunkások foglalkoztatása a korábbiakhoz képest visszaszoruló-
ban van, az egyik alkalmi munkaadó például inkább környékbeli romákat
fogad fel; rendesen dolgoznak, évek óta visszajárnak. A gazdák fõként búzát,
kukoricát, tritikálét, zabot, valamint napraforgót termesztenek, õk és néhány
kisebb gazdálkodó gyümölcstermesztéssel is foglalkoznak, fõként alma-,
meggy- és dióültetvényeket telepítettek. Túristvándihoz hasonlóan itt is
jellemzõ a több lábon állás: általában a férfiak viszik a mezõgazdaság ügyeit,
az asszonyok (van, hogy a férj is) állandó munkahellyel rendelkeznek.22 A több
lábon állás stratégiája nem új keletû, több beszélgetõtársunk beszámolt arról,
hogy a múlt rendszerben is „háztájiztak” a téeszben végzett munkájuk mel-
lett. A három legnagyobb birtokos23 többgenerációs gazdálkodó családból
származik, ahol a szülõk még most is segítenek a gyereknek, és az unoká-
kat is bevonják a munkákba. A gazdálkodás nemzedékrõl nemzedékre ha-
gyományozódása mellett a gyerekek iskoláztatásának stratégiáját is átörökí-
tették. A kulákká minõsített nagygazdák esetében a gyermekek taníttatása
kifejezetten a kollektivizálás elõli kimenekítés eszköze volt. Mivel a birto-
kot nem tudták gyermekeikre hagyni a kulákként üldözött gazdacsaládok,
ezért a gazdaságit kulturális tõkére váltották, azaz, a pénzt iskolai képzett-
ség megszerzésébe fektették. Az effajta tõke-átalakítás olyan idõszakokban
kerül leginkább elõtérbe, amikor a gazdasági tõke átadását akadályozzák,
hiszen a kulturális tõke (például képzettség) átörökítése zajlik a legrejtet-
tebben. (Bourdieu, [1983] 2006:146) Juhász Pál szerint a téeszekben a volt
gazdaréteg a „szaporodó frusztráció és presztízscsökkenés hatására az új
vezetõ csoportok öntudata, lesajnáló arroganciája és kétségtelen termelési
sikerei láttán – elfogadta, hogy a paraszti létnek nincs jövõje. […] Gyerme-
keiket akkor óvhatják meg a deklasszálódástól, ha felhalmozó képességü-
ket és piaci jelenlétükbõl adódó társadalmi kapcsolataikat arra használják
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föl, hogy segítik sikeres elindulásukat egy másik gazdasági és társadalmi
térben. Ez a magatartás a részben külsõ okok miatt erodálódó földrajzi terekben
(tanyás vidékeken, aprófalvakban, rossz közlekedési helyzetû településeken)
a »kiaraszolás« jelenségéhez vezetett.” (Juhász, 2006:143) A kiaraszolás követ-
keztében a falu lakossága a hatvanas–hetvenes években jelentõsen meg-
csappant, de azokban a gazdálkodó családokban, amelyek a településen
maradtak, megfigyelhetõ, hogy átörökítették gyermekeiknek a mintákat, és
minden nehézség ellenére továbbvitték a családi gazdaságot. Szüleihez ha-
sonlóan a mai középgeneráció is a minél magasabb és jobb végzettség
megszerzését kívánja gyermekeinek biztosítani. Annak érdekében, hogy
növeljék felsõfokú intézményekbe való bejutásuk esélyét, a távolabbi álta-
lános és középiskolába is behordják a gyerekeket. A mezõgazdaságból ma
sem könnyû megélni, ezért a legtehetõsebb családok is több vasat tartanak
a tûzben, közülük néhányan belevágtak faluturisztikai vállalkozásba is. Ám
nemcsak a megélhetés nehézségei miatt, hanem mert õk jelentik azt a réteget,
akinek megvan ehhez a felhasználható vagy átforgatható tudása, kulturális
és anyagi tõkéje, valamint az újfajta lehetõségek iránti nyitottsága.

A település társadalma a két háború közötti idõszakhoz hasonlóan ma is
rétegzett, ám a csécseiek azt vallják, nincsenek nagy társadalmi különbsé-
gek, itt nem élnek kirívóan gazdagok, sem nagyon szegények. Bár a falu-
ban a cigány származású lakosságot sújtja jobban a szegénység, jövedelmüket,
életkörülményeiket tekintve kirívó különbségeket – egy-két eset kivételével –
nem találunk a szegényebb magyar lakossághoz képest. Becslések szerint
körülbelül ötven fõre tehetõ a romák száma, de a legutolsó népszámlálás
során a csécsei lakosságból csupán hatan vallották magukat cigánynak. A helyi
legenda szerint a mai cigány családok többsége egyetlen betelepülõ – elég-
gé asszimilálódott – roma család leszármazottja. Ezek a családok a falu leg-
szélsõ utcájában laknak viszonylag elkülönülten, ám többségük – ha terü-
letileg nem is – életvitelét tekintve integrálódott a helyi társadalomba.
Vegyes házasságok is vannak, és többen elmondták, azért nem vállalnak túl
sok gyereket, hogy „rendesen” fel tudják nevelni, és taníttatni tudják õket.
Az interjúk során kiderült, hogy már a szocialista rendszerben megtörtént
a csécsei roma családok tudatos integrálása a többségi társadalomba: a téesz-
ben dolgoztak, otthon állatokat tartottak, házat építettek, kocsit vettek.
Egy idõsebb férfi például három évig Budapesten dolgozott a hajópadló
gyárban, ezt követõen a helyi téeszben helyezkedett el, ahol 12 évig csor-
dásként dolgozott. Saját jószágot is tartott, 2-3 magyartarka tehenet, napon-
ta 40–45 liter tejet szállított be a tiszacsécsei téesz által üzemeltetett tej-
csarnokba. A tehenezést 12 év után kénytelen volt abbahagyni, mert
csigolyakopással leszázalékolták, eltiltották a nehéz fizikai munkától. Ez-
után még tartott öt-hat disznót, amibõl leadásra is nevelt, most is van még
három, amit saját fogyasztásra szán. Jelenleg a roma családok munkalehe-
tõség híján többnyire közmunkásként, munkanélküli segélybõl vagy alkalmi
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munkákból élnek, de „saját sorsukat elkerülendõ”, gyerekeiket próbálják
rávenni a középiskola elvégzésére.24 A többségi társadalom tagjai általában
úgy nyilatkoznak, hogy nincs konfliktus a romákkal, régebben voltak „bal-
hésabb családok”, de õk nem maradtak a faluban. „Ezek csinálták ezeket a
szocpolos házakat, ezekkel nekem semmi bajom sincsen. Rendesek vol-
tak, és egy lökést kaptak. Így magyarosodnak ki. […] Ezekhez be lehet
menni. Kimagyarosodtak egy kicsit. Van nekik három gyönyörû gyere-
kük” – jellemzi a csécsei roma közösséget egy idõsebb férfi.

A téesz és örököse, az önkormányzat

A téesz: a legnagyobb foglalkoztató 1990 elõtt

1952-ben megalakult a Haladás téesz, „aztán amikor Nagy Imre mondta,
hogy nem szabad kényszerrel benntartani az embereket, akkor sokan kilép-
tek, de nem mindenki. Megmaradt egy kisebb téesz. Inkább azok marad-
tak bent, akiknek nem volt földjük”– emlékezett a volt polgármester. Az
egyik 50 holdas gazda, akit kulákként üldöztek,25 a következõképpen fogal-
mazott: „A téesz lumpenekbõl tevõdött akkor össze. […] Nem léptünk be a
téeszbe, nem is kellettünk mi akkor oda.” 1956-ban a téesz felbomlott,
majd 1959-ben újból megalakult: „kezdték visszapofozni az embereket”–
folytatta a téesz történetét a volt polgármester –, és akkor megint sokan el-
mentek. „A módosabb családok tagjai mind elmentek, még az idõsebbek
is, aztán késõbb mind vissza is jött. Ingáztak kéthetente.”

Az 1959-ben újjáalakult tiszacsécsei önálló téesz tíz évig mûködött, ami
annak ellenére, hogy a téeszelnökök helyi illetõségûek voltak, nem volt túl
eredményes. Az egyik szemtanú így emlékezett: „Nem mentek ötrõl a hatra.
[…] Nem voltak igazán jó szakemberek, vezetõk. Mindig azt mondták, az
olyanokat kell választani, akik már bizonyítottak. De hiába gazdálko-
dott magának jól, ha a téeszben nem tudta a rendet és fegyelmet tartani,
és hát nagyüzemi módon már nem tudott.” 1969-ben aztán a csécsei téesz
egyesült a kóródival, így jött létre a közös Béke Mgtsz, ahol a helybeliek zöme
egészen a rendszerváltásig dolgozott. Csécsén szarvasmarhatelep mûkö-
dött, a határban kiterjedt gyümölcsösök, elsõsorban alma- és dióültetvé-
nyek terültek el. Mindez azonban nem kötötte le a tiszacsécsei munkaerõt,
ezért sokan jártak át Kóródra, ahol a gépmûhely és egy nagyobb gyümölcsös
kínált munkalehetõséget. A téesz melléküzemágaként mûködött egy ka-
vicskitermelõ üzem, valamint egy ládagyár, a másik szomszédos faluban,
Milotán pedig fûrészüzem és egy csúszdákat gyártó mûanyaggyár foglal-
koztatta a környékbeli embereket. 

A hetvenes évek közepén a téesz részesmûvelésre adott ki takarmányt
(egyharmad azé lett, aki kaszálta és gyûjtötte, kétharmad a téesznél maradt),
tíz évvel késõbb már a gyümölcsösöket is ilyen formában mûvelték. A Béke
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téeszben összességében 300 fõ körül lehetett a tagok, 180–190 körül az aktív
dolgozók száma. A legstabilabb ágazatnak a sóderkitermelés bizonyult, amely
50%-os haszonnal dolgozott. A kitermelés a Tiszából folyt, ebben az ágazat-
ban szakképzett munkaerõt: kotrógépkezelõket, teherautó-sofõröket alkal-
maztak, míg a növény- és állattenyésztési ágazatban elegendõ volt a nyolc ál-
talános iskolai végzettség is. A Béke téeszben viszonylag kevés nõ dolgozott,
„itt szokás volt, hogy az asszony otthon maradt a gyerekkel háztartásbeli-
ként, a férj eltartotta abból a keresetbõl, amit a szövetkezetben kapott, és
adott volt a háztáji tevékenység, amiben a nõk is kivették a részüket”.

A jelenlegi polgármester, aki 1983 és 1989 között gépészmérnökként
maga is a téesz kóródi gépállomásán dolgozott, elmondta, hogy 1986-ban
sikerült meggyõznie a téeszelnököt arról, hogy a régi MTZ-kel már nem lehet
rendesen megmûvelni a földeket, ezért komoly erõgépeket, körbálázókat,
kombájnokat vásároltak 25–30 milliós nagyságrendben, ez akkoriban jelen-
tõs összegnek számított. A térségben elsõk között a Béke téesz élt a lízin-
gelés lehetõségével, így az egyik legmodernebb gépsorral rendelkezett. „El
tudtuk azt érni, hogy idejében megmunkáltuk a területet, és még tudtunk
menni más településre is, Kölcsére, Milotára, Tiszabecsre, ahová kellett.
Ekkor kezdõdött, hogy kiadtuk a gyümölcsösöket, a gépeknél a költségté-
rítéses rendszert alakítottunk ki, amikor a világon nem volt még ilyen.
Fel volt mérve minden terület, hogy melyik mennyi, és akkor a 10 hektár
megmûvelésénél nem volt mindegy, hogy mennyi üzemanyagot tankolt,
annak arányában kapta csak az üzemanyagot, volt egy ilyen érdekeltség,
hogy ne lopják a gázolajat.” Az új elszámolási rendszer kialakítása azonban
nem ment zökkenõk nélkül, a helyzetet nehezítette a bonyolult irányítási
struktúra is. „Érdekes összetétele volt a téesznek: volt az elnök, az elnök fölött
volt a vezetõség, és a vezetõség fölött a közgyûlés. A vezetõség mindig az
egyszerû emberekbõl állt, ha sérelem érte õket, a vezetõség mindig nyo-
mást gyakorolt az elnökre.” A gépészmérnök szerint az újfajta rendszer
azért volt kiemelkedõ, mert mûködtetéséhez kellett az elõbbiekben jellem-
zett, mindhárom szint: a vezetõség, a közgyûlés és az elnök összefogása.

A téesz jövedelmének 60–70%-a a növénytermesztési és állattenyésztési
ágazatban termelõdött, nem csoda, hogy „amikor kivették alóla a földet,
nem tudott mûködõképes maradni”. A rendszerváltást követõen, 1992-
ben a szövetkezeti átmeneti és a földtörvény lehetõséget adott arra, hogy
az emberek kiváljanak a közös gazdaságból, s ekkor „megkezdõdött a szö-
vetkezet szétszedése”. A csécsieket is elkapta az önállósodási láz. 1994-
1995-ben, létrehoztak egy 120–130 taggal mûködõ kis települési szövetke-
zetet, amely 600 hektár körüli területen gazdálkodott, s amelynek
elnökévé a jelenlegi polgármestert választották. A faluszövetkezet 40–45
embert foglalkoztatott: „folytattuk a ládagyártást, erdõt kaptunk, volt
egy kis fûrészüzemünk, volt szántó is, gyümölcsös is. A munkaerõt hely-
ben megtaláltuk, szerencsénk volt, mert a gépészetben annak idején sok
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tiszacsécsei volt, a szalagfûrésznél is ugyanúgy, aki hozta az üzletrészt és
dolgozni akart, annak munkát tudtunk adni.” Három évig mûködött a kis
szövetkezet, majd „itt is egyre inkább elõtérbe került az, hogy mindenki a
saját boldogulását vette alapul, az emberek megérezték az ízét annak, ha
õk kivisznek valamit, azt õk pénzzé tudják tenni. Úgy láttuk, hogy két lehe-
tõség van a téesz vezetése elõtt, az egyik az, hogy feléljük a meglévõ vagyont,
vagy a másik az, hogy korrekt módon elszámolunk a tagjainkkal, és akkor
mindenki hozzájut valamihez. Ezt az utóbbit választottuk”.26 Mára a szö-
vetkezetbõl nem maradt semmi, de a volt tagok közül huszonhárman ma is
gazdálkodnak.

Az önkormányzat: a legnagyobb foglalkoztató 1990 után

A falu rendszerváltást követõen megválasztott elsõ polgármestere a téesz
önállósodásához hasonlította a közös tanácstól való elszakadást is, amelyre
1989-ben került sor: „Ugyanaz a vágy hajtotta az embereket, mint a téesz-
nél is: külön válni, külön válni.” A rendszerváltás elõtt Csécse öt másik tele-
püléssel – Tiszakóród, Milota, Tiszabecs, Uszka, Magosliget – együtt nagy-
községi közös tanácsot alkotott, melynek központja Tiszabecs volt. Az
elöljáróságban lakosságarányosan osztották el a helyeket, Csécsének három,
Kóródnak öt, Tiszabecsnek kilenc elöljárója volt. Minthogy minden szentnek
maga felé hajlik a keze, itt is a legnagyobb településre áramlott a legtöbb
pénz, ott történt a legtöbb fejlesztés: „mindent Becsre akartak vinni.” Ez
a legfõbb probléma a körzetesítéssel, mondják tapasztalatból többen is; ha a
kicsiket összevonják a nagyokkal, akkor a 300 fõs faluba semmilyen fejlesztés
nem jut, az a két-három képviselõ, aki bekerül a közös tanácsba, nem tudja a
kistelepülés érdekeit érvényesíteni. Többen is elismerik, hogy költségtakaré-
kosabb, racionálisabb lenne a közös önkormányzat, de ez egyúttal a kistele-
pülések „halálát” is jelentené, a falu lelke veszne el. Az a tudat is nagyon sokat
számít – mondja az egyik önkormányzati képviselõ –, hogy a falunak gazdája
van, hogy odafigyelnek az emberekre, ha nem is sok pénzbõl, de fejlesztések
történnek, „legalább annyi, hogy virágok vannak az út mentén”.

Az iskolások az 1970-es évek óta Kóródra járnak, az óvoda, a körjegyzõ-
ség és az orvos mindig is a szomszéd faluban mûködött, saját lelkésze a tele-
pülésnek nem volt soha. A falu igazgatási önállóságát azonban a csécsiek
már 1989-ben visszaszerezték, és – a lakosok szerint – „a falu azóta nagyon
sokat fejlõdött”. Ez a fejlõdés nem járt a népesség növekedésével, ugyan-
akkor drasztikus csökkenés sem következett be. A legtöbb hasonló méretû
településsel ellentétben Csécse lakosságának korösszetétele igen kedvezõ:
a fiatalok aránya megegyezik az idõsek arányával, a két – többnyire eltartásra
szoruló – korosztállyal pedig majdnem megegyezik a munkaképes korúak
száma, õk a lakosság felét teszik ki. Ha a fiatalokat a településen tudnák
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tartani, akkor a következõ idõszakban sem csökkenne jelentõsen a lakos-
ság. Ám a polgármester szerint éppen a képzett fiatalok megtartása a leg-
nagyobb probléma ezen a vidéken. „Mindig megkapjuk a kritikát abba az
irányba, hogy ezzel a vidékkel az a probléma, hogy alacsony az iskolai
végzettsége. De ha a másik oldalról közelítjük meg ezt a dolgot, akkor
meg kell nézni, hogy a településen van öt gyerek, aki végzett az érettségi-
vel, abból négy felvételt nyert felsõfokú intézménybe, és minden évben
ilyen jók a mutatóink. Ezért dühít, amikor ránk fogják, hogy itt alacsony
a képzettségi mutató, ezekbõl a falvakból értelmes emberek kerültek ki.
Ha azt mondanák, hogy nem tudjuk itt tartani a képzett munkaerõt, akkor
azt elfogadom.”

Munkahelyet a környék csak limitált számban tud kínálni. A rendszervál-
tás után, a téeszek és a környékbeli nagyobb foglalkoztatók megszûnésével
Tiszacsécsén is „szinte mindenki munkanélküli lett”. A kilencvenes évek-
ben a településen megkezdte mûködését a sonkádi polgármester tulajdo-
nában lévõ, és a tiszacsécsei nõk jelentõs részét foglalkoztató varroda,
amely azonban mindössze két évig mûködött, majd megrendelések hiá-
nyában felszámolták. Jelenleg az önkormányzaton kívül egy – a tulajdonost
és egy alkalmazottat foglalkoztató – kereskedelmi vállalkozás (bolt és kocs-
ma) ad munkát a faluban. Az önkormányzatnál kilenc fõt foglalkoztatnak
állandó jelleggel és jelenleg további hat közmunkást. Itt is jellemzõ, hogy
az emberek az önkormányzattól várják a segítséget, a munkanélküliség
megoldását. „Furcsa tévhit él az emberekben, azt hiszik, hogy az önkor-
mányzatnak alapvetõ kötelezettsége a foglalkoztatás, pedig ez nem így
van. Itt mindent az önkormányzattól várnak el.” A polgármester szerint
a helyzetet csak nehezíti, hogy ilyen kis faluban mindenki ismer minden-
kit, nagyon nehéz elvonatkoztatni a személyes ismeretségektõl, kötõdések-
tõl. A probléma Csécsén is fõként a szociális segélyek és a korlátozott szá-
mú munkanélküli foglalkoztatását lehetõvé tevõ közmunka elosztásánál
merül fel. Az éves költségvetési keret 38 millió forint, de ezt a falu általá-
ban jelentõsen túllépi. A költségek legnagyobb részét a foglalkoztatás és a
Kóróddal közös intézmények fenntartása viszi el. 

A tiszacsécsei polgármester az önkormányzat felelõsség- és szerepvállalá-
sáról liberális piaci elveket vall. Nem gondoskodhat az önkormányzat min-
denrõl és mindenkirõl, ugyanis nem ez a feladata. Segíteni persze kell,
meg kell teremteni a szükséges feltételeket, kereteket, de az önkormányzat
nem végezhet el mindent az emberek helyett. Az 1998 óta mûködõ szociális
földprogrammal kapcsolatban is meggyõzõdése, hogy ha az önkormányzat
magára vállalja például a termékek értékesítését, akkor az emberek nem érzik
a munkájuk, felelõsségük súlyát. „Soha nem csinálunk olyat, hogy min-
dent száz százalékban odaadunk, hanem egy részét a költségeknek fedez-
zük, egyrészt azért, mert kevés a pénz, másrészt meg azért, mert amit az
ember ingyen kap, és nincs neki saját magának mit kockáztatnia, nem is
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tekinti a saját magáénak. Így, hogy én is segítek bizonyos részben, nem
vállalok át minden munkát tõle, egyrészt több embernek tudok segíteni,
másrészt a tulajdonosi szemlélet is jobban kialakul az emberekben.”

Ezen a ponton kínálkozik az összehasonlítás Tiszacsécse, és a másik álta-
lunk alaposabban vizsgált falu, Túristvándi polgármesterének vezetési elveit
illetõen. A hasonló gondokkal (munkanélküliség, önkormányzati intézmé-
nyek fenntartása stb.) küzdõ települések elsõ emberei ugyanis eltérõen
gondolkodnak szerepükrõl, és igen különbözõ stratégiát követnek. Hozzá-
tesszük: mindketten a lehetõ legnagyobb mértékben élvezik a falu bizal-
mát, támogatását.27 Míg a túristvándi polgármester asszony paternalista
módon, gondoskodó figyelemmel kísér minden ügyet, addig a csécsei pol-
gármester laissez faire elveket vall, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat
(és vezetõje) vonuljon ki bizonyos területekrõl (például a gazdaságból).
Míg Túristvándiban szinte minden döntést a polgármester asszony hoz meg
(a képviselõ-testület támogatásával, de tényleges feladatmegosztás nélkül),
addig Csécsén bizottságokat állítanak fel, amelyek döntenek egyes ügyekben.
A polgármester maga nem tagja sem a legeltetési, sem a szociális bizottság-
nak, mert nem szeretné, ha részrehajlással vádolnák. Mindkét vezetõ életút-
ja meghatározó, magyarázó tényezõ jelenlegi politikájukat illetõen: a majd-
nem tíz éve regnáló csécsei polgármester megválasztása elõtt a téesz
gazdasági középvezetõjeként már a nyolcvanas években piaci módszerek
bevezetésével próbálkozott. Gazdasági, racionális szemlélete azóta is meg-
maradt, gyakran említi: „én egy méter járdát többre nézek, mint egy hetes
fesztivált. Ha megvan a méter járda és a rendezvény is, akkor meg többre
nézek két méter járdát. Ilyen vagyok, ezen nem tudok már változtatni…
nekem gépész a szakmám, a mezõgazdaságban dolgoztam, nekem min-
dig meg kellett harcolni mindenért.” A túristvándi polgármester asszony
egy nagygazda családból származik a közeli Kölcsérõl, polgármestersége
elõtt hat gyermekével otthon volt gyesen, politikai pályafutása a cigány kisebb-
ségi önkormányzat vezetésével kezdõdött. Életpályájából adódik szociális
érzékenysége, valamint gondoskodó attitûdje. 

A vezetõi magatartást azonban nemcsak a vezetõk tulajdonságai és élet-
útja határozzák meg, hanem a közösség elvárásai is. Éppen ezért fontos a
magyarázó tényezõk között megemlíteni talán a legfontosabbat, hogy míg
Túristvándi cselédfalu, addig Tiszacsécse gazdafalu volt a második világhábo-
rúig. Ez a történelmi örökség nagy valószínûséggel mentalitásbeli különbsé-
geket okoz a késõbbi generációk esetében is. Túristvándi vezetõi és lakosai
maguk is hangoztatják, hogy az ott élõ embereknek mindig megmondták
mit kell tenni,28 így okkal gondolhatjuk, hogy ez magyarázza a paternalista,
gondoskodó vezetés elfogadását, igénylését. Ezzel szemben Tiszacsécsén
önálló gazdálkodók éltek, akiknek leszármazottai is örökölték az autonómia
iránti igényt, ami valószínûleg jobban megfér a laissez faire elvével.
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Tiszacsécse, az együttmûködõ falu

Földmûvelés támogatott keretek között 

Tiszacsécsén, néhány család kivételével, mindenki támogatásra szorul a
földmûvelés vagy az állattartás területén. A lakosok többsége nem az önálló
egzisztenciájú, közepes gazdák szûk csoportjához tartozik, hanem a szociá-
lis földprogram keretein belül, kis földterületen „fél-piaci” gazdálkodást
folytat.29 Az elõzõ, 1990–1998 között regnáló polgármester 12 hektár föl-
det vásárolt az önkormányzat számára, hogy elindulhasson a szociális föld-
program, amelyet aztán 1998-ban megválasztott utódja valósított meg.
„A választási ígéretem egyike volt, hogy segítem a gazdálkodást, de mint
téeszes ember, ez el is várható tõlem.” 1999-ben, majd a következõ két év-
ben a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz pályázott a község, ahol nyert
elõször egy, majd másfél, végül kétmillió forintot. A harmadik évben a minisz-
tériumi támogatás mellett területfejlesztési pályázaton további nyolcmillió
forintot nyertek, amit erõgépek vásárlásra fordítottak. „Azzal indítottunk,
hogy a tehéntartást támogattuk, ehhez mi biztosítottuk a legelõt, biztosí-
tottuk a pásztort, az üzemanyagot, támogattuk a téli takarmány-elõállí-
tást, vetõmagot, mûtrágyát. Aztán támogattuk azokat a családokat, akik
valamilyen oknál fogva nem jutottak földterülethez.”

A szociális földprogram három célcsoportot érint a faluban: az egyiket
az a négy-öt család alkotja, amelyek szarvasmarhát tartanak, a másik abból
a nyolc-tíz, zömében roma családból áll, akik nem rendelkeznek saját föld-
del, hanem az önkormányzati területen biztosított parcellákon termelnek
uborkát és karós babot. A harmadik csoport tagjai szintén karós babot ter-
mesztenek, de õk rendelkeznek saját területtel, amelyen a földmunkákat
az önkormányzat ingyen biztosítja számukra. A településen 2005-ben ötven
családot, azaz jószerivel mindenkit érintett a szociális földprogram. A pol-
gármester elve, hogy „aki akar valamit tenni, azt támogatja az önkor-
mányzat, aki azonban nem tesz látványos erõfeszítéseket helyzete javítá-
sára, az Tiszacsécsén nem kaphat támogatást”. 2006-ban a 280 fõs falu
életében nagy fordulat állt be: gesztorként, Túristvándival és Sonkáddal
közösen elnyert egy szociális földprogram pályázatot. A megvalósításra ötmil-
lió forintot fordíthattak, a program jellege településenként különbözõ volt.
Tiszacsécsén továbbra is megmaradt a többféle profil: állattartás és növény-
termesztés saját és önkormányzati területeken. A földnélküli családok részé-
re az önkormányzat biztosít kiskerteket, amelyben saját családjuk részére
elõ tudják teremteni a zöldségféléket. Õk többnyire kézimunka-igényes
növényeket termesztenek, mint például a vetõmag, az uborka, a gyalog- és
a karós bab. „A karós babtermesztésnek van itt elég nagy hagyománya, a
térségben talán egyedülállóan. Itt általában jó minõségû vetõmagot állí-
tanak elõ, ez szerintem köszönhetõ annak a mikroklímának, ami nálunk
jellemzõ. Viszonylag kevés költséggel, rengeteg élõmunka-ráfordítással jól
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értékesíthetõ.” A karós babtermesztéssel összességében tíz-tizenkét csécsei
család foglalkozik. „A talajt vetésre kész állapotban adjuk át, ez magában
foglalja, hogy mi szántjuk fel, mi tárcsázzuk le, mi kultivátorozzuk le, a mi
feladatunk az, hogy alkalmassá tegyük a vetésre. Onnantól kezdve, aki
felvásárolja, biztosítja a vetõmagot részükre, ez a karós bab esetében így van.
Szoktunk vásárolni kiskertekbe vetõmagot, most vetõburgonyát fogunk
kiosztani minden családnak, de onnantól kezdve a növényvédelem, a gon-
dozás az õ feladatuk. Ez óriási segítség, egyrészt az, hogy kap földet, ha
bérelné a földet, az nem kevés pénzbe kerülne, nem beszélve a gépi mun-
káról.” Év elején meghirdetik a lehetõséget, a csécseiek ekkor jelenthetik
be igényeiket. Az elbírálás után az igényekhez próbálják igazítani a terüle-
tek nagyságát: „Aki kertet akar magának, annak elég 100–150 öl, aki karós
babot akar, annak kell 800 öl, aki paradicsomot akar, az azt mondja,
neki kellene egy hektár. Nem tudom, most mennyi igény lesz idén, de elég
szokott lenni az önkormányzati terület, amely összességében tíz hektár.”
Egy fiatalasszony például, aki három gyermeket nevel egyedül, és állandó
munkahellyel nem rendelkezik, minden évben vállal karós babot „az ön-
kormányzaton keresztül”. Általában 500 ölt mûvel, ezt a gyerekek segítsé-
gével el tudja végezni. „Tavaly 38 ezer forint haszon lett, mert a sok esõ
miatt tönkrement a termés, de volt már olyan év, hogy 150 ezer forintot
hozott a bab” – mesélte az asszony.

A földtulajdonnal rendelkezõ családok egyik része állattenyésztéssel, a
másik növénytermesztéssel foglalkozik. „Az állattenyésztéssel foglalkozó
családoknak az önkormányzati erõgép hétvégén mindig darál kedvezmé-
nyesen takarmányt, egy zsákot száz forintért. Õket abban segítjük, hogy
az állattenyésztéshez szükséges abraktakarmányt elõ tudják állítani,
emellett kedvezményes vetõmag, kedvezményes mûtrágya, kedvezményes
növényvédõ szer biztosításával támogatjuk.” A szarvasmarhatartás a 2003-as
csarnokbezárás után visszaszorult, ennek megfelelõen a földprogramban is
csökkent az ágazat jelentõsége. Korábban az önkormányzat bérelt száz
hektár legelõt, fizette a csordás bérét, vett egy benzinmotoros szivattyút az
itatáshoz, és állta az üzemanyagköltséget, mindezt minimális legeltetési díj
fejében. „Most már csak a pásztort biztosítjuk, a tehenes gazdák alakíta-
nak maguk közül egy bizottságot, aki a legeltetést felügyeli, mert ezt az
önkormányzat nem vállalja. A munkáltatói jogok ugyan nálunk vannak,
de szakmai dolgokban ez a kétfõs bizottság szokott dönteni.”

A növénytermesztõ gazdákat kedvezményes talajmunkákkal segíti az ön-
kormányzat, valamint növényvédõ szerrel, vetõmaggal, mûtrágyával. Az ön-
kormányzat az évek alatt beszerezte az összes szükséges eszközt,30 és a
szolgáltatást nyomott, azaz önköltségi áron biztosítja, az igénylõknek az
amortizációt nem, csak az üzemanyagot kell megfizetniük. Olyan család is
van, amelynek szociális rászorultság alapján egyáltalán nem kell fizetnie. 
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A felvásárlást – a polgármester filozófiájának szellemében – nem az ön-
kormányzat végzi, hanem a faluban mûködõ két terményfelvásárló. Az õ te-
vékenységük eredetileg nem kötõdött a szociális földprogramhoz, de néhány
éve bekapcsolódtak a tiszacsécsei önkormányzat által koordinált babter-
mesztésbe. A nagyobbik, közel tíz éve mûködõ felvásárló babot, kendert,
gyógynövényt egyaránt vett át attól függõen, hogy mikor mire volt kereslet.
Az elmúlt hét-nyolc év alatt azonban mind a termelõi, mind az átvevõi kör31

jelentõsen kibõvült és átrendezõdött. A felvásárló tavaly több mint 100 mázsa
babot értékesített három cégnek, a terményt nemcsak helyi termelõktõl vásá-
rolja fel, Kölcsérõl, Milotáról, Tiszakóródról is járnak hozzá kistermelõk.
Szárazbabot 2005-ben 28 családtól vett át, akiknek körülbelül a fele volt
tiszacsécsei.32 Egy család átlagosan 1200 négyszögöl babot vállal, a felvásár-
ló szerint egyre több az érdeklõdõ a faluban, ami annak is köszönhetõ,
hogy eddig az értékesítéssel nem volt gond, a kereskedõk annyi babot vet-
tek át, amennyi megtermett. 

A tiszacsécsei földprogramot – a térség több más programjával szemben
– az önkormányzat nem felügyeli az utolsó fázisig. Míg Túristvándiban az
értékesítéssel bezárólag mindent az önkormányzat végez, intéz, addig a
csécsei önkormányzat félúton kiszáll, a területet alkalmassá teszi vetésre,
de az ezután következõ munkákat a termelõk már maguk végzik. Tiszacsécse
esetében tehát nem egy teljes védettséget élvezõ programról, hanem „fél-
piaci” megoldásról van szó.33 Tiszacsécsén a legkülönbözõbb rétegek integ-
rációja zajlik a szociális földprogram keretében, ugyanakkor jól elkülönült
alprogramok vannak, amelyek résztvevõi különbözõ jellegû és mértékû támo-
gatást kapnak. 

A helyben sikeres és népszerû szociális földprogramot azonban kor-
mányzati szinten már nem támogatják ugyanakkora súllyal. 2007-ben az
egész megyében összesen 30 millió forintra lehetett pályázni. „Mi úgy dön-
töttünk, hogy nem külön-külön adjuk be, hanem beadjuk együtt öt milli-
óra, hogy más településnek is jusson. Valahol szemmel kell azt tartani,
hogy másnak is kell.” Tiszacsécse az esélyeket mérlegelve tehát ismét a racio-
nális kooperáció eszközéhez nyúl, amely a kisebb, ám biztosabb nyeresé-
get eredményezheti. 

Az önkormányzat a szociális földprogram mellett egyéb módokon is támo-
gatja a falu lakosait. Rendszeresen megvásárolja az eladó földterületet, amit
az, aki építkezni szeretne, részletre megvehet az önkormányzattól. „A szán-
tóért a településen aranykoronánként tízezer forintot fizetnek, mi most 40
aranykoronát vettünk meg. Mindig akad egy-két család, amelyik megszo-
rul, és hirtelen eladja a földet. Itt most mélyponton van a földpiac […] az
önkormányzat a legbiztosabb fizetõ.” Jelenleg a községnek a kezdetihez ké-
pest öt hektárral több, tizenöt hektár birtoka van. A különbözõ föld- és telek-
támogatásnál azonban, ha lehet, még fontosabb a közfoglalkoztatás.
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Támogatott foglalkoztatási együttmûködések

A munkanélküliség problémájának enyhítésében jelentõs szerepet játszik a
közfoglalkoztatás, amelyre minden évben pályázik a község. 2005 novem-
berében a „100 lépés” programhoz kapcsolódó közmunka-pályázat, a szo-
ciális földprogramhoz hasonlóan több település (Tiszacsécse, Sonkád,
Magosliget, Botpalád, Kispalád, Csaholc) részvételével, Tiszacsécse gesz-
torságával valósult meg. Csécse polgármestere többször is kifejtette, hogy
a jó együttmûködés a múltban kiépült és eredményes kapcsolatokon ala-
pul, és alapvetõ feltétele, hogy a felek partnerként tekintsenek egymásra,
és komolyan vegyék a közös munkát. Az együttmûködési mintákból kitû-
nik, hogy az „életképes” kapcsolatok nem feltétlenül szomszédsági, vagy
akár mikrokörzeti alapon nyugszanak. A statisztikai, igazgatási határokat a
személyes vagy múltbéli munkatapasztalatok révén létrejövõ kapcsolati
rendszerek átléphetik. Csécse, a gesztor egyik szomszédja sem volt tagja a
konzorciumnak, viszont a Sonkáddal együttmûködõ települési kör beke-
rült a projektbe. A hat falu közül öt a Tiszaháti Területfejlesztési Önkor-
mányzati Társulás tagja, ugyanakkor Csaholc már nem tartozik e körbe.
Látható tehát, hogy a közfoglalkoztatási program résztvevõi köre egyetlen
meglévõ intézményi rendszert sem fed le. Az igazsághoz azonban az is hoz-
zátartozik, hogy a térségben nincsenek nagy távolságok, a konzorciumban
részt vevõ falvak esetében a Tiszacsécse és Csaholc közötti 26 kilométeres
szakasz a leghosszabb. 

Tiszacsécse számára a gesztor szerep jobb érdekérvényesítési lehetõséggel
járt: a megpályázott helyeket a falvak nem lélekszámarányosan, hanem
egyenlõ arányban osztották el, így a legkisebb Csécse is 21 helyet kapott.
2007-ben azonban megváltozott a törvényi szabályozás, és a települések köz-
munkaprogramokra nem pályázhatnak külön vagy kisebb konzorciumok-
ban, hanem csak a kistérségi társulásokon keresztül. Ez azt eredményezi,
hogy a közmunkaprogramban, amely a gesztorszerepnek köszönhetõen
viszonylag sok ember foglalkoztatására adott lehetõséget, egy Tiszacsécse
méretû településnek most egy, legfeljebb két hely juthat a keretbõl.

A település közcélú és közhasznú foglalkoztatási kerettel is rendelkezik,
2006 folyamán közel negyven fõ jutott támogatott munkához, így adódott,
hogy a polgármester büszkén kijelenthette: „a faluban jelenleg nincsen
munkanélküli, legalábbis bejelentetten”. A támogatott foglalkoztatás leg-
nagyobb kihívása, hogy miként lehet motiválni a foglalkoztatottakat a mun-
kavégzésre. A legnehezebb feladat a többnyire tartósan munkanélküli lako-
sok „visszavezetése a munka világába”, ami rengeteg energiát emészt fel a
folyamatos felügyelet és „fegyelmezés” miatt. Csécsén a problémát úgy oldot-
ták meg, hogy a különbözõ projektek racionális összekapcsolásával „valós”
feladatokat, például az EU-konform fajátszótér építését végeztették az em-
berekkel a támogatott foglalkoztatás keretében. A feladat társadalmi hasz-
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nossága és a polgármester tekintélye együttesen megtette hatását, a munká-
sok még „szakadó esõben is dolgoztak”. A motiváció mellett a projektek össze-
kapcsolása kézzelfogható eredményt is hozott, egymillió forint megtakarítást
jelentett az önkormányzatnak. Az elszántság és munka, ami Csécsét jellemzi,
sok támogatót és önkéntest toboroz a községnek. A játszótér építésekor pél-
dául a fajátékokat forgalmazó cég jelentõs árengedményt tett, miután a hely-
színre látogatott, és látta a falusiak (a faluvezetés) elszántságát. Az ifjúsági
ház és a könyvtár ügyét, melyekrõl a késõbbiekben még lesz szó, szintén
többen támogatták mind természetbeni, mind anyagi segítséggel.

Részben ugyancsak közhasznú munkások bevonásával mûködik évek óta
sikeresen a falugondnoki szolgálat. Ennek keretében házi gondozók dol-
goznak, akik összeírják, hogy mit kell megvásárolni a boltban, milyen
gyógyszerre van szüksége az idõs, beteg falubelieknek. A falugondnok azu-
tán Tiszabecsen vagy Kölcsén beszerzi a szükséges dolgokat, amiket a házi
gondozók visznek ki a rászorulóknak. 

A foglalkoztatási gondokat úgy tûnik, hogy egyelõre támogatott formá-
ban, idõszakosan tudja enyhíteni a falu vezetése, de legalább nem látszat-
tevékenységek, hanem valódi feladatok kivitelezése is zajlik. Az igazi persze
az lenne, ha piaci vállalkozások érkeznének a térségbe, amelyek tartósan
foglalkoztatnák a munkanélkülieket. Ez azonban ebben a térségben – úgy
tûnik – segítség, támogatás nélkül nem megy. Tiszacsécse polgármestere
pályázati forrás segítségével szeretett volna létrehozni egy vállalkozást, ami
– véleménye szerint – nagyon jól mûködhetett volna, ha a vállalkozó az
utolsó pillanatban vissza nem lép. A Roma-Kõ néven futó vállalkozás reha-
bilitációs foglalkoztatás keretében, a Tiszában található kavics kitermelésé-
re építve, térburkoló köveket gyártott volna. „40 millió forintos lett volna
a beruházás, a pályázat úgy állt össze, hogy 4 millió forint az önkor-
mányzat részérõl, 20 millió a támogatás, a különbözetet, a 16 millió fo-
rintot pedig vállalkozás hozta volna be, de a vállalkozás idõközben
pénzügyi zavarba keveredett, kilépett, és egy évig küzdöttünk azért, hogy
egy másik vállalkozót találjunk, végül vissza kellett adnunk a pályáza-
tot.” Hiába keresett a polgármester kétségbeesetten új partnert a programhoz,
a feladat lehetetlennek bizonyult, mert idõközben megváltozott a rehabili-
tációs foglalkoztatást szabályozó törvény, és az idõ is túl kevés volt. A vállal-
kozás 15 embernek adott volna állandó munkát, ha megvalósul, jelentõsen
mérsékli a foglalkoztatási gondokat a községben.

A polgármester nem adja fel azt a szándékát, hogy helybe, illetve a tér-
ségbe munkahelyteremtõ vállalkozásokat vonzzon, de a helyzet nem köny-
nyû. A tiszaháti úthálózat jelentõs részét ugyan rendbe hozták a 2001. évi
árvizek után, de a legközelebbi város, Fehérgyarmat 27, Mátészalka 32,
Nyíregyháza 93, a fõváros több mint 320 kilométerre fekszik. Az autópálya
egyelõre Nyíregyházáig épült ki, tehát a szállítás, a termékek terítése igen-
csak nehézkes. A helyi termelõk azonban nemcsak a távolságra, hanem a
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szükséges kapcsolatok hiányára is panaszkodtak, amikor a szatmári specia-
litások, azaz a pálinka és lekvár értékesítési és terjesztési lehetõségeirõl be-
szélgettünk.

Tiszacsécse, a pihenõfalu

Tiszacsécsén három család foglalkozik falusi turizmussal. Mindannyian egy
régi – örökölt vagy vásárolt – parasztházat hasznosítottak e célra, és vala-
mennyiükre jellemzõ, hogy a ház kiadása mellékjövedelmet biztosít szá-
mukra, elsõdlegesen gazdálkodnak, hivatali, iskolai állást töltenek be. Az
egyik, már nyugdíjas tulajdonos nem is igazán a vendégfogadás anyagi hoza-
dékát emeli ki, mint inkább azt, hogy érdekes emberekkel találkozhat, beszél-
gethet. Véleménye szerint a turizmusból megélni nem lehet, hiszen náluk
egy évben legfeljebb négy-öt visszatérõ család fordul meg. A legnagyobb
forgalommal bíró 13 fõs vendégház tulajdonosa pályázati pénzbõl újította
fel és bõvítette ki egy idõs asszonytól vásárolt parasztházát, amelyet a sze-
zonban folyamatosan próbál kiadni, de reklámozni nem nagyon szokott,
vendégei többnyire egymástól hallanak a helyrõl, sokan közülük visszaté-
rõk. A térség vendégfogadói általában panaszkodnak az értékesítés és rek-
lámozás nehézségeire, nem találják a megfelelõ csatornákat, általában
nincs internetük, és nem is mozognak otthonosan a világhálón. Ez nem-
csak a reklámozást, de a pályázatok elkészítését is nehezíti, és bár többen
is említették, hogy szeretnének újabb szolgáltatásokat kiépíteni, bõvíteni,
nem tudják megtalálni hozzá a finanszírozási lehetõségeket.

Nem egyedül Csécsére – meglátásom szerint az egész térségre – jellemzõ,
hogy a lakosok nem hisznek a turizmusban, mint megélhetési lehetõség-
ben. Ennek oka, hogy fõ jövedelemforrásként képzelnék el a vendégfogadást,
ami azonban az ország néhány kiemelt területén kívül nem sok helyen
jelent valódi alternatívát. Ezen a vidéken állandó, jól jövedelmezõ munka-
helyek híján az embereknek több lábon kell állniuk. „Ide nem lehet olyan
munkahelyet teremteni, ami mindenkinek százezer forintos munkahelyet
biztosít. De ha valaki ügyes, akkor szépen össze lehet szedegetni a pénzt”
– állítja a polgármester. És valóban, mint már említettük, a relatíve legjob-
ban szituált családok is három-négy forrásból teremtik elõ a család fenntar-
tásához szükséges jövedelmet. A turizmus az egyik forrás, ami persze a for-
galom növekedésével egyre nagyobb súlyra tehet szert a bevételek között.
Ehhez azonban ráfordítások szükségesek, anyagiakban és idõben egyaránt.
Akkor lesz ugyanis egy térség eladható, ha az odalátogatók úgy érzik, fog-
lalkoznak velük, keresik az igényeiket, amelyeket lehetõség szerint ki is
elégítenek. Az egyik, a faluba beköltözött beszélgetõpartnerünk szerint a
„vendéglátás esszenciája” abban áll, hogy a „vendéglátó gazdának érezze
magát a faluban, olyan szolgáltatást nyújtson, amit nem kap meg az Õr-
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ségben, nem kap meg a Zemplénben, mert ott mást kap. Hanem itt meg-
kapja a helyi ételeket, a helyi vendéglátást, a vendégszeretetet, azt, hogy
itt megszáll az egyik házban, akkor ott elkalauzolják. […] A turisztika is
errõl szólna, hogy egy kicsit itt tartsa a faluban, nézzen szét, ismerje
meg, tudja azt, hogy hol érje el a szolgáltatást.” Ehhez azonban kell egy-
fajta elkötelezettség a falu iránt, kell, hogy az emberek tudatában legyenek
annak, „értékes helyi specialitások birtokosai”, amit meg kell ismertetni,
szerettetni az idelátogatókkal.34

A falusi vendégfogadók mellé szolgáltatóként felsorakozott maga a
tiszacsécsei önkormányzat is. 2006-ban az ifjúsági ház emeletén egy 18 fõs
szálláshelyet alakítottak ki, amely ifjúsági programok, konferenciák és
workshopok résztvevõinek elszállásolására is alkalmas. A nagyobb csopor-
tok fogadására kialakított színvonalas fogadóbázis az egész térség hasonló
nagyságrendû vendégfogadói számára konkurenciát teremt, ugyanis meg-
épülése óta – a látogatásunkig tartó – nem egészen fél év alatt, már négy-öt
nagyobb program résztvevõi is a tiszacsécsei ifjúsági szállást választották.
A szálláshely mûködésének sikerességében a színvonalas kivitelezés mel-
lett a polgármesternek és feleségének jó kapcsolatai (az államigazgatásban,
európai uniós programokban stb.) is fontos szerepet játszanak.

A Szatmári Fesztiválon önálló rendezvény helyszíneként Tiszacsécse
nem szerepel, ugyanakkor mindig részt vesz a környezõ települések prog-
ramjain, sátrat állít, ahol a falusiak (fõként a hivatali alkalmazottak) fõznek
és árulják ételeiket. A polgármester szerint Tiszacsécse túl kicsi ahhoz,
hogy elárasszák a turisták, az egynapos felhajtás nem is éri meg az árát.
Tiszacsécsének másban kellene megtalálnia magát. „A maga kicsiségével, a
maga szépségével, tisztaságával, itt az emberek nagyon figyelnek arra,
hogy rendben legyen a portájuk, a ház eleje rendben legyen, egymásra
nagyon figyelnek. Pont abban a dologban lehet az ereje, ami azért vonzza
ide az embert, mert itt nem az a felfordulás, az a nyüzsi van” – mondja
az elõzõekben idézett beköltözõ. 

A pihenõ funkció mellett a másik profil, amire a település berendezke-
dett, az átutazó forgalom kiszolgálása. A Móricz-emlékház és a harangláb
ugyanis a kulturális látványosságokban bõvelkedõ szatmári útvonal elen-
gedhetetlen részét képezi, amelyet évente sok ezren felkeresnek, köztük
nagyon sok iskolás. Az átutazó forgalomból, gondolhatnánk, nem lehet
elõnyt kovácsolni, Csécse vezetõje azonban megtalálta azt a „piaci rést”,
amit ki lehetne aknázni. A település pályázott, és nyert is 7,6 millió forin-
tot, amit egy fából épült, a környezetébe illeszkedõ vendégfogadó állomás
építésére fordítottak, amelyben kulturált illemhely és fedett étkezõ található.
Ebbõl ugyan közvetlenül csak annyi haszna származik a településnek, hogy
egy embernek idõszakosan állást tudnak teremteni – persze ez sem kevés
egy ekkora faluban –, ugyanakkor hosszú távon megtérülhet ez a figyel-
messég: „gyakran látom, hogy a turisták ott ülnek az útpadkán és eszik

465•    A  B O L D O G U L Á S  Ú T J A I  A  S Z A T M Á R I  K I S F A L V A K B A N    •

lepkeny ue 4fej.qxd  2008. 09. 24.  10:49  Page 465



a szendvicset. Nagyon sok látnivaló van a térségben, de sehol nincsen
nyilvános WC. Most már elmondhatják majd, nyilvános WC van Tiszacsé-
csén” – vázolta az (idõközben megvalósult) pihenõhely tervét a polgármes-
ter. Az utazók tehát megjegyzik majd Csécsét, szeretnek itt megállni, ha pedig
jól érzik magukat, nem sietnek tovább, elfogyasztanak egy italt a helyi ven-
déglátóhelyen, szuvenírt vásárolnak a rokonoknak.

Látható, hogy a település vezetõi minden kis lehetõséget megpróbálnak
kiaknázni, reális, a falu léptékeire, lehetõségeire szabott terveket találnak
ki, nem futnak megvalósíthatatlan nagy projektek után. A hosszú távra szóló
tervek persze nem eredményeznek azonnal látható eredményeket, ha
azonban ezek a külön-külön kis projektek összeállnak egy komplex rend-
szerré, stabilitást adhatnak a falunak.

Helyi termékek értékesítése 

A LEADER+ program a helyi értékek kiaknázásáról, a speciális termékek
kitalálásáról, elõállításáról és értékesítésérõl, azaz a lokális gazdaság erõsí-
tésérõl szól. A Fehérgyarmati kistérség húsz települése elnyert egy 85 mil-
lió forintos keretet, amelynek felhasználásáról egy, a térség polgármesterei-
bõl, gazdasági és civil szereplõibõl felállított LEADER menedzsment dönt.35

Két fordulóban lehetett pályázni különbözõ projektekkel, melyekkel végül
a szatmári akciócsoportnak minden pénzt sikerült lekötnie. Az eredeti cél
az volt, hogy ne csak önkormányzati szereplõk, hanem vállalkozások, gaz-
dálkodók, magánszemélyek és civilek is részesüljenek a forrásokból, hi-
szen a nem túl nagy támogatási összegek számukra jelentenének valódi se-
gítséget. Ez a cél nem valósult meg, a pályázatok nagy részét ugyanis az
önkormányzatok nyújtották be. A magánszemélyek és vállalkozók alacsony
részvételének oka elsõsorban a kapcsolati tõke és a pályázatírói képessé-
gek hiánya – melyekrõl már az elõzõekben szóltunk –, illetve a rutintalan-
ság, tapasztalatlanság, ami miatt a lakosok segítség nélkül nem tudnak és
mernek nekivágni a pályázatoknak. Ez nem csoda, tekintve, hogy egy pá-
lyázat megírása nem egyszerû, ugyanakkor belátható, hogy a helyi vezetõk,
illetve polgármesteri hivatalok kapacitása is véges, nem tudnak a falusiak
számára pályázatokat írni amellett, hogy a település összes ügyét õk viszik
a hátukon.36

Tiszacsécsén sincs helyi vállalkozó által elnyert projekt, itt három külön-
bözõ pályázati kombináció valósult meg. Egy projektre a falu magában, két
másikra több településsel közösen pályázott, a harmadik kombináció sze-
rint az önkormányzat által elnyert és megvalósított helyi értékesítõ bolt
üzemeltetését a Panyolai Szilvóriumnak adták át. Így tehát Csécsének ön-
kormányzati, „szövetkezésen alapuló” és közvetve vállalkozói projektje is
lesz. Ismét hangsúlyozzuk a település kooperációs hajlandóságát, ami újra
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sikeres, racionális magatartásnak bizonyult. Közösen pályáztak egy tájjellegû
– szétszerelhetõ és könnyen szállítható – faházat, amely kiállítások és ren-
dezvények alkalmával az egész térség reprezentációját, helyi termékek áru-
sítását, szórólapok elhelyezését stb. teszi lehetõvé. Egy nagy fémszerkeze-
tes rendezvénysátor beszerzésére is pályáztak a falvak Csécse vezetésével,
ami egyrészt alkalmas arra, hogy esõ esetén az emberek behúzódjanak alá,
másrészt konferenciák szervezéséhez is megfelelõ. Szintén rendezvénye-
ken használható az a hangosító és kivetítõ berendezés, melyet megpályá-
zott a több településbõl álló konzorcium. Az eszközök mindegyike a térség
népszerûsítését célzó fesztiválok és rendezvénysorozatok technikai felsze-
relését bõvíti, javítja, így tehát közjószág jellegû. Ez jelen esetben azt jelen-
ti, hogy minden település közösen érdekelt a rendezvényekhez szükséges
eszközök megszerzésében, hiszen külön-külön nem lenne érdekük megvá-
sárolni ezeket, hogy az év egy-két napján használják. Egy-egy ilyen felszere-
lésnek akkora költségei vannak, hogy egy település egymagában nem tudná
azt beszerezni és folyamatosan üzemeltetni. Tiszacsécsének ugyanakkor
azért állt érdekében megszervezni a kooperációt, mert egyrészt ez presz-
tízst jelent, másrészt a logisztikát (a felszereléseket mindenki jogosult elõre
megbeszélt idõpontokban igénybe venni) Tiszacsécse szervezi, ami a fenn-
tartási és karbantartási munkák megszerzését jelenti. Itt tehát ismét egy
„piaci rés” kihasználásáról van szó: Csécse méretébõl adódóan nem tud
helyszínként részt venni a fesztivál rendezvénysorozatában, ugyanakkor
„kívülálló” helyzetét és kooperációs potenciálját ki tudja használni, és a logisz-
tika ugyancsak fontos területén képes „labdába rúgni”. Ez közvetlenül – a
turista megállóhoz hasonlóan – nem túl nagy, ám a 280 fõs falu szempont-
jából jelentõs hasznot eredményez, a fenntartás, karbantartás, szállítás és
koordináció ugyanis pénzt és feladatot jelent a község egy-két lakosának,
még ha csak idõszakosan is. A „birtokközösséget” illetõen pedig a közjó-
szág jelleg pozitív hozadékai mellett – azaz, hogy mindenki részesülhet egy
olyan jószágból, melyet egyedül megszerezni nem tudna – Tiszacsécse
gesztorságával elkerülhetõvé válik a „közlegelõk tragédiája” (vö.: Harden,
1968; Schelling, 1978), amely szerint, ha nincs gazdája valaminek, akkor
mindenkinek az a célja, hogy a lehetõ legkisebb ráfordítással a lehetõ leg-
nagyobb hasznot megszerezze, és ez könnyen a teljes kizsigereléshez,
amortizációhoz vezethet. 

Csécse saját projektjeként 2,5 millió forint értékben pályázott arra, hogy
a különbözõ forrásokból felépített ifjúsági ház pincéjében kerámiamûhelyt
alakítson ki. Két kemencét és egy korongot szeretnének megvásárolni erre
a célra. A mûhely kialakítása szintén egy komplex hosszú távú terv része,
hiszen összekapcsolódik a ház udvarán felállított elárusítóhely mûködteté-
sével. A fából készült tájjellegû pavilonban ugyanis szezonálisan helyi ter-
mékeket (lekvárt, pálinkát, diót, kézmûves termékeket) értékesítenek
majd. A kerámiamûhelyben ehhez csuprokat szeretnének készíteni, amit a
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csécsei asszonyok által hímzett tetõkkel lehetne lefedni. A csécseiek számára
ez, a vendégfogadáshoz hasonlóan valószínûleg nem lesz önálló pénzkere-
seti lehetõség, ugyanakkor a több lábon állás egyik stratégiájává válhatna,
és egyben erõsíthetné a többi ágat. Ha ugyanis egy vendégfogadó a gyü-
mölcsösében megtermelt szilvából pálinkát és lekvárt fõz, amit vendégei az
ízlésesen csomagolt kerámiaedényekben legálisan megvásárolhatnak, por-
tékájával a szolgáltatások körét bõvíti, és újabb bevételi forrásra tesz szert.
A pálinka- és lekvárvásárlást illetõen ugyanis jelenleg az a helyzet a környé-
ken, hogy bár majd minden család fõz otthon, sokan nem merik eladni,
ugyanis ahhoz, hogy legálisan értékesítsék terméküket, hosszas hivatali
procedúrát kellene végigjárniuk. Ugyanakkor állítják, hogy lenne kereslet a
helyi termékek iránt, gyakran még Budapestrõl is elutaznak ide vásárolni.
A helyzet a többi helyi termékkel is hasonló: egy középkorú asszony – aki
szintén három-négy tevékenységbõl próbál megélni – többek között terítõ-
ket hímez téli estéken, amelyeket jelenleg leginkább ajándékba, családjának
készít. Nagyon szívesen hímezne és horgolna eladásra is, ha megfizetnék
és lenne megbízható értékesítési csatorna. Számára tehát ez a hobbi meg-
élhetési forrássá válhatna. 

A csécsei polgármester laissez faire gazdaságpolitikai nézeteire a helyi
termékeket árusító fabódé üzemeltetése ismét jó példát kínál. A boltot
ugyanis nem az önkormányzat, hanem a Panyolai Szilvórium névre hallga-
tó vállalkozás üzemelteti majd. Panyola része a LEADER közösségnek, és
egyike azon ritka falvaknak, ahol vállalkozás is pályázott és nyert a keret-
összegbõl. A Panyolai Szilvórium értékesítõként való belépése a közösség-
be azért indokolt, mert a Panyolai Elixír létrejötte óta nagy népszerûségre
és ismertségre tett szert. Mindezt nemcsak a piaci terjeszkedéssel, hanem
például társadalmi szerepvállalással, konferenciák, fesztiválok szponzorálá-
sával érte el.37 Rendelkezik tehát a jól bevált értékesítési csatornákkal és
bevezetett márkanévvel, amit a LEADER közösség helyi termékeinek érté-
kesítésekor maximálisan ki tud majd aknázni. A tiszacsécsei polgármester
tehát ismét racionális döntést hozott akkor, amikor kiadta a település kezé-
bõl az értékesítést, ami akár a falu érdekeivel ellentétes lépésnek is tûnhet.
Ha azonban alaposabban megvizsgáljuk a helyzetet, láthatjuk, hogy ha sike-
rül Csécse érdekeit képviselni, és az üzemeltetõ valóban a faluból vásárol
fel bizonyos mennyiségû terméket, amit helyi eladó árusít, akkor a falu min-
denképpen jól jár. Az önkormányzat ugyanis nem képes és nem is alkalmas
arra, hogy a termékek engedélyeztetését, felvásárlását, árusítását, terjeszté-
sét, reklámozását stb. elvégezze, ugyanakkor a helyi potenciálokat sikerül
maximálisan kiaknázni, azaz a termékek elõállítása és a munkaerõ alkalma-
zása Csécsén történik majd. Ez azonban még csak távlati terv, amelynek
nem ismerjük részleteit, sem a mögöttes megállapodásokat, tehát csak el-
méleti fejtegetésekbe, jóslatokba bocsátkozhatunk. Az mindenesetre biztos,
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hogy ismét egy kooperáció tanúi lehetünk, amelyben Csécse igyekezett
erõsségeit kihasználni, gyengeségeit pedig más forrásokból kiegyenlíteni. 

Az ifjúsági házban berendezendõ kézmûves helyiségnek a helyi termékek
elõállításán kívül közösségépítõ szerepe is van, ugyanis kerámiafoglalkozá-
sok is lennének itt az érdeklõdõk számára. A közösségépítés és a fiatalok
nevelése, kulturális és szórakozási lehetõségek biztosítása a kiemelt terüle-
tek közé tartozik a csécsei politikában. Az alábbi fejezetben a következõ ge-
neráció „kinevelésérõl” lesz szó.

A csécsei ifjúságbarát önkormányzat

Tiszacsécsén igen magas a fiatalok aránya: 2005-ben a huszonhat év alattiak
száma 116,38 a tizennyolc év alattiaké pedig 71 volt.39 A TIGYIÖK névre hall-
gató Tiszacsécsei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 2002-ben alakult meg,
az ifjúsági önkormányzat 2006-os beszámolójában a következõ olvasható:
„Az elsõ lépések megtételekor nagyon sok segítséget és biztatást kaptunk a fel-
nõtt önkormányzattól (polgármestertõl, képviselõ-testülettõl), és ez a támo-
gató légkör azóta is jellemzi az együttmûködést. Alapvetõ célunk többrétû
volt: egyrészt, hogy az egyébként is mûködõ falusi gyermekekbõl, fiatalok-
ból, fiatal felnõttekbõl álló közösséget szervezetileg is meghatározott egy-
ségbe tömörítsük, a korosztályunknak megfelelõ képviseleti formát hoz-
zunk létre; másrészt az, hogy az ifjúsági önkormányzat megalakításával
tanuljuk a demokrácia és az önkormányzatiság szabályait, együttmûködést,
szervezetben való gondolkodást, a közösségért való felelõsségvállalást. Fel
akartuk és akarjuk hívni a figyelmet arra, hogy egy ilyen kis településen –
mint a 294 fõt számláló Tiszacsécse – is talpraesett, öntudatos és céltuda-
tos, a hagyományaikat és értékeiket ismerõ és értékelõ fiatalok élnek.” Az
ifjúsági önkormányzatnak 2005-ben körülbelül negyven 10–26 év közötti
aktív tagja volt, akik részt vehetnek a kétévente tartott választásokon. Az ifjú-
sági önkormányzat a „nagy önkormányzat” mintájára képviselõ-testületi
üléseket tart, programtervet készít, döntéseket hoz. Az önkormányzat
munkáját nagyban segítette, hogy kaptak hat számítógépet a „nagy önkor-
mányzattól”, amely nem kevés erõfeszítés árán felújította a régi iskolaépü-
letet ifjúsági ház céljára. 2004-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma „Kell egy hely!” pályázatán Tiszacsécse önkormányzata 45 millió
forintos tervet nyújtott be, amelybõl csupán 18 millió forintot ítéltek meg
számukra. Akkor a képviselõ-testület úgy döntött, hogy a kevés pénz elle-
nére belevág az építkezésbe, ami azt jelentette, hogy az elnyert 18 millió
forint mellé még 10 milliót hozzá kellett tenni, amit aztán a település „két
évig nyögött”. A házat végül 2006-ban megyei forrásból fejezte be a csécsei
önkormányzat, amikor megépült az emeleti szinten a fogadó bázis is. A mul-
tifunkcionális ház alsó szintjén egy nagyterem található, ami a falu rendez-
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vényeinek is helyet ad, és konferenciák szervezésére is alkalmas. Ezek az
alkalmak bevételhez juttatják az önkormányzatot, a ház fenntartásához
pluszforrást biztosítanak. A ház földszintjén található még egy számítógép-
terem, egy közösségi szoba, konyha és fürdõszoba, valamint 2006-ban a
pince egy részét is berendezték, ide ping-pong asztal került. Az ifjúságsegí-
tõ fiatalember elmondta, hogy télen nemcsak a fiatalok, hanem az idõsebb
generáció is gyakran lejárt, és nagy ping-pong bajnokságokat rendeztek.
Mivel ekkora igény mutatkozott a közösségi együttlétre, versenyt szervez-
tek, ahol ajándékot is nyerhettek a helyezettek. Az ifjúsági önkormányzat-
nak elõre meghatározott programja van: minden évben rendeznek anyák
napi ünnepséget, megünneplik az ifjúsági önkormányzat megalakulásának
évfordulóját, „novemberi mûsoros estet”, „házhoz jön a Mikulás”, valamint
karácsonyi mûsoros estet rendeznek. Emellett minden héten kézmûves
foglalkozást, filmklubot, angol tanfolyamot, rajzfilmklubot, játszóházat, aero-
bikot kínálnak, negyedévente kiadják a Móricz unokái címû lapot. A pol-
gármester szerint a legnagyobb eredmény, hogy a gyerekek „olyan önbi-
zalmat kaptak, ha elmennek egy közösségbe, azt veszem észre, hogy nem
kiülnek a közösség szélére, és onnan figyelik, hogy a többi mit csinál, ha-
nem beülnek középre”. A magabiztosság mellett, amelyrõl a polgármester
beszél, a fiatalok számára komoly társadalmi tõkét (kapcsolatokat más tele-
pülések fiataljaival, vezetõivel) és ismereteket is jelent a falu ifjúságának
képviselete, az általuk szervezett programokban való részvétel.

A polgármester felesége, aki szociálpedagógiai végzettséggel rendelke-
zik, nagyon sokat tesz a csécsei fiatalokért,40 azt vallja, hogy hagyni kell a
gyerekeket, hadd fogalmazódjanak meg bennük a tervek, csak segíteni kell
õket a megvalósításban. Nagyon nagy az igény a foglalkozásokra, akár
egész nap lehetne programokat szervezni. Vannak olyan szülõk, akik aktí-
van kiveszik a részüket és segítenek, vannak olyanok, akik felbátorodva a
programokon, maguk is rájönnek, hogy mihez értenek, mit taníthatnának
a gyerekeknek. „Nekem egyébként ez határozott vágyam, hogy olyan
programot, egy egész komoly programot szeretnék erre kitalálni, hogy a
generációk közti tanulást valahogy elkezdeni, hogy a gyerekek tanulja-
nak az idõsebb generációtól, akár odáig, hogy a fõzés-hímzés, gyógynövé-
nyek használata. Itt rengeteg ember tudja, hogy a gyógynövényeket mire
lehet használni, és ezeket át kellene adni ahhoz a gyerekeknek, hogy ezek
a hagyományok megmaradjanak, és élõk maradjanak.” Az asszony nemcsak
a hagyományok megõrzését, hanem azok „élõvé tételét” hangsúlyozza, ezt a
foglalkozások szervezésekor is próbálja módszerei közé építeni. A gyerekek
a foglalkozásokon gyurmáznak, festenek, rajzolnak, készülnek a különbözõ
rendezvényekre, alkalmakra. Az ifjúság lelkesítése és koordinálása, valamint
a pályázatok megírása többnyire az asszonyra hárul, de a foglalkozások szer-
vezésébõl a fiatalok is kiveszik részüket: az egyik egyetemista lány például
angol, a korábbi (2004–2006 között hivatalban lévõ) ifjúsági polgármester
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pedig aerobik órákat tartott a csécseieknek. Az alkalmakra nemcsak fiatalok
járnak, bárki elmehet, aki szeretne részt venni a foglalkozáson.

Emlékezetes esemény a faluban a 2006-os jótékonysági bál, melyet a könyv-
tár bõvítésének céljából rendeztek. Ez a rendezvény nagyon jól sikerült,
sokan érkeztek a környezõ falvakból, rengeteg felajánlás jött különbözõ
cégektõl, üzletektõl. A jótékonysági bálba beszervezték az egész falut, az
idõsek otthonában sütöttek-fõztek, emellett mindenki hozott valamit ott-
honról is. Az akkori ifjúsági polgármester szerint az volt a legszebb ebben
az alkalomban, hogy a falu apraja-nagyja részt vett, mindenki táncolt és jól
érezte magát. Nemrégiben az ifjúsági házba egy pályázaton házimozi-rend-
szert nyertek, azóta a gyerekek nagyon szeretnek filmeket nézni. 2005-ben
a „felnõtt önkormányzat” pályázott táboroztatásra, amelynek keretében az
ifjúságot Bükkszentkeresztesre vitték, legutóbb a Balaton partján nyaraltak.
2005 decemberében az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodával
együttmûködésben és a környezõ települések ifjúsági önkormányzatainak
részvételével megrendezték Tiszacsécsén a Határtalan Hetet. A csécseiek két
éve részt vesznek a túristvándi ifjúsági napon is, amikor a környék ifjúsági
önkormányzatosai találkoznak, és ételt fõznek. Az ifjúsági önkormányzatot
az elõzõ idõszakban vezetõ lány büszkén mesélte, hogy a „nagy önkormány-
zat” javára elnyerték az „ifjúságbarát önkormányzat” kategóriában az elsõ
helyet. Kaptak errõl egy emlékplakettet, amely kifüggesztve látható a falon.

2005 decemberétõl az Ifjúsági Ház helyet ad a Felsõ-Tiszavidéki Ifjúsági
Információs Pontnak is,41 amely szintén települések közti összefogás ered-
ménye, Tiszacsécse Sonkáddal együtt mûködteti. A FETINFO célja, hogy a fi-
ataloknak tanulással, továbbtanulással, tanfolyamokkal, képzésekkel kapcso-
latos információt szolgáltasson. Segítséget nyújt a felsõoktatási intézmények
tanulóinak vizsgákkal kapcsolatos információk lekéréséhez, vizsgákra történõ
bejelentkezéshez. Az ifjúsági társszervezetekrõl való információgyûjtés, a kap-
csolattartás is a célok közé tartozik, a diákok azonban munkavállalási lehetõ-
ségek vagy a közeli városok szórakozási lehetõségeinek megismerésére is
használják. A FETINFO munkatársai üzemeltetik a könyvtárat is, valamint
részt vesznek a helyi újság szerkesztésében, kiadásában. Segítenek a pályáza-
tok megírásában, és szervezõi munkát látnak el a rendezvényeken.42

Az ifjúságot tehát minden módon próbálja segíteni a felnõtt önkormány-
zat, nem csoda, hogy a falu fiataljai nagyon szeretnek otthon lenni. A csé-
csei fiatalok azonban nemcsak egymással, hanem a szomszédos falvak fia-
taljaival is összejárnak. A falvak közti kapcsolati rendszer tehát nemcsak az
intézmények és a települések közötti projektek tekintetében vált szorossá.
Az egyik csécsei lány például elmesélte, hogy legtöbb barátja „milotai vagy
kóródi, de más településekrõl is vannak”. A kapcsolatok, barátságok nagy
része a kóródi iskolában alakult ki, a fiatalok körében szerinte egyáltalán
nem számít, hogy ki melyik faluból származik. Az új játszóteret és az ifjúsági
házat például a környék más gyerekei is használhatják (persze a szabályok
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betartása mellett). A csécsei fiatalok szerint nagy az összetartás a falu fiataljai
között, mindenkire lehet számítani. 2006-ban több mint 80 fiatal volt a falu-
ban, akik mind tagjai voltak az ifjúsági önkormányzatnak.

Összegzés

Tiszacsécse önálló gazdálkodói múltú aprófalu, ahol a hagyományos meg-
élhetési forrás, az állattartás 2003 után gyakorlatilag megszûnt. A rendszer-
váltás óta a lakosság nagy része munkanélküli, a foglalkoztatottak aránya a
faluközösség aktív korú lakosai között csupán 13,5%-os. A rossz gazdasági
mutatók ellenére a faluban nem szembeötlõ a szegénység, az emberek nagyon
szépen rendben tartják portáikat, keresetüket innen-onnan kiegészítgetik.
A támogatott foglalkoztatási programok mellett a szociális földprogram jelent
sokaknak jövedelemkiegészítést, egy-két gazda alkalmi munkát kínál nya-
ranta néhány családnak. Az elsõ pillantásra átlagos periferikus helyzetben
levõ aprófalut áthatja valamilyen erõ, mely egyrészt az agilis és jól képzett
faluvezetõnek köszönhetõ, másrészt a háttérben a közösség támogatásának
és megtartó erejének. A faluvezetést a lehetõségek racionális felmérése, az
apró piaci rések kihasználása, a hosszú távú stratégiai gondolkodás és a
térségi szintû kooperációs hajlandóság jellemzi. Mindez összességében sta-
bilizáló hatású lehet az évtizedek óta stagnáló népességû közösségben. Az
aprófalu megmaradásának esélye meggyõzõdésünk szerint az együttmûkö-
désben rejlik, ugyanis a település az intézményi ellátás tekintetében fenn-
állása óta erõsen függ a környezõ falvaktól. A függõségi helyzet ennél csak
nagyobb lehet a jövõben, ha beigazolódik a polgármester azon jóslata,
hogy az ötszáz fõ alatti falvak önkormányzatait az állam körzetesíteni fogja.
A közösség tagjai ettõl a helyzettõl nagyon félnek, ugyanis a tanácsi idõszak-
ban már megtapasztalták, hogy milyen nehéz egy aprófalu érdekeit képvi-
selni a közös rendszerben, ahol „mindig a legkisebb húzza a legrövideb-
bet”. A falu 1989-es különválása óta látványosan fejlõdött, az elmúlt
tizenhét év alatt számtalan pályázatot nyert, új épületeket épített, közmûve-
sített és nem utolsó sorban erõs társadalmi tõkével ellátott fiatal közösséget
„nevelt ki”, amely önálló önkormányzattal, számtalan programmal, saját, jól
felszerelt ifjúsági házzal és információs ponttal rendelkezik. 

Kérdés, hogy ennek a kis közösségnek az ereje elegendõ lesz-e akkor, ha
a falunak csak társadalmi munkában dolgozó, vagy félállású polgármestere
lesz, aki nyilvánvalóan nem tud annyi energiát fordítani a falu fejlesztésére
és a közösség építésére, mint amennyit jelenleg, és nem lesz mögötte az
évek során felszerelt, eszközökkel ellátott korszerû – nem utolsósorban öt
embernek állást nyújtó – hivatal. Kérdés továbbá, hogy ha az elõdeiknél kép-
zettebb fiatalok – munka és boldogulási lehetõségek híján – elhagyják a falut
és a térséget, mibõl merít erõt a közösség, hogyan biztosítja fennmaradását.
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Jegyzetek

1 Ernst Friedrich Schumacher közgazdász könyvének címe, amelyben a nagy gazdasági
vállalatok idõszaka után az 1970–1980-as években a kisvállalkozások elõnyeire hívta
fel a figyelmet.

2 Tiszacsécsén 2005-ben Rácz Katalin kezdte meg a terepmunkát, amelyet azután ket-
ten folyattunk 2006–2007-ben. Tanulmányomban a kettõnk által készített interjúkra
támaszkodom. Köszönettel tartozom Rácz Katalinnak a terepen és e tanulmány írása
közben nyújtott segítségéért!

3 Fõleg a falu legszélsõ utcáját, a cigánysort veszélyezteti az árvíz; öt éve például a
legszélsõ házban élõ, gyermekeit jelenleg egyedül nevelõ asszonynak átmenetileg
önkormányzati szükséglakásba kellett költöznie az áradás után.

4 Az udvaron Varga Imre Móriczot ábrázoló egész alakos bronzszobra található, melyet
1979-ben avattak fel. 

5 „A Kossuth út 93. sz. alatt felavatott faragott, zsindellyel fedett emlékkapun a követ-
kezõ felirat található: E telken állt 1970-ig Móricz Zsigmond szülõháza. Az író a csa-
ládi hagyomány szerint 1879. június 29-én, az anyakönyvi bejegyzés szerint július 2-án
született.” http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/full0701/16-27.pdf 16–17. 

6 Az 1970-es évek óta nincs Tiszacsécsén alsó és felsõ tagozat, óvoda sosem mûkö-
dött a faluban. A téesz 1952-ben alakult, elõször önállóan mûködött, majd 1959-
ben egyesült a kóródival.

7 A polgármester 2002-ben 80,93%-os részvétel mellett, 2006-ban 78,54%-os részvétel
mellett a szavazatok 100%-át szerezte meg, mindkét esetben egyedüli jelöltként. 

8 Az elsõ fordulóban egyik jelölt sem érte el a szükséges kétharmados többséget. A 49-
bõl 21 település vezetõje szavazott Tiszacsécse polgármesterére, aki a második kör-
ben visszalépett a jelöléstõl. Tiszacsécse vezetõjének ambícióit jelzi, hogy a kistérségi
társulásból való kiválási kísérlet élére állt. E kiválási szándék indoka az volt, hogy
túl heterogén és túl sok települést tömörít a társulás, amely két részre osztva haté-
konyabban mûködhetne. Úgy tûnt, hogy 20–25 település egyetért a kiválással, végül
azonban csak 16 írta alá a szándéknyilatkozatot, a többiek visszakoztak (állítólag attól
féltek, hogy ha kiválnak, falujuk nem jut hozzá a különbözõ támogatási források-
hoz), s mivel így nem tudták volna összefüggõ területen megalakítani a társulást, el-
álltak a tervtõl.

9 Az adatok a keresõk számát jelzik, az eltartottak (137 fõ) és a segítõ családtagok (66 fõ)
külön kategóriát képeznek.

10 Ez annak tükrében meglepõ, hogy több beszélgetõtársunk is úgy jellemezte Csécse
társadalmát, hogy itt soha nem voltak nagy társadalmi különbségek. 

11 A Nagyatádi nevével elhíresült földreform hatása érzékelhetõbb, ha az 1910-bõl
származó, nem túl részletes mezõgazdasági statisztikával hasonlítjuk össze, amely
egy kevésbé differenciált, kevesebb földbirtokossal és több cseléddel bíró társada-
lom képét mutatja: 10–100 hold közötti rétegbe 14, a 10 hold alatti rétegbe 29 és a
részes földmûves kategóriába hét család tartozott 53 segítõvel, egy híján száz eltar-
tottal. Ezen kívül tizenhárman cselédkedtek, akik három fõt tartottak el. 

12 Az egy hold alatti vagy birtok nélküli kategóriába 1930-ban csupán a lakosság 16%-a
tartozott. Az ezt megelõzõ idõszakból sajnos nincsenek ilyen részletes adataink
(csak a 10 hold alatti kategóriát tartották számon), ezért nem tudunk összehasonlí-
tást végezni a két korszak között.

13 Lásd a Túristvándiról szóló tanulmányt e kötetben.
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14 1910-ben 15 cselédre 8, 1920-ban és 1930-ban 2 cselédre egyetlen eltartott sem jutott.
15 Zsigmond Dezsõ Tiszacsécsén forgatott filmet „Rekviem a szatmári csordákért” cím-

mel a csécsei csarnok bezárásakor. A falusiak egy része statisztált a filmben, amely-
rõl általában büszkén és nagyon szomorúan mesélnek. A csarnok bezárását valódi
tragédiaként élte meg a falu.

16 A kvótákat egy gödöllõi vállalkozó vásárolta fel szabályos adásvételi szerzõdéssel.
A csarnok vezetõje szerint azért volt szükség az eladásra, mert ha esetleg nem tudták
volna „teljesíteni a kvótát”, akkor a kiesett mennyiséggel kevesebb tejet tudtak vol-
na a következõ évben értékesíteni. A csarnokos ugyan fontolgatta, hogy a faluban
egy tejszövetkezetet hozzanak létre, de elbátortalanodott, amikor a környezetében
több ilyen szövetkezet nem sokkal megalakulása után „bedöglött”. „A nagyok meg-
eszik a kicsiket. A piacgazdaságnak sajnos ez a veszte. Ha nincs piac, akkor saj-
nos nem ér semmit”– hangzott a konklúzió.

17 Forrás: ÁFSZ-adatbázis (http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_AFSZ_2001).
18 44 fõ a tartósan munkanélküliek száma. 
19 A 2001-es népszámlálási adatok szerint a kistérségben a foglalkoztatottak aránya

22%, a munkanélkülieké 8%, az inaktív keresõké 40%, az eltartottaké 30% (kerekített
értékek). (http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/06/15/data/tabhun/4/load02_
1_3. html)

20 Míg 2001-ben a népszámlálási adatok szerint még 42 foglalkoztatott volt, a települé-
sen pedig 25-en dolgoztak, addig 2007-ben az önkormányzat adatai szerint már
csak 21 fõnek van állandó munkahelye, és csupán 15 embert foglalkoztat az önkor-
mányzat. Ez a csökkenés a nagy volumenû közmunkapályázatok lezárulta miatt
lépett fel.

21 2005-ös T-Star adatok szerint: 2005-ben Tiszacsécse állandó lakossága 285 fõ. Ebbõl
0–18 éves 71 fõ, 18–59 éves 142 fõ, 60 évnél idõsebb 72 fõ. 

22 A három nagyobb gazdálkodó családban a feleség önkormányzati állásban, mûvelõ-
dési házban, illetve terményfelvásárlóként dolgozik.

23 A környék egyik legnagyobb gazdálkodója, a Nyilas Farm tulajdonosa Tiszacsécsérõl
származik (szülei jómódú gazdák voltak, ma is Csécsén élnek), jelenleg a közeli
Szatmárcsekén gazdálkodik. A Nyilas Farm úgy 500 hektár földet mûvel, ebbõl 400
hektár szántó, 10–15 hektár gyümölcsös, körülbelül 80 hektár erdõ. A cég alapvetõ-
en madáreleség-kukoricával foglalkozik, sok (körülbelül 85–100) beszállító terme-
lõje van. Az értékesítést maga szervezi, német, olasz piacokra. Négy-öt fõt, alapvetõ-
en családtagokat foglalkoztat. 

24 Egy fiatalasszony például két nagyobbik gyermekét informatikai szakközépiskolába
íratta Fehérgyarmatra, amit lánya nagyon jó eredménnyel végez, fia azonban nem
akar befejezni. Az anya ezért nagyon mérges, mert egyetlen dolgot szeretne csupán,
hogy ne válasszák azt az életet, amit õ, mert az nagyon nehéz. Az asszony abban a
pár évben dolgozott csupán, amíg a településen mûködött a varroda, azóta nem
talál munkát, mert az óvodás korú kisfia mellett csak fél állást tudna vállalni, lehetõ-
leg Csécséhez közel. A gyerekek után járó családi pótlék mellett az asszony részt
vesz a szociális földprogramban, melynek keretén belül babot termeszt. Egy másik
fiatalasszony szintén otthon van kislányaival, férje alkalmi és közhasznú munkát
végez. Újonnan épített kétszobás házukban televízió, hûtõ található, jelenleg éppen
mosógépre spórolnak. Az asszony nagyon fontosnak tartja a gyerekek nevelését és
egészségét, logopédushoz, szemészhez viszi a kicsiket. A családi jövedelmet a másik
családhoz hasonlóan a szociális földprogram keretében bab- és uborkatermesztés-
sel egészítik ki.
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25 Régen és most is ekkora (volt) a családi birtok. Az idõs férfi elmesélte, hogy eleinte
nem tudott sehol elhelyezkedni, tanulni sem engedték. Végül a Vízügynél alkalmaz-
ták, ami „befogadott minden ilyen embert”. Késõbb, amikor „enyhült a terror”, be-
vették õket is a téeszbe, de ez nem volt igazán ínyükre. 

26 A tagok közül többen ellenezték a felszámolást, szerették volna egyben tartani a
szövetkezetet, de akkorra már elkezdõdött a javak széthordása. 

27 Célunk nem az értékelés, hanem csupán a faluvezetési elvek összehasonlítása, amit
azért is megtehetünk, mert két elfogadott, sikeres vezetõrõl van szó. Mindkét pol-
gármestert magas részvétel mellett, 80–90%-os szavazati arányok mellett választot-
tak meg. Lásd ehhez a Túristvándiról szóló tanulmányt e kötetben.

28 Lásd ehhez a Túristvándiról szóló tanulmányt e kötetben. 
29 1992 és 2005 között a falu hét pályázattal 13 800 000 forintot nyert el, így egy lakosra

átlagosan 47 260 forint jutott. Az adatokat, amelyek a szolnoki Esély Közalapítvány-
tól származnak, Rácz Katalin gyûjtötte és foglalta össze e kötetben olvasható tanul-
mányában. 

30 Az önkormányzat gépparkja jelenleg a következõkbõl áll: MTZ 82-es erõgép, eke,
tárcsa, borona, mûtrágyaszóró, permetezõ, vegyszerezõ, daráló, terménytoló, bille-
nõs pótkocsi.

31 A felvásárló több átvevõvel áll kapcsolatban, a babot például három cégnek adja to-
vább: egy német piacokra szállító bajai cég (SZEMINI Kft.) mellett kapcsolatban áll
egy Szentpéterszegen mûködõ kft.-vel (most BIBOR-KER Kft., korábban Blondi és
Társa), amely szintén német piacokra, vetõmagként adja tovább a babot. Ez a cég
megbízható partnernek bizonyult az elmúlt években, ha nincs saját forrása, hitelt
vesz fel, hogy a beszállítói felé rendezze a számlát. A fentiek mellett a felvásárlónak
jó kapcsolata alakult ki egy pesti céggel, amelyik Olaszországba, Görögországba
szállítja vetõmagként a felvásárolt terméket. Eddig egyszer fordult elõ, hogy a csé-
cseiek a felvásárlóval kudarcot vallottak, egy Nyíregyházán mûködõ cég elvitte a ter-
ményt, de fizetni már nem tudott érte.

32 A 28 családból négy roma származású, õk „eddig mindig kimondottan jó termésát-
laggal termeltek”, s közülük 2007-ben egy család az uborkatermesztésbe is belefogott.

33 A térségben zajló szociális földprogramok sajátosságait részletesen tárgyalja Rácz
Katalin tanulmánya e kötetben.

34 Gyakran elég egy-egy gesztus is, például ha megérkezik egy hosszú, többórás utazás
után a látogató, akkor a vendéglátó fogadja, megkínálja egy kupica szatmári pálin-
kával, esetleg egy kis süteménnyel. Ezek az apró gesztusok, figyelmességek még
gyakran hiányoznak, persze nem könnyû megtalálni az egyensúlyt, hogy meddig
figyelmesség az odafigyelõ gondoskodás, és mikor válik a vendég számára terhessé.

35 A LEADER+ célja a vidéki térségekben élõk segítése és bátorítása annak érdekében,
hogy térségük hosszabb távú fejlesztési lehetõségeit közösen átgondolják. Olyan in-
tegrált, újszerû megoldásokat magukba foglaló stratégiák megvalósításának támoga-
tása a szándék, amelyek biztosítják a térség fenntartható fejlõdését, különös tekin-
tettel: a természeti és a kulturális örökség megóvására; a vidéki gazdaság
megerõsítésére, ami elsõsorban munkahelyek teremtését jelenti; a helyi közösségek
szervezeti feltételeinek javítására. Forrás: http://www.leaderkozpont.hu/ptPortal/in-
dex.php?mod=ShowStatic&page=Leader_kozossegi_kezd.

36 Nincs arról információnk, hogy az egyes településeken mennyire tájékoztatták a hely-
belieket a pályázati lehetõségrõl. Úgy hallottuk azonban, hogy voltak polgármesterek,
akik nem tartották fontosnak, hogy az önkormányzaton kívül más szereplõk is fejlesz-
tési forráshoz jussanak, s nem is volt mindenütt megfelelõ a lakosság tájékoztatása.
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37 „E hagyományos promóciós eszközökön túlmenõen a cég megjelenik a különbözõ
vásárokon, termékkiállításokon és -versenyeken, összekapcsolja termékét a tájjelle-
gû turisztika fejlesztésével, és tájjellegû falusi rendezvények szervezésével annak
érdekében, hogy a pálinkák tradicionális jellegét és »õsi« kultuszát még inkább
hangsúlyozza. A 2005. évben mintegy 40 esetben települt ki a különbözõ regionális
és országos rendezvényekre, vásárokra, amely a panyolai pálinkák széleskörû
ismertségét hozta, miközben egyúttal jelentõs árbevételt is produkált az ezeken
folytatott kiskereskedelmi tevékenységen keresztül.” Részlet a Vidékfejlesztési eset-
tanulmányok a magyar–román határ mentén címû kötet Panyolai Szilvóriumról
írott esettanulmányából. http://www.agr.unideb.hu/hirek/dl/2006/esettanulmanyhu.pdf 

38 Forrás: Ifjúsági programsorozatok a Tiszacsécsei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
szervezésében (dokumentum).

39 2005-ös KSH-adat.
40 Sokáig önkéntesként, majd egy ideig csekély megbízási díj fejében végezte az ifjú-

ságszervezõ munkát. Jelenleg a LEADER Akciócsoport referenseként sok elfoglaltsá-
gából adódóan ismét társadalmi munkát végez – amennyire ideje engedi –, a hivata-
los ifjúságszervezést egy fiatal tanár végzi.

41 ICSSZEM–BM közös pályázat alapján valósította meg a település.
42 A Felsõ-Tiszavidéki Ifjúsági Információs Pont Tiszacsécse és Sonkád települések

összefogásával címû 2006-os beszámoló alapján.
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Harangláb Tiszacsécsén (Nikitscher Péter felvétele)
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A híres túristvándi vízimalom (Nikitscher Péter felvétele)
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Nyáresti terefere (Szuhay Péter felvétele)
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Játszótársak (Binder Mátyás felvétele)
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Elvonul a csorda (Nikitscher Péter felvétele)
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Uborkaleadás (Szuhay Péter felvétele)
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Kenyérlángos sütése (Nikitscher Péter felvétele)
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Készül a szatmári szilvalekvár (Szuhay Péter felvétele)
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Kincsek a ládafiából (Szuhay Péter felvétele)
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Együtt a család (Szuhay Péter felvétele)
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Testvérek (Szuhay Péter felvétele)
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SÜLLYEDÕ ÉS KAPASZKODÓ
ZALAI KISFALVAK
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VÁRADI MONIKA MÁRIA

„Mi itt csak kis dolgokat tudunk 
egymás mellé rakni”

Közelítések

A Sümegrõl induló busz a várostól alig hét kilométerre fekvõ Sümegcsehin
lép Zala megyébe, majd Döbröcét, Nagygörbõt érintve jut el Kisgörbõre, a
„közlekedési csomópontra”, ahol a Vindornyaszõlõs érintésével Hévíz és
Keszthely felé tartó járatokra lehet átszállni, aztán Óhíd felé fordul, s Mihá-
lyfánál rátér a Sümeget Zalaszentgróttal összekötõ forgalmasabb útra, hogy
Szalapán és Türjén áthaladva megérkezzen a kistérség központjába. Innen
– némi várakozás után – továbbindul a megyeszékhelyre, Zalaegerszegre. A reg-
geli, hétórás járaton néhány idõsebb ember, ingázó pedagógus, óvodás és
több iskolás gyerek utazik. Aki dolgozni jár, korábban indul, ha teheti, autó-
val, s nem vár a ritkás járatokra. Az út Sümegcsehibõl Szentgrótig bõ három-
negyed óra. Noha még a nyolcvanas években megépült a Kisgörbõt Szent-
gróttal közvetlenül összekötõ út, azon csak személy- és teherautó jár; a
buszjáratra fölfûzõdik az egymástól alig néhány kilométerre fekvõ falvak
szabálytalan lánca. Az apró zsáktelepülés, Kisvásárhely kivételével, hiszen a
törpefalu közvetlenül közlekedik Sümeg felé – igaz, ide naponta csak két-
szer tér be a busz. 

Hajdan a térség nem csak közúton érintkezett a nagyobb központokkal,
a világgal. A megyét észak–déli irányban átszelõ, Szombathelyt és Nagyka-
nizsát Trieszttel összekötõ vasútvonalhoz 1890-ben kapcsolódott a Zala-
egerszeg–Budapest mellékvonal, s néhány éven belül a Zala völgyében is
elindult a helyi érdekû vonat, mely Zalaszentgrót és Balatonszentgyörgy
között teremtett kapcsolatot. A térség autark aprófalvai azonban nem tud-
tak bekapcsolódni a regionális munkamegosztás rendszerébe, a távolabbi
piacokra sem jutottak el termékeikkel (Beluszky, 1999:482–483), így már a
huszadik század elején gazdaságtalannak tartották a szárnyvonal üzemelte-
tését. Felszámolására mégis csak a hetvenes években került sor. (Kulcsár et
al., 1991:108–109) Ma a megyeszékhelyet és a fõvárost összekötõ vonatra a
Zalabér–Batyk állomáson lehet fölszállni, Türjérõl is jár vonat Zalaeger-
szegre. A Zalabér és Zalaszentgrót közötti alig hat kilométeres mellékvona-
lon 2007 elején megszûnt a közlekedés.
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Zala megye belsõ perifériáján, két kisváros, Zalaszentgrót és Sümeg von-
zásában, két megye, Zala és Veszprém határán (Türje Vas megyével is szom-
szédos), a fõ közlekedési útvonalaktól érintetlenül, a Balatonhoz éppen ug-
rásnyira helyezkednek el a Zalaszentgróti statisztikai kistérséget alkotó
huszonnégy település közül kutatási terepként kiválasztott falvak. A dom-
bos vidék nem egyveretû táj;1 Sümegcsehi, Döbröce, Kisgörbõ, Nagygörbõ,
Vindornyaszõlõs a Kovácsi-hegy vonulatát követik, Óhídtól Türjéig lapályo-
sabb a föld, tágasabb a horizont, melyet kelet felé a Tátika-Rezi hegyvonu-
latai, északabbra a sümegi vár, távolabb a magányos Somló-hegy határolnak.

A megyeszéli fekvés, a táji sokszínûség mellett a kutatási terep kiválasztá-
sát további két tényezõ indokolta. Az egyik a változatos településszerkezet:
Türje a kistérség második legnagyobb települése, míg Kisvásárhely,
Döbröce törpefalvak, s e két pólus között elöregedõ, fogyó vagy stagnáló
aprófalvak: Kisgörbõ, Nagygörbõ, Mihályfa, Szalapa és Vindornyaszõlõs, vala-
mint két stabil helyzetû kistelepülés, Óhíd és Sümegcsehi találhatók. A terep
kiválasztásában nagy súllyal esett a latba, hogy ebben a településegyüttes-
ben található az a négy falu, amelyik 2005-ben felrúgta az együttmûködés
több évtizedes kereteit, megszüntette a közös körjegyzõséget, majd az év
során közösen fenntartott oktatási intézményeit is bezárta. Fel kívántuk
tárni az önkormányzatok, falvak közötti konfliktus okait, tanulságait, s kí-
váncsiak voltunk arra, hogy az események milyen módon alakítják át eb-
ben az aprófalvas térségben a települések közötti önkéntes vagy kényszerû
kapcsolatokat.

Központok

Kisvárosok

A kopott patinájú Sümeg2 rangos városi múltból süllyedt a törpevárosok
sorába (Beluszky, 1999:330), a hatvanas években városi címét is elveszítette,
a helyi gazdasági és politikai vezetõknek erõteljesen kellett lobbizniuk a
Veszprém megyei pártbizottságon, hogy újból várossá válhasson. Ez azon-
ban a cím mellett terhet is jelent: „Falunak nagy vagyunk, városnak meg
nagyon kicsi.” Sümeg lakóinak száma 6900, az aprófalvas szerkezetû Sü-
megi statisztikai kistérség 21 településén mindössze 17 ezren élnek, Sü-
meg mégis erõn felül vállalja óvodától középiskoláig, tüdõgondozótól kór-
házig terjedõ intézményrendszerének fenntartását.3 Sümeg maga is fogyó
népességû, elöregedõ városka, melynek gazdasága a jelentõs erõfeszítések
ellenére sem épült újjá olyan mértékben, hogy képes lenne hajdani mun-
kaerõ-piaci vonzását visszanyerni s a fiatalokat helyben tartani. Ami a tele-
pülésföldrajz semleges nyelvén úgy hangzik, hogy „csekélyke vonzáskör-
zetû” „alközpont Tapolca vonzáskörzetében” (Beluszky, 1999:346), az a
sümegiek számára a régi vetélytárs, Tapolca nyomasztó közelségét jelenti.4
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Hiszen Tapolca önmagában annyi lakossal bír, mint a Sümegi kistérség
egésze, s az elmúlt évek során számottevõ fejlesztési forráshoz jutott, töb-
bek között annak köszönhetõen, hogy folyamatosan õ adja a közös válasz-
tókerület parlamenti képviselõjét. Sümegi nézõpontból Tapolca mindent
magának akar („ha el lehetne húzni a várat, már rég megtették volna”),
így nem lehet meglepõ, ha a városatyák néha eltöprengenek azon, jó lenne
(újra) Zala megyéhez tartozni. Akkor talán nem kellene attól tartani, hogy
a lényegében azonos lélekszámú, súlyú és szerepkörû Zalaszentgrót háttér-
be szorítja szomszédját; Szentgrót népessége 7800 körül áll, s a térség 24
településén alig valamivel több mint 18 ezer ember él. Annak ellenére,
hogy Sümeg gazdasági és vonzáskörzeti ereje jelentõs mértékben meg-
gyengült, a közeli Zala megyei falvak számára is természetes központ ma-
radt, közelségének, töredékére csökkent foglalkoztatási kapacitásainak,
köz- és személyi szolgáltatásainak (pl. egészségügyi alap- és szakellátás,
pénzintézet, kereskedelem) köszönhetõen. 

Noha Zalaszentgrót büszke arra,5 hogy Magyarország századik városa,6

nem feledhetõ a tény: a városi ranghoz szükséges lélekszám csak úgy volt
biztosítható, hogy az akkori községbe beolvasztották a szomszédos falva-
kat. Zalaszentgrót lényegében nyolc, önálló arculatát, hagyományait õrzõ
résztelepülésbõl7 álló, nem szerves fejlõdés során kialakult kisváros. Szabá-
lyos falvak, szõlõhegyre települt, népes külterületi lakott helyekbõl egy év-
század alatt aprófaluvá sorvadt településrészek8 mellett ott a városközpont,
ahol a hajdani barokk építészet emlékeit9 maga alá gyûrte a szocreál stílus
uralma. Zalaszentgrót sajátos története és szerkezete részint azzal a követ-
kezménnyel jár, hogy a város már saját közigazgatási határain belül is
szembesül az aprófalvakra, kistelepülésekre jellemzõ olyan problémával,
mint például az oktatási intézmények megközelíthetõségének biztosítása a
városrészi gyerekek számára, részint pedig bizonytalanságot okoz, hogy
néhány csatolt településen többletforrások megszerzésének reményében
rendre fölvetõdik a városból való kiszakadás, a települési autonómia vis-
szaállításának gondolata. 

Kétségtelen vonzáskörzeti szerepét Zalaszentgrót telepített igazgatási,
hatósági funkcióinak, középfokú oktatási, egészségügyi, szociális intézmé-
nyeinek, a közösségi és személyi szolgáltatások viszonylag széles kínálatá-
nak köszönheti.10 Ennek ellenére nem csupán a térség falvainak elsõ em-
berei, de városi lakos, politikus is állítja: „Szentgrót nem tölti be valódi
központi szerepét.” A falvakban gyakori panasz, hogy a központ elérhetõ-
sége hagy némi kívánnivalót maga után,11 a közlekedés régi keletû problé-
májánál azonban súlyosabban esik a latba az, hogy Zalaszentgrót foglalkoz-
tatási kapacitásainak összezsugorodása s a települések helyi gazdaságának
összeomlása után a mobilabb és képzettebb munkavállalók számára meg-
erõsödött a megyeközpont, illetve – különösen a déli „széleken” fekvõ fal-
vakban – Keszthely és Hévíz vonzása.12 A fogyó, elöregedõ kisváros számára
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roppant erõfeszítést jelent városi alapfokú és kistérségi szintû ellátást is
biztosító intézményrendszerének finanszírozása, fenntartása.13 Mindeme
tényezõk együttesen magyarázhatják azt a térségi és falusi politikusok által
defenzívnek, passzívnak mondott várospolitikát, amelynek alapján a tele-
pülések és a kistérségi társulás számára úgy látszik, hogy „nem a város
húzza a kistérséget, hanem a kistérség húzza a várost”. Ez egyúttal ama
óhaj megfogalmazását jelenti, hogy a város legyen valóban a kistérség kez-
deményezõ, fejlesztéseket generáló, integráló központja. A Zalaszentgróti
kistérségben ugyanis a kilencvenes évek elejének történelmi csillagórájá-
ban létrejött ZalA-KAR Kistérségi Innovációs Társulás nem a városban, hanem
Türjén alakult meg.14 Maga a város Zalavölgye néven másik, ám mûködése
során a ZalA-KAR társulásánál kevésbé sikeres térségfejlesztési társulást ho-
zott létre, amelynek tíz tagja az évek során lassan belépett a ZalA-KAR-ba,
Zalaszentgrót utolsóként, 2003-ban. A kistérség és a város közötti viszony-
ról, fordított szerepvállalásáról, az aszimmetrikus viszonyról alkotott véle-
mény hátterében tehát az áll, hogy a társulás vállalta magára a forrásszerzõ,
térségi szintû fejlesztéseket generáló, koordináló szerepet, melyben a kis-
városi központ nem osztozott – igaz, nem is hátráltatta a társulás tevékeny-
ségét. 2006 végén változás következett be: a társulás elnökének a za-
laszentgróti polgármestert választották meg, ezzel, legalábbis formálisan,
egyensúly alakult ki.

Kisbolygók

„Türje és Szengrót között mindig is volt vetélkedés és ellenérzés egymással
szemben, mindig harcoltak a központi szerepkörért.” A nem szûnõ vetél-
kedésnek gazdasági és szimbolikus tétje egyaránt van. Türje „mindig” je-
lentõs foglalkoztató volt, a helyi emlékezet szerint a hatvanas években a ta-
nácselnök kiharcolta, hogy a községbe ipari üzemek telepedjenek, s ebben
az idõszakban több is volt itt a munkahely, mint Szentgróton (ami ekkor
még nem volt város).15 A két település abban sem jut dûlõre, melyikük idõ-
sebb. Az alapítás elsõbbsége körüli vita kimenetele nem érinti az 1900 kö-
rüli lakossal rendelkezõ Türje gazdasági erejét, az azonban igen, hogy a
12. században megtelepült premontrei prépostság évszázadokon át pros-
peráló gazdálkodására, építõ tevékenységére,16 valamint iparos hagy-
ományaira17 büszke község a szocializmus idõszakában nemcsak a mezõ-
gazdasági nagyüzemek, hanem az 1949-ben idetelepített gépállomás (Káli,
1999:27) területén szaporodó ipari vállalatok révén is jelentõs foglalkoztató
volt. A falu belterületén, illetve a községhez tartozó Zsigmondházán lévõ
telephelyeken részint megmaradtak a hajdani cégek utódszervezetei, részint
megszûnés, tulajdonosváltás után új cégek jelentek meg. Zsigmondházán
található az a 38 hektáros, közmûvesített terület is, amely 2001-ben nyerte
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el az Ipari Park címet; a már mûködõ, ám még be nem telt 27 hektáron
olyan cégekkel, amelyek tevékenységüket a cím elnyerése elõtt kezdték, a
másik, fejlesztés alatt álló 11 hektárra egy hulladékfeldolgozást végzõ olasz
cég települ. E tekintetben kétségtelenül elõbbre jár Zalaszentgrótnál, ahol
2005-ben látták elérkezettnek az idõt arra, hogy a nemrég vásárolt húsz-
hektáros ipari terület közmûvesítésére pályázatot nyújtsanak be. 

Türje tehát olyan közepes (ebben a térségben nagy) méretû falu, amely
egy kisváros tõszomszédságában viszonylag erõs, mikrotérségi vonzású
gazdasággal, munkaerõpiaccal rendelkezett és rendelkezik ma is. Ezt a viszony-
lagos gazdasági erõt kifejezi az a tény, hogy 1990 és 2001 között ugyan
Türjén és Zalaszentgróton egyaránt csökkent a munkahelyek és a helyben
dolgozók száma, de a lakóhelyükön elhelyezkedõ aktív korúak aránya Tür-
jén nem csökkent olyan mértékben, mint a kistérségi központban, s ma
mindkét település gazdasága lényegében azonos súllyal vesz részt munka-
képes korú népességének foglalkoztatásában.18

Az „örök vetélytársak” között azonban az intézmények, közszolgáltatá-
sok vonatkozásában nem beszélhetünk valódi vetélkedésrõl, hiszen közép-
szintû intézményekkel, térségi ellátási funkciókkal Türje nem rendelkezik.
Arra azonban képes volt, hogy közigazgatási önállóságát ebben az aprófal-
vas térségben folyamatosan megõrizze. „Jobb, ha nem vagyunk körjegyzõ-
ségben, mi nagyobbak vagyunk, mint négy-öt együtt… Nincs rá szüksé-
günk, hogy másnak a nyûgét magunkra vegyük” – vallotta határozottan
2005-ben a polgármester. S arra sem kényszerült, hogy bármilyen alapellá-
tási kötelezettségét társulás keretében biztosítsa. Egyedül tartott fenn óvo-
dát, általános iskolát, mûvelõdési házat, s 2004 õszén nyitotta meg a szociá-
lis alapellátásnak helyet biztosító gondozóházat. Mindezek az intézmények
– a polgármesteri hivatal, az idõsotthon – maguk is fontos foglalkoztatók a
településen.

Óhídon úgy 650 ember él, s hogy mégis kicsiny (mikro) központnak ne-
vezhetjük, azt nem annyira körjegyzõségi székhely mivoltának, mint in-
kább viszonylag jelentõs gazdasági és foglalkoztatási kapacitásainak
köszönheti.19 A községben az önkormányzat által (részben társulásban)
fenntartott oktatási intézmények, szolgáltatások (körzeti orvos, fogorvos),
a hivatal, a körjegyzõség együttesen jelentõs foglalkoztatónak mondhatóak,
a legnagyobb munkaadó mégis két fontos ipari üzem – egy olasz tulajdon-
ban lévõ fafeldolgozó és egy magyar családi tulajdonú vasipari cég.20 A kis-
település mai gazdasági pozíciójának forrásvidékét a téesz-központi sze-
repben kereshetjük. Az öt falu szövetkezetének egyesítésével létrejött
Vörös Csillag Mgtsz ipari melléküzemágait Óhídon, ráadásul a faluban épí-
tette fel, s az üzemcsarnokok, telephelyek akkor, amikor a végképp eladó-
sodott szövetkezeti utódszervezet megmaradt vagyonát 1995-ben dobra
verték, kapósnak bizonyultak. A felszámolóbiztos gyakorlatilag az elsõ ár-
verésen eladta a mûködtethetõ szövetkezeti vagyonrészeket – s „ez volt a
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falu nagy szerencséje, mert a vásárlók olyan cégek, magánszemélyek vol-
tak, akik azóta is termelõ tevékenységet folytatnak”.21 Óhíd példája azok-
nak szállít érveket – legyenek térségbeli polgármesterek, vállalkozók vagy
fejlesztési szakemberek –, akik szerint az aprófalvas, vagy általánosabban,
vidéki térségek megmaradásának, esetleg fejlõdésének záloga a munka-
helyteremtés; ahol van munka, ahol biztos a megélhetés, onnan nem köl-
töznek el a fiatalok, ott gyerekek születnek, nem fenyegeti bezárás az okta-
tási intézményeket. Nem tagadható: kutatási terepünkön Óhíd – a másik
kistelepülés, Sümegcsehi társaságában – olyan falu, ahol a generációs szer-
kezet a fiatal korosztályok felé billen, s a közeljövõben, még ha a helyi for-
rások szerint stagnál is a születések száma, nem várható, hogy ellenkezõ
irányú folyamat, vagyis a népesség drámai elöregedése indulna meg. E fel-
tételezésünket valószínûsíti, hogy Óhíd népessége lassan növekedni lát-
szik, vonzza a betelepülõket, az elmúlt években tizenkét új családi ház
épült, elfogytak az építési telkek, az önkormányzat újabb parcellázásba
kezd.22 Az új lakosok, köztük fiatal házaspárok, az ország minden zugából
érkeznek. Óhíd annak ellenére vonzó, hogy fõútján mûködõ ipari üzemek,
elhagyott, málladozó téesz-épületek állnak lakóházak közé ékelõdve, s
hogy az egész falut, a templom tornyával vetélkedve, a Vörös Csillag Mgtsz
építette két, egyenként ezer tonnás gabonatároló uralja (amelyet nem fe-
jeztek be, nem is használtak soha, s ma itt áll, egy korszak csúf torzójaként,
lebonthatatlanul).23 Valljuk be, Óhíd a térség egyik kevéssé attraktív faluja,
amely azért maradt kicsi központ, stabil, letelepedésre ösztönzõ kistelepülés,
mert a rendszerváltás után meg tudta tartani igazgatási székhely szerepét,
barnamezõs beruházások eredményeként pedig gazdasági súlyát. Végsõ soron
a szocializmus körzetesítési politikájának köszönhetõen kapott/szerzett in-
tézményeire, funkcióira24 úgy tudott építeni, hogy azokat az új feltételek
között, a községi fejlesztési politikával (pl. infrastrukturális beruházások,
parcellázás) megerõsítette. Mondhatnánk, könnyû volt Óhídnak, hiszen
„csak” sáfárkodnia kellett a készen kapott örökséggel. Ez az ítélet igaz azon
falvak perspektívájából, amelyek rovására Óhíd hajdan megerõsödött.
Ugyanakkor a kisgörbõi példa arra int, hogy a körzetesítésnek köszönhetõen
elnyert pozíció nem biztosít örökös tagságot a kis központok klubjában.

Vonzások és taszítások

A kutatásba bevont falvak közigazgatási rendszerben elfoglalt helyzete az
elmúlt bõ száz esztendõben meglehetõsen változatosan alakult. A polgári
közigazgatás rendszerének megszilárdulásától a települések közül Türje –
természetesen Zalaszentgrót és a késõbb vele egyesített falvak társaságában
– tartozott a Zalaszentgróti járáshoz, az összes többi a Sümegihez. Ez utób-
biak, nem mellékesen, negyedszázadot töltöttek Veszprém megyében.25
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A járáshatárok módosítása is ott érte õket: 1971 után Óhíd, Sümegcsehi,
Döbröce, Nagygörbõ, Kisgörbõ, Vindornyaszõlõs a Keszthelyi, míg Mihályfa,
Kisvásárhely és Szalapa elõször Sümeggel együtt a Tapolcai, majd a Keszt-
helyi járáshoz került. A megyehatárok 1979-es újraszabásával a falvak visz-
szakerültek Zalához, és a nyolcvanas évek derekától a rendszerváltásig a
Zalaszentgróti városkörnyék településeinek sorát gyarapították.

Mikrokörzetek: kényszer és autonómiagény

A települések közötti együttmûködések és vetélkedések mai koreográfiájá-
nak megértésében segíthet a mindenkori székhely- és társközségi, igazgatási,
gazdasági, intézményi kapcsolatok történetének rövid áttekintése.26

Türje önálló igazgatású község volt s maradt az elmúlt száz évben, a ta-
nácsrendszer elõtt körjegyzõségi központ, amelyhez az 1984-ben Zala-
szentgróthoz csatolt Tekenye tartozott. Ha állandóság, stabil pozíció után
kutatunk, Kisgörbõ következik a sorban; a kisközség már az 1900-as évek
elején megszerezte/megkapta szerepét, amelyet körjegyzõségként, majd
néhány évtized múltán, közös községi tanácsként, s végül körjegyzõségi
székhelyként töltött be. A Kisgörbõvel közös igazgatású községek közül
Nagygörbõ és Vindornyaszõlõs kötõdése látszik tartósnak, stabilnak,27

Döbröce némi ide-oda csapódás után 1920 és 1950 között a sümegcsehi
körjegyzõséghez tartozott.28 A másik településcsoportban két „erõs” tele-
pülést találunk. Óhíd a századelõn a mihályfai körjegyzõség tagja, de a hú-
szas évektõl sokáig õrzi nagyközségi státusát és önálló jegyzõségét, míg Mi-
hályfa a környezõ települések, Szalapa és Kisvásárhely számára majd
hetven esztendõn át volt igazgatási székhelyközség. Az I. tanácstörvényt
követõen a korábban körjegyzõségbe tömörült települések, két kivétellel,
önálló tanácsú községekké váltak;29 a két kivétel Mihályfa és Nagygörbõ,
amelyek Kisvásárhellyel, illetve Döbröcével alkottak közös tanácsú közsé-
get. 1971 után azonban újabb fordulat következett be, Türje mellett ekkor
már csak Óhíd és Sümegcsehi voltak önálló tanácsú községek, Kisgörbõ új-
ra Döbröcével, Nagygörbõvel és Vindornyaszõlõssel alkotott közös községi
tanácsot, Mihályfa pedig Kisvásárhellyel és Szalapával.

Az igazgatási, gazdálkodási, intézményfenntartási hatékonyság, az optimá-
lis méretû üzemek és ellátási körzetek kialakítására tett folyamatos politikai
törekvés, melynek csúcspontja az 1971-ben elfogadott Országos Település-
hálózat-fejlesztési Koncepció (OTK) volt,30 a mezõgazdasági szövetkezetek
meglepõen gyors összevonásával kezdõdött térségünkben. Míg a Sümegi
járáshoz tartozó falvakban 1959. december 31-én mindenütt mûködött
mezõgazdasági termelõszövetkezet, négy éven belül már csak Mihályfán,
Kisgörbõn és Óhídon jegyzett a statisztika téeszeket. Úgy tûnik, hogy a téesz-
egyesítési politika Veszprém megyében erõteljesebb volt, hiszen a Zala megyéhez
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tartozó településeken a hetvenes években következett be az addig önálló
téeszek összevonása, ami Türjét nem érintette, annál inkább a majdani
Zalaszentgrót város résztelepüléseit.31 A mezõgazdasági szövetkezetek kör-
zetesítését/összevonását az oktatási intézményeké követte; a hatvanas évek
elején még minden kistelepülésen, aprófaluban volt legalább alsó tagozatos
iskola, de a körzetesítés az évtized végére a felsõ, majd a hetvenes évek
elejére az alsó tagozatokat is elérte. Óvoda a hatvanas években csak Türjén
és Zalaszentgróton mûködött, a hetvenes évekre a közös tanácsi székhely-
községekben, Kisgörbõn és Óhídon alakítottak ki óvodát. A központosító
politika egyrészt a Zalaszentgrót környéki kistelepüléseket sújtotta, a maj-
dani város határain belül ment végbe a gazdasági, intézményi koncentrá-
ció, másrészt a hetvenes évek derekára kialakította a kétközpontú struktú-
rát, melynek új eleme Óhíd mikrokörzeti pozíciójának megerõsítése volt
az addig önálló Sümegcsehi, illetve a közös tanácsi székhelytelepülés, Mi-
hályfa rovására.32 Az így kialakult szerkezet, a körzetesítés csak Kisgörbõ
esetében volt teljes, ahol a gazdaság, az oktatás, illetve az igazgatás intéz-
ményei egyaránt a körzetközpontban kaptak helyet. Az óhídi
mikrokörzetben az oktatási intézmények nem egy településen összponto-
sultak. Sümegcsehi a hetvenes években – minden ellenkezõ politikai tö-
rekvés dacára – megõrizte iskoláját, és kiharcolta magának a saját óvodát.
Óvoda késõbb Mihályfán is létesült, és itt kapott helyet a négy település
(Kisvásárhely, Mihályfa, Óhíd, Szalapa) által fenntartott általános iskola fel-
sõ tagozata (az alsó Óhídon mûködik).33

A kialakult szerkezet nem bizonyult tartósnak. Az óhídi mikrokörzetben
a rendszerváltás elõszele elég volt ahhoz, hogy Sümegcsehi visszaszerezze
önálló községi tanácsát, az 1990-es önkormányzati választások után egy év-
vel pedig Mihályfa Kisvásárhellyel alakított közös körjegyzõséget, Szalapa
Óhíddal maradt. Az önkormányzati rendszerben elõször önálló jegyzõség
volt Sümegcsehi, de 2001 és 2004 között csatlakozott az óhídi körjegyzõ-
séghez; a község a megelõzõ években nem talált megfelelõ jegyzõt, és a
körjegyzõségek után kapott állami támogatás is csábító volt. A csehiek
azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy emellett önálló hivatali apparátust is
fenntartsanak, s amikor ezt az Állami Számvevõszék vizsgálata törvényelle-
nes állapotnak nevezte, inkább kiváltak a körjegyzõségbõl. Azt is mondhat-
juk, hogy a rendszerváltással mód nyílott a kényszerû körzetesítés bizo-
nyos, korlátozott mértékû korrekciójára. Sümegcsehi visszaszerezte féltve
õrzött autonómiáját, Mihályfának azonban csak részlegesen sikerült helyre-
állítania hajdani központi szerepét, hiszen Szalapa Óhíddal maradt közös
körjegyzõségben és részben intézményfenntartó társulásban. A másik
mikrokörzetben ezzel szemben, mély és éles konfliktusok közepette bom-
lás és újrarendezõdés ment végbe, hiszen a kisgörbõi székhelyû körjegyzõ-
ség és oktatási intézményfenntartó társulás feloszlott és a közös intézmé-
nyek megszûntek 2005-re.

497•    S Ü L L Y E D Õ  É S  K A P A S Z K O D Ó  Z A L A I  K I S F A L V A K    •

lepkeny ue 5fej.qxd  2008. 09. 24.  10:51  Page 497



Régi-új struktúrák és tendenciák

A kisgörbõi körjegyzõség felbomlása, az iskola, óvoda bezárása a legna-
gyobb veszteséget Kisgörbõnek okozta, ahol a falugondnokon és a szociális
gondozón kívül mára minden „intézmény” a múlté. Sovány vigasz, hogy a
postahivatal bezárása után itt kezdi körjáratát a mobil posta. A társközsé-
gek jó négy évtizede nem rendelkeztek saját intézményekkel,34 számukra a
kényszerû és konfliktusos együttélés vége az önkormányzatra nehezedõ
finanszírozási terhek csökkenését jelenti. Kevesebbet (körülbelül a korábbi
összeg felét) kell berakniuk a közös körjegyzõség és az oktatási intézmé-
nyek fenntartásához a kasszába, s ráadásul, állítják, az igazgatási szolgálta-
tások minõsége is javult, mert szemben a korábbi gyakorlattal, a körjegyzõ-
ségek kihelyezett fogadóórákat tartanak a társközségekben. A közigazgatási
átrendezõdés nyertesei a befogadó falvak, Karmacs, Sümegcsehi és Óhíd.
A bõvülés ugyan többletmunkával jár, de mindhárom hivatal átvett a kis-
görbõi körjegyzõségrõl munkatársakat. 

A kisgörbõi óvoda és iskola megszûnése egyetlen térségbeli intézmény-
ben sem járult hozzá a gyerekszám jelentõs mértékû növekedéséhez, a har-
mincegynehány gyereket Zalaszentgróttól Hévízig vagy hétfelé íratták a
szüleik. Tapasztalataink szerint a polgármesteri propaganda kevéssé befo-
lyásolja a családokat a megfelelõnek tartott óvoda és iskola kiválasztásá-
ban, a szülõk döntésében a közelség-elérhetõség, a közlekedés ideje és
biztonsága (az iskolai járatokon mindig utazik pedagógus, aki figyel a gye-
rekekre), illetve a szülõk munkahelye játszotta a legnagyobb szerepet. Való-
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színûleg ennek volt köszönhetõ, hogy mindössze négy gyereket írattak Zala-
szentgrótra, a többség a falusi kisiskolákba került. Vindornyaszõlõsrõl
ugyan néhány éve már több gyerek járt a könnyebben megközelíthetõ hé-
vízi iskolába, óvodába, az elõzetes várakozással ellentétben az iskolabezá-
rást követõen a szülõk többsége nem a kisvárost, hanem ugyancsak a kör-
nyékbeli falvak kisiskoláit részesítette elõnyben.35 Így okafogyottá vált a
vindornyaszõlõsi polgármester elképzelése iskolabusz beszerzésérõl. 

Az intézmény bezárása elõtt az igazgató asszony és a fenntartók tárgyalá-
sokat folytattak a környékbeli települések és intézmények vezetõivel annak
érdekében, hogy a térség legkorszerûbb és iskolának épült intézményét ne
kelljen végleg bezárni. Eredménytelenül. Kisgörbõi szemszögbõl úgy lát-
szik, hogy „az iskola senkinek nem kellett, csak a gyerekek”. Ennek azon-
ban jó oka volt. Felmerült az a lehetõség, hogy az alsó tagozatok megma-
radnak, és Kisgörbõn alakítják ki a felsõ tagozatot. Egy polgármester és
intézményvezetõ sem mond le azonban szívesen a meglévõ intézmények-
rõl, nem kívánja átalakítani a jelenlegi struktúrát. A hagyományos kapcso-
latok jelentõsége is súlyos érv: ha egy településrõl eddig soha nem hord-
tak gyerekeket Kisgörbõre, nem várható el a szülõktõl, hogy ezentúl ezt
tegyék. Egy másik lehetõség az lett volna, hogy a kisgörbõi tagintézményként
integrálódik valamelyik szomszédos iskolához. Ez az elképzelés az oktatási
intézményi struktúra átszabására tett kormányzati törekvések sajátosságai
miatt ütközött ellenállásba. A fogyó gyermeklétszám mellett az önhikis tele-
pülések számára mind nagyobb nehézséget okoz az oktatási intézmények
fenntartása, amit csak tetéz a többcélú kistérségi társulás, illetve mikrotérségi
társulások által mûködtetett intézmények többlettámogatásának, valamint az
önhikis támogatás csoport-, illetve osztálylétszámhoz való kapcsolása.36

A kisgörbõi iskola megmentése érdekében fölmerült együttmûködési lehe-
tõségek elutasításában közrejátszott az, hogy az alacsony gyerekszám miatt
tagiskolaként is azt a veszélyt hozta volna a fenntartó önkormányzatokra,
hogy elesnek az önhikis támogatástól, és mûködésképtelenné válnak. 

A jelenlegi igazgatási és intézményi szerkezetet bízvást átmenetinek te-
kinthetjük, legalábbis, ami a kutatási térségen belüli kapcsolatokat illeti.
Vindornyaszõlõs sajátos helyzetben van. Közlekedés, munkaerõpiac, kör-
jegyzõség, oktatási intézményfenntartó társulás a keszthely-hévízi térség-
hez kötik, szakigazgatás, szociális, egészségügyi alap- és szakellátás, s persze
erõs történelmi gyökerek a statisztikai – egyben többcélú – kistérséghez fûzik.
A Zalaszentgróti kistérségben Vindornyaszõlõs az egyetlen település, amely
a Balatoni Kiemelt Üdülõövezet része, ez a pozíció azonban egyelõre remény-
beli közvetítõ szerepet ruház az aprófalura, mindenekelõtt a turizmus, turisz-
tikai fejlesztések vonatkozásában. 

A kistérségi szintû intézményfenntartás megerõsítését szolgáló kormány-
zati törekvések helyi következményeit ugyan még a jövõ rejti, annyi azon-
ban biztos, hogy ebben a kis településkörben (és a kistérségben) az önkor-
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mányzatok, ameddig erejükbõl, szûkös forrásaikból futja, továbbra is ra-
gaszkodnak a jelenlegi status quo fenntartásához. A valószínûsíthetõ válto-
zások, az igazgatási, oktatási intézmények összevonása azonban várhatóan
a nagyobb népességû, (egyelõre) stabilabb pozícióban lévõ kistelepülések-
nek, falvaknak kedveznek. 

A fogyó népességû Mihályfa és Kisvásárhely alkotta kis körjegyzõség
helyzete a legnehezebb, úgy a méretek (alig ötszáz lelkes a két település),
mint az intézmények fenntartásának költségigényei s az állandó forráshiány
miatt.37 A két település által mûködtetett óvodában az alacsony gyerekszám
okán, 2006 tavaszán kényszerû döntést kellett hozni a foglalkoztatottak
csökkentésérõl,38 de inkább ezt választották, mint hogy akár tagintézmény-
ként is betagozódjanak az óhídi óvodába. Mihályfa gesztortelepülése a közös,
most már hat település által fönntartott általános iskolának, amelynek
fenntartása már 2005-ben is komoly hozzájárulást igényelt, elsõsorban
Óhídtól és Mihályfától.39 Az óhídi körjegyzõség pozíciója jóval kedvezõbb,
hiszen a két Görbõ csatlakozásával a lélekszám ezer fölé emelkedett, így a
maximális körjegyzõségi támogatásra jogosultak. Túl ezen a település de-
mográfiai, foglalkoztatási helyzete stabilnak látszik, és a gyermekszám hely-
ben is elegendõ ahhoz, hogy az óvodai és általános iskolai (alsó tagozatos)
kapacitásokat kihasználják. Az óhídi gyermeklétszám sem tudja azonban el-
hárítani a közös iskola feje felõl a fokozatos megszûnés veszélyét. A közok-
tatási törvény 2006. évi módosítása, amely a hetedik és nyolcadik osztály-
ban legalább tizenöt tanulóhoz köti a nyolcosztályos iskolaként való
mûködést, valamint a finanszírozási nehézségek – 2006-ban az önkor-
mányzatoknak 15 millióval kellett kiegészíteni a normatív támogatást –
kényszerhelyzet elé állították a fenntartókat. Mivel nem akarták azt, hogy a
közös iskola valamely más intézmény tagiskolájává váljon, úgy döntöttek,
hogy a mihályfai óvoda és közös iskola fenntartását 2007 szeptemberétõl
átadják a budapesti székhelyû Kincsesház Alapítványnak. Augusztus végén
azonban, alig négy nappal az iskolakezdés elõtt, bizonyossá vált, hogy a
Kincsesház nem tudja finanszírozni újonnan átvett iskoláit (sem). A mihályfa-
óhídi általános iskola ezért a következõ tanévben is az eddigi fenntartói
struktúrában és tetemes önkormányzati ráfordítással mûködik. 

Óhíd szemszögébõl érthetetlen, és pazarlással jár a hajdani társközségek
törekvése az autonómiára, a saját intézményrendszer fenntartására.40 Úgy
is fogalmazhatunk, Óhíd kivár. A falu elõzõ polgármestere biztos volt abban,
hogy „elég gyorsan meg fog érni az idõ” arra, hogy Mihályfa-Kisvásárhely
visszatérjen a közös körjegyzõségbe. Mihályfa természetesen nehezmé-
nyezte szomszédja domináns pozícióra való törekvését, s „tartja magát”,
ameddig lehet. Igaz, az Óhídon 2006 õszén történt vezetõváltás mintha jót
tett volna a két falu kapcsolatának. Ma könnyebb az együttmûködés, de ha
hallgatólagosan is, Óhíd, annak fejében, hogy a mihályfai felsõ tagozat
megtartása érdekében együtt szavazott az alapítványi iskola mellett – noha
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neki az alsó tagozaton nincsenek gondjai a létszámmal –, elvárhatja, hogy
ha arra kerülne a sor, s ez nem is oly távoli jövõ, akkor a mihályfai körjegy-
zõség az óhídihoz csatlakozik. Sümegcsehi nehezebb dió; az autonómiáját
éppen Óhíddal szemben sorozatosan kivívó/megóvó falu, melynek népes-
sége ugyancsak növekszik, s amelynek oktatási intézményeiben a Sümeg-
rõl kijáróknak köszönhetõen kellõ szinten stabilizálódni látszik a gyerek-
létszám, önként nem fog visszatérni abba az akolba, ahonnan már kitört. 

Ami a nagyobb településeket illeti, noha a polgármester már idézett sza-
vai arra utalnak, hogy továbbra is önállóan, mindenféle társulás nélkül
képzeli el Türje jövõjét, az iskola igazgatója úgy véli, érdeke más települé-
sekkel társulásra lépni. Türjén is fogy a gyereklétszám, de itt a legnagyobb
s egyre nõ a cigány származású, és részben ezzel összefüggésben, a sajátos
nevelési igényû gyerekek aránya.41 A gyerekekért folyó versenyben a türjei
iskola térségi pozícióit gyengíti tanulói összetétele, ám két tényezõ
erõsít(het)i is. Az egyik az, hogy sikerült megszereznie azt az iskolabuszt,
amelyet a kisgörbõi iskola egy PHARE-projekt gesztoraként kapott, így a
bejáró gyerekek utaztatását egyedülálló módon nem tömegközlekedéssel
biztosítja – igaz, oly sok gyermek nem jár be a környezõ falvakból. A másik
tényezõ nagyobb súllyal esik a latba, és összefügg a sajátos nevelési igényû
gyerekek magas számával, integrált oktatásával, az iskolában fölhalmozó-
dott szakmai tapasztalatokkal. A többcélú kistérségi társulás által felvállalt
pedagógiai szakszolgálati feladatokat ugyanis 2007 õszétõl úgy biztosítják,
hogy a türjei iskolán belül kialakítanak egy szakszolgálati intézményegysé-
get, ami feladat- és felelõsségbõvülést, többletforrásokat, munkáltatói jo-
gokat, térségi szolgáltató-koordináló szerepet, végsõ soron Türje térségen
belüli erõsödését eredményezheti majd. Az élet 2007-ben arra késztette
Türjét, hogy a társulástól való elzárkózását föladja: a szomszédos aprófalu-
val, Batykkal alakít közös körjegyzõséget és intézményfenntartó társulást,
mert így tud megmaradni a kis óvoda és az 1–3. évfolyamos összevont is-
kola Batykon. Egyelõre. 

Még a gondolata sem merült fel annak a lehetõségnek, hogy Zalaszent-
gróttal bárki is közös igazgatásban irányítsa települését. A gyereklétszám
csökkenésébõl fakadó kihívások pedig elérték a várost is. 2005-ben az
egyik városrészi tagóvodát meg kellett szüntetni, az eddigi két általános is-
kolát pedig úgy vonták össze, hogy az egyik épületben az alsó, a másikban
a felsõ tagozat kapott helyet. Mindezzel együtt a város vezetése nem forszí-
rozza intézményfenntartó társulás létrehozását, ahogy a falvak vezetõi is
úgy vélik, ha netán a kormányzat arra vetemedik, hogy körzeti iskolákat je-
löl ki a felsõ tagozatoknak, úgy az óhídi, mihályfai és sümegcsehi szülõk
biztos nem Szentgrótra, hanem Sümegre íratják gyerekeiket.
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Falvak, falusiak

„Az elmenni nem tudók maradtak itt.”

A történeti távlatot átfogó tekintet a múlt században folyamatos, bár tele-
pülésenként eltérõ ütemû népességcsökkenést regisztrálhat, azon falvak
esetében is, amelyek nem fogytak bele a törpe-, illetve aprófalvas kategóri-
ába. A legnagyobb mértékû veszteséget Kisvásárhely és Döbröce szenvedte
el, amelyek népessége a 20. század elsõ felében sem érte el a háromszázat,
hogy aztán a téeszesítéssel beköszönõ hatvanas évektõl a fogyás, majd en-
nek következményeként az elöregedés, a sorvadás folyamata visszafordít-
hatatlanná váljon. Nehezebben értelmezhetõ azonban a Sümeg vonzáskör-
zetében lévõ, kedvezõ közlekedési fekvésû, évtizedeken át igazgatási
székhely Mihályfa látványosnak és töretlennek mondható népességapadása.
Alaposabb történeti kutatás talán segíthetne választ adni arra a kérdésre,
hogy ebben a környezõ uradalmi falvak körébõl kiemelkedõ kisnemesi
múltú parasztfaluban42 miért indult meg már a 20. század elsõ felében viszony-
lag jelentõs népességvesztés. Ami a szocializmus idõszakának népmozgalmi
folyamatait illeti, ebben a térségben is az történt, hogy a téeszesítés, majd a
körzetesítés egymásra következõ lépései „kiaraszolásra”43 késztették a mobi-
labb, vagyonosabb, képzettebb falusi csoportokat, családokat. Türje és a
mikrokörzeti központok – nagyságuktól függetlenül s az elszenvedett népes-
ségvesztés ellenére – megmaradtak abban a településkategóriában, ahol a
századelõn álltak, a centralizációnak áldozatul esett községek pedig egymás
után sorvadtak a törpe- vagy aprófalvak közé, hogy mikor, az induló lélekszá-
muk függvényében alakult. Az elvándorlásnak, a születések csökkenésének
természetes folyománya volt a falvak elöregedése, de legalábbis a demográfiai
szerkezet átbillenése az idõs, inaktív korosztályok felé. 

Nagyon fontosnak tartjuk az ezekben a zalai falvakban lezajlott népmoz-
galmi folyamatok két, más aprófalvas térségektõl elütõ sajátosságának
hangsúlyozását. A soknemzetiségû baranyai aprófalvas vidékekkel szemben
e gyakorlatilag színmagyar (s katolikus dominanciájú) falvak társadalmait a
második világháború veszteségein túl, nem rombolta-roncsolta a kitelepítés,
a népességcsere máig ható traumája. (Kovács, 1987, 1990, 2004) Szemben
egyes dél-dunántúli és észak-magyarországi térségekkel, vidékekkel, itt ha-
gyományosan sem élt nagyobb (telepi) cigány közösség, sehol sem költö-
zött be a népességüket vesztõ településekre nagy számú roma lakosság,
s így a szegény, döntõen romák lakta települési és térségi gettók kialakulá-
sára sincs példa. (Kovács–Koós, 2003; G. Fekete, 2004; Havas, 2004; Kovács,
2003; Virág, 2006)
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„Most más világ van, ebbe kell beilleszkedni.”

Roma családok, Mihályfa, Kisvásárhely, Vindornyaszõlõs kivételével minden
településen élnek.44 A falvak egy részébe (Sümegcsehi, Döbröce, Szalapa) a
szocializmus idõszakában költözött egy-két beás család, akik teljesen integrá-
lódtak a befogadó település társadalmába,45 másutt, a helyi emlékezet sze-
rint, korábban is éltek néhányan. Nagygörbõn, Kisgörbõn, Óhídon beás
családok élnek, Türjén a mezõgazdasági nagyüzemek munkaerõigénye az
Alföldrõl csábított az õslakos romák mellé újabb családokat. Türjén a többség
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oláh (kolompár) cigány, beások alig laknak a faluban, Zalaszentgróton a két
csoport nagyjából azonos arányban van jelen.46

A munkanélküliség, képzetlenség, szegénység újratermelõdõ reményte-
len csapdájáról, mint a romák túlnyomó többségét sújtó sorsról Türjén és
Zalaszentgróton hallottunk, a kisvárosban ráadásul a roma lakosok egy része
szegregált körülmények között él a Gyár utcában, ahonnan keveseknek és
csak nagy erõfeszítéssel sikerül kitörnie. Az aprófalvakban, kistelepülése-
ken élõk között szerzett tapasztalataink egy jelentõs asszimilációs, integrá-
ciós folyamatról tudósítanak, ami a kisebbségi identitás vonatkozásában a
származás (szituatív) vállalása mellett a nyelvvesztést és a hagyományok el-
tûnését eredményezte. A megkérdezett középkorú és fiatalabb generáció
tagjai maguk még értik, néha beszélik a beás nyelvet, de eszükbe nem
jut(ott), hogy gyerekeiket erre tanítsák, fontosabb, hogy az iskolában kellõ
szinten elsajátítsák a németet vagy az angolt.47 Mindez egy többgenerációs
társadalmi mobilitás következménye. A családtörténetekbõl rekonstruálható
tipikus ív szerint a nagyszülõi generáció képzetlen volt, a téeszben vagy
ipari üzemben segédmunkát végzett, a következõ nemzedékben a fiúkat
már szakmát adó iskolákba küldték, s a lányok elõtt is nyitva hagyták a ta-
nulás, a szakmaszerzés lehetõségét (más kérdés, hogy befejezték-e tanul-
mányaikat, vagy inkább korán gyermeket vállaltak). Õk ma iskoláskorú
gyermekeiket is középiskolák, illetve azok típusától függetlenül, érettségi
felé terelik. A rendszerváltás idõszakában a munkalehetõségek beszûkülése
természetesen a romákat is érintette, de nem mondhatjuk, hogy körükben
nagyobb mértékû a munkanélküliség, mint a nem roma falusiak között.
Azért sem, mert nem egy olyan hivatalosan munkanélküli asszonnyal, férfi-
val találkoztunk, aki az informális gazdaság kilencvenes években megnyí-
lott új terepén biztosítja családja megélhetését, nem is rossz színvonalon.
A lomizásról van szó, egy olyan tevékenységrõl, ami igen közel áll a „szer-
zõ-mozgó”, mozgékonyságot igénylõ életformához. (Havas, 1982; Szuhay,
1999) A családok heti egy-két alkalommal elutaznak Ausztriába vagy Né-
metországba, ahol különbözõ csatornákon lomtalanított (ritkábban olcsón
vásárolt) bútorokat, ruhanemût, mûszaki eszközöket szereznek be, s azo-
kat – esetleg némi feljavítás után – háztól és/vagy nagyobb városok piacain
értékesítik tovább. A lomizás nem regisztrált, nem adóköteles kereskedel-
mi tevékenység, nem is igényel tõkebefektetést (legfeljebb megfelelõ autót
kell vásárolni), vagy bármilyen beruházást, fejlesztést. Alkalmi-szezonális
megélhetést – októbertõl márciusig szünetel a beszerzés – biztosít a csalá-
doknak, akik a megszerzett jövedelmet jellemzõen nem egy másik vállalko-
zási jellegû tevékenységre, hanem vagyontárgyakra, lakáskörülményeik ja-
vítására fordítják, a kevésbé sikeresek felélik a pénzt. Lomizással nemcsak
roma családok foglalkoznak, de õk alkotják a többséget. 

A lomizó családok esetében figyelemre méltó, hogy a kis befektetéssel
gyorsan nagy hasznot eredményezõ családi „vállalkozás” mellett a családi
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felemelkedési stratégia középpontjában maradt a gyerekek taníttatása; kell
a szakma, s talán majd, ha úgy alakul, a munkahely.48 A legsikeresebb, leg-
inkább vagyonosodó lomizó roma családok közül kerül ki cigány kisebbsé-
gi vezetõ, akad köztük polgárõrség-alapító, és adott esetben munkanélküli-
ként regisztrált asszonyaikat is sikerül elhelyezniük, képeztetniük egy-egy
támogatott programban. Jellemzõen élvezik a falu megbecsülését, de leg-
alább elismerését. A kép persze akkor teljes, ha hozzátesszük, hogy a
lomizás/lomizók megítélése gyakran ambivalens. A polgármesterek (nem
egy közülük maga is rendszeres kuncsaft) örülnek annak, hogy ha adó-
mentes tevékenységet folytatnak is, a lomizók legalább nem gyarapítják a
segélykérõk csapatát. Ugyanakkor sok a panasz a falvak határában szétdo-
bált, értékesíthetetlen lomok, kacatok miatt. Azt persze senki nem tudja,
honnan származik a hulladék, hiszen a szélesebb környék több települé-
sén (pl. Sümegen, Devecserben) is foglalkoznak lomizással. 

A lomizás vonzó jövedelemszerzési és életforma, de nem mindenki vá-
lasztja, hiszen egy-egy családon belül is különbözõ életet élnek a testvérek
és családjaik: lomiznak, gazdálkodni próbálkoznak kis földön, szõlõhe-
gyen, bérmunkások vagy éppen képzetlen, szegény munkanélküliek, akik
rokonaikra, alkalmi munkákra és különbözõ szociális juttatásokra támasz-
kodva élnek. Mindez legalább két tanulsággal jár. Ezekben az aprófalvak-
ban, kistelepüléseken, ha találkozunk is mély szegénységben élõ cigány
családokkal, a roma származás nem eredményezi a kollektív, sorsszerûség-
gel érvényesülõ kirekesztés terhét. Az egyes családok életének alakulása az
évtizedek óta tartó integrációs és asszimilációs folyamat e szakaszán indivi-
duális körülményeken, adottságokon, képességeken, véletleneken múlik.
Többség és kisebbség együttélése felõl azt mondhatjuk, hogy adott falusi
társadalomban annál kevésbé tematizálódik a roma/cigány probléma, mi-
nél rétegzettebbé vált a roma származásúak közössége, minél több egyéni
és családi sikereket felmutató tagja van. A történeti adottságokon túl, en-
nek az (volt) a feltétele, hogy a beeresztõ-befogadó falvak, adott esetben
akár az ott élõ romákkal összefogva, korlátozzák és szûrjék a betelepedést.
Úgy véljük, hogy a sikeres asszimiláció/integráció, a roma társadalom ré-
tegzettsége, a roma családok többségének családi, felemelkedési stratégiái,
egyelõre legalábbis, garanciái annak, hogy az aprófalvakban a nem roma
népesség további elöregedése mellett sem fenyeget a helyi társadalmak
„hasadásának” (Kovács–Koós, 2003; Kovács, 2003, 2005) veszélye.

„Nagy mozgások nincsenek.”

A rendszerváltozás óta néhány faluban mintha megállt volna a több évtize-
des népességapadás, sõt, valamelyes növekedést is elkönyvelhetünk. Ha
1990 és 2001 között akár csak néhány fõvel is emelkedett a lélekszám, az
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sehol nem a természetes szaporodás pozitív egyenlegének köszönhetõ (a
halálozások száma továbbra is meghaladja a születésekét), hanem annak,
hogy a szóban forgó községekben többen telepedtek le, mint ahányan el-
költöztek onnan. Figyeljünk azonban a léptékekre – és a 2001 óta eltelt
évekre! Ha Szalapán vagy Döbröcén egy kézen megszámolható az 1990 és
2001 közötti növekedés, az a helybelieknek még nem jelentõs mozgás, ah-
hoz pedig végképp nem elegendõ, hogy fordulatról beszélhessünk, fõként
a törpefalu, Döbröce esetében, ahol 2001 óta fogyott a lakosság.49 Jelentõ-
sebbnek mondható a növekedés 1990 és 2001 között (a számokat és az
arányokat tekintve egyaránt) Kisgörbõn, Sümegcsehin és Óhídon. Tapasz-
talataink szerint azonban Kisgörbõn 2001 után az 1990-es szintre csökkent
a lakosság száma, ezzel szemben Óhídon és Sümegcsehin töretlen, ha nem
is látványos a növekedés. A két kistelepülés gyarapodása a helyben építke-
zõ és újonnan beköltözõ családoknak köszönhetõ. A falvak másik csoport-
jában a rendszerváltozás sem fordított a kedvezõtlen népmozgalmi ten-
denciákon, a töretlenül fogyó falvak között minden településkategória
képviselteti magát; ám míg Türjén, Nagygörbõn a halálozási többlet, addig
Kisvásárhelyen, Mihályfán, Vindornyaszõlõsön a természetes csökkenés
mellett a negatív vándorlási egyenleg a népességcsökkenés forrása. Az apró-
falvak polgármesterei a munkahelyek megszûnését, illetve nehéz megköze-
líthetõségét és/vagy az intézmények hiányát tartják felelõsnek az elmúlt
évek fogyásáért, ami alapvetõen még mindig a mozgékonyabb, fiatal kor-
osztályokat érintette.

Újonnan, az elmúlt másfél évtizedben beköltözõkkel, ha igen eltérõ
számban is, mindenütt, fogyó falvakban is találkozhatunk. Ha megkísérel-
jük az új lakók jellegzetes csoportjait azonosítani, a legnépesebb és legfel-
tûnõbb csoportot a külföldi ingatlantulajdonosok alkotják. „Négy-öt német”
mindenütt akad, s noha más európai országokból is meg-megjelennek
tulajdonosok, döntõen (kelet)németek és osztrákok érkeztek a térségbe.50

Többségük ugyan nem állandó, hanem idõszakos lakosa a falvaknak (s így,
ha a hivatalos statisztikákban nem is mindig, az önkormányzatok napi ügy-
menetében már megjelennek), de akadnak állandóan itt élõk: szülõfalu-
jukba, hazájukba visszatért idõs emigránsok, fiatal, kisgyermekes családok,
gazdálkodással próbálkozó „alternatívok”, nyugdíjukat kényelmesen és
szép vidéken élvezni kívánók, a kárpótlással régi és új jusshoz jutó, gazdál-
kodó birtokosok. A külföldiek és helybéliek kapcsolatának, együttélésé-
nek51 skálája igen széles. Találkozhattunk az elkülönülés intézményesített
formájával; Paul kocsmája Nagygörbõn az a helyszín, ahol a környékbeli
német ingatlantulajdonosok rendszeresen összejárnak, otthoni ételeket,
italokat fogyasztanak, maguk között szórakoznak, magyar, helybéli ritkán
bukkan fel itt. A maguk kis otthoni világát újrateremtõk mellett azokkal is
találkozhatunk, akik igyekeznek a helyi közösségi élet formáihoz kapcso-
lódni, azokat új tartalommal gazdagítani. A külföldiek és a helybéliek infor-
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mális együttmûködésében utóbbiak számára különbözõ szerepek kínálkoz-
nak, van, amikor egyazon személy többet is betölthet. Lehetnek jó kapcso-
latokkal és befolyással rendelkezõ ingatlan- és birtokszerzõk,52 vagyis (nyil-
ván kialkudott, de számunkra ismeretlen összeg fejében) segíthetik a
külföldieket a vásárlásban, ügyes-bajos dolgaik bonyolításában; lehetnek a
birtokon, cégben hivatalosan dolgozó szakemberek vagy feketén foglalkoz-
tatott napszámosok, s az ingatlant a tulajdonos távollétében gondozó
„megbízottak”, akikkel gyakran igen közeli, baráti viszony alakult ki az évek
során. Néhány példa. Egy, a kilencvenes évek derekán munkanélkülivé vált
téeszvezetõ mesélte, hogy segített külföldieknek földbirtokot szerezni a tágabb
térségben, némelyiküknél azután növényvédõsként dolgozott. A térségben
újra megjelenõ, szalapai kötõdésû Korniss család birtok- és vagyonszerzésé-
ben is támogatóan mûködött közre, a család részben állandóan hazatele-
pült tagjainak mezõgazdasági és ipari vállalkozásaiban egy ideig társ és alkal-
mazott is volt. Ennél tipikusabb a falvakban a külföldiek szõlõbirtokán
vagy háza körül végzett napszám, kerti munka. Bár Nagygörbõn hallottunk
panaszt is: nem elég, hogy irdatlanul felverték az ingatlanárakat, a helybeliek-
nek sem adnak munkát, mindent maguk végeznek. A megbízottal való jó
kapcsolat azt is jelentheti, hogy a külföldi tulajdonos rendre meghívja, és
saját hazájában vendégül látja a családtagokat. Az informális kapcsolatok
legintimebb formájára, külföldi férfi és magyarországi, magyar és roma
származású nõ együttélésére is láthattunk példákat.

Az új lakosok másik, igencsak heterogén csoportja az országon belüli
migráció hullámain érkezõkbõl áll. Akad köztük fõvárosból hazatelepedett
nyugdíjas gyári munkás házaspár, vállalkozás telephelyének vezetése okán
szülõfalujába visszaköltözõ háromgyerekes család, a gyerekeit követõ
nyugdíjas pár, (akár messzi) városból vidékre költözõ, nyugodt környeze-
tet és/vagy (olcsóbb és könnyebb) megélhetést keresõ egzisztencia, anyagi-
megélhetési gondok miatt „visszatorlódó” család s persze egy-egy „csoda-
bogár”, aki életvitelével, képzettségével, mûveltségével kirí környezetébõl.
És érkeztek roma családok is. Szalapára az elmúlt másfél évtizedben beköl-
tözõ hét családból kettõ roma, több felnõtt háztartással, úgy tudjuk, Tapolca
és Budakeszi felõl érkeztek, akad köztük „búcsús, lomis, fenyõs és bûnö-
zõ”.53 A határ közelsége s a jobb üzlet lehetõsége vonzhatta azokat a Marcali
és Nikla környékérõl érkezõ romákat Óhídra, akik megüresedett házakat
vásároltak, s itt halmozzák fel lomizós útjaikon szerzett készletüket,54

Óhídról azonban már megindult e családok visszaköltözése is. 
Mindent egybevetve, a rendszerváltást követõ migrációs folyamatok, két

kivétellel, még a valamelyes népességtöbbletet felmutató falvak esetében
sem eredményeztek olyan változásokat, amelyek a korábbi tendenciák
megfordulására utalnának. Nem beszélhetünk olyan cirkuláris mobilitás-
ról, amely átalakítaná a települések demográfiai és társadalmi szerkezetét.
A jellemzõ demográfiai tendencia továbbra is fogyás vagy jobb esetben a
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stagnálás. Az aprófalvak tehát „szabályszerûen” viselkednek, illeszkednek
az országos tendenciákhoz, töretlenül folytatódik demográfiai eróziójuk.
(Bihari–Kovács, 2004) A népességcsökkenés, elöregedés természetesen el-
térõ ütemben és intenzitással megy végbe a térség falvaiban, Kisvásárhely
az a törpefalu, amelynek mini társadalma olyannyira csonka, hogy „ennél
rosszabb már nem lehet”, az aprófalvakban az öregedés lassúbb folyamat,
és majd mindenütt van egy mégoly gyenge középréteg: szakmával, munka-
hellyel rendelkezõ eljárók, néhány vállalkozó. Mihályfa kitûnik a sorból, itt
még vannak intézmények és képzettebb emberek, belsõ források – de lát-
hattuk, ezeket veszélyezteti az újabb körzetesítési politika. 

Ha a jövõrõl gondolkodnak, az intézményhiányos, munkalehetõségek-
ben szûkölködõ aprófalvak lakói gyakran rezignáltan beszélnek a visszafor-
díthatatlan fogyásról és elöregedésrõl, ahol még van iskola, óvoda, kör-
jegyzõség, ott a további intézményvesztést félik. Okkal-joggal. A kistérség
egyik, Mihályfán élõ falugazdászának szavai utalnak erre az aggodalomra:
„Már csak úgy kérdjük egymástól: »Hány dallamos a falutok?« A mobil
boltos, a mobil postás meg még a fene tudja, mind dallamos autóval jön-
nek, a falvak lassan csak abban különböznek egymástól, hogy hány ilyen
autó jár bennük…”

„Ez egy rosszul fizetõ, rosszul fizetett térség, alacsony jövedelmekkel.”

A Zalaszentgróti kistérség gazdaságában és munkaerõpiacán végbement
változásokat sommásan a leépülés, szétaprózódás, összezsugorodás, lassú
és egyenlõtlen regenerálódás fogalmaival írhatjuk le. A kistérséget, ezen
belül a kutatásba vont falvakat különösen erõsen sújtotta és sújtja a mezõ-
gazdasági nagyüzemek és a Veszprém megyei bányák megszûnése, a textil-
ipar elhúzódó válsága, a hagyományos húzóágazatok aprózódása s a jelentõs
munkahelyteremtõ beruházások elmaradása.

Összezsugorodott ágazat, felemás szerkezettel

Egy kilencvenes évek elején készített szakértõi anyag, az akkori várakozá-
soknak megfelelõen úgy fogalmazott, hogy „az agrárágazat hosszútávon a
térség húzóágazata marad”, annak ellenére, hogy már igencsak látszottak a
válság (szakértõk által is dokumentált) jelei; a gyenge termõhelyû földeken
korábban is csak támogatással gazdálkodni képes termelõszövetkezetek
eredménymutatóinak romlása, a fizetésképtelenség határát súroló likvidi-
tási válsága, foglalkoztatási nehézségei. (Kulcsár et al., 1992:30–34) A me-
zõgazdasági nagyüzemek azután kártyavárként omlottak össze a Zalaszent-
gróti kistérségben, s ha az átalakulás során talpon is maradtak, legkésõbb a
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kilencvenes évek derekára csõdbe mentek, felszámolásra kerültek. Tapasz-
talataink szerint azonban a mezõgazdaság nem csupán foglalkoztatási kapa-
citásait veszítette el drámai mértékben, a kisüzemi termelés sem válhatott a
munkanélküliség, elszegényedés következményeit enyhítõ megélhetési
stratégiává.55 Ahogy kudarcra volt ítélve a vindornyaszõlõsi polgármester
terve a faluszövetkezet létrehozásáról is; a közös, kisgörbõi téeszhez tarto-
zó többi település és a felszámolóbiztos nem lelkesedett az ötletért, a
szõlõsi területen található, mûködtetni kívánt vagyont pedig szép lassan el-
hordta a reménybeli tagság. 

A kutatásba vont településeken a rendszerváltást megelõzõ idõszakban
természetesen igen eltérõ volt az agrárágazat foglalkoztatásban betöltött
szerepe. A mezõgazdaságban foglalkoztatottak aránya kiugróan magas volt,
közelített a 60%-hoz Nagygörbõn, Kisgörbõn és Szalapán, 40–50% között
mozgott Óhídon, Kisvásárhelyen és Mihályfán. Kisebb volt a foglalkoztatás-
ban betöltött súlya Döbröcén és Vindornyaszõlõsön (30–40% között), s alig
az aktív keresõk ötödének adott munkát az ágazat Türjén és Sümegcsehin.
Látható, hogy az óhídi téesz, az iparba elingázó Sümegcsehi kivételével,
minden településén jelentõs szerepet töltött be a megélhetésben, Sza-
lapán a Zalaszentgróti Állami Gazdaság marhatelepe is fontos munkaadó
volt. Ezzel szemben a kisgörbõi Szabadság a két Görbõn uralta a lokális
munkaerõpiacot, a széleken fekvõ Döbröce és Vindornyaszõlös lakói szá-
mára az elingázás is lehetõség volt, veszprémi bányákba, sümegi, hévízi,
keszthelyi üzemekbe, intézményekbe, üdülõkbe. Türje, ahol a téesz mel-
lett a Zalaszentgróti Állami Gazdaság is nagy súllyal képviselte az agráriu-
mot, a helyi ipari kapacitások foglalkoztatási szerepe jóval jelentõsebb volt.
A mezõgazdasági nagyüzemek tagjainak, alkalmazottainak többsége termé-
szetesen nem az alaptevékenységben, hanem az ipari, szolgáltatási mellék-
üzemágak valamelyikében dolgozott. Ezek pedig akadtak bõven: a betaní-
tott nõi munkaerõt igénylõ varrodáktól, elektronikai játékok gyártására
szakosodott üzemtõl a fém- és asztalosipari üzemeken át a bazaltbányáig,56

amely a kisgörbõi téesz felszámolásakor igen értékes hozománynak bizo-
nyult, és német tulajdonba került. A melléküzemágak sorsa azonban jel-
lemzõen már a rendszerváltás hajnalán, a piaci viszonyok térnyerésével és
a hagyományos exportcsatornák összeomlásával megpecsételõdött, elõször
az itt dolgozók ízlelhették meg a munkanélküliség keserû ízét.57

A térségben az ezredfordulóra egyetlen nagyüzem maradt talpon, a sikeres
privatizációnak köszönhetõen a korábbi vezetõk (és rövid ideig a dolgozók)
tulajdonában maradt és rt.-vé alakult hajdani Zalaszentgróti Állami Gazda-
ság, amelyik a döntõen az államtól (25 évre) bérelt 2200 hektáron gazdál-
kodik, nyereségesen, fejleszt és a megyehatárokat is átlépõ integrátori sze-
repet tölt be.58 A hajdani (kisgörbõi, óhídi, türjei) téeszek földjein osztozó,
néhány százhektáros gazdaságok tulajdonosai/bérlõi sajátos típusokat kép-
viselnek. A legmarkánsabb és legnépesebb kétségkívül a hajdani szövetkezeti
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menedzsmentek tagjaiból áll, õk ilyen-olyan módon kimenekített eszkö-
zökkel mûvelik saját s bérelt földjeiket. Ott vannak azután a kárpótláson
visszaszerzett, saját tulajdonú birtokot vásárlás útján gyarapító, gazdálkodó,
„visszaszármazott idegenek”. A térség termõhelyi adottságai ugyan leginkább
a legeltetéses állattartásnak kedveznek, mégis alig néhány olyan családi vál-
lalkozás, illetve gazdaság mûködik a falvakban, amely húsmarha tartására
szakosodott. Ezek tulajdonosai hajdani téesztagok vagy másutt szerzett tõké-
jüket a gazdálkodásba forgató vállalkozók. Az agrárgazdaság szereplõi között
találjuk a kisebb, száz hektár alatti területet mûvelõ, kevés vagy éppen sem-
mi saját tulajdonnal nem rendelkezõ, részidõs gazdálkodókat. S ott vannak
persze a külföldi, osztrák vagy német földtulajdonosok és földhasználók,
akikrõl – elsõsorban egy Vas megyei székhelyû kft.-rõl –, hallottunk ugyan
történeteket, de konkrét számokkal senki nem tudott szolgálni; a szóban
forgó cég elsõsorban Türjén vásárolt földeket, s úgy hírlik, Vas és Zala me-
gyében birtokolnak, de legalábbis használnak több ezer hektárt.59

A töredékére zsugorodott gazdasági és foglalkoztatási jelentõségû ágaza-
tot60 a megyében és a térségben is nagyüzemi dominancia és kontinuusság
jellemzi (Kovács–Kovács–Bihari, 1998), a hajdani háztáji kisüzemek felol-
vadtak a semmiben, helyükön alig maradt valami. A háztájiban egykor a te-
héntartás volt a húzó ágazat (intenzív kultúrákkal – a szõlõ kivételével – itt
soha nem foglalatoskodtak), ma csak az erre szakosodott vállalkozók, csa-
ládi gazdaságok üzemeiben találunk jószágokat (s ott sem tejelõ állo-
mányt). A ház körüli termelés, egy-két szabályt erõsítõ kivételtõl eltekintve,
az önellátást szolgálja. S ahogy nincs már régen tejcsarnok a falvakban, úgy
a szõlõhegyen megtermelt szõlõt, gyümölcsöt sem vásárolja fel senki, a
bor a családi, közösségi fogyasztást szolgálja.61

Változó és megmerevült struktúrák

A térség ipari, szolgáltató ágazata folyamatos mozgásban, változásban van,
ugyanakkor a hiányok és problémák meglehetõs állandóságot mutatnak.
A hajdani, több száz embernek munkát adó, nagy hagyományú cégek/szak-
mák a rendszerváltás óta tûnnek, fogyatkoznak, aprózódnak, átalakulnak. 

A budapesti központból irányított zalaszentgróti Rekord Ruhaipari Szö-
vetkezet a privatizáció után talpon maradt, igaz, töredék munkaerõvel
(120 fõ körül), de még mûködik. Ugyanez lett a sorsa a zalaegerszegi köz-
pontú sümegi ruhagyárnak (200 foglalkoztatott). Sümegen további két,
osztrák és magyar tulajdonban lévõ ruhaipari vállalkozás mûködik (100-
100 dolgozóval), de ezek az üzemek csak munkahelymegõrzõ támogatással
tudják biztosítani alkalmazottaik foglalkoztatását. A ruhaipar tartós bizony-
talanságának, sebezhetõségének oka ismert: külföldi bérmunkára dolgoz-
nak, s nem versenyképesek a világpiacon. Sajátosan alakult a mihályfai
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Köptext sorsa: privatizálták, majd bezárták, aztán néhány évig egy olasz
cég tulajdonában volt, megint bezárt – talán, mert lejárt az adókedvezmé-
nye? –, s most, néhány év után újra megjelent egy észak-olaszországi textil-
gyártó vállalatcsoport, a MiroRadici Group egyik tagja, hogy gyapjú alap-
anyagot gyártson a cég más vállalatai számára. A telepen fejlesztés
kezdõdött, 2006 tavaszán folyt a korábbi munkások kiválogatása a fonodá-
ba. A tervek egyelõre bizonytalanok, az elsõ idõszakban negyven ember
felvételével számoltak. Aztán majd meglátják. Amit ígérni tudtak az embe-
reknek: három mûszakos munka, minimálbér, semmi juttatás. A tûnõ, ol-
vadozó cégek között kell említenünk a türjei „üveghutát”, vagyis a Her-
mann Kristályt, amelynek tulajdonosa a növekvõ energiaárakból fakadó
versenyhátrány okán úgy döntött, az üvegfúvást megszünteti, csak a met-
szés marad a türjei üzemben – így természetesen nem igényli a korábbi lét-
számot. A hagyományos faipar is aprózódik, kis családi vállalkozások pró-
bálkoznak a városban és a falvakban a talpon maradással, ki fûrészüzemet
visz, ki bútort gyárt, s mivel a helyi kereslet nagyon gyenge, a fõvárosi agg-
lomerációig próbál terjeszkedni. A nagy hírû Zalafa Szövetkezetbõl alakult
kft.-t felszámolták, s noha egy türjei cég megvásárolta, már nem bútorokat,
hanem léceket gyártanak majd az üzemben.

Elmaradnak, nehezen érkeznek a befektetõk. Az utóbbi másfél évtized
egyik kétségtelenül jelentõs beruházása volt a Coca-Cola zalaszentgróti ásvány-
víz-palackozó üzemének megépítése, ám üröm az örömben, hogy a Natur
Aquát forgalmazó cég jelenléte nem érzõdik a foglalkoztatásban, kevés dol-
gozója a Coca-Cola nagykanizsai és szombathelyi telepeirõl került ide, s in-
gázik ma is. Zalaszentgrót a befektetõkért folyó versenyben egyelõre lema-
radt egyfelõl Türje, másfelõl Sümeg mellett, hiszen a szomszéd város a
kilencvenes évek végén pályázati forrásokból nekiállt egy 29 hektáros terü-
let infrastrukturális fejlesztésének, s a terület mára gyakorlatilag betelt: au-
tóalkatrész-gyártó, német tulajdonban lévõ üzem, betongyártó magyar cég,
osztrák logisztikai cég, s jó néhány kisebb vállalkozás telepedett itt meg.
Ezek foglalkoztatási kapacitása azonban nem akkora, hogy jelentõsen mér-
sékelni tudja a munkanélküliséget – még a sümegi térségben sem, amely a
hatalmas méretû téesz összeomlása óta küszködik Veszprém megye legma-
gasabb munkanélküliségével, s így kisugárzó hatása is jelentéktelen a
szomszédos zalai falvakra. Zalaszentgrót vezetése nemrég látta elérkezett-
nek az idõt egy húszhektáros terület megvásárlására, a beruházások becsa-
logatásához azonban a megfelelõ infrastruktúrával ellátott terület (legyen bár
ipari park vagy csupán ipari terület) még nem elegendõ. A térségben a
kedvezõtlen közlekedési feltételeket említik elsõ helyen a jelentõs munkahely-
teremtõ befektetések elmaradásának okaként, a képzetlen, illetve nem megfe-
lelõen képzett munkaerõt a másodikként. Az óhídi olasz tulajdonú, fafeldol-
gozással foglalkozó cég62 ügyvezetõje viszont azt mondja, ha ma õ dönthetne,
nem Magyarországra telepítené a fafeldolgozó üzemet, mert a munkaerõ, az
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energia és az alapanyag ára jóval magasabb, mint a szomszédos országokban.
Ukrajnában és Szlovákiában minden termelési tényezõ olcsóbb – gondolkod-
nak az üzem áttelepítésén, ami, ha megvalósulna is, részleges lenne, nem
érintené az asztalosmunkát igénylõ feldolgozást, legfeljebb a betanított mun-
kásokat alkalmazó fûrészüzemet. A feltételes mód indokolt, mert úgy látja,
hogy egy vonatkozásban versenyképesebb országunk, mint szomszédai, ez
pedig a munkaerõ minõsége; a magyar és az észak-olasz dolgozók képzettségi
szintje, munkamorálja ezek szerint hasonlítana egymáshoz. Ha tehát okkal re-
ménykedhetünk is abban, hogy a cég valóban nem költözik el Óhídról, az
ügyvezetõ igazgató szavai arra intenek, hogy a globális piaci versenyben az or-
szág e kis méretû, periferikus helyzetû térsége mennyire sebezhetõ, s milyen
nehezen befolyásolhatja a befektetõi szándékokat. 

Ami már a helyi gyökerû vállalkozásokat illeti, a széles talapzatot a mikro-
és kisvállalkozások jelentik, melyek többségének perspektívája – a helyi/tér-
ségi kereslet gyengesége, az éles verseny és a tõkehiány okán – a talpon
maradás, a család megélhetésének biztosítása, nem is mernek/tudnak fej-
lesztésekben gondolkodni.63 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
(MVA)64 alapítása óta az induló mikro- és kisvállalkozások támogatását,
megerõsödését célozta támogatásaival, melyek közül ma lényegében a
mikrohitel-program mûködik.65 A Zalaszentgróti kistérségben az MVA-hoz
évente 20–25 pályázat érkezik, a mindenkori keret 60%-át igénylik a vállal-
kozók. Az aprófalvak vállalkozói nemigen folyamodnak fejlesztési támoga-
tásért, az igénylõk, fejleszteni kívánók fele Zalaszentgróton66 mûködteti
vállalkozását, a másik fele is koncentráltan helyezkedik el: Türjén, Zala-
szentlászlón, Kehidakustányban, Zalacsányban. Türjén a már említett ipari
hagyományoknak, foglalkoztatási kapacitásoknak köszönhetõ a tõkeerõsebb
vállalkozói réteg jelenléte, Zalaszentlászlón, Kehidakustányban és Zala-
csányban viszont alapvetõen az idegenforgalomnak. Az említett három telepü-
lés a Hévíz–Keszthely „fürdõvárosi térség” (Bihari–Kovács, 2004) közelsé-
gét, kisugárzó, „spill over” hatását élvezi. Kehidakustány sikertörténete
annak köszönhetõ, hogy az önkormányzat átadta egy keszthelyi vállalkozó-
nak a fürdõt – s ezzel megkezdõdtek a fejlesztések, a település ma már a
fürdõturizmus egyik paradicsoma. Zalacsányon a már mûködõ kastélyszál-
lók és fürdõ mellett napjainkban egy nagy ír befektetés kezdõdött, a rekre-
ációs intézmények egy golfpályával gyarapodnak majd. Hozzá kell ten-
nünk, hogy Zalacsány, a fürdõvárosok közelsége mellett, a térségben
kivételes közlekedési helyzetének67 köszönheti látványos fejlõdését, a falu
ugyanis célterülete a lakóhelyi szuburbanizációnak, ami, ha csak nyomok-
ban is, de a környékén fekvõ apró zsákfalvakban is megjelent. Ami pedig az
említett falvaktól északabbra fekvõ Zalaszentlászlót illeti, itt megjelentek
azok a külföldi, hazai vásárlók, akiket a látványosan épülõ-bõvülõ Kehi-
dakustány zsúfoltsága, magas árai okán nem vonz, és a fürdõhöz közeli, de
úgymond falusias környezetben keresnek ingatlant. Ezek a fejlemények ter-
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mészetesen a szolgáltatások bõvülésével járnak – az már más, bár igen fon-
tos kérdés, hogy az új vállalkozói kör mennyire helyi gyökerû, illetve éppen
ellenkezõleg, a lehetõségek mennyire vonzzák a külsõ befektetõket. 

Hévíz, Keszthely közelsége s a gyógyfürdõ-turizmus nagy bumja a kistér-
ség északi, észak-keleti fertályán a foglalkoztatásban jár érzékelhetõ hatással.
A kutatásba vont aprófalvakból (Kisgörbõrõl, Nagygörbõrõl, Vindornya-
szõlõsrõl) takarítóként, kertészként, konyhai kisegítõként járnak el, fõként
asszonyok, a fürdõhelyek szállodáiba. A munkaügyi kirendeltség tapasztala-
tai szerint azonban a munkanélküliek derékhada, a tartós munkanélküliek
számára az erõsen szezonális jellegû foglalkoztatás nem reális alternatíva,
hiszen szállodai takarítónõnek is fiatal (attraktív), fõként azonban még köny-
nyen betanítható embereket keresnek – vagyis a munkanélküliség kezelését
illetõen a turizmusban csak korlátozott lehetõségek rejlenek. Az északi fertá-
lyon is próbálkoztak a gyógy-idegenforgalom fellendítésével, Zalaszentgró-
ton is megépült a strand, amelyet Kehidakustány kiegészítõjeként, vagyis a
kisebb pénzû, családos fogyasztók számára elérhetõ és vonzó szolgáltatás-
ként képzelnek el. Ez azonban még csak részlegesen valósult meg: „van kis
strandocskánk”, amelyhez nem kapcsolódik kiegészítõ turisztikai kínálat
(van, aki úgy véli, a termálvíz minõsége sem jó igazán), a város a szálláshely
fejlesztésével megbízott egy külsõ befektetõt, amelynek beruházásai azon-
ban számottevõen késlekednek, mit több, 2007 nyaráig sem valósultak meg.
Vagyis a gyógyturizmushoz, egyáltalán, a turizmushoz fûzött remények Zala-
szentgróton és a kistérség északi felében egyelõre távol vannak a beteljese-
déstõl. Apró, bár sokatmondó adalék: a városban nem mûködik Tourinform
iroda – Sümegen persze igen, az ott elérhetõ kiadványok a közeli, de már
megyehatáron kívüli területekrõl azonban nem tudósítanak. 

Gyenge, helyi gyökerû vállalkozások, akadozó, területileg koncentráltan
jelentkezõ befektetések mellett a térségi gazdasági kapacitások nem elég
erõsek ahhoz, hogy a munkanélküliséget jelentõs mértékben enyhíteni
tudják. A megye hat kirendeltsége között a zalaszentgróti területen rendre
a középmezõnyben található a munkanélküliek aránya, de a megyei érték-
nél mindig magasabb a mutató. 2005 és 2006 májusában a térségben 9,8%,
illetve 9,4% a (jelenlegi szakkifejezéssel) nyilvántartott álláskeresõk aránya
– a megyei átlag ugyanekkor 8,7 és 8,2%.68 Az egyes települések rátáit
szemügyre véve – a térség egészét illetõen – azt mondhatjuk, hogy a fürdõ-
városok, valamint a megyeszékhely közelsége egyfelõl, a helyi, a közeli fog-
lalkoztatási kapacitások léte másfelõl, a térségi átlaghoz közeli vagy annál
alacsonyabb munkanélküliséget eredményeznek, míg a közlekedési hátrá-
nyok, a képzetlen munkavállalási korú népesség magas aránya magától ér-
tetõdõ természetességgel vezetnek a tartósan magas munkanélküliséghez. 

A Zalaszentgróti kistérségben a munkanélküliségi és foglalkoztatási szin-
tet erõs szezonális ingadozás jellemzi, az õsztõl tavaszig terjedõ idõszak-
ban a munkanélküliek aránya 10% fölé ugrik, 2006 kora tavaszán 13,3%
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volt. Az ingadozásban természetesen az idegenforgalom is szerepet játszik,
de az építõipar az az ágazat, amelyre jellemzõ, hogy télen a vállalkozók
„beküldik” az ellátó rendszerbe dolgozóikat. A feldolgozóiparban is van
egy zalaszentgróti üzem, melynek munkaerõigénye markáns nyomot hagy
a térség munkaerõpiacán. A francia tulajdonban lévõ Imofi Kft. csigát dol-
goz fel, a nyári szezonban egyrészt szervezett gyûjtés zajlik a térségben a
gyár számára, másrészt megugrik a foglalkoztatottak létszáma is. A munka-
ügyi kirendeltség felé 200 körüli létszámigényt jelent be a cég, ennek
azonban a felét tudják kiközvetíteni – nem mintha nem lenne ennyi mun-
kanélküli, de a munkát nem tudja mindenki elvégezni; azok szerint, akik
valamikor is dolgoztak a „csigásoknál”, mindenekelõtt gyomor kell hozzá.
A csigaüzem kétségtelenül a képzetlen, tartós munkanélküliek népes tábo-
rának legnagyobb foglalkoztatója, de munkaerõigényét részben olcsóbb
ukrán munkavállalók legális alkalmazásával biztosítja. 

Akik helyben, a kistérségben nem találnak megfelelõ munkahelyet, ingáz-
nak. A legnagyobb foglalkoztató a zalaegerszegi Flextronics – munkásbuszait
gyakran látni –, a rendelések függvényében alakuló munkaerõigénnyel.
Hozzátehetjük: Sümegrõl a Flextronics jánosházai üzemébe járnak az asz-
szonyok. A Sümegi kistérség legnagyobb (400 fõt alkalmazó), német tulaj-
donban lévõ foglalkoztatója Csabrendeken mûködik, de dolgozói – mun-
kaerõ-kölcsönzéssel – Dunaújvárosból érkeznek. Zalaszentgrót, Sümeg és
környezetük gazdasági szereplõi – eleddig legalábbis – nem rendelkeznek
jelentõs fejlesztési és foglalkoztatási kapacitásokkal, így csak oszthatjuk a
kistérségi fejlesztõszervezet, a ZalA-KAR menedzsereinek véleményét: „A Zala-
szentgróti kistérség településeinek fejlõdési esélyeit végsõ soron a Bala-
tontól való távolság határozza meg.”

Térségi és települési fejlesztéspolitikák

Mit ér a fejlesztés, ha térségi?

Kezdjük a sommás válasszal: sokat. Különösen a periferikus helyzetû, ked-
vezõtlen demográfiai, társadalmi és gazdasági folyamatokkal jellemezhetõ
Zalaszentgróti kistérségben. A ZalA-KAR Kistérségi Innovációs Társulást
bízvást a hazai vidékfejlesztõ szervezetek élvonalához sorolhatjuk, 1993-as
megalakulása óta eredményes a fejlesztési források megszerzésében, hazai
és uniós programok, projektek sorának lebonyolításában, s a Zalaszent-
gróti kistérségben legitim pozícióra tett szert. Ahogy a források nagyság-
rendje, úgy a programok, projektek tartalma, összetettsége is különbözõ,
kötelezõ vagy választott programdokumentumok elkészítésétõl olyan uniós
(PHARE, AVOP-LEADER, ROP) programokig terjed, amelyek jelentõs beru-
házásokat, fejlesztéseket indítottak el a térségben.69
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A ZalA-KAR tevékenységének, mûködésének sajátosságai egyúttal sike-
rességének kulcsát is jelentik. A társulás kezdettõl szakemberekbõl álló sa-
ját, háromtagú apparátust tartott fenn, amelynek tagjai pályázati források-
ból teremtik elõ saját foglalkoztatásuk költségeit. Noha az elsõ években
jelentõs mozgás volt érzékelhetõ a fejlesztési társulás apparátusában, az
ezredforduló óta a személyeket illetõen is stabil az a team, amelyik a pályá-
zati lehetõségek függvényében bõvülõ-szûkülõ munkatársi kör magját al-
kotja. A szervezetépítés nem csupán a társulást mûködtetõ munkaszerve-
zetre terjedt ki. A ZalA-KAR kezdeményezõje, alapítója volt négy nonprofit
szervezetnek, amelyek a munkanélküliség mérséklését (Gazdálkodó Csalá-
dokért Kht.) a családsegítõ és gyermekjóléti feladatok ellátását (TÉGY
Kht.), illetve a térségi gazdaság szereplõinek összefogását (Zalai Borút
Egyesület, Vendéglátók Egyesülete) tûzték ki célul. Az építkezés a mai napig
mindenütt azonos elveket követ: a ZalA-KAR, az általa alapított, illetve vele
kapcsolatban álló civil/fejlesztõ szervezet pályázati forrásokból biztosítja kva-
lifikált (legalább középfokú végzettséggel rendelkezõ), munkanélküli fiata-
lok – többnyire nõk – képzését, foglalkoztatását, és a program lezárultával,
amennyiben erre mód nyílik, a lebonyolításba bevont szervezetek, önkor-
mányzatok tovább alkalmazzák õket. A szóban forgó programok jelentõs
része a Zalai Falvakért Egyesület égisze alatt valósult meg, ez a megyei szer-
vezet erõs láncszeme a ZalA-KAR hálózatának – a kapcsolatot informális
szálak csak erõsítik, a ZalA-KAR alapítója, tiszteletbeli elnöke,70 illetve az
Egyesület elnöke egyazon személy. A hálózat további fontos láncszemei kö-
zött említendõk a Vöröskereszt, a Celodin Zalai Alapítvány, valamint a Ma-
gyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Zala Megyei Munkaügyi Központ
zalaszentgróti kirendeltsége és alkalmanként a dötki Ökorégió Alapítvány.71

A hálózatba szervezõdés nem csupán a fejlesztõ szervezetek kapacitásainak
folyamatos bõvítése, hanem a forrásszerzés tekintetében is eredményes
stratégiának bizonyult, hiszen a különféle pályázatokban a szervezetek hol
fõpályázók, hol egymás konzorciális partnerei. 

A ZalA-KAR és az általa alapított szervezetek72 tevékenységének fontos pillé-
rei a munkanélküliség, a megélhetési, szociális problémák enyhítése, illetve a
helyi, térségi gazdaság szereplõinek támogatása. A Gazdálkodó Családokért
Kht. 1998-ban indította el a térség 12 településén a szociális földprogramot,73

mely a minisztériumtól hamarosan elnyerte a referencia-címet (Dr. Nagyné
Varga–Szoboszlai, 1999), régiós módszertani fejlesztõ mûhelyként mûködött. 

A szántóföldi növénytermesztésrõl nagyon gyorsan lemondtak, mert
földterület és géppark híján reménytelen kísérlet volna ebbe belevágni,
kezdettõl a munkaigényes szántóföldi kertészeti kultúrákra helyezték a
hangsúlyt, Türjén létrehoztak egy gyakorlókertet is, ahol konzervuborkát
termesztettek. A kedvezõtlen piaci környezet miatt azonban nem tudták ér-
tékesíteti a terményeket. A program fontos hozadéka volt ugyanakkor,
hogy a résztvevõk megismerték és saját otthoni kertjükben alkalmazhatták
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a szakmai fogásokat. Ugyancsak a piaci feltételek romlása miatt a kihelye-
zett állatok közül elsõként a sertéstartással hagytak fel az emberek. A szociá-
lis földprogram költségeinek felét, minisztériumi támogatásból, a kht. fe-
dezi, másik felét az önkormányzatok vagy a támogatott személyek állják.
Ahol az önkormányzatok a résztvevõkre hárították az önrész biztosítását,
ott megcsappant az érdeklõdés a program iránt. A szociális földprogram-
hoz fûzõdõ remények kopása, a tevékenységszerkezet szûkülése, a mûve-
lés alá vont terület csökkenése kéz a kézben járt, ma már csak szárnyasokat
helyeznek ki kb. száz családhoz. A tapasztalatok alapján ugyan egyet kell
értenünk a program-koordinátorral, aki szerint a (legfeljebb a családok ön-
ellátását segítõ) „szociális földprogramból mielõbb ki kéne venni a ’föld’
szót”, de a szociális földprogram jelentõségének csökkenése véleményünk
szerint összefügg a kisüzemi mezõgazdasági termelés eltûnésével a térség
agrárgazdaságából. A kht. kezdettõl visz olyan programokat, amelyek a
képzetlen, a munkaerõpiacról tartósan kiszorult, oda be sem lépett, rész-
ben roma fiatalok, felnõttek képzését, munkatapasztalat-szerzését, foglal-
koztatását célozza.74 Ami e programok eredményességét illeti, más hátrá-
nyos helyzetû térségekben szerzett tapasztalatainkkal egybehangzóan
állíthatjuk, hogy a szegmentált elsõdleges munkaerõpiac nem tudja, nem
is akarja fölvenni az alacsonyan kvalifikált munkaerõt, magyarán, nincs an-
nyi és olyan munkahely a térségben, amely föl tudná szívni a tartós munka-
nélküliek újratermelõdõ csoportjait. (Váradi, 2004) Ha a programvezetõk,
illetve a programokban résztvevõk be is számolnak sikeres elhelyezkedési
kísérletekrõl, látnunk kell, hogy a többség rendszeres visszatérõ a támoga-
tott foglalkoztatás rendszerében.75 Ugyanez a kijelentés érvényes a ZalA-KAR
által az utóbbi években folyamatosan pályázott közmunkaprogramokra,
amelyek résztvevõi közül szerencsésnek mondhatja magát az, akit egy-egy
önkormányzati intézményben továbbfoglalkoztatnak.76 Tudjuk, hisz nem
helyi sajátosság, hogy az újratermelõdõ tartós munkanélküliség mérséklé-
sét, a munkaerõpiacon hátrányos helyzetû csoportok (képzetlen, nagyrészt
roma nõk, férfiak, fogyatékkal élõk) esélyeinek javítását szolgáló progra-
mok nagy erõfeszítést igényelnek és apró, kis léptékû eredményekkel ke-
csegtetnek – a Társulás alapítója nem megalapozatlanul beszél úgy: „egy
helyben topogunk”. Láthattuk azonban, hogy a munkanélkülieknek van
egy köre, éspedig a képzett, diplomás fiataloké/pályakezdõké, amely kör
számára a mind differenciáltabbá, összetettebbé váló, mind nagyobb kapa-
citásokat igénylõ (Szalai Júlia kifejezését kölcsönözve: iparággá terebé-
lyesedõ77) fejlesztési szféra egyre jelentõsebb felvevõ piacként mûködik, a
diplomás munkanélküliség mérséklésének fontos terepe. S ez nem kevés,
hiszen a térség egyik, majd minden társulási dokumentumban megfogal-
mazódó problémája a képzett fiatalok elvándorlása a gazdagabb megélhe-
tési lehetõségeket kínáló vidékek, városok felé, s az említett programok
egyik legfontosabb célja a fiatalok helyben tartásának elõmozdítása.
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A ZalA-KAR lehetõségei, eszközei a térség gazdaságának élénkítésére
korlátozottak, nonprofit, program- és projektfinanszírozású vidékfejleszté-
si szervezetként egyrészt annyit tehet, hogy együttmûködési (fejlesztési
nyelven partnerségi) hálózatát igyekszik kiterjeszteni a gazdasági, vállalko-
zói szféra szereplõire,78 másrészt, hogy a maga, vagy az általa alapított
egyesületek (Borút, Vendéglátók) pályázati forrásaival segítse a vállalkozók
különbözõ csoportjait. A „segítség” a kísérleti LEADER-programban jelen-
tette konkrét beruházások támogatását; a helyi terméket elõállító méhé-
szek, borászok, szeszfõzõk nyertek néhány millió forintot fejlesztéseikhez.
Az egyesületek tevékenysége a borúti, illetve turisztikai „szolgáltatások pi-
acra segítésének támogatása”: képzésekkel, tanulmányutak szervezésével,
ajánló kiadványok megjelentetésével, tájékoztató táblák elhelyezésével.
Noha többen ezt várnák, piacot sem a ZalA-KAR, sem az egyesületek nem
tudnak szerezni, ahogy természetesen arra sem vállalhatnak garanciát,
hogy a támogatott beruházások révén a termelõk piaci helyzete stabil ma-
rad. A LEADER-bõl támogatást nyert méhészek panasza volt, hogy a beru-
házást követõ évben romlottak az értékesítési feltételek. Fontosnak tartjuk
felhívni a figyelmet a léptékek problémájára; a LEADER helyi igényekre
szabott, viszonylag kis forrásigényû fejlesztéseket támogat, s ezért is jelent
lehetõséget a kisvállalkozások számára. Más, eredetileg a kis- és közepes
vállalkozások megerõsítését szolgáló szervezet, az MVA ma már olyan, jel-
lemzõen a vállalkozók informálását, piaci kapcsolatépítését szolgáló prog-
ramok bonyolítására pályázik, amelyek nemhogy a kistérségek, de a me-
gyék határait is átlépik, s ezekhez kapcsolódhatnak a térség vállalkozói, ha
idejük, kedvük s fõként anyagi erejük ezt megengedi.79

A borászokat, illetve a térségben mûködõ turisztikai szolgáltatókat ösz-
szefogó, segítõ egyesületek közül jelenleg a Zalai Borút Egyesület szekere
halad jobban.80 Az egyesülethez a szentgróti térségben „nagyok” és „kicsik”
egyaránt csatlakoztak; a borutasok szempontjából a jelzõk nem a termelés
volumenére vonatkoznak, hanem arra, hogy a boron kívül mást is kínál-e a
termelõ: szállást, kézmûvességet, lovaglást, sétakocsikázást – vagyis színes
turisztikai kínálatot. A Vendéglátók Egyesületének tagjai között (döntõen
jövedelem-kiegészítésben érdekelt magánszemélyek, ritkábban vállalkozók
vagy önkormányzatok) már kevesebben vannak azok, akik a szállásadáson,
„falusi vendéglátáson” túl mást is kínálni tudnának, õk panaszodnak arra,
hogy az egyesületi tagság nem hoz vendéget, forgalmat. Mindez rávilágít
arra a távolságra, ami a turizmushoz, mint reményteli fejlesztési potenciál-
hoz kötõdõ, meglehetõsen általános térségi elvárások és az ágazatban jelenlévõ
kínálat, színvonal, kapacitások, erõfeszítések között ma még fennáll. A Ven-
déglátók Egyesületének viszonylag kedvezõtlen megítélését, s korlátozott
mozgásterét valószínûleg az okozza, hogy egy olyan, a vállalkozók és a helyi,
kistérségi politika közötti közvetítõ szervezetrõl van szó, amely maga kíván-
ta, kívánja gerjeszteni a turisztikai vállalkozások mûködtetését. Ezzel szemben
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a közeli keszthelyi (Csite, 2001), és a kistérségen belül a kehidakustányi ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen típusú szervezetek akkor sikeresek,
ha a turizmus-iparban mûködõ vállalkozók maguk hozzák létre az össze-
hangolt fejlesztések és a hatékonyabb érdekképviselet megvalósítására.
A ZalA-KAR és egyesületeinek stratégiája a turizmusfejlesztés vonatkozásá-
ban sem más, mint az egyéb területeken: kisléptékû beruházások támoga-
tása, programdokumentumok készítése, koordináció és hálózatok építése
a térség szereplõi között.81

Visszatérve a léptékekhez: a külsõ befektetésekre való várakozás mellett
is a belsõ adottságokra alapozott építkezésre gondolhatnak a gazdaságfej-
lesztés mégoly szûk szegmensében gondolkodó szervezetek: „itt csak több
kis mozaikból lehet összerakni a helyi gazdaságot”.

„Ez itt egy nagy kakukktojás az egész.”

A 2005-ben többcélú kistérségi társulássá alakult ZalA-KAR Térségi Innová-
ciós Társulás programjai, fejlesztései közvetlenül vagy közvetve, a térség
egészét érintik, ez azonban nem jelenti azt, hogy a társulás szerezte forrá-
sokból a települések egyforma mértékben részesednének. A térségi projek-
tekhez való kapcsolódás nem kizárólag a települési és térségi szintû elkép-
zelések „kompatibilitásától” függ, már csak azért sem, mert kiforrott
településfejlesztési stratégiákkal ritkán találkozhatunk. A csatlakozás vagy
érdeklõdés, egyáltalán, a térségben való gondolkodásra való hajlandóság
az egyes önkormányzatok forrásaitól, vagyis az önrész biztosításának ké-
pességétõl és/vagy szándékától éppen úgy függ, mint a képviselõ-testüle-
tek és polgármesterek értékpreferenciáitól, nyitottságától. Mindezeket a
feltételeket végsõ soron a település nagysága, a helyi társadalom szerkeze-
te, ép vagy csonka, torzult mivolta, illetve a mindenkori jogi, költségvetési
szabályok határolta mozgástér egyaránt keményen alakítják/korlátozzák.

Az hát a kérdés, hogy az egyes aprófalvak, kistelepülések milyen jövõt
terveznek, vizionálnak, s abból, a jelen perspektívájából tekintve, mi látszik
realitásnak. Ha a jövõképek tartalmát nézzük, a turizmus, a munkahelyte-
remtés, a lakóhelyi szuburbanizáció, illetve a népességmegtartás, infrast-
ruktúra- és intézményfejlesztés egyaránt megtalálható. Ami a turizmust ille-
ti, olyan településeken – Kisgörbõn, Nagygörbõn, Kisvásárhelyen – is
megfogalmazódik megteremtésének óhaja, ahol még a falusi szobakiadás-
nak sincs elõzménye, hagyománya, ahol külföldiek vásárolták fel az ingat-
lanok nagy részét, megteremtve a maguk turizmusának önerõs infrastruk-
túráját. A balatoni üdülõövezethez tartozó, de a fejlõdõ keszthely-hévízi
térséghez csak gyenge gazdasági, társadalmi szálakkal kötõdõ (Csite, 2001)
Vindornyaszõlõsön magától értetõdõnek látszik az elképzelés, hogy egy
mesterséges tó, a Kovácsi-hegyen kialakított tanösvény, a tõzegláp, az épü-
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lõben lévõ erdei iskola majd szelíd kiegészítõként simul a balatoni kínálat-
hoz – már ha a Balaton-felvidéki Nemzeti Park is áldását adja a körvonala-
zódó tervekre, ami nem látszik közeli fejleménynek. 

A települések egyelõre korlátozottan létezõ saját turisztikai kínálatára
építõ tervek vagy inkább álmok mellett létezik egy másik, nagyobb szabású
turisztikai vízió is, amelyik a termálvízre alapozva gondol el olyan üdülõfa-
lut, amelyhez a vendégeket ellátó biogazdaság, sétálóerdõ, illetve egy alter-
natív energiahasznosítást bemutató oktatóterep kapcsolódik. A két közvet-
lenül érintett település Döbröce és Sümegcsehi; Döbröcén megfúrták a
kutat, s a hírek szerint kiváló ásványianyag-tartalmú termálvizet találtak,
minden egyéb bizonytalan. A termálvízre alapozott fejlesztésekkel kapcso-
latban két aggály merülhet fel. Az egyik a túlkínálatra, illetve a versenyre
vonatkozik. Hévíz, Zalakaros, Kehidakustány, Zalacsány mellé szeretne fel-
sorakozni Zalaszentgrót – s kérdés, a piacon versenyképesek maradnak-e
az említett települések, nem is beszélve a még csak formálódó tervekben
létezõ turisztikai beruházásokról. A másik aggály a szóban forgó beruházá-
sok volumenével függ össze, hiszen csak tõkeerõs külsõ befektetõk képe-
sek megvalósítani ezeket, s kérdéses/kétséges, hogy a forráshiányos telepü-
lések tudják-e, s milyen mértékben saját elképzeléseiket és érdekeiket
érvényesíteni a befektetõi érdek mellett, esetleg azzal szemben. Néhány
példa talán világosabbá teszi aggodalmainkat. A zalaszentgróti strand mel-
letti ingatlanfejlesztés történetének elsõ szakasza arra int, hogy nem min-
dig sikerül kiválasztani a megfelelõ befektetõt, ami azután késedelemhez
és így bevételkieséshez vezet. A döbröcei-sümegcsehi fejlesztés reménybeli
beruházója a megyében és az országban más nagy projekteket is visz, a
helybeliek gyanítják, hogy valahol a rangsor végén állnak. Végül meg kell
azt is említenünk, hogy térségi tapasztalataink szerint a kehidakustányi fürdõ-
és üdülõfejlesztés csak egy lehetséges olvasatban sikertörténet, egy másik-
ban a fürdõ gyors ütemû fejlesztése nem várt következményekkel is jár: az
õslakosok eladják ingatlanaikat, elköltöznek, s e folyamattal párhuzamosan,
Hollókõ vagy Szentendre példájára hajazva, a külsõ ingatlanbefektetõk, tu-
risztikai vállalkozók térnyerése megy végbe. Bármelyik olvasatot tartjuk is
relevánsnak (mindkettõt annak tarthatjuk), tény, hogy a jelentõs külsõ tõke
bevonásával megvalósuló fejlesztések nem várt, jelentõs változásokat is elin-
díthatnak, amelyek befolyásolására annál csekélyebb a helybeliek esélye,
minél kisebbek a települések, minél csonkább a társadalmuk.

A kistelepülések, aprófalvak elképzeléseiben a munkahelyteremtés, ér-
hetõen, nem szerepel közvetlenül a tervek között, noha természetesen a
turisztikai fejlesztéseknek, ha megvalósulnak, munkaerõ-piaci hatásai is
lesznek. A munkahelyteremtéssel járó beruházások feltételeinek kialakítá-
sában csak a kistérségi központ, Zalaszentgrót és Türje szerepérõl gondol-
kodhatunk, hiszen itt koncentrálódnak a meglévõ kapacitások, s itt kez-
dõdtek, zajlanak a befektetõk becsalogatását szolgáló fejlesztések (ipari
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terület, Ipari Park). Az infrastruktúra-fejlesztések vonatkozásában a falvak
nem panaszkodhatnak, a csatornán – és néhány elkerülõ úton – kívül min-
den megépült. Az útépítés kívül esik az önkormányzatok kompetenciáján,
s noha Óhídon dédelgetik egy térségi csatornaberuházás tervét, erre a fal-
vak krónikus forráshiányát tekintve, aligha mutatkozik reális esély.

A lakóhelyi szuburbanizációhoz kapcsolódó remények a Sümeghez közeli
falvakban, Mihályfán és Szalapán fogalmazódtak meg. Nem csupán e két falu
tervezi építési telkek kialakítását, Óhídon és Sümegcsehin elsõsorban a fiata-
lok helyben tartását szolgálja a parcellázás, de mindkét faluban megjelentek
városi kiköltözõk is. A zsákfalu, Kisvásárhely polgármestere is abban remény-
kedik, hogy megnõ azoknak a városiaknak a száma, akik értékelik a csöndes,
nyugodt környezetet, biztonságot. Ha már a szuburbanizáció esélyeit latol-
gatjuk, Sümegen valóban megkezdõdött a lakók kiaraszolása – Zalaszentgró-
ton a lakóhelyi szuburbanizáció mintha a városon belül zajlana –, de ezt a
vele szomszédos Csabrendek tudta kiaknázni, amelynek vezetése a várossal
közvetlenül határos területen kezdett intenzív parcellázásba. A kis lélekszámú,
népességét vesztõ Sümegen a közeljövõben aligha számíthatunk olyan szub-
urbanizációs bumra, ami a szóban forgó falvakban legalább fékezni/megállí-
tani tudná a jelenlegi demográfiai folyamatokat.

Ha az egyes települések helyzete, adottságai felõl latolgatjuk a nem oly
fényes jövõbeli esélyeket, a falvak között a törésvonal az aprófalvak és a
kistelepülések között – valahol az ötszáz lélek körül – húzódik. A legna-
gyobb faluval kezdve a sort, a kétezres Türjét elég sokan lakják, elég diffe-
renciált társadalmú, intézményekben, funkciókban gazdag ahhoz, hogy
munkahelyteremtéssel, idegenforgalommal egyaránt kacérkodó fejlesztési
elképzeléseihez adott esetben a maga erejét is hozzárakja, s valószínûleg
az marad, ami eddig is volt, lassan apadó népességû, de munkahelyet és
lakóhelyet egyaránt kínálni tudó falu, amelynek pozícióját, belátható idõn
belül, a bármilyen címkéjû kormányzati reformok sem rendítik meg.

A másik póluson, a száz lelket sem számláló, fogyó, elöregedett, intéz-
ményhiányos törpefalvak, Döbröce és Kisvásárhely saját erõként csupán
valóban szép és békés természeti környezetüket tudják felmutatni. E falvak
vezetõi „kapaszkodnak” minden lehetõségbe, az egyikük82 úgy gondolko-
dik, „jöjjön bármi”: városi lakos, alternatív szélenergia, ipari üzem, csak
végre mozduljon el valamerre az inga, a másik minden erejével azért küzd,
hogy a termálvíz kiaknázásához befektetõt szerezzen. Az elöregedõ, fogyó-
sorvadó társadalmú aprófalvak közül Szalapa, s a maradék intézményeiért
küzdõ Mihályfa a kedvezõtlen demográfiai, társadalmi tendenciák megfor-
dítását mindenekelõtt a közeli Sümeg gazdasági megerõsödésétõl várja,
Vindornyaszõlõs természeti-környezeti adottságai kihasználatlanok, a falut
csipkerózsika-álmából a balatoni térség felõl érkezõ idegenforgalom tudná
felébreszteni. Kisgörbõ és Nagygörbõ megüresedett, jobb sorsra, értelmes
hasznosításra váró ingatlanokkal rendelkezik. Bármi lesz is a falvak sorsa,
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jöjjön befektetõ, városi lakos, üdülni kívánó turista, ezek a törpe- és apró-
falvak a belsõ erõforrások: gazdasági potenciál, vállalkozások, munkahe-
lyek, intézmények, értelmiségiek, közösségek gyengesége vagy éppen hiá-
nya okán, csak külsõ erõktõl várhatják a kedvezõtlen folyamatok
megfékezését, vagy egy új ösvényre lépés esélyét.

Óhíd és Sümegcsehi, több mint hatszáz lelkes, a kilencvenes évek óta
szerény népességgyarapodást jegyzõ, (viszonylag) kedvezõ demográfiai
szerkezetû, épnek mondható társadalmú, intézményekkel felvértezett két
kistelepülés más-más adottságokkal, képességekkel sáfárkodott az elmúlt
években, a térségen belül is más-más pozíciót foglalnak el. Mégis, mindkét
falu rendelkezik olyan gazdasági és/vagy társadalmi és/vagy közösségi erõ-
forrásokkal, amelyek elég bõségesnek tûnnek ahhoz, hogy a megmaradást-
megerõsödést biztosítsák, s vonzó lakóhelyet kínáljanak helybelieknek és
beköltözõknek. Ami e falvak sorsát kedvezõtlen mederbe terelheti: egy
olyan rövidlátó politika, ami a hatékonyság oltárán feláldozza a ma még
életképes mikrokörzeti központokat és kistelepüléseket.

Jegyzetek

1 A Zalaszentgróti kistérség települései kilenc kistáji egységhez tartoznak, közülük a
kutatási terepül kiválasztottak: Türje és Zalaszentgrót az Alsó-Zalavölgyhöz, Szalapa,
Óhíd, Kisvásárhely a Marcal-medencéhez, Mihályfa a Pápa-Devecseri fennsíkhoz,
Sümegcsehi, Kisgörbõ, Nagygörbõ, Döbröce, Vindornyaszõlõs a Tátika-csoporthoz.
(Forrás: „Helyi Értéket” LEADER-jellegû Kísérleti Program. ZalA-KAR, 2004.)

2 „Sümeg érdekes város, hol emelkedik, hol süllyed.” A város polgármestere az egyik
emelkedõ idõszakként a 18. század derekát említi. Sümeg ekkor püspöki székhely,
Padányi Bíró Márton veszprémi püspök lakhelye, a megye vezetõ elitjét adó, pezsgõ
kisváros. (A 18. századi vonatkozásokhoz lásd Benda, 2006.) A szocializmus idõsza-
kában is volt egy felfelé ívelõ korszak, melyet a polgármester Halász Lászlóhoz kapcsol,
aki Veszprém megye építõipari vállalatát, a TANÉP-et irányította sikerrel, s közben a
fiatalok letelepedését ösztönzõ lakásépítéssel a várost is gyarapította. A szocializmus
idõszakában sem az egyházi múlt, sem a vállalati sikertörténet nem aratott osztatlan
elismerést, a TANÉP székhelyét áttették a megyeközpontba.

3 A középiskola és a kórház a város és a megye közös fenntartásában üzemel, itt mû-
ködik a megyei pszichiátria.

4 Sümeg a polgári közigazgatás megszervezésétõl Zala megye egyik járásközpontja volt,
s e pozícióját azután is megõrizte, hogy 1950-ben Veszprém megyéhez csatolták. Az
1971-ben elfogadott III. tanácstörvény megszüntette a járási tanácsokat, s helyükre
járási hivatalokat telepített, amit a korábbi járások összevonása követett. Ennek esett
áldozatul Sümeg is, a város járásközponti szerepe megszûnt, maga a Tapolcai járás
része lett. (Forrás: Helységnévtárak. Lásd még Beluszky, 1987, 1999; Hajdú, 1987.) A
„süllyedés”, a funkcióvesztés újabb korszaka harminc esztendeje tart.

5 A városi honlapon is így mutatkozik be Zalaszentgrót. (www.zalaszentgrot.hu)
6 Szentgrót járásközponti szerepét az 1870-es években nyerte el, de feltehetõen in-

tézményrendszerének gyengesége – sem adóhivatal, sem járásbíróság nem épült itt
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fel – játszott szerepet abban, hogy néhány év után megszüntették a járást, s csak az
1890-es évek végén alakították meg újra. (Hajdú, 1987:26–31) A két világháború kö-
zötti idõszakban ugyan megerõsítette központi pozícióit, a szocializmus idõszaká-
ban tényleges, majd a járások gyengülésével „elhagyott” (Beluszky, 1999:546) járási
székhely lett. 1984-ben a városkörnyéki igazgatási szint kialakításával egy idõben ka-
pott városi címet, aminek megalapozottságát szakértõk ugyan vitatták, de központi
szerepének erõsödését prognosztizálták. (Beluszky, 1987:86; Hajdú, 1987:109)

7 Zalaszentgróthoz 1950-ben a polgárváros Kisszentgrót, 1963-ban Aranyod és
Tüskeszentpéter, 1984-ben Csáford, Tekenye, Zalaudvarnok és Zalakoppány „csatla-
kozott”. (Forrás: Helységnévtárak.)

8 A népszámlálások tanúsága szerint a 20. század elsõ felében a külterületi szõlõhe-
gyeken jelentõs számú népesség élt. A késõbb Zalaszentgrót részévé vált falvak kö-
zött is kiemelkedik Csáford, ahol a népesség fele külterületen lakott. A hatvanas
években is több mint ezren éltek Csáfordon, a településrész lakóinak száma – a csá-
fordi részönkormányzat vezetõjének közlése szerint – ma alig haladja meg a három-
százat. A szõlõhegyek betelepedésének történetéhez lásd Benda, 2006a; Égetõ,
1994; Kovács, 1986.

9 Az 1860-as években a Zala folyó mellett megépített Batthyány-kastélyban fogyatékos
gyerekek általános iskolája és diákotthona mûködik, megyei fenntartásban.

10 A teljesség igénye nélkül: a városban mûködik a térséget ellátó szakrendelõ, zeneiskola,
gimnázium és szakiskola, családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat, okmányiroda, építés-
ügyi hatóság, rendõrkapitányság, a megyei munkaügyi központ, az MVA kirendeltségei,
ipartestület, ipari és kereskedelmi kamara, valamint civil, fejlesztõ szervezetek sora.

11 A megközelíthetõség problémája a buszjáratok hosszú menetidejével összefüggés-
ben fogalmazódik meg, néhány esetben az átszállás kényszere is a közlekedési gon-
dok között szerepel. Más típusú, s nem minden települést érintõ problémát jelent
az úthálózat, Vindornyaszõlõsnek lenne szüksége egy elkerülõ útra, hogy Szentgrót
közelebb kerüljön a faluhoz, a szomszédos Sénye azonban elzárkózik az õt is érintõ
fejlesztéstõl. Kisvásárhelynek is kellene út, a két szomszédos Veszprém megyei tele-
pülés, Gógánfa és Zalagyömrõ felé, akkor a térségi központ is közelebb kerülne. 

12 Beluszky Pál várostipológiájában a „majdnem város” kategóriába esõ kisvárosok kö-
zé Sümeget igen, Zalaszentgrótot nem sorolja. (Beluszky, 1999:332–333) Kutatási
tapasztalataink azonban arra intenek, hogy Zala megye legkisebb városa veszített
vonzáskörzeti erejébõl, mindenekelõtt gazdasági, munkaerõ-piaci vonatkozásban,
miközben a Balaton közeli kisvárosai e térségben is fontos hatást fejtenek ki.

13 Ahogy a falvak, úgy Zalaszentgrót is önhikis támogatásra szorul. A szentgróti polgár-
mester szerint a városnak éves szinten 50–60 millió forint többletköltséget jelent a
térségi feladatok ellátása, s ennek csak harmadát fedezi a központi támogatás. A vá-
ros (annak vezetõje) felõl nézve a központi szerepkör mintha inkább teher lenne. 

14 A ZalA-KAR kezdeményezõje az akkori türjei polgármester asszony volt, ez a tény is
a türjei központ mellett szólt. 1993-ban, az alakuláskor 14 település csatlakozott a
társuláshoz, köztük a kutatásba bevont falvak.

15 Egy városi politikus úgy emlékszik, hogy a felsõ (járási, megyei) pártvezetés Szent-
gróton éppen hogy jó ideig akadályozott mindennemû ipartelepítést, mondván,
dolgozzanak csak az emberek a mezõgazdasági nagyüzemekben.

16 „1952-ig, amíg a rend meg nem szûnt, szinte együtt lélegzett, élt a falu a prépost-
sággal, a templommal” – amely nemcsak a cselédeinek, de az iparosoknak is mun-
kát, megélhetést biztosított, magas szinten mûvelte a gazdálkodást, a szõlõkultúrát,
téglaszínt (gyárat) épített, s a községnek iskolát, óvodát. Az egyházi birtokok álla-
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mosítása után „minden leépült, tönkrement”. A cselédeknek juttatott földek az Ifjú
Gárda Téeszbe olvadtak, amely a Zalaszentgróti Állami Gazdasággal osztozott a haj-
dani prépostsági birtokon. A monostorban idõsotthont alakítottak ki, amely hosszú
évtizedek után, Zala megyétõl elõször a rendhez, majd 2004-ben a magyarországi
Kolping Egyesület fenntartásába került.

17 Az ún. svábok török utáni korban zajló betelepítése során Türjére döntõen iparo-
sok érkeztek, a telepes németek leszármazottai azonban már a múlt század elejére
elveszítették nyelvüket és identitásukat, csupán családnevek emlékeztetnek Türje
történelmének ezen idõszakára. A népszámlálási adatok tanúsága szerint Türje ipar-
ban foglalkoztatott népességének viszonylag magas arányával a 20. század elején is
kiemelkedett mezõgazdasági környezetébõl. 

18 Zalaszentgróton 1990-ben a munkahelyek száma 3582 volt, 2001-ben ezzel szemben
már csak 2621, vagyis 25% körüli a csökkenés mértéke. Míg 1990-ben a helyben dol-
gozók aránya 83, addig egy évtized múltán már csak 73%. Türjén az 1990-es 931-rõl
2001-re 763-ra, 18%-kal csökkent a munkahelyek száma. A helyben dolgozók aránya
ugyanezen idõszak alatt 76%-ról csökkent 74%-ra. (Forrás: Népszámlálások.)

19 1990 és 2001 között Óhídon a munkahelyek száma 267-rõl 172-re, 35%-kal, a hely-
ben dolgozók aránya 53-ról 47%-ra csökkent, a bejárók által betöltött munkahelyek
aránya ugyancsak apadt, 47-rõl 33%-ra. (Forrás: Népszámlálások.) A település lélek-
számát figyelembe véve mindenképpen egy erõs, mikrotérségi vonzással is rendel-
kezõ kistelepülésrõl beszélhetünk. Azok, akik helyben nem találnak kedvükre való
munkát, Zalaszentgrótra, Türjére, Mihályfára járnak, de innen indul a Flextronics
zalaegerszegi üzemének munkásjárata is. Óhíd munkahelyeire 10–15 kilométeres
körzetbõl, elsõsorban a szomszédos falvakból, az intézmények esetén esetleg Zala-
szentgrótról ingáznak. 

20 Az igazgatásban, oktatásban, egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók száma
megközelíti a harmincat, a két szóban forgó üzem körülbelül 90 embernek ad mun-
kát. A faluban természetesen mûködnek kisebb, családi, illetve legfeljebb néhány
embernek megélhetést biztosító kisvállalkozások is. 

21 Az olasz vállalat, a Balatoni Fa már a nyolcvanas évektõl bérelte a területet, így csak
a helyén maradt. Az Electroplan Termelõ Kft. tulajdonosai óhídi kötõdésûek, az
üzemvezetõ családjával visszaköltözött a faluba. E két nagyobb kft. mellett a vásár-
lók között volt egy kamionos vállalkozó, egy pulykatenyésztõ gazdálkodó, mindket-
ten helybéliek, s egy gyõri cég, amelyik a hajdani elektronikai üzemrész helyén
mézfeldolgozót épített. Családi okok miatt ez utóbbi vállalkozás megszüntette tevé-
kenységét Óhídon, jelenleg, némiképp borsos áron, eladásra kínálják az üzemet. 

22 „Az elõzõ telkeket, meg sem merem mondani, négyszáz négyszögöles telkekért 50
ezer forintot kértünk, és ott volt a víz, a villany, a gáz a telekhatáron.” Jelenleg
két ütemben, összesen 30 telek kialakítását tervezik. 

23 Amikor a hetvenes évek második felében be akarták fejezni a silótornyok építését,
kiderült, hogy az elõzõ téeszvezetés, ha készíttetett is, hátra biztosan nem hagyott
semmiféle tervet, s égen-földön nem akadt statikus, aki ki merte volna jelenteni,
hogy ha a toronyba bekerül kétezer tonna súly, nem dõl el valamerre. A siló nem bi-
zonyult tetszetõs stafírungnak, nem is kapkodtak érte a vevõk, ma is a téeszfelszá-
moló tulajdonában van. 

24 Amelyek ebben az aprófalvas térségben számottevõek, hiszen a települési önkor-
mányzat gesztorságával körzeti háziorvos, fogorvos mûködik Óhídon, valamint
gyógyszertár, megmaradt a postahivatal, a régi funkciók közül a pénzintézeti szûnt
meg, ma már nincs itt takarékszövetkezet. Ugyan csupán helyi jelentõséggel bír, de
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a községben van közösségi ház, ahol helyet kapott az Ifjúsági Klub is, a faluban két
bolt és három kocsma üzemel. 

25 Az 1950. január 1. I. Tanácstörvény a megyék közötti területátosztásokról is rendel-
kezett, s így Zala megye keleti fele, a Keszthelyi, Sümegi, Tapolcai és Balatonfüredi
járás Veszprémhez került. Ennek indoka a Balaton igazgatásának egységesítése volt.
(Hajdú, 1987:64) 1979-ben a Keszthelyi járás Keszthellyel együtt visszakerült Zalá-
hoz. „Azelõtt Veszprém megyének voltunk a széle, ma meg Zala megyének vagyunk
a széle. Egyiknek is a szélén voltunk, meg a másiknak is. Zala megyének kellet-
tünk, hogy legyen Balaton-partja.” A széli helyzet állandóságán, a Sümeghez való
történelmi kötõdésen túl, az itt élõk úgy vélik, ez a határ menti fekvés az egyik oka
annak, hogy a szocializmus hosszú évtizedei alatt a térség egészét elkerülték a me-
gyei fejlesztések, s hogy a központi források Zalaegerszeg és Nagykanizsa, valamint
Lenti fejlesztését szolgálták. (Kulcsár et al., 1991:104)

26 A történeti forrást a helységnévtárak jelentették.
27 A 19–20. század fordulóján Kisgörbõ a zalaszentlászlói körjegyzõséghez tartozott

ugyan, de 1908-tól stabilan tartotta pozícióját. Vindornyaszõlõs ugyancsak a zala-
szentlászlói, Nagygörbõ a mihályfai körjegyzõséghez tartozott eleinte, majd kiala-
kult a status quo. 

28 Sümegcsehi a 19–20. század fordulóján a bazsi körjegyzõséghez csatlakozott, de az
elsõ világháborút követõen maga válik körjegyzõségi székhellyé. 

29 Noha a törvény az 500 léleknél nagyobb települések számára rendelte el az önálló
tanács megalakítását, az ennél kisebb települések is kiszakadtak korábbi igazgatási
kapcsolataikból. (Lásd ehhez Hajdú, 1987:68–69; Kulcsár et al., 1991:104–107.)

30 Az OTK-val szemben megfogalmazott kortárs és késõbbi kritikákhoz a teljesség igé-
nye nélkül lásd Beluszky, 1992; Juhász, 1988; Kovács, 1990.

31 A kisgörbõi Béke Mgtsz magába olvasztotta a döbröcei Rákóczit, a nagygörbõi Szabad-
ságot, a vindornyaszõlõsi Március 1-et. A mihályfai Dózsához került a szalapai Búzaka-
lász és a kisvásárhelyi Béke földterülete, tagsága, míg az óhídi Vörös Csillagnak a
sümegcsehi Virágzót sikerült bekebeleznie. Tíz évvel késõbb következett be az óhídi
és mihályfai közös téeszek egyesítése is. A hatvanas évek elején a tüskeszentpéteri
Zalagyöngye és a zalakoppányi Béke olvadt a szentgróti Új Barázdába, a hetvenes
években került sor a csáfordi Haladás, a zalaudvarnoki Rákóczi és a tekenyei Új Év be-
olvasztására. (Forrás: Veszprém és Zala megye Statisztikai Évkönyvei, 1959–1969.) 

32 Hozzá kell tennünk, hogy az 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési Koncep-
ció nyomán kialakított településhierarchiában sem Óhíd, sem Kisgörbõ nem kapott
központi szerepkört. Zalaszentgrót részleges középfokú, míg Türje alapfokú köz-
pont lett az új rendszerben. (Forrás: Helységnévtár, 1977.)

33 A tagozatok megosztására forráshiány miatt kényszerült a két falu, egyikben sem
volt, s ma sincs megfelelõ épület egy nyolcosztályos iskola befogadására.

34 Posta a székhelytelepülésen és Vindornyaszõlõsõn mûködött, utóbbin megmaradt
egy ún. kultúrház, amit a közös tanács idején egyszer meszeltek ki. A kilencvenes
években a társközségek törekedtek arra, hogy olyan többfunkciós tereket, faluházakat
alakítsanak ki, amelyekben helyet kap az önkormányzat, az orvosi rendelõ, esetleg
rendezvények tartására alkalmas nagyobb terem, Döbröcén pedig erdei iskola is. 

35 A kisgörbõi iskola, óvoda megszûnésével járó szülõi döntésekben két, nem egyfor-
ma súlyú érvvel találkozhattunk. Akik szentgróti vagy hévízi iskolába íratták gyere-
keiket, a városi iskolák bõségesebb tantárgyi, szabadidõs kínálatát hozták fel érv-
ként, azt is hallhattuk, hogy nincs értelme a környékbeli falusi iskolákat választani,
hiszen néhány éven belül úgyis a kisgörbõi sorsára jutnak. A másik oldalon viszont
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jóval többen fogalmazták meg azt a véleményüket, hogy a városi iskolákban nem tö-
rõdnek eleget a falusi, eleve hátrányosabb körülmények közül érkezõ gyerekekkel,
az a szóbeszéd is terjedt, hogy a hévízi iskolában külön osztályba terelik a falusia-
kat. Ezt érintett szülõk cáfolták. 

36 2005-ben a Zalaszentgróti kistérségben 10 iskola és 13 óvoda mûködött önkor-
mányzati fenntartásban, egy általános iskolát a katolikus egyház tartott fenn. Az is-
kolák közül négyet, az óvodák közül hetet egyetlen önkormányzat mûködtetett.
(Forrás: A közoktatás fejlesztése Zalaszentgrót kistérségben. Qualitas T&G Kft. Sze-
ged, 2005.) Az önállóan mûködtetett intézmények fenntartói nem voltak hajlandók
társulásra lépni, így egyáltalán nem jogosultak a többlettámogatásra, a két vagy
több település által fenntartott intézmények viszont nem tudták teljesíteni a több-
lettámogatáshoz szükséges létszámokat. A Zalaszentgróti kistérségben mindössze
egy iskola jogosult a kistérségi többletnormatíva lehívására, azt is csak addig, amed-
dig az összevont alsós osztályokban tanuló diákok felsõbe nem kerülnek, mert ösz-
szevont osztályokat ott már nem honorálnak többlettámogatással. 

37 A nehézségek illusztrálásához egy adalék: Mihályfa az egyetlen a kutatásba vont apró-
falvak, kistelepülések között, ahol nincs falugondnoki szolgálat, forráshiány miatt
nem pályáztak rá. Mihályfa polgármester asszonyával és a körjegyzõvel, Kisvásárhely
polgármesterével Kámán Éva készített interjút.

38 Végül a két óvónõ egyikét küldték el, akinek szerencsére Óhídon tudtak állást kínálni.
S azzal, hogy Óhídról egy szülõ Mihályfára íratta a gyerekét, meglett a következõ tan-
évre a bûvös 14 fõs csoportlétszám.

39 Kisgörbõ és Nagygörbõ csatlakozásáig az iskola fenntartásához a települések lakos-
ságarányosan járultak hozzá, eszerint Óhíd 46, Mihályfa 31, Szalapa 18, Kisvásárhely
5%-ot fizetett. A két Görbõtõl – ahonnan csak néhány gyerek jött át az óhíd-mihály-
fai iskolába – az elsõ évben nem kértek hozzájárulást. A jelenlegi rendszer az érin-
tettek szerint Óhídnak kedvez, míg a kisebb települések az intézménybe járó gyere-
kek után megállapított kiegészítésben érdekeltek. A 2006/2007-es tanévtõl a
társtelepülések nyomására áttértek erre a finanszírozási módra. 

40 „’90-ben elment Sümegcsehi, még a közös tanács idején. Az önállóságuk! Ez az
önállóság-felfogás, ez! Õk azt sérelmezték, hogy a községi közös tanács idején õk
kevesebb fejlesztésben részesültek, mint a többi. ’92 január elsejével elment Mihály-
fa, Kisvásárhely. A testületek úgy gondolták, hogy ezzel tudják az önállóságukat
megteremteni. Ennek nem volt értelme már az önkormányzati rendszerben, mert
minden önkormányzatnak külön bankszámlája volt, egymáshoz semmi közük
nem volt, csak közös igazgatásban [voltak]. Így kreáltak maguknak új hivatalo-
kat, hatalmas költségvetéssel, amit most nyögnek a falvak, mert az öt község fel-
adatait ugyanúgy el tudná látni egy hivatal, amit most belepumpálnak a két plusz
hivatalba, abból tudnának fejleszteni” – vélekedett Óhíd körjegyzõ asszonya. 

41 A 2004/2005-ös tanévben a 145 diák 36%-a volt roma származású. Az sni-s gyerekek
(a roma diákok mindegyike az, de nem minden sni-s gyerek roma származású) integrált
oktatása 2003 óta folyik az iskolában. Az igazgatóval Baumann Tímea készített interjút. 

42 A Sümeg környéki kuriális, nemesi-közbirtokossági falvak sorába tartozott Mihályfa is.
(A község 18. századi történetéhez lásd Benda, 2006.) A kisnemesi családok utódai
elparasztosodtak, a Mihályfára telepedett, s itt gazdálkodó falugazdász szerint
„gõgös, büszke parasztok” lettek. Ez az ítélet él a környékbeli falvakban is, ahonnan
a gazdák gyakran fogadtak cselédeket, napszámosokat – e kapcsolatok történeti be-
ágyazottságáról, a falvak közötti mozgásról is tudósít Benda Gyula. A közös óhídi téesz
egyik volt vezetõje pedig úgy emlékszik, hogy a téeszvezetésnek nehéz volt betörni
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a mihályfai tagságot, amelyik energiáját, munkaidejét a háztáji, és nem a közös gaz-
daságnak szentelte. Ilyen probléma, emlékezete szerint, a volt uradalmi falvakban
élõ tagokkal nem volt. 

43 Juhász Pál különbözõ tanulmányaiban használja ezt a fogalmat. (Lásd Juhász 1986,
1988; Juhász–Kovács, 1988.)

44 A nagygörbõi, kisgörbõi, sümegcsehi roma családokkal Baksa Veronika, Bauer Vik-
tória, Gulyás Judit, Kenessei Katalin, Vörös Zsófia készített interjúkat. 

45 Lásd a sümegcsehi esettanulmányt. Az egyik törpefalu polgármestere restelkedve
vallotta be, hogy a nyolcvanas évek második felében, a község elöljárójaként, mivel
addig egy cigány sem lakott a faluban, nem akarta aláírni azt a papírt, ami a letele-
pedni vágyó cigány házaspár ingatlanvásárlásához kellett. A párttitkár figyelmeztette,
hogy kötelezõ az aláírás, mert a családfõnek van munkahelye. 

46 Kertesi és Kézdi 1992-es, általános iskolai adatokra támaszkodó becslése szerint a
kisgörbõi iskolakörzethez tartozó településeken élõ romák aránya 6,6%. A körzetet
alkotó települések között Kisgörbõn és Nagygörbõn éltek, nem nagy számban és
arányban cigány emberek; a magukat 1990-ben cigánynak vallók, illetve a Cigány
Koordinációs Bizottság által cigányként nyilvántartott népesség száma lényegében
megegyezik. Kisgörbõn 33 (a népesség 14,5%-a) Nagygörbõn 47 (17,6%) cigány élt
az 1990-es népszámlálás adatai szerint. (Kertesi–Kézdi, 1998) A 2001-es cenzus során
Kisgörbõn 46 (18%), Nagygörbõn ellenben már csak 16 ember (6,4%) fejezte ki kö-
tõdését a cigánysághoz. Nagygörbõn a polgármester, illetve a helyi roma vezetõk
szerint valamivel magasabb, 20% körüli a valós arány. 1990-ben Kisgörbõn a magu-
kat cigánynak vallók egyúttal mindannyian cigány (beás) anyanyelvûnek is mondták
magukat, ezzel szemben a szomszéd községben mindössze alig 6%-nyi roma nyilat-
kozott úgy, hogy nem magyar az anyanyelve. Türjén az iskolai becslés szerint 11,8%,
a népszámlálási adatok alapján 6–8% a cigányok aránya, Zalaszentgróton nem éri el
a 2%-ot. Óhídon, ahol mindössze kilencen vallottak kötõdésükrõl, többre becsülik
számukat és arányukat. 

47 Az egyik háromgyerekes kisgörbõi családban fölmerült az a lehetõség, hogy a 2005-
ben végzett, s a bezárásra ítélt általános iskola egyik legjobb tanulójaként számon
tartott fiúgyermeket a Gandhi Gimnáziumba küldik. Végül mégis a jó hírnevû keszt-
helyi közgazdasági szakközépiskolába megy. Anyja féltette, s azt sem szerette volna,
ha gyermeke „csak cigányok között van”. 

48 S nem csupán azért, mert ahogy mindenki mondja: a piac beszûkült, a konkurencia
megnövekedett, s így a korábbi haszonnak csak töredékével, mondjuk, felével szá-
molhatnak a lomizók. A panasz ellenére azért a fiatalabbaknak még megéri lomizni.

49 2005-ben Szalapán 254 ember lakott, Döbröcén 80. Noha Szalapán mintha folyama-
tos lenne a kis növekedés, Sümegre is költözött innen egy-két család. 

50 Polgármesterek, helybéliek egybehangzóan állítják, hogy a külföldiek ingatlanvásár-
lási bumjának vége, a kilencvenes évek elején még élénk volt a forgalom, érdeklõ-
dés, ma már csak elvétve bukkannak fel vásárlók.

51 E tárgykörben Baksa Veronika készített interjúkat Kisgörbõn, Nagygörbõn és Sümeg-
csehin. 

52 Polgármester, kocsmáros egyaránt akadt a „szerzõk” között. 
53 Az alpolgármester asszony és a falugondok úgy nyilatkozott, hogy csupán egy csa-

láddal van baja az önkormányzatnak és a falubelieknek, a többieket gond nélkül el- és
befogadták. 

54 Szalapán és Óhídon az újonnan betelepedõ romák tehát döntõen nem szegények,
nem a szociális ellátórendszer kliensei. 
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55 Az agrárágazat megyei szintû összehasonlításához lásd Kovács–Kovács–Bihari, 1998,
a háztáji kisüzemi termelés visszaszorulásának okaihoz elsõsorban Laki, 1997, 2002. 

56 Az agrárdominanciájú, iparban szegény Zala megyében a kõ-, föld- és agyagipari vál-
lalatok viszonylag nagy számban voltak jelen, egy 1936-os gyáripari felmérés szerint
a megyében 13 kõbánya mûködött, a statisztika Sümeg mellett Nagygörbõt is fel-
tüntette. (T. Mérey, 1979:183)

57 A melléküzemágakról részletesebben lásd a Pest megyei kutatásokat. (Bihari–Kovács–Vá-
radi, 1996)

58 A Zalagro Rt.-nek Szentgróton, Türjén és Szalapán vannak mûködõ telepei, bérelt
földjei 16 település határában helyezkednek el.

59 S egy falugazdász fogalmait használva, itt is megjelentek a „hobbilegények”, orvo-
sok, eszes emberek, akik idegenként érkeztek a térségbe, néha „csalárd módon”
szerezve birtokot, és a „szélhámosok”, térségi vállalkozók, akik hobbiból, vagy, hogy
vadásztársasági tagok lehessenek, földet vesznek, néhány száz hektárt, és azon
mûkedvelõsködnek. 

60 Ennek egyik jele a foglalkoztatási kapacitások összeszûkülése: a kutatásba vont tele-
püléseken két kivétellel 2001-re 10% alá csökkent a mezõgazdaságban foglalkozta-
tottak aránya. A két kivétel a törpefalu Kisvásárhely (12,5%), és az aprófalu Szalapa
(a meglepõen magas 25,2%-kal) – az arányok mögött nagyon alacsony számok
húzódnak.

61 Természetesen a Zalai Borúthoz kapcsolódó és turizmusban is gondolkodó, tõkével
rendelkezõ, fejlesztõ borászokkal is lehet találkozni a térségben, de õk elsõsorban
Zalaszentgróton gazdálkodnak. E szõlész-borász vállalkozói csoport képviselõivel az
aprófalvakban, kistelepüléseken nem találkoztunk.

62 A Balatoni Fa Kft.-rõl, mint jelentõs helyi/mikrotérségi foglalkoztatóról már tettünk
említést. A kft. egy észak-olaszországi cégcsoport tagja, az óhídi kapacitások 90%-a a
cégcsoport igényeit szolgálja ki. Vezetõi, tulajdonosai beágyazódnak a helyi viszonyok-
ba, négy alkalommal is megvendégelték Vízkeresztkor a teljes falut, s kezdeményezték
már az olasz központnak helyet adó város és Zalaszentgrót partnerkapcsolatát. 

63 A Zalaszentgróti Foglalkoztatási Paktum keretében vizsgálat készült többek között a
kistérségi vállalkozások helyzetérõl. 100 vállalkozót kerestek fel kérdõívvel, 26 in-
terjút készítettek társadalmi és civil szervezeteknél, szakmai szövetségeknél. A fel-
mérés szerint a vállalkozók nem elégedettek helyzetükkel, és alacsony körükben a
beruházási kedv. A problémák forrásaként a vállalkozók a rossz piaci helyzetet, a ke-
reslethiányt, konkurenciát, valamint a tõke- és pénzhiányt jelölték meg. Forrás: Zala-
szentgrót és térsége vállalkozói társadalmi-gazdasági beágyazottságának vizsgálata.
www.zfp.hu. Az aprófalvak vállalkozásairól Sebõk János írt szemináriumi dolgozatot:
Kis falvak és kisvállalkozók. Egy észak-zalai kistérségi kutatás tapasztalatai. 2005.

64 Az MVA országos hálózatának Zala megyei láncszemét 1992-ben a megyei önkor-
mányzat hozta létre, a Zalaszentgróti kistérségben 1994-tõl mûködik irodájuk, ami
kezdetben Türjén kapott helyet, majd Zalaszentgrótra költözött.

65 A jelenleg 6 millió forintos maximális összegû támogatás a banki feltételeknél ked-
vezõbben – mindössze 20% saját erõt igényel –, és egyszerûbb adminisztrációval ve-
hetõ igénybe beruházásra, forgóeszköz-fejlesztésre.

66 A térségi vállalkozások fele Zalaszentgróton mûködik, és az MVA itt létesítette hat
induló vállalkozásnak helyet biztosító inkubátorházát is. Az inkubátorházban is
szentgróti kis szolgáltatók telepedtek le, illetve a térségen kívülrõl, Zalaegerszegrõl
és Budapestrõl jött egy-egy vállalkozás. Az inkubátorház második fázisára már nem
volt pályázati forrás, így nem valósult meg a terv: a térségi fejlesztõ társulás, a Keres-
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kedelmi és Iparkamara, az MVA egy épületbe költöztetése és az egyablakos szolgál-
tatás kialakítása.

67 A Zalaszentgróti kistérségben Zalacsány az egyetlen település, amelyen fõútvonal
halad át, a Keszthelyt Zalaegerszeggel összekötõ 76-os út. 

68 A munkanélküliségi mutatók a zalaegerszegi és a keszthelyi térségben a legkedve-
zõbbek, tartósan a legrosszabbak a letenyei kirendeltség területén. A lenti és a
szentgróti kirendeltség váltakozva, hol a második, hol a harmadik legrosszabb mu-
tatót produkálja a megyében.

69 A társulás mûködésének eredményességét számokkal is érzékeltethetjük; 1993 óta
kb. 600 millió forint értékben hozott fejlesztési forrásokat a térségbe, közel 90 pro-
jektet, programot bonyolított le. Emellett a társulás által alapított szervezetek önál-
lóan is szereztek forrásokat, valósítottak meg projekteket. A teljesség igénye nélkül
néhány példa. A társulás egyik, közel 200 milliós PHARE-programja (Revitalizáció a
Zala-kanyarban) eredményeként kezdõdött meg a zalaszentgróti termálfürdõ vala-
mint a dötki ökológiai tájközpont építése. Az eddigi legeredményesebb program-
nak a társulás menedzsmentje a kísérleti LEADER-programot tekinti. A 32 millió fo-
rintos költségvetésû program keretében a térségben élõ gazdálkodók, vállalkozók,
kézmûvesek, önkormányzatok és intézményeik, civil szervezetek nyertek támogatást
fejlesztéseikhez. 2005-ben a Társulás pályázott a LEADER+ forrásra is, s eredmény-
nyel: a térségbe érkezõ és szétosztható fejlesztési forrás, a társulási önrésszel
együtt, valamivel több, mint 120 millió Ft. 

70 Miután Türjén mást választottak polgármesternek, a Miniszterelnöki Hivatal menedzse-
reként dolgozott a ZalA-KAR-nál, 2007-tõl a többcélú kistérségi társulás munkaszer-
vezetének vezetõje. 

71 A Zalai Falvakért Egyesület programjának köszönhetõen került a ZalA-KAR-hoz a tár-
sulás jelenlegi vidékfejlesztési menedzsere, a Borút Egyesülethez a titkára. A ZFE
bonyolítja le azt a programot, amelynek keretében a megye összes kistérségi társu-
lásához ún. esélymenedzsereket helyeznek ki, akiket, ha beválnak, a társulások to-
vább foglalkoztatnak. Az ún. Hazatérés-programra (a ROP-on belül) a CELODIN pá-
lyázott sikerrel; munkanélküli diplomás fiatalok (nyolcan) helyezkednek el a
hálózathoz tartozó nonprofit szervezeteknél (CELODIN, Vöröskereszt, ZalA-KAR) és
néhány önkormányzatnál, ahol a feladatuk pályázatfigyelés, pályázatok írása.

72 A ZalA-KAR által alapított szervezetek közül a szociális és gyermekvédelmi alapellá-
tási feladatokat ellátó TÉGY Kht. tevékenysége személyi változások, kapacitáshiány
okán integrálódott a zalaszentgróti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Köz-
ponthoz, a feladatellátás tehát nonprofit szervezettõl teljes egészében költségvetési
intézményhez került. Az elképzelések szerint a TÉGY a jelenleg zajló térségi prog-
ram, a Foglalkoztatási Paktum majdani fejlesztési projektjeinek megvalósításáért fe-
lelõs szervezet lesz. 

73 A szociális földprogram pályázati anyagának elkészítését, a térségi koordinálást és le-
bonyolítást a mai napig a kht. végzi, míg a ZalA-KAR megyei területfejlesztési források-
ból pályázott az önkormányzatok számára szükséges gépek, eszközök beszerzésére. 

74 Az elsõ ilyen az általános iskolát be nem fejezett, elhelyezkedni nem képes fiatalo-
kat célzó „Neked 8, nekem 8?” program volt, amely aztán az Országos Foglalkoztatá-
si Közalapítvány Újrakezdési programjának mintájául szolgált. 

75 Az elhelyezkedést az egyes térségi programok összehangolásának nehézségei, hadd
ne mondjuk, lehetetlensége is hátráltathatja. A 2005-ös kutatás idején zajló „Cél és
lehetõség” címet viselõ uniós projekt keretében a résztvevõ, zömmel roma munka-
nélküliek egy része befejezhette az általános iskolát, s mindannyian hulladék-feldol-
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gozói szakmát szerezhettek. Ez a szakmai képzési program a kistérséghez tartozó
Zalabérre tervezett regionális hulladéklerakó igényeihez igazodna, ám, noha az er-
rõl szóló döntés már néhány éve megszületett, még egyetlen kapavágás sem esett
Zalabéren. Mihez is kezdenek majd a képzettségükkel a program résztvevõi? 

76 Lényeges különbség, hogy a különbözõ uniós programokban lehetõség van képzett-
ség, illetve OKJ-s szakma megszerzésére, ami a közmunkaprogramokra nem jellemzõ.

77 Szalai Júlia a helyi szintû szegényellátással összefüggésben használta az idézett kife-
jezést. (Szalai, 2005)

78 A Foglalkoztatási Paktum, amelyre a ROP keretébõl kapott a Társulás támogatást, a
munkanélküliség kezelését s egyúttal a térségi gazdaság élénkítését célozza, a leg-
fontosabb munkaadók, vállalkozások, önkormányzatok és intézmények, civilek kö-
zötti együttmûködés létrehozásával. A Paktum keretében eddig a nõkre, fiatalokra,
hátrányos helyzetû munkavállalói csoportokra, a vállalkozói körre vonatkozó, kér-
dõíves felméréseken alapuló helyzetelemzések készültek, amelyek az érintettek vé-
leménye alapján ajánlásokat is megfogalmaznak a Paktum számára. A remények sze-
rint a Paktum eredményeként egy következõ tervezési idõszakban konkrét
projektek, programok megvalósítására pályázik a Társulás. 

79 Példaként említhetjük az MVA által pályázati segítséggel létrehozott Pannon fa- és bútor-
ipari klasztert, amelyen keresztül az ágazat vállalkozói többek között nemzetközi kiállí-
tásokon, üzletember-találkozókon vehetnek részt. Mindehhez azonban önerõ is kell,
csak a jelentõsebb, tõkeerõs, fejlesztésekben érdekelt nagyobb vállalkozások érdeklõd-
nek ezen szolgáltatások iránt – vagyis alig négyen-öten a Zalaszentgróti kistérségben.

80 Az egyesület a Balaton Melléke Borvidék termelõit fogja össze, összesen hatvan ta-
got számlál. A borvidékhez négy körzet tartozik: Pakod-Zalabér, Zalaszentgrót és
környéke, Zalakaros és környéke, Csörnyeföld és környéke (Mura-vidék); az egyesü-
let megyei hatókörû szervezet.

81 A 100 millió forintos támogatással járó LEADER+ keretében a gazdaság-, illetve turiz-
musfejlesztést célzó intézkedések között a helyi termékek elõállítása, továbbfejlesz-
tése, piacra jutásának elõsegítése mellett a gazdasági szereplõk integrációjának,
együttmûködésének elõsegítése, valamint térségi turisztikai terv készítése, turiszti-
kai szolgáltatások elindítása szerepel.

82 2006-ban új polgármestert, ezúttal nõt választottak a kisvásárhelyiek, aki a közösség
megerõsítését tartja fontos feladatának.
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SZIJÁRTÓ ZSOLT

„…olyan ez a hely, mint egy igazi
Bermuda-háromszög…”
Nagygörbõi perspektívák

Bevezetés

Ez a mesebeli névvel rendelkezõ település, noha közigazgatásilag kétségkí-
vül létezik, nem szerepel a kurrens területfejlesztési térképeken; a környék
fontosabb döntéshozói, kistérségi menedzserek, környékbeli polgármeste-
rek csak némi fejtörés és szelíd noszogatás után, mindig az utolsók között
említik a falu nevét mint a térség többszörösen is periferikus helyen és
helyzetben lévõ tartozékát. A külvilág – a környezõ nagyobb helyek, a válta-
kozó felállású kistérségi társulások – számára ez a település szinte észrevehe-
tetlen; egy „mozdulatlan” falu képét jeleníti meg, ahol az elmúlt évtizedben
nem történt semmi fejlesztés, amely állandóan kimarad a pályázatokból,
s amely fölött szinte észrevétlenül elrepült a rendszerváltás másfél évtizede.

Ugyanakkor, ha valamilyen formában mégis felidézõdik a hely, akkor
nincs megállás, egymást követik a különbözõ történetek az elmúlt tíz–tizen-
öt évbõl, amelyek mind hasonló rugóra járnak: az egység és az egyetértés
hiányáról, lemondásokról, obstrukciókról, elõrehozott választásokról szá-
molnak be – ez a másik kép, amely Nagygörbõrõl a környezõ települések
vezetõinek szemében él. Az utóbbi jó évtized helyi közéletét szinte folya-
matos és hangos botrányok, konfliktusok – és az ezzel együtt járó döntés-
képtelenség – jellemzik, melyek miatt a falu képtelen bekapcsolódni bár-
milyen fejlesztési folyamatba, megküzdeni számos gazdasági, társadalmi
problémájával. Ahogyan egy szomszédos település vezetõje megfogalmazta:
„Nagygörbõ, lám, hiába akarnak rajta segíteni, nem hagyja magát, állan-
dóan bajt kavar.”

Ha így nézzük, akkor Nagygörbõ egy – sikeresen pályázó kistérségen be-
lül – sikertelenség-történetet jelenít meg, amely a különbözõ fejlesztési po-
litikák, technikák strukturális „vakfoltjait” mutatja; azt, amit Jacques Lévy
francia történész így fogalmazott meg: „A térbeli önazonosságok, a helyek
ellenállása az anyagi erõkéhez hasonló súllyal hathatnak.” (Lévy, 2002:28)
De másra is példa: a (fejlesztések mögötti, politikailag definiált) egység és
a (térben magában benne rejlõ) sokféleség küzdelmére. „A területfejlesztés
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nem – de mennyire nem – a »tér mérnökeinek« egyszerû munkája, hanem
mindenekelõtt a vezetõk egyfajta önigazolása és – tágabb értelemben – an-
nak egyik aspektusa, hogyan csináljunk egyet a sokféleségbõl, egyetértést
az egyet nem értésbõl: ezzel máris a politikai hitvallás lényegéhez érkez-
tünk.” (Lévy, 2002:29)

A település két fontos és jól megfigyelhetõ jellemzõje – relatív láthatat-
lansága, illetõleg közéletének diszfunkcionális harsánysága – nem puszta
véletlenek, hanem szorosan összekapcsolódó, történetileg kialakult, társa-
dalmilag-kulturálisan determinált, az adott lokalitás sajátosságát meghatá-
rozó tényezõk. Ez a két, a lokalitás mindennapi életét és reprezentációs
formáit egyaránt definiáló jellegzetesség valamilyen mélyebb – s talán kutatás-
módszertanilag is fontos – összefüggésre is ráirányítja a figyelmet, hiszen
az emberi észlelés/érzékelés nagy területét is felidézi elõttünk. 

Hogyan érzékelhetõ/észlelhetõ egy település, milyen (akár egymástól eltérõ)
nézõpontokat kínál fel a külvilág és saját lakosai számára, milyen múltbeli
történéssorok állnak a képek mögött, felajánlanak-e identifikációs lehetõsé-
geket a különbözõ csoportok számára – ez az érem egyik oldala. Illetve,
hogy a lokalitásban (és a lokalitásról) zajló különbözõ diskurzusok – az instru-
mentalizált, neutrális fejlesztõi kinyilatkoztatások, a nehezen artikulált, emo-
cionális közéleti szövegelések, a bizonytalanul felszínre hozott, habozva el-
mondott emléktöredékek – miképpen hoznak létre egy szöveguniverzumot,
amely ugyancsak meghatározza a lokalitás reprezentációs formáit.1

Jelen tanulmányban2 fõként abból szeretnék kiindulni, hogy az észlelé-
sen keresztül miképpen formálódik egy lokalitás képe, s ez miképpen hoz-
za létre a hely térbeli önazonosságát. Ez a kiindulópont ugyanakkor fontos
szerepet játszik a vizsgált település közelmúltjának és jelenének megérté-
sében. Hogyan, milyen perspektívákon, kategóriarendszereken keresztül
észlelik a különbözõ társadalmi csoportok (a helyi társadalom rétegei, a
kistérségi fejlesztõk, a környezõ települések vezetõi stb.) az adott lokalitást;
milyen összetevõi, történeti gyökerei vannak a hely így létrejövõ tablójának;
hogyan interpretálják, sajátítják ezt el/ki különféle társadalmi csoportok;
milyen magyarázó erõvel rendelkezik a településen zajló folyamatokat illetõen?

A mûvészettörténet és az esztétika perspektívának nevezi ezt az integrált
képet létrehozó imaginációs eszközt; olyan szimbolikus formának, szerkezet-
nek,3 amely képes szintetizálni a lokalitás egymás mellett létezõ összetevõit:
a szereplõket, a helyszíneket és az eseményeket. A köznyelvben is meglehe-
tõsen gyakran használt „perspektíva” fogalom ugyanakkor nem csupán az
észlelés vázát kínálja fel, hanem mindeközben „térbeliesít”; létrehozza annak
a térnek az alapstruktúráját, amelyen belül az egyes elemek jelentõségre
tesznek szert. Azaz – a kurrens társadalomelméleti megközelítések (Giddens,
Soja, Appadurai) kiindulópontjának megfelelõen – számot vet a társadalmi
rendszerek, kapcsolatok térbeli dimenziójával. A perspektíva továbbá naturalizál;
a természetesség, a magától értetõdöttség jegyeivel ruházza fel az adott loka-
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litás-tablót, elfedi a háttérben álló különbözõ történeti-társadalmi konstruk-
ciós folyamatokat, amelyeknek létrejöttét köszönheti. Végül a perspektíva
nem csupán tér-kategória, hanem idõvonatkozásokat is magában rejt; felraj-
zol az adott lokalitás számára lehetséges jövõket, lehetõségtereket.

A lokalitás koordinátái

A zalai terep egyik legfontosabb jellegzetessége, hogy a korábban évtizede-
kig változatlan lokalitás-tabló éppen a közelmúltban esett szét, jelenleg
alapvetõ térbeli átalakulások zajlanak; az utóbbi négy-öt évben majd évszá-
zados múltra visszavezethetõ kontinuitások értek véget, s új perspektívák
mentén rendezõdik újra ez a földrajzi – s ezenkívül természetesen társa-
dalmi, gazdasági, politikai – tér. 

A térbeli koordinátákat illetõen kicsit szélesebben kell meghúzni a vizsgált
falvak körét: Nagygörbõ három további településsel, Kisgörbõvel, Vindor-
nyaszõlõssel és Döbröcével együtt az utóbbi száz évben többször szervezõ-
dött közigazgatási egységbe (körjegyzõség, közös tanács),4 s ez a politikai
rendszereket is átívelõ közös múlt nagymértékben meghatározza a falvak je-
len idejû történéseit.5 Ha a nagyobb államigazgatási kereteket nézzük, akkor
azt láthatjuk, hogy a megyehatárok is változtak ezen a területen, s ez jelen-
tõsen módosította a falvak cselekvési esélyeit, lehetõségeit.6

A kutatás idõbeli koordinátáit azért kell külön kiemelni, mert az utóbbi
évtizedben – a rendszerváltás után – ez a közös intézményrendszer fokoza-
tosan felszámolódott: a termelõszövetkezet 1994-ben szûnt meg, a kör-
jegyzõség 2005-ben szakadt három részre, az iskola pedig éppen 2005-ben
zárt be. Így egy csaknem évszázados közös múlt, közigazgatási, gazdasági
és kulturális kontinuitás ért véget szinte a kutatás elindulásával egy idõ-
ben, 2005-ben – e folyamat szimbolikus végállomását a megszüntetett isko-
la utolsó évzárója jelentette. 

Egy korábban egységes kép és perspektíva – és ezzel együtt a lokalitás
involváltsága térbeli, társadalmi, politikai és gazdasági kapcsolatrendsze-
rekbe – esik itt szét, bomlik összetevõire; egy olyan perspektíva, amely leg-
alább ötvenéves idõbeli távlatban „térbeliesítette” a lokalitást. S a szétesés,
illetõleg az újrakonfigurálódás mögött megjelenõ erõvonalak teljesen más
tér- és idõhorizontokat rajzolnak fel. Ezek – noha ugyanúgy a hely múltjá-
nak történéseibõl táplálkoznak – új szomszédságokat definiálnak, s egy új
módon „térbeliesítik” a lokalitást.

A település 2004-tõl arra kényszerült, hogy új közigazgatási, gazdasági és
politikai koordináta-rendszerekben helyezze el önmagát és szomszédaihoz
fûzõdõ kapcsolatait. Ez a teljes újrafogalmazás ugyanakkor véletlenül sem
jelent tiszta lapot, hiszen a különbözõ intézményi kapcsolatok megszaka-
dását sûrû személyi és strukturális konfliktusok kísérték, melyek sok eset-
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ben a közös intézményrendszer kialakításának tisztázatlan körülményeibõl
vagy az együttmûködés során létrejött személyi összeférhetetlenségekbõl
fakadnak. S az utóéletük is fontos: a mindennapi élet szintjén is nagyon
hamar megjelenõ konfliktus-potenciál halmozódott fel, sokszor kibogozha-
tatlan és feloldhatatlan érdeksérelmek formájában. Egy új koordináta-
rendszer keretei közötti újrastrukturálódás hátterében ott áll a rendkívül
szûkös erõforrásokért (a költségvetés felosztása, pályázati támogatás, gyer-
mekszám) folytatott küzdelem.

A „fent és a lent” – a lokalitás térbeliesítése

Egy sajátos – a „fent és lent” dichotómián alapuló – alapperspektíva hatá-
rozza meg a lokalitás mindennapi életét, önreprezentációs formáit; ez kí-
nál értelmezési kereteket, illetve kapcsol cselekvési stratégiákat a földrajzi
tér adott pontjaihoz. Mint minden klasszifikációs rendszer, ez is rendelke-
zik valamifajta életvilágbeli kapcsolattal, hiszen a falu földrajzi fekvése –
hasonlóan a többi, e térségben vizsgált településhez – meglehetõsen jel-
legzetes: a Kovácsi-hegy lábánál található, a Balaton-felvidék északi részén.
A település nagyobb része a hegy északi vonulatán húzódó kelet–nyugati
irányú tengelye elõtt terül el, néhány észak–déli tájolású utca ugyanakkor
felszalad a hegyre. A „fent” földrajzilag is értelmezhetõ kiinduló helyzet: a
Kovácsi-hegy Nagygörbõ feletti része 360 méterrel van a tengerszint fölött,
alig tíz kilométerre pedig a térség egyik fejlõdõ települése, Óhíd vertikáli-
san már „lentebb” található, 150 méteren, Mihályfa, a fõút mentén lévõ
másik központ pedig 147 méteren. Itt ér véget a Dunántúlra jellemzõ he-
gyes-dombos vidék, s kezdõdik a Kisalföld szelídebb tájaival: „Óhídtól az
osztrákok felé ez már sík rész” – fogalmaz a falu egykori polgármestere,
foglalkozására nézve földmérõ. 

Erre a település önreprezentációjában, a falu és a közvetlen környezete
kapcsolatában egyaránt jelen lévõ alap-megkülönböztetésre ráépülnek, s
mintegy továbbértelmezik másodlagos dichotómiák, afféle horizontális
perspektívák is. Ezek közül a centrum és a periféria viszonylatát érdemes
kiemelni. Társadalomföldrajzi szempontból már a Kovácsi-hegy is – mint a
Balaton-felvidék, illetõleg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park északi határa –
periferikus helynek számít. A közigazgatási térképeken is afféle senki föld-
jén található a település: két kisebb, önmagukban is meglehetõsen sok
problémával küzdõ s gazdasági, kistérségi központokként mûködni nem
igazán képes város (Zalaszentgrót és Sümeg) között.7

E sajátos vertikális és horizontális perspektívák megjelennek, és magya-
rázó erõvel bírnak a különbözõ strukturálódások, térbeliesítések leírásakor
– például a falu térszerkezetének bemutatásakor, de a település társadalmi
rétegzõdése, az egyes társadalmi csoportok térbeli elkülönülése is ugyan-
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ezen elv alapján írható le. Ugyanez a kompozíciós elv jelenik meg a falu és
a többi település viszonylatában is – így a politika szféráját vizsgálva vagy
éppen a helyi gazdaság mûködésmódját figyelve.

Tehát „fent” és a „lent” kategóriái nem csupán földrajzilag értelmezhetõek,
s nem is csupán a lokalitás strukturálódásában alapvetõ fontosságú szere-
pet játszó perspektívák; az egyik olyan kategoriális összefüggésrendszer, di-
namikus viszonyrendszer, amely mentén a falu utóbbi tíz–tizenöt évének
történései elhelyezhetõek. Hiszen a lokalitás mindennapi életét kijelölõ ko-
ordináta-rendszer többször átalakult az elmúlt évtizedben: más „fentek” és
„lentek” jöttek létre, új centrumok és velük együtt új perifériák születtek, s
ezek szolgálnak keretként a gazdaság, a politika és a mindennapi élet törté-
nései számára. Sarkítottabban is fogalmazhatnánk: a település utóbbi öt–tíz
éve egyetlen transzformációs folyamatként írható le e két dimenzió között:
a hegyrõl a síkság felé, fentrõl lefelé, Kisgörbõtõl, az egykori tanácsi-kör-
jegyzõségi központtól az új mikrotérségi centrum, Óhíd irányába mutat ez a
nagyon lassú, számos nehézséggel, visszarendezõdéssel tarkított folyamat.

A lokalitás környezete

A „fent” és „lent” dichotómia határozza meg a mindennapi élet keretfeltéte-
leit is; szinte mindegyik lakónak van szõlõje a hegyen, s a falubeli családok
fõ szabadidõs elfoglaltsága mindmáig a „hegy” mûvelése.8 A kutatás során
állandóan beleütköztünk a „falu” és a „hegy” közötti különbségtételbe, a
helybéliek osztályozási rendszerének talán legalapvetõbb eleme ez a meg-
különböztetés. A három falu (Vindornyaszõlõs, Döbröce és Nagygörbõ)
mindennapi életében – túl egyre zsugorodó gazdasági jelentõségén – fon-
tos szerepet játszik a hegy.9

E természetföldrajzi környezetben egy sajátos mikrovilág alakult ki,
amely sokféleképpen rezonál(t) a falvakban zajló történésekre. Jellegzetes,
gazdaságilag is haszonnal kecsegtetõ, kitermelhetõ ásványok (elsõsorban a
bazalt) éppúgy találhatóak itt, mint magas természeti értéket képviselõ,
nagy területû erdõk (fõleg bükkös), valamint kiterjedt lápos és tõzeges ré-
szek. A hegy javaihoz az elmúlt évszázadban különbözõ iparágak is kapcso-
lódtak: így nagy, 600 hektár kiterjedésû területen (egészen Zalaszántóig)
kazettás tõzegkitermelés zajlott, melynek szállítási infrastruktúráját az egy-
kori kisvasút teremtette meg; de a hegyen a hatvanas évektõl (Badacsony
termelésbõl való kivonásától) kezdve egészen a közelmúltig bazaltbányák
egész sora mûködött. A hegy különleges természeti értékei között fontos
megemlíteni a magasan fekvõ – s mára éppen a bányászati tevékenység miatt
kiszáradt – tavakat, a különbözõ barlangokat és bazaltképzõdményeket, vala-
mint a sajátos, egyszerre hegyi és vízi élõvilágot (mocsári teknõs). A hegy
egy másik, a nemzeti park által is védettnek nyilvánított jellegzetessége,
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hogy nem csupán ipari létesítmények szakítják meg a természeti tájat, hanem
különbözõ gyümölcsfás ligetek (egykor gondosan mûvelt gyümölcskertek
maradványai) is változatossá teszik a környezetet.

Az elmúlt században a hegy sajátos életszíntér volt, melynek szereplõi
erdészek, vadászok, bányászok, falubeliek.10 A hétköznapi beszélgetések-
hez a hegy sokféle keretet szolgáltatott – mint a munkaidõn túli tevékeny-
ségek, a hétvégi elfoglaltságok természetes helyszíne, a rokonsági, baráti
kapcsolatok megerõsítésének és ápolásának kulisszája, a helyi politika
döntéseit elõkészítõ boszorkánykonyha. A hegy mint imaginációk tárháza
is fontos szerepet játszott: a különbözõ hagyománytöredékekben sokfajta tör-
ténet él egymás mellett a hegyrõl – a mondáktól az államszocializmus jelleg-
zetes téeszelnök–agronómus-történetein11 keresztül egészen a mostani, in-
kább a turizmus által uralt tematizációig. Ennek a mikrovilágnak külön
„önkormányzatai” vannak (hegybíró, erdõbirtokosság), melyek vezetõi hol meg-
egyeznek a falu irányítóival, hol attól eltérõ érdekcsoportokba tömörülnek.

Mára elnémult a hegy, megszûnt az ipari tevékenységek többsége, a szõ-
lõskertek jó részét is felveri a gaz, elvadultak a területek, s a „fent” státusa
még a helyiek, a szõlõbirtokkal rendelkezõk észlelésében is alapjában véve
megváltozott: a mindennapos munkák hegyébõl szabadidõs terület lett.
Ám e státusbeli átalakulás ellenére mind a falubeliek, mind a külvilág sze-
mében, a saját és idegen-reprezentációban továbbra is fontos szerepet ját-
szik ez a terület.12 A hegy jelenleg is összeköti az amúgy meglehetõsen el-
különült falvak lakosságát: noha valamennyi település rendelkezik önálló
területtel a hegyen, az egyes családi birtokok átfedik a községhatárokat, új
szomszédsági viszonyokat hoznak létre: így például több nagygörbõi csa-
ládnak van „hegye” Döbröce, Sümegcsehi közelében. A vindornyaszõlõsi
hegy kiterjedésével, kiépítettségével eltér a másik oldaltól, s ennek a terü-
letnek más a társadalmi összetétele is: több a külföldi és az „idegen”, a városi
ember, akikkel viszonylag szoros kapcsolatok alakulhattak ki, s akik jelen-
léte fontos modernizációs impulzusokat jelentett a település számára.
Több fejlesztési próbálkozás is történt a szõlõsi hegyen, sõt pályázati pén-
zekbõl néhány infrastrukturális beruházás meg is valósulhatott (villany be-
vezetése, aszfaltozott út kiépítése). 

A hegyen jelenleg zajló átalakulási folyamatokat értelmezve egyszerre figyel-
hetõ meg a naturalizáció – az egykor gondosan megmûvelt szõlõskertekbõl,
gyümölcsösökbõl egyre nagyobb területeket hódít vissza magának a termé-
szet; illetõleg sokkal lassabban ugyan, de elindultak a turizmus-iparral ösz-
szefüggõ, különbözõ szimbolizációs folyamatok is, nem függetlenül a nem-
zeti park tevékenységétõl (tanösvényeket hoztak létre, a turisztikai feltárást
elõsegítõ tájékoztató kiadványokat adnak ki, pályázatokat készítenek elõ).13

Hogy ez a folyamat más tájegységekhez viszonyítva sokkal lassabban megy
végbe, az elsõsorban az értelmezõ elitek hiányából fakad.
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A lokális „esztétika”

Nagyon nehezen megragadható s empirikusan végképp nehezen „tesztel-
hetõ” téma, de Nagygörbõ kapcsán mindig sok szó esik a táj szépségérõl,
megkapó voltáról – s ha a kicsit távolabb fekvõ, meglehetõsen jellegtelen
településekkel vetjük össze, akkor egyértelmûen ez a környéken az egyik
legmegragadóbb hely, szinte teljesen harmonikusan simul bele a hegy
domborzati viszonyai által teremtett struktúrákba.

Miben áll a táj szépsége, különlegessége? Leginkább a változatosságában
ragadható meg: szembetûnõ az egyenes vonalak, a derékszögek, a szigorú
geometrikus formák hiánya. A terep állandóan változik – hegyre fel és
völgybe le vezetnek az utak, a „fent” és a „lent” horizontális elhatárolódá-
sok nap mint nap készen kapott tapasztalatokként vannak jelen a helyiek
életében. Az utcák elsõ pillantásra áttekinthetetlenül kanyarognak ide-oda,
elkezdõdnek valahol a falu középpontjában, aztán fent a hegyen véget ér-
nek. A természet, a patak, az akácos állandóan elõbukkanó természeti egy-
ségek a „civilizált” lakórészek mögött, a település középpontjában is egy
nagy park áll – némileg megelõlegezve a kicsit feljebb, alig száz méter után
elkezdõdõ erdõt.14

A településrõl a lakók és a látogatók számára rendelkezésre álló mentá-
lis kép kialakításában itt is fontos szerepet játszik a perspektíva – a hori-
zontális elhatárolódások, különbségek következtében számos látószög kí-
nálkozik fel a nézelõdõnek. Történetileg a legkorábbi nézõpontot a román
kori, 13. században épített, majd 1722-ben barokk stílusban átalakított
templom kínálja, mely a falu egyik kiemelkedõ pontján áll: ha széttekin-
tünk innét, nem a település látképe tárul elénk, hanem hosszan szemlél-
hetjük a környezõ területeket, egészen a Kisalföldig. Vagy ott van egy má-
sik, nem annyira szakrális, mint inkább indusztriális perspektíva: a hegyen
lévõ, felhagyott kõbánya bazaltplatójáról is rápillanthatunk az alattunk el-
terülõ tájra, s ekkor már a távoli vidékek remegõ körvonalán kívül megje-
lenik a falu egyik – középponti – része a kastéllyal, az önkormányzati hiva-
tallal és a templommal. De kitekinthetünk az egykori kastély, valamikori
téeszközpont ablakából is, ahonnan a falu fõ tereit láthatjuk magunk elõtt.
Érdemes volna összeszámolni, hányszoros perspektívaváltások szemtanúi
vagyunk a térben kis távolságokat megtéve. Ugyanakkor nincsen olyan lá-
tószög, ahonnan maga Nagygörbõ egészében volna látható; a falu elrejtõ-
zik a hegy különbözõ zegzugaiban, nincsen olyan nézõpont, ahonnan vala-
mennyi része – a temetõ és a cigánysor, a központ és a berek – egyszerre
jelenne meg a szemlélõnek. A horizonton feltûnõ távoli települések ezzel
szemben kompakt egészként, világos struktúrával rendelkezõ, jól áttekint-
hetõ egységekként reprezentálódnak.

Ha megvizsgáljuk a faluról az interneten rendelkezésre álló képrepertoárt,
akkor azt látjuk, hogy ezek a felvételek elsõsorban nem a faluról készültek,
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a természeti „fent” meglehetõsen felülreprezentált: a falut környezõ hegyrõl,
a tájról, a különbözõ természeti objektumokról számos digitálisan rögzített
fénykép áll rendelkezésre. Ez azzal magyarázható, hogy a falu az országos
kéktúra útvonalán is megtalálható (annak inkább periferikus, semmint köz-
ponti részén), ezért tavasszal, nyáron turisták bóklásznak errefelé. Ezt azt út-
vonalat inkább a vadregényes túrák kedvelõi választják, hiszen nehezen meg-
közelíthetõ bazaltsziklákon, vízmosásokon keresztül vezet az út.15

Ezek a látszólag mellékes, sokadrangú – más társadalmi rendszerekhez,
a gazdasághoz, a politikához képest periferikusnak tûnõ – területek azért
fontosak mégis, mert alapvetõ tematizációkat, vizuális reprezentációs for-
mákat kínálnak fel, s innentõl kezdve a helyiek a településrõl szóló elbe-
széléseikben gyakran tekintenek úgy a közvetlen földrajzi környezetükre,
mint turisztikai látványosságra: a Vad-tó, a Vadlány-lik, a Bazalt-folyósó sok-
szor elõkerülõ hivatkozási pont az idegeneknek adott beszámolókban.

A falu térszerkezete

A falu térszerkezete is a vertikális perspektíva – a fent és a lent oppozíciója
(oppozíciói) – mentén rendezhetõ el. A település fõutcája a Sümegrõl Zala-
szentgrótra vezetõ útvonal mellett található; a Petõfi utca vezet be a faluba
az egyik irányból, s ezen keresztül lehet elhagyni a házakat. Ugyanakkor a
településnek csak kisebb része (talán ötöde) található e közlekedési ten-
gely mentén, nagyobb része ettõl feljebb fekszik. A falu külvilágra nyíló ka-
puja pontosan a fent és a lent metszéspontján található: a Szentháromság-
szobor, a szépen feldíszített tûzoltókocsi, a körülötte kialakított nyilvános,
füves tér mindegyike ezt a funkciót erõsíti meg. Itt állnak meg azok a bu-
szok, amelyek nem mennek be a faluba, tehát a munkába, orvoshoz menõ
és hazaérkezõ emberek számára is ez a hely számít a falu és a külvilág
szimbolikus határpontjának. 

Létezik egy „másik”, párhuzamos falu is, a Döbröcérõl Kisgörbõre vezetõ
út mentén – itt már „idegen” autóforgalom is elõfordul, a porták módo-
sabbak s kicsit jelentõsebbek; mintha az sugallnák, hogy lakóik jobban be
tudnak kapcsolódni különbözõ fajta gazdasági, munkaerõ-piaci vérkerin-
gésekbe. A kívülállók, az átutazók számára ez „a” falu: jól megközelíthetõ
utcák, áttekinthetõ porták.16

Ha letérünk a fõútvonalról a hegy irányába, akkor ugyanennek az utcá-
nak egyik leágazása visz felfelé, az átmenõ forgalom által nem érintett falu-
központba. Ez a terület már térben is magasabban, egy dombon található,
a legnagyobb házak, a tekintélyesebb gazdák egykori lakóépületei az utca
két oldalán sorakoznak. A helyiek számára egyértelmûen ez a terület jelenti
a „falut”, a „fentet”, a település központi részét, melynek legkiemelkedõbb
helyén a templom található. A templommal szemben van az önkormányzat
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irodája, a korábbi egytantermes iskolaépület, mellette pedig a falu egyik
vegyesboltja, fodrászata. Ezek azok a területek, amelyek történetileg a leg-
inkább közösségi terekként definiálhatóak.17

A polgármesteri hivatal épülete mellett és mögött a település legna-
gyobb léptékû területe található: a Tolnay család kúriáját övezõ hatalmas
park bõkezûen bánik a térrel. A parkban különbözõ funkcióval rendelkezõ
kulturális objektumok halmozódnak egymás mellett: egy némileg romos
játszótér, egy szépen felújított világháborús emlékmû és egy felnõtteknek
szánt, leromlott állapotú tekepálya. Maga az épület – a valamikor kúria, a
romokban álló egykori téeszközpont és a jelenleg felújított, üresen és
funkció nélkül álló szárny – is zavaros rendezetlenséget mutat; azt a prob-
lémát, hogy ez a falu sem koncepcionálisan, sem ténylegesen nem tud mit
kezdeni a rá maradt, teljesen más léptékek és hagyományok szerint defini-
ált épületekkel, parkokkal.18 A kastély másik oldalán már nem a reprezen-
táció, az emlékezet vagy a szabadidõ funkciói, hanem a munka terei az
uralkodóak; a lejtõs út két oldalán, az egykori téeszközpontban néhány,
még használatban lévõ gépállomás-épület található lebetonozott, nagy ud-
varokkal s az ezeket összekötõ ipari utakkal. 

A település többi – a központhoz képest periferikus – részét jól jellem-
zik az utcanevek, melyekben a természeti objektumok uralkodnak: a Patak
és a Berek utca, valamint a Tófölötti sor. A falubeli „lent” egyértelmûen a
Kovácsi-hegy lábánál, a Patak utcán található – ez a hajdani cigánysor a falu
végén, szinte a bányabejáratnál. Sajátos találkozása ez az ipari, a természeti
és a társadalmi tájnak, mindegyikbõl a leghátrányosabb tulajdonságokat
mutatja fel. Ugyanakkor nem ez az egyetlen periferikus hely a faluban: a
központtól távolodó s ezzel együtt a hegyre felfutó utcák végein található
apró házak is jól mutatják lakóik társadalmi kirekesztõdését. Ám ez a társa-
dalmi „lent” valójában földrajzilag fent, a falu és az erdõ határán található.
Ezeknek az utcáknak általában csak kiindulópontját ismerjük, aztán sok vá-
ratlan kanyar, meredek kaptató után fent, az erdõ határán az egyre kisebb
alapterületû telkek és házak megszûnnek. Néhány romos épület vagy a né-
metek által szépen rendbe hozott nyaraló, s elkezdõdik a természet.

Ez a fajta, évtizedek alatt kialakult sajátos térszerkezet a rendszerváltás
nyomán jött mozgásba. Az új önkormányzat látványos beruházásként a ki-
lencvenes évek elsõ felében nyitotta meg a Szilvás utcát a fõúttól északra,
Óhíd irányában. Ez az új falurész már inkább a sík vidéken található, távol
a hegy zegzugos, nehezen beépíthetõ és közmûvesíthetõ területeitõl. Az itt
kialakított, aszfaltos úttal és közmûvekkel (víz, gáz, villany) ellátott 18 tel-
ket (egy telek átlagosan 2000 m2 nagyságú volt) fõként a helyi politikai elit
holdudvarához, rokonsági köréhez tartozó családok vásárolták meg.19 Eddig
csupán egy-egy német, illetve budapesti tulajdonos háza épült fel, s mind-
máig nem vált a falu szerves részévé, de a jövõbeli fejlesztések nyilvánvalóan
ezen a területen folytatódnak.
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Ugyanezt a törekvést – a falukép átalakítását, a hegy, a tradicionális falukép
determinációjától való távolodást, az új központok irányába történõ nyitást –
mutatja a falu végén az Óhíd és Kisgörbõ felé haladó út keresztezõdéséhez
közel, viszont a tradicionális faluközponttól és a hegytõl legtávolabb, gyakor-
latilag az üres szántón (saját területen) épülõ másik ház is. Itt az egyetlen helyi
mezõgazdasági nagyvállalkozó fia építkezik, aki szintén vállalkozó, de jelenleg
fogorvos feleségével együtt Óhídon lakik, szolgálati lakásban. 

A térszerkezetet nemcsak a helyi elit tevékenysége alakította át, hanem
érdekes módon, etnikai alapon, különbözõ migrációs mozgások mentén is
történtek változások. Egyrészt a kilencvenes évek elején megjelentek né-
met nyugdíjasok, akik fõként az „igazi” faluban lévõ házakat vásárolták
meg, elõször némi piacot teremtve, majd alaposan felverve az ingat-
lanárakat.20 A másik társadalmi csoport, amely megváltoztatta a falu évtize-
dekig mozdulatlan térszerkezetét, a nagygörbõi roma társadalom volt,
melynek egyik része úgy válaszolt a rendszerváltás, a termelõszövetkezet
megszûnése okozta egzisztenciális problémákra, hogy foglalkozást és élet-
módot váltott: használt cikkeket kezdtek behozni külföldrõl, s ezeket a
környezõ kisebb városok piacain, illetõleg lakóhelyükön értékesítették. Az
így megszerzett haszonból – kiegészítve a szociálpolitikai támogatás által
nyújtott kedvezményekkel – több család is építkezésbe fogott, s általában
elköltözött a hajdani cigánysorról. Így lett a cigány kisebbségi önkormány-
zatot megalapító családé a központ egyik legnagyobb háza. Néhány család
azonban nem változtatta meg lakóhelyét, hanem egykori háza mellett kez-
dett építkezésbe, s a nagy, faluban szokatlan kétszintes családi házak meg-
jelenése (a bánya bezárásával együtt) felértékelte ezt a területet; ma talán a
legmódosabb porták húzódnak a hajdani cigánysoron/ipari tájon.

A falu térszerkezete tehát átalakult. A tradicionális faluban – a fõút és a
hegy közötti részen – alig van forgalom. Ahol korábban a bánya és a terme-
lõszövetkezet nehéz munkagépei tették tönkre az utakat és a házakat, ott
jelenleg napi pár személygépkocsi felbukkanása is esemény, s ezek is fõként
hivatali intézmények (posta, önkormányzat) fürge furgonjai. A település tra-
dicionális része, az egykori „falu” a kilencvenes évek során szinte mozdulat-
lanná dermedt, állóképpé változott, s inkább csak a vágyak, a tervek, s nem
annyira a realitás szintjén képes megfogalmazni új perspektívákat: lassú, év-
tizedekben mérhetõ elmozdulást új központok felé, melyek ugyanakkor –
saját sebességüknél fogva – idõközben jobban eltávolodnak tõle.

„Integráció” és „szegregáció”: a helyi gazdaság térbeliesítése

Két körülmény formálta legmarkánsabban a helyi gazdaság keretfeltételeit:
egyrészt a lokális gazdaság és a közvetlen (járási, megyei szintû) környeze-
te között folyamatosan fennálló, mégis állandóan változó kapcsolatok,
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másrészt – ezzel némileg összefüggésben – a lokalitás kitörési kísérletei, ille-
tõleg az ezen próbálkozások menetrendszerû kudarcai utáni bezárkózása. 

A század elején, 1910-ben az összlakosság 511 fõ volt, a 235 keresõre
276 eltartott jutott. A nagygörbõiek döntõ többsége (450 fõ: 204 keresõ és
246 eltartott) a mezõgazdaságból élt, a helyi gazdaságban és a családok
megélhetésében mind az ipar (25 fõ), mind a kereskedelem, illetve a köz-
szolgálat (3–5 fõ) elhanyagolható szerepet játszott. Ezek az arányok egé-
szen az ötvenes évekig nem változtak jelentõsen, ugyanakkor az egy évti-
zeddel késõbbi felmérések már a foglalkozási szerkezet átalakulásáról
tanúskodnak: a mezõgazdaságból élõk (270 fõ) mellett a falu lakosságának
jelentõs része (163 fõ), csaknem harmada foglalkozik ipari vagy kereske-
delmi tevékenységgel. 

A település és környéke a múltban meglehetõsen szerény életfeltétele-
ket biztosított a mezõgazdaságból élõk számára; a nem túlságosan jó földe-
ken többnyire csak takarmányt lehetett termeszteni, ezért fõleg állatokat
tartottak. Ezzel magyarázható, hogy az ötvenes évek végén, a téesz megala-
kulása elõtt 61 ló és 630 sertés volt a faluban. Egy másik fontos gazdasági
tevékenységnek a hegy mûvelése számított, ahol fõként szõlõt, illetõleg
gyümölcsöt termesztettek.

Az államszocializmus keretei: nyitás és zárás

A helyi gazdaság legmarkánsabb szereplõje, a legnagyobb foglalkoztató ebben
a faluban is a termelõszövetkezet volt. Nagygörbõn – nem függetlenül a
helyi társadalom összetételétõl, a helyben kialakult sajátos politikai kultú-
rától, illetõleg a szövetkezés háború elõtti hagyományától – már szokatla-
nul korán, a környéken elsõként, 1949-ben megkezdõdött a téeszesítés.21

A termelõszövetkezetek újraszervezése 1958-ban indult meg, s még ugyan-
ezen év decemberében 143 taggal és 1029 katasztrális hold földdel, a kör-
nyékbeli négy község közül megint csak elsõként alakult meg a Szabadság
Termelõszövetkezet. Három évi önálló gazdálkodás után 1961-ben – Sza-
badság Mgtsz néven – egyesült a kisgörbõi Béke Téesszel; miközben a köz-
pont Nagygörbõn maradt, a Tolnay-kúriában. Rövidesen csatlakozott hoz-
zájuk a vindornyaszõlõsi Március 1. és a döbröcei Rákóczi Mgtsz, s a
Veszprém megyei járásokhoz hasonlóan meglehetõsen korán, gyors tem-
póban – már 1962-ben – létrehozták az egyesített téeszt, melynek központ-
ja immár Kisgörbõ lett. 

A szûkös önellátó mezõgazdaságon alapuló, szegregált „hegyi világ” a
hatvanas évek elején kinyílt közvetlen környezetére. A szocialista moderni-
záció, az urbanizáció és az iparosítás nagypolitika által gerjesztett hullámát
azonban megelõzte egy nagypolitikai döntés, a közigazgatási határok meg-
változtatása. Amikor 1950-ben egy jelentõs ipari beruházásokkal rendelkezõ
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megyéhez csatolták ezt a térséget,22 akkor a termelõszövetkezet vezetése a
megnyíló munkalehetõségeken kívül azt is ki tudta használni, hogy erre az
inkább mezõgazdasági jellegû, nem túl jelentõs perifériára nem irányult
különösebb politikai figyelem, hatalmi ellenõrzés. 

A hatvanas évek végén, hetvenes években a környék településeirõl – így
Nagygörbõrõl is – reggelente munkásjáratok indultak Veszprém megye ipa-
ri nagyüzemeibe (Inotára, a környezõ bauxit-bányákba). Noha nem
Nagygörbõre volt a legjellemzõbb ez a fajta munkavállalás, a falubeli férfi-
ak egy része számára ezek a jól fizetõ munkahelyek elõbb-utóbb életforma-
váltást is magukkal hoztak, s megteremtették a késõbbi migráció bázisát. A
közös termelõszövetkezet is fejlõdésnek indult: egyre-másra alapították a
különbözõ melléküzemágakat, s jól jövedelmezõ, biztos munkát kínáltak
helyben a települések lakosságának. Nagygörbõn – összefüggésben a ked-
vezõtlen természetföldrajzi adottságokkal – a növénytermesztés, állattartás
mellett meglehetõsen sokféle ipari jellegû termelõtevékenység honosodott
meg: útépítés (a fûzfõi Nitrokémia melléküzemágaként), lõszergyártás, kü-
lönbözõ gépipari jellegû tevékenységek egész sora.23 A lokális gazdaság ki-
nyílása a mezõgazdaságban dolgozókat is pozitívan érintette, fokozatosan
lehetõvé vált a háztáji termelés.

A falu gazdasági életét leghangsúlyosabban és leglátványosabban a Ková-
csi-hegyen zajló, meglehetõsen nagy volumenû kõbányászat határozta
meg. A bányászat fénykorában, a hetvenes évek végén naponta kõvel megra-
kott Tátrák indultak a különbözõ építkezésekre, több száz fuvart lebonyolít-
va. Igazi, ipari méretû kitermelés zajlott a faluban. Robbantómesterek, kõtö-
rõk és kõfaragók részvételével robbantották, törték a követ. A Közép-Európa
egyik legjobb bazaltját kitermelõ bánya helyi viszonylatban sok munkahelyet
teremtett, fénykorában 48 fõt foglalkoztatott; brigádok érkeztek a közeli fal-
vakból, de távolabbi vidékekrõl is – s mindezzel együtt megjelent egy olyan
szakértelem, amely korábban nem volt jellemzõ erre a vidékre. 

Ennek a makro- és mikrogazdasági környezet által egyaránt támogatott
nyitásnak és prosperitásnak, a lokalitás mûködõ gazdasági összefüggés-
rendszerekbe integrálásának gazdaságilag az energiaárak elszabadulása,
politikailag pedig a terület Zalához történõ 1979-es visszacsatolása vetett
véget. Akárcsak a nyitás, a bekövetkezõ bezárkózás, szegregáció okait is a
nagypolitika szintjén érdemes keresni; a hetvenes évek elején zajlott le az
a fordulat, amely véget vetett a korábbi reformtörekvéseknek. 

A helyi gazdaság válságát egyrészt általános, az államszocialista gazdaság
egészét érintõ tendenciák okozták,24 de fokozta a nehézséget egy lokális
determináció is: a terület közigazgatási határainak újbóli megváltoztatása
után jóval ellenõrzöttebb politikai körülmények között kellett dolgozni.25

Egy sokkal rigorózusabb, merevebb politikai struktúra jelent meg mind járási,
mind megyei szinten, s ez a gazdaság irányítására is hatással volt. A helybe-
liek folyamatosan magukon érezhették a hatalom ellenõrzõ tekintetét, hiszen
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az volt a cél, hogy a „visszacsatolt” területekbõl afféle „megye-kirakatot”
hozzanak létre. 

Mindezen okok következtében már az 1980-as évek elején elkezdõdött a
szövetkezet – s benne a nagygörbõi üzemágak – mélyrepülése, pár év alatt
olyan óriási adósság- és kamatteher halmozódott fel, hogy a szövetkezet
közel 80 milliós vagyona nem volt elég a fedezetére. Ráadásul a folyamatos
politikai gyanakvás és gazdaságpolitikai beavatkozás miatt a termelõszövet-
kezet vezetésében is felgyûltek a személyi problémák, sértõdések, ame-
lyekkel az egymást váltó, nem helybéli, inkább politikai megbízhatóságuk
miatt kinevezett, a helyi adottságokat, tradíciókat nem ismerõ téeszelnö-
kök nem tudtak mit kezdeni.

A termelõszövetkezet a nyolcvanas évek végére gyakorlatilag megszûnt
mint gazdasági szereplõ, de ténylegesen csak a kilencvenes évek elején
számolták fel az egymást viharosan váltó felszámolóbiztosok. Az országos
tendenciáknak megfelelõen 1994-ben lezárult ez a folyamat,26 amely jelle-
gében, történéssorában kissé megelõlegezte a körjegyzõség és az iskola
körüli – majd egy évtizeddel késõbbi, meglehetõsen éles – konfliktusokat.
Itt is bírósági ügyek, feljelentések, konfliktusok követték menetrendszerû-
en egymást. Rengeteg adósság maradt hátra, a hírek szerint az államnak is
szerepet kellett vállalni a konszolidációban.27

A téesz felszámolása után egy ideig még mûködött a kõbánya, amelyet –
a környék többi bazaltbányájához hasonlóan – egy német vállalkozás vásá-
rolt meg, s szinte azonnal ki is vonták a mûvelésbõl, további munkanélkü-
liséget generálva a környéken. A nyolcvanas évek végétõl, a kilencvenes
évek elejétõl a falu mint munkahely28 szinte megszûnt létezni: munkaalkal-
mat jóformán csak a környezõ települések szolgáltattak – a mihályfai szö-
võüzem fõként a nõknek, az óhídi fafeldogozó és fémüzem a férfiaknak kí-
nált munkát. A falu mindinkább elvesztette korábbi gazdasági kapcsolatait
a távolabbi vidékekkel, egyre inkább önmagába zárult.

A rendszerváltás után: szegregált lokális gazdaság, atomizált szereplõk

A lokális gazdaság területén a rendszerváltás, illetõleg a termelõszövetke-
zet felszámolása alapvetõ átalakulásokat hozott: az önkormányzat önálló-
sodásával egy új szereplõ jelent meg a színtéren, mely a lokális gazdaság-
ban is fontos – szinte kizárólagos – tényezõvé vált.29 Mivel a rendkívül
szûkös munkalehetõségek miatt a munkaerõpiacon az önkormányzat jó-
szerivel nem rendelkezik vetélytárssal, sokszorosan felértékelõdnek az ön-
kormányzat által kínált állandó vagy ideiglenes munkaalkalmak. E szûkös
gazdasági erõforrások közé tartozik a falugondnoki állás, a kisbolt üzemel-
tetése, illetõleg az önkormányzatnál betöltött közhasznú/közcélú állások,
valamint a segélyek (melyek odaítélése széles lekötelezettségi láncolatokat
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teremt). Mindezek következtében a gazdasági erõforrások elosztása a helyi
politika talán legfontosabb témájává nõtte ki magát. Ez az a pont, ahol a
lokális politika azonnal lefordítódik a mindennapi élet, a különbözõ csa-
ládstratégiák szintjére. Így ahelyett, hogy a lokális gazdaság szférája depoli-
tizálódott volna, sokkal jobban át van itatva politikummal, mint korábban
bármikor, hiszen elõzetes politikai döntések – az önkormányzati választá-
sok – határozzák meg a családok megélhetési esélyeit. Ráadásul ezek a kér-
dések mindig helyben, nem pedig (mint korábban) a járásnál, a megyénél
vagy a nagyobb városi központokban dõlnek el – s ezáltal jó esély van arra,
hogy helyi konfliktusok kiindulópontjai legyenek. 

A település szûkös gazdasági erõforrásainak egyik jellegzetes szeletét a
helyi vegyesboltok képezik, melyek megint csak politikai csaták színterei.
A vegyesbolt alapvetõ szerepet játszik a lokális gazdaságban; egy nagyon
szerény erõforrásokkal rendelkezõ településen az egyetlen többé-kevésbé
állandó és biztos jövedelemforrás. Nagygörbõn is ez a helyzet: a falu mind-
két vegyesboltja kötõdik valamilyen formában a lokális politika szférájához.
A falu középpontjában lévõ, tradicionális ÁFÉSZ-boltot egy tapolcai magán-
cég vette meg, a boltvezetõ sümegcsehi, a fodrász zalaszentgróti, a tulajdo-
nos ugyanakkor a falu életében fontos szerepet játszó, a rendszerváltás utáni
elsõ polgármestert adó C. család egyik tagja. A másik, 1999 óta üzemelõ üzlet
a jelenlegi polgármester családi vállalkozása, alkalmazott a polgármester fele-
sége, a férj karosszérialakatosként dolgozik a vállalkozásban.

De ugyanez a helyzet a lokális gazdaság egyetlen külföldi vegyes vállala-
tával, a némileg rejtélyes tevékenységet folytató, kanadai tulajdonban lévõ
állategészségügyi céggel (Hunnavix Kft.) is. A vállalkozás a kilencvenes
évek elején jelent meg a faluban, s a helyiek elõtt némileg misztikus mó-
don, kecskék vérébõl állított elõ gyógyszert; hét-nyolc fõnek ad/adott mun-
kát, köztük három nagygörbõinek – a helyi politikai elit egy-két tagja is a
vállalkozás alkalmazottja. A cég szinte megalakulása óta felszámolás alatt
áll, s mivel állandóan veszteséget jelentenek, nem fizetnek adót, tevékeny-
ségükbõl a falunak nem származott bevétele.30

Vállalkozók – vállalkozások

Mindez átvezet bennünket a lokális gazdaság másik fontos problémájához,
a vállalkozók lokális gazdaságban játszott szerepéhez, s itt is felmerül a po-
litikai hatalomban való részesedés kérdése. Hiszen nem csupán (kis)váro-
sokban tesz kísérletet az új gazdasági elit – a vállalkozói réteg – önmaga
megszervezésére s a politikai hatalom megszerzésére,31 hanem az aprófalvak-
ban is. A vállalkozók politikai aspirációja e településeken nem a közvetlen gaz-
dasági elõnyök megszerzésére irányul – hiszen a falvak gyakorlatilag folyama-
tos forráshiánnyal küzdenek –, mint inkább arra, hogy a lokális politikából
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hiányzó, ugyanakkor a gazdaság mûködtetésének elõfeltételeként szolgáló
habitust és racionalitást elterjesszék. Gyakran ez az állapot a kiindulópont,
amely miatt a helyi vállalkozók megpróbálnak a politikai szférában is „kezde-
ményezõként” fellépni.32 És persze ez jelentheti a végpontot is: ha a vállalko-
zó nem képes figyelembe venni e másfajta racionalitás standardjait.33

Az egyetlen nagyobb helyi agrárvállalkozó, D. sorsa jól példázza politika
és gazdaság szférájának összefonódását, a különbözõ keretfeltételek átalaku-
lását. Az 1938-ban született D. meglehetõsen rossz körülmények között élõ,
négygyermekes családból származik, aki kemény tanulással érettségizett le,
majd felnõtt korában végezte el a keszthelyi agráregyetemet. Az államszocia-
lizmus idején a helyi téeszben dolgozott különbözõ beosztásokban, legutol-
jára fõagronómus volt, ám a termelõszövetkezet vezetõjével történt összeüt-
közése véget vetett itteni karrierjének.34 Ugyanakkor elindította egy másik
úton, hiszen már a nyolcvanas években kipróbálhatta magát vállalkozóként
egy állattenyésztési termékeket forgalmazó cégnél.35 Mindezen elõzmények
után nem tekinthetõ véletlennek, hogy a kárpótlás során fõként õ vásárolta
fel a környékbeli földeket, s a téesz megszûnésével megszerezte a gépállo-
mány egy részét is.36 Jelenleg 300–400 hektár saját tulajdonú földterülettel
rendelkezik, de ezenkívül bérel más területeket is; három alkalmazottal fõ-
ként szántóföldi növénytermesztéssel, vetõmag-elõállítással foglalkozik. 

Ez a nagyon céltudatos – a falu egy része számára talán túlságosan is a
saját boldogulását elõtérbe állító – vállalkozó a rendszerváltás óta szinte
minden egyes önkormányzati választáson elindult, s megpróbálta jelentõs
gazdasági tõkéjét politikailag is felhasználni, de egészen a 2006-os választá-
sig még a képviselõ-testületbe sem sikerült bejutnia. 

A falu lakosságának egy része számára D. a helyi sikeres vállalkozó pro-
totípusa, akinek megjelenésétõl azt várnák, hogy munkahelyeket teremt-
sen a településen. E csoport szemében D. rendelkezik valamifajta fedezet-
tel is, hiszen mindvégig a faluban élt, soha eszébe sem jutott elköltözni,
ráadásul a megszerzett birtok egybentartása érdekében még villamosmér-
nök végzettségû fiát is „hazahozta”. D. a település lakóinak a befektetés-
ben, a fejlesztési lehetõségek megragadásában, a munkahelyteremtésben
érdekelt gazdasági racionalitást testesíti meg. Ezen attitûd és a falu politi-
kai elitje közötti különbséget jól mutatja a kastély felújításának kérdésében
elfoglalt eltérõ álláspont: míg a képviselõ-testületet a „csináljunk valamit a
kastéllyal, aztán csak lesz valami belõle” hozzáállás jellemezte, D. öregek
otthonát szeretett volna megvalósítani, s ezzel munkalehetõségeket terem-
teni. Nem véletlen, hogy e megközelítés számára mely környékbeli telepü-
lések számítanak vonatkozási pontnak: Sümegcsehi, Óhíd a legfõbb pél-
dák, de még Döbröcét is a saját település elé helyezi – nem függetlenül
attól, hogy mindegyiket keménykezû, koncepciózus vezetõ igazgatja. 

A falu másik – s a választási eredmények tanúsága szerint nagyobb – része
ugyanakkor tart e mentalitás megjelenésétõl, mivel az a hír járja D.-rõl,
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hogy munkásaival szemben meglehetõsen maximalista, és mindent meg-
tesz a költségek lefaragása érdekében. Így például olcsó bérû erdélyi mun-
kásokat fogad fel, s tartja õket meglehetõsen puritán körülmények között,
illetve a különféle idénymunkákhoz elõszeretettel kér kölcsön az önkor-
mányzattól közhasznú munkásokat is. Ugyancsak nem járul hozzá a pozitív
kép kialakításához, hogy a vállalkozónak rendkívül rossz véleménye van a
falu lakosságának munkaetikájáról, s ezt nem is rejti véka alá.37

A „közelség” és a „távolság”: a helyi társadalom térbeliesítése

Demográfia

Nagygörbõn a hivatalos körjegyzõségi adatok szerint a kutatás idõpontjában
215 bejegyzett lakos élt, a valós szám ennél nyilván kicsit kevesebb. A lakos-
ságszám változása az elmúlt száz évet vizsgálva nem drasztikus, ami nyil-
vánvalóan összefügg azzal, hogy a kevés és rossz minõségû megmûvelhetõ
föld, a hegyvidéki terület eleve kevés embert tudott eltartani. A falu de-
mográfiai adatai aprófalvakra jellemzõ tendenciákat mutatnak: stagnálás,
visszafordíthatatlan lakosságvesztés, elöregedés.38

Az 1970 és 2000 közötti harminc évben – tehát a gazdasági nyitás, majd
zárás korszakában – a lakosság majd 100 fõvel csökkent; ennek fõ oka egy-
részt a különféle migrációs mozgásokban kereshetõ: tíz év alatt a falu la-
kosságának 15%-a elhagyta lakóhelyét. A hetvenes évektõl a nagyvárosok
(fõleg Budapest) és a kiemelt ipari központok (Veszprém, Ajka) számítottak
vonzó célterületnek, a rendszerváltás óta ez a migrációs rádiusz csökkent,
fõleg a közeli térségközpontok – Zalaszentgrót, Sümeg – vonzzák a helybeli-
eket. A hetvenes években elköltözött – idõközben nyugdíjas – családok le-
származottai gyakorlatilag mindenfajta kapcsolatot megszakítottak a faluval,
ahol lassan utolsó rokonaik is kihalnak. A kedvezõtlen demográfiai folyama-
tok másik fontos összetevõje a természetes fogyás, s ez is tipikusan aprófal-
vas jelenség: az élveszületések száma fokozatosan csökken, miközben a ha-
lálozások száma – a kisebb lakosságszám ellenére is – azonos marad. 

A korosztályos megoszlásban egy elöregedett falu képe jelenik meg elõt-
tünk – ezek a tendenciák 2001 óta sem változtak. Radikális elmozdulás
nélkül az elöregedés tovább folytatódik, s a természetes fogyás felerõsödé-
sével a népességszám tovább csökken. A rendszerváltás utáni évtizedben a
demográfiai helyzet némi változást mutat; megállt az elvándorlás, sõt mini-
mális bevándorlási többlettel is rendelkezik a falu. Ez az adat ugyanakkor
nem arról árulkodik, hogy a falu vonzóvá vált közvetlen és távoli környezete,
illetõleg a helybéliek számára (ez legfeljebb csak néhány német család lete-
lepedését motiválhatta). Ha figyelembe vesszük, hogy a 40 év feletti – in-
kább megállapodott – korcsoport alkotja a falu lakosságának mintegy 40%-át,
akkor világosan kitûnik, hogy szinte valamennyi kicsit is mobil csoport távozott
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már a településrõl. A bevándorlási többletet a németek mellett egy-két
olyan család megjelenése okozza, akik a magasabb városi megélhetési költ-
ségek elõl menekültek falura.

A falu jelenlegi generációs rétegzõdése az aprófalvak esetében meglehe-
tõsen szokványos tendenciákat mutatja: a településrõl a hetvenes évek jelen-
tõs migrációs mozgásai következtében gyakorlatilag eltûnt a középgeneráció,
a mai 30–40 éves generáció szülei voltak azok, akik a szocialista urbanizá-
ció és iparosítás nagy hullámában elhagyták a túl kevés perspektívát ígérõ
falut. Az elvándorlás természetesen fokozatosan ment végbe, mert indulás-
kor, a hatvanas évek elején még teljes volt ez a generáció, együtt gyerekes-
kedtek a kisgörbõi iskolában, ahol akkor egy-egy osztályban több mint har-
minc diák üldögélt. Ám a közös életút az iskola elvégzése után nem
folytatódott, nagyon különbözõ pályákon kanyarodnak az egyes családok
élettörténetei.

A helyben maradottak elfogadták a lokalitás sajátos földrajzi, társadalmi,
hatalmi helyzete által létrehozott játékszabályokat, kialakítottak egy jelleg-
zetes életvezetési technikát, amely az államszocializmus által nyújtott rela-
tív biztonságban egészen a rendszerváltásig mûködõképesnek bizonyult.
De hogy milyen törékeny is ez a kialakított status quo, hogyan válik egy
mindennapi boldoguláshoz használt életvezetési stratégia anakronisztikus-
sá, miképpen törnek fel újra – amikor már lehetséges – a múlt, a hatva-
nas–hetvenes évek konfliktusai, hogy járulnak hozzá az egykori sérelmek a
falvak gyors tönkremeneteléhez, arról a rendszerváltás óta eltelt évtized s
fõként az utóbbi hét-nyolc év történései szolgálnak példaként. Mindez ösz-
szefügg a távoli és közeli dichotómiájával és a migrációval: többnyire azok
a családok voltak nyitottabbak a jövõ irányában, és próbáltak kezdeménye-
zõként fellépni, akik elmentek; míg a településen maradottak számára sok-
kal jobban érzékelhetõek a hely determinációi. Ez is magyarázza a lokális
politikai kultúra szívósságát, a régi struktúrák túlélését.

Etnikai csoportok

Az amúgy etnikailag és vallásilag is meglehetõsen homogén (magyar és ka-
tolikus) faluban egyrészt a 19. században beköltözõ romák, másrészt a
rendszerváltás után érkezõ németek alkotnak jelentõsebb etnikus közössé-
get. Közös a két csoport abban, hogy mindketten kívülrõl érkeztek a faluba,
de nagyon eltérõek a tekintetben, hogy milyen hatást fejtettek ki az adott
lokalitásra.39

A faluban 15 házat vásároltak meg a németek, közülük három nyugdíjas
család az egész évet itt tölti. Mint a környék településeire általában, Nagy-
görbõre is közvetlenül a rendszerváltás után, 1990–1991 körül érkeztek az
elsõ német érdeklõdõk, hogy aztán pár éves felfutási idõszak során – az ingat-
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lanközvetítõk segítségével – több ismerõs család is betelepüljön erre a Bala-
tontól nem olyan távoli s meglehetõsen olcsó ingatlanárakkal rendelkezõ
településre. Néhányan nemcsak a faluban vettek maguknak házat, hanem a
szõlõhegyen is telket vásároltak, illetõleg pincét építettek. Az elmúlt két-
három évben aztán ez a hullám véget ért, s van olyan, németek által meg-
vásárolt ingatlan, amely már harmadszorra cserélt gazdát. 

A falu a környéken afféle kis német centrumként mûködik, két emble-
matikus figurának köszönhetõen. Egyrészt itt lakik a környék legnagyobb
építkezéseit lebonyolító német építési vállalkozó, akinek két hatalmas pin-
céje van a hegyen, házát jelenleg is bõvíti, birtokát napszámosokkal mûvel-
teti meg. A másik központi alak a német kocsmáros, akinél a környékbeli
németek napi rendszerességgel összegyûlnek, s itt rendezik etnikai alapon
szervezõdõ ünnepségeiket. 

A németek – hasonlóan más falvakhoz – teljesen külön világot építettek
ki maguknak, ahova a falu lakosságának (néhány, nagyon ellenõrzött alkal-
mat kivéve) nincs bebocsátás; s ezt a helybeliek is többnyire így gondolják,
legfeljebb ünnepnapokon, évente egyszer, távoli rokonok látogatásakor ül-
nek be egy pohár italra a számukra meglehetõsen drága étterembe. Ugyan-
akkor a helyzet nem ennyire egyszerû, s ez a különvilág-hipotézis is felül-
vizsgálatra szorul, hiszen a németek megjelenése és letelepedése a faluban
nem csupán térbeli módosulásokat hozott, hanem társadalmi változásokat
is eredményezett: a velük – egyfajta mediátor szerepben – kapcsolatba ke-
rülõ helyi elit tagjai ezt a helyzetet fel tudták használni saját társadalmi stá-
tusuk javítására.

A másik etnikai csoport – a mintegy 50 fõ körüli roma közösség – sokkal
fontosabb és régebbi szerepet játszik a falu történetében. Nagygörbõn a
19. század végén telepedtek le beás cigányok, azóta folyamatosan jelen van
a község életében a kiterjedt rokonsággal rendelkezõ I. család. Jelenleg a
lakosság 20%-át alkotják, miközben egynegyedük két család tagjaiból tevõ-
dik össze. A romák térben és szervezetileg is elkülönülve éltek (s részben
még ma is így élnek) a faluban – a Patak utca volt a hagyományos cigány-
sor, távol a fõúttól, közel a hegyhez, de lent a völgyben.40 E konfliktusok-
ban amúgy bõvelkedõ településen érdekes módon kevés etnikai viszályról
számolnak be az elbeszélések, ami a roma közösségen belül folyamatosan
létezõ erõs önigazgatásnak köszönhetõ. A pár évvel ezelõtt elhunyt vajda –
a helyi cigány kisebbségi önkormányzatot (CKÖ) megalapító vezetõ egyko-
ri férje – köztiszteletben álló ember volt, szavára hallgattak a helybéliek. 

A romák a szocializmus idõszakában fõleg a helyi termelõszövetkezet-
ben dolgoztak, ám a rendszerváltáskor, a téesz felszámolása után nekik is
új munkahely és ezzel együtt életstratégia után kellett nézniük. Egy részük
meglehetõsen sikeresen alkalmazkodott az új körülményekhez, s még a ki-
lencvenes évek elején, a termelõszövetkezet végnapjaiban „lomizásba”
kezdtek; azaz külföldrõl (leginkább Ausztriából, Németországból) behozott
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használt cikkekkel kereskedtek. A másik – fõként idényjellegû – lehetséges
megélhetési stratégiát a közeli Balaton-part idegenforgalma kínálta, ahol
többen is elhelyezkedtek. Gyakorlatilag a rendszerváltás után ez volt az
egyetlen társadalmi csoport, amely fejlõdést hozott a faluba, házakat építet-
tek, gyerekeiket taníttatják – miközben megszerzett jövedelmük jelentõs há-
nyadát fogyasztásra költik. Jelenleg négy „lomizással” foglalkozó család él a
faluban, de közülük kiemelkedik a CKÖ-t alapító elnöknõ, akinek a vendég-
látóiparban munkát vállaló lánya közhasznú munkásként dolgozik a CKÖ-
nél. A család összes tagja rendelkezik szakmával, gyerekeiket taníttatják. 

A romák között természetesen szegény családok is vannak, akik számára
az egyetlen megélhetési esélyt az önkormányzat által szervezett közfoglal-
koztatás nyújtja. A polgármesterek mindenkit megpróbálnak felvenni köz-
célú/közhasznú munkára, hogy a munkanélküliek legalább idõszakonként
pénzhez jussanak; ugyanakkor – s ez is meglehetõsen általános aprófalvas
jelenség – a közhasznú foglalkoztatás lehetõségét kellõ önrész hiányában
nem tudják kihasználni.

A falu etnikai csoportjainak mindennapi stratégiái eltérnek egymástól. A ro-
mák jó részének választott stratégiája már a rendszerváltás során arra irá-
nyult, hogy kapcsolatot építsen kifelé, a külvilág irányába, mobillá váljon,
így segítsen önmagán és családján. Számukra a horizont nem csupán a saját
település vagy a közigazgatási központ, Kisgörbõ határáig terjedt, hanem
azon túl is képesek voltak kapcsolatokat, munkát találni. A németek moz-
gása ezzel ellentétes: kívülrõl jönnek a faluba, melynek mozdulatlansága
mintha „asszimilálná”, a jelentõs automobilizáció ellenére mozdulatlanság-
ra kényszerítené õket. A romák egy csoportja ezzel szemben „kifelé” mo-
zog, máshonnan származó tapasztalatokkal próbálja dinamizálni a helyet,
illetve saját pozícióját rögzíteni benne.

Társadalomtörténet

Nagygörbõ társadalomtörténetérõl – a kutatás jelenorientáltsága miatt –
meglehetõsen kevés történeti forrással rendelkezünk. Noha levéltári doku-
mentumok feldolgozásával sokkal finomabb képet kaphatnánk a háború
elõtti társadalmi szerkezetrõl, az interjúk, elbeszélések is beszámolnak ar-
ról, hogy a faluban zömében meglehetõsen szegény népesség élt. Az elsõ
világháború elõtt és után is egyetlen 100 hold fölötti birtokos volt a falu-
ban (a Tolnay uraság), míg nyolcvanketten rendelkeztek önálló birtokkal,
közülük tizenhárman tíz holdnál nagyobb földterülettel, csak néhány „ku-
lák” gazdálkodó család (Verebélyi, Judi) volt a faluban. A másik nagyobb
társadalmi csoportot a mezõgazdasági cselédek, munkások alkották, akik-
nek a száma negyven körül volt. A visszaemlékezések szerint egy zárt, de
összetartó közösség élt itt, távol a fõutaktól, a periférián, Sümeg vonzás-
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körzetében. „Nem szétesett társaság” – ahogyan az egyik korábbi elöljáró
fogalmazott.

Ez a meglehetõsen zárt, autochton település ugyanakkor – meglepõ mó-
don – nagyon élénken reagált a külvilág eseményeire: már a Tanácsköztár-
saság alatt, 1919-ben itt zajlottak a környéken a leghevesebb események.41

Ez volt a falu elsõ olyan társadalomtörténeti korszaka, amikor a külvilág
számára is látványos, feltûnést keltõ események zajlottak a településen,
amelyek jól mutatták, hogy milyen mély ellentétek, olykor drámai összeüt-
közésekhez vezetõ konfliktusvonalak húzódnak az egyes társadalmi cso-
portok között. Ez a korszak felforgatta a falu társadalmi szerkezetét – az el-
beszélésekben a mai napig elõkerül a jelenlegi családok õseinek itt játszott
szerepe –, hogy aztán a késõbbiek során valamifajta saját logika mentén
mûködve kialakuljon egy önálló politikai kultúra a településen, amely túl-
élt rendszereket, s nagyon állandónak tûnik. 

Az 1918 õszétõl, a kiélezõdött politikai szituációban egyre feszültebbé
váló hangulatban nem lehetett elfedni, hogy régrõl feszülõ ellentétek áll-
nak fenn az önálló birtokos gazdák és a mezõgazdasági munkások, cselé-
dek, napszámosok között. A két csoport tagjai szakadatlanul provokálták
egymást, s ez oda vezetett, hogy a feszültség viszonylag korán, már 1918
végére elért egy olyan szintet, amikor a verbális agresszió átfordult fizikai
erõszakba, s bekövetkezett az elsõ összecsapás. A helyszín – ez sem vélet-
len – az iskola épülete, a település legfontosabb közösségi tere, amely
mindkét csoport számára kiemelt fontosságú volt, mindkettõ saját területé-
nek tekintette.42 A módosabb gazdáknak nagyon hamar menekülésre kel-
lett fogni, s a falu sötétbe borult utcáin igazi hajtóvadászat kezdõdött,
melynek végén több gazdát az utcán elfogott, illetõleg alkalmi búvóhelyük-
rõl elõrángatott, s alaposan helybenhagyott a feldühödött tömeg. Ez az
erõszakhullám a következõ hónapokban – 1919 tavaszán, nyarán, õsszel –
sem csillapodott, mind a verbális, mind a fizikai agresszió a mindennapi
élet megszokott részévé, a konfliktusok megoldási formájává vált.43 A má-
sik kulcsfontosságú esemény a falubeli földbirtokossal, Tolnay Kornéllal a
birtok egy részének fölosztása miatt kirobbant konfliktus volt. A Tolnay-féle
birtok felmérését, a megmunkálatlan területek kiosztását az új hatalom
törvényeit figyelembe véve s a szegényebb társadalmi rétegek békétlensé-
gének lecsillapítására a falu új vezetõsége irányította.44

A húszas évektõl kezdve ismét a módosabb gazdák kezébe került a falu
irányítása, a bírót is õk adták. Hogy az 1918–1919-es események milyen
fontos szerepet játszottak a lokalitás történelmében, azt jól mutatja a falu
kapujában, a húszas években felállított Szentháromság-szobor története.
A falu egyetlen emlékmûvének eredettörténetét a lokális hagyomány úgy
õrizte meg, hogy a kommunista vezetõk által lefogott s a templom mellett,
a direktórium házában õrzött nagygazdákat éppen a mai Szentháromság-
szobor helyén álló nagy fára akarták felakasztani, közvetlenül a vasárnapi
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litánia után. Idõközben azonban megbukott a tanácsköztársaság, amirõl a le-
fogott gazdák és szimpatizánsaik úgy szereztek tudomást – ugyancsak a lokális
emlékezet szerint –, hogy „Tolnay uraság behajtott a nagykapun, s majd
leesett a kocsiról, úgy lengette fehér keszkenõjét”. A húszas években – az-
tán már a megtorlás után, hálából – a nagygazdák kivágatták a fát, és szob-
rot emeltek a helyére. Õk voltak az egyedüliek, akik fontosnak tartották – s
lehetõségük is nyílt rá –, hogy a Szentháromság-szobor formájában emlék-
mûvet állítsanak a falu egyik vészterhes, konfliktusokban bõvelkedõ kor-
szakának lezárása után, saját sorsukra is emlékeztetve. 

A különféle politikai rendszereken átívelõ kontinuitás és diszkontinuitás
egyik fontos bizonyítéka a következõ jelentõs történelmi fordulópont, az
1945-ös. Ekkor a környéken Nagygörbõ volt újra az a település, amely leg-
gyorsabban és legradikálisabban reagált a változásokra. Már az 1945-ös
nemzetgyûlési választások eredménye bizonyította a falu radikalizmusát: a
Magyar Kommunista Párt itt érte el a megyében az egyik legjobb eredmé-
nyét, csaknem 20%-ot kapott. Ez fõleg akkor sokatmondó adat, ha össze-
vetjük a megyei adatokkal (az MKP megyei szinten 7,25%-ot kapott, de
Kisgörbõn 2,76%-ot, Sümegcsehiben pedig nem érte el az 1%-ot: 0,42%).
Szinte kísértetiesen hasonló jelenetek játszódtak le, mint huszonöt évvel
korábban: a fõleg uradalmi cselédek, szegényebb emberek által lakott tele-
pülésen nagyon hamar végbement a földosztás, s megalakult a szövetke-
zet. Az elsõ nagygörbõi téeszt fõleg földnélküliek, részes aratók, napszá-
mosok, a Horthy-rendszerben meghurcolt, egykori leszerelt katonák
hozták létre; vezetõi pedig az 1919 kora õszi megtorlás elszenvedõi közül
kerültek ki. A környéken elsöprõ választási eredményt elérõ kommunista
párt elsõ tagjai is a tizenkilences veteránok közül kerültek ki.45

A településen a 20. század elejétõl kimutatható módon mindig is jelen
volt valamifajta politikailag értelmezhetõ protest-hangulat, konfliktus-po-
tenciál, amely – meglehetõsen hosszú lappangási idõszakok után – a nagy-
politika átmeneti fázisaiban, határhelyzeteiben törvényszerûen elõkerült.
Ráadásul ezek a történeti fordulók mindig újradefiniálták a falu társada-
lom- és hatalmi szerkezetét, meghatározott családok, rokonsági körök ke-
rültek vezetõ pozícióba – vagy ellenkezõleg: távolodtak el attól, s ez a je-
lenlegi önkormányzati választásokig érezteti jelenlétét.

A falu társadalomtörténete a közelség és távolság dichotómiájával írható
le – ez a perspektíva térbeliesíti a társadalmi szférát: a különbözõ migrációs
mozgások – a „nagy társadalom” gazdasági, politikai, társadalmi átrendezõ-
dései – szabdalják fel a lokalitás kontinuus terét, miközben társadalmi
konfliktusok definiálják újra a társadalmi csoportok közötti vonzásokat és
taszításokat.
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5. Kontinuitások és diszkontinuitások: a helyi politika térbeliesítése

Nagygörbõ külvilág számára is jól észlelhetõ sajátossága (a település társada-
lomtörténeti múltjától nem függetlenül) a helyi politika szintjén található – az
interjúkban, beszámolókban sok szó esik az iskolabezárásról, a körjegyzõség
felbomlásáról, újjászervezõdésérõl, ideiglenes polgármester-választásokról,
mûködésképtelen, patthelyzetben lévõ önkormányzati testületekrõl. A konf-
liktusok nem csupán „lokális békétlenkedések” vagy „egyéni ambíciók” folyo-
mányai (ahogyan a közvetlen környezet – pl. a területfejlesztéssel foglalko-
zó szakemberek – értelmezik ezeket), hanem súlyos következményekkel is
járó diszfunkciók: ha állandósulnak, akár teljesen blokkolhatják egy amúgy
is hátrányos helyzetû település erõfeszítéseit saját helyzetének javítására.

Ha kissé messzebbrõl pillantunk ezekre a konfliktusokra, akkor sajátos
hatalmi viszonyokat, összefüggésrendszereket látunk: a helyi, a megyei és
az országos szintek egymáshoz kapcsolódását, különbözõ politikai kultú-
rák egymás mellett létezését, eltérõ életvilágbeli politikákat, érdekérvénye-
sítési elképzeléseket és technikákat. Tehát egy sajátos és meglehetõsen
összetett helyi politikai rendszer mûködésének lehetünk szemtanúi –
melynek mûködési rendellenességei menetrendszerûen generálják ezeket
a konfliktusokat. A helyi politika ezen rendszerének felépülése, tevékeny-
sége, a különféle hatalomgyakorlási technikák nem érthetõek meg azon sa-
játos politikai kultúra megismerése nélkül, amelynek gyökerei a település
közelmúltjába vezetnek bennünket.46

A politikai rendszer: idõtávlatok és tradíciók

Nagygörbõ csupán az 1950–1970 közötti húsz évben volt közigazgatásilag
önálló, ezután a kisgörbõi közös tanácshoz tartozott. Az egymást gyorsan
váltó helybeli elöljárók az államszocializmus évtizedei alatt nem tudtak ki-
alakítani egy önálló, lokális hatalmi központot – periferikus helyzetükbõl
fakadóan nem is törekedhettek erre –, s ennek következtében minden jelen-
tõs döntés a meglehetõsen erõs helyzetben lévõ centrumban, Kisgörbõn
történt. Ezt az alaphelyzetet csak súlyosbította az a körülmény, hogy a tér-
ség jelentõs szakemberhiánnyal küzdött: a gazdasági vezetõket sok esetben
a környezõ nagyobb városokból (például Keszthelyrõl) helyezték ide, még
a hetvenes évek viszonylagos prosperitást hozó idõszakában sem jött létre
egy helybeli értelmiségi, szakértõi réteg, amely adandó alkalommal saját
kezébe vehette volna a falu irányítását. 

A rendszerváltással beköszöntött önkormányzati rendszer, a független-
ség és önállóság teljesen felkészületlenül érte a települést. Két egymástól
látszólag homlokegyenest eltérõ, mégis egymást feltételezõ politikai kultúra
határozta meg a lokális politika alapszerkezetét; ráadásul mindkettõ komoly
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hagyományokkal rendelkezik a település múltjában. Egyrészt már nagyon
korán megfogalmazódott valamifajta – azóta is jelenlévõ – elégedetlenség,
protest-hangulat a településen, amelynek elsõ intézményesülési formája a
Kisgazdapárt helyi tagozatának létrehozása volt a kilencvenes évek elején.
Ez a politikai rendezvény a szó tágabb értelmében is „alapító eseménynek”
nevezhetõ, hiszen ezen a helyi politikában ma is aktív szerepet játszó kép-
viselõk szinte mindegyike megjelent, s politikai szocializációjának fontos
állomása, hivatkozási pontja lett. A lokális politikai színtér intézményesülé-
se azonban nem folytatódott tovább, nem történtek további erõfeszítések a
helyi politikai közélet struktúráinak megteremtésére egy új helyi hatalmi
elit létrehozásának irányában. Ugyanakkor ez az alapító aktus a résztvevõk
nagy része számára azt az üzenetet hordozta, hogy a (lokális) politika vala-
mifajta tiltakozási, ellenállási kultúrával egyenértékû; s ez a politika-felfo-
gás szoros – személyekben, családokban, rokonsági rendszerekben is meg-
testesülõ – kontinuitást mutat a település múltjának jellegzetes „átmeneti”
korszakaiban (1919, 1945, 1960-as évek eleje) megjelenõ konfliktusok ismér-
veivel. Azaz a történelmi diszkontinuitások során törvényszerûen jelentkezõ
társadalmi drámák kialakítanak egy néha csak búvópatakszerûen, de mégis
folyamatosan jelen lévõ politikai kultúrát47 a településen. 

A helyi politikai rendszert meghatározó másik tényezõ idõtávja egészen
más léptékû, csupán néhány évtizedre vezethetõ vissza, ám hasonló deter-
mináló erõvel bír, s ugyancsak felkínál különbözõ hatalomgyakorlási min-
tákat. Ez a másik politikai kultúra elsõsorban személyi kapcsolatokra épít,
alkukat próbál kötni a hatalmi központban, s inkább a politikai hatalom
csúcsain igyekszik kapcsolatokat kiépíteni. Mivel a rendszerváltás után
több mint egy évtizedig fennmaradt a közös körjegyzõség Kisgörbõvel, a
politikai, hatalmi kérdések jó része továbbra sem helyben, hanem a korábbi
központban tematizálódott; azaz a mindennapi élet szintjén nem volt iga-
zán látványos a politikai mezõ újrastrukturálódása. A hatalomgyakorlási
technikák rendszereket átívelõ s egy meghatározott – az államszocializmus
keretei között kialakult – politikai kultúrához kötõdõ kontinuitását jól
szemlélteti, hogy noha a polgármesterek, önkormányzati képviselõk sze-
mélyében új, a régi politikai struktúrákhoz nem kötõdõ helyi hatalmi té-
nyezõk jelentek meg a térségben, mégis egy részük továbbra is szoros kap-
csolatot ápolt a régi hatalmi centrumokkal. A folyamatosság megõrzéséhez
nagyban hozzájárult a körjegyzõ személye, aki a környék politikai kultúrá-
jának egyik jellegzetes, az országos politika szereplõihez is utakat találó
alakja volt,48 így személye garanciát jelentett arra is, hogy a korábbi hata-
lomgyakorlási technikák érdemben ne sokat változzanak. 

Ez a két szorosan egymáshoz kapcsolódó, egymás mellett élõ politikai
kultúra létrehozott egy sajátos lokális politikai rendszert, amely a nagypoli-
tika által definiált koordináták között szabályszerû ingamozgást végzett: a
rendszerváltás utáni évekre (érdekes módon) inkább az utóbbi, állandóan
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alkukat keresõ, folyamatosságot hangsúlyozó alapállás volt jellemzõ, míg
2000-tõl drámai hirtelenséggel megjelent s szinte azonnal túlsúlyba került
a protest-politizálás.

A kontinuitás politikája

A helyi politikai rendszer a rendszerváltás után nem alakult át radikálisan:
az újonnan megválasztott, helyi, fiatal agrárértelmiségi polgármester és a
képviselõ-testület az évtizedek óta megszokott hatalomgyakorlási techniká-
kat alkalmazta. A központban próbált terveihez támogatást szerezni: mind-
végig fõállásúként dolgozott, sok idõt szentelt a központban folyó tevé-
kenységek figyelemmel kísérésének, s fõként az akkori országos politika
szereplõivel törekedett jó kapcsolatok kialakítására. Az elsõ évtizedet – a
jelen meglehetõsen determinált helyzetébõl visszatekintve a rendszervál-
táskor jelen lévõ nagyobb lehetõségekre – sajátos mozdulatlanság jelle-
mezte: „11 év alatt nem épült semmi a faluban, pedig a K.-nak nagy kap-
csolati tõkéje volt, még a minisztériumban is. Itt diplomás polgármester
volt ennyi évig, gázfûtés, semmi” – fogalmazza meg élesen a helyzetrõl
adott látleletét az egyik falubeli. A polgármester és az önkormányzat játék-
terét ugyanakkor jól mutatja, hogy pontosan ebben a korszakban omlott
össze teljesen a helyi gazdaság, szûnt meg a termelõszövetkezet, ami min-
denfajta tervezést, elõrelátást megnehezített. A munkanélküliség radikális
megugrása, folyamatos elszegényedés – ezek voltak a keretfeltételek, ame-
lyek között a politikai elitnek ’89 után meg kellett valósítania céljait.

Ugyanakkor – mindezzel párhuzamosan – a rendszerváltást követõ pár
évben a helyi politikai elit átstrukturálódott. Új szereplõk jelentek meg, s
ez változásokat indukált a politikai rendszer egészét illetõen. Ez az új cso-
port is az államszocializmus által létrehozott községközpontban szocializá-
lódva szerezte meg alaptapasztalatait a helyi politizálásról, az ott kialakult
mintákat sajátította el, tehát nem fogalmazott meg radikálisan más nézete-
ket, ám hangsúlybeli eltolódások mégis léteztek. Az elit rekrutációját illetõen
elsõsorban a politika és a gazdaság szférája közötti új interakciók érdeke-
sek: azzal, hogy a kilencvenes évek elején megjelentek az elsõ német ház-
vásárlók a faluban, a helyi eliten belül kialakult egy csoport, amely kapcso-
latot épített ki velük, s ezt a tõkét különbözõ gazdasági tranzakciók –
házvásárlások, felújítások – révén anyagi elõnyökbe is konvertálni tudta. Ez
a csoport mozgékonyabb volt, többnyire diplomával rendelkezett, vagy a
Balaton-parton, a vendéglátóiparban szerzett olyan tudást, amelyet sikerrel
alkalmazhatott az új körülmények között. 

E régi/új politikai és gazdasági hatalmi elit tagjai között kialakultak bizo-
nyos szövetségek – közös rendezvényeket szerveztek, megkísérelték egy-
mást segítve érdekeiket érvényesíteni –, melyek noha ingatagok voltak s a
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pillanatnyi történéseknek megfelelõen újraformálódhattak, ebben a rend-
kívül rosszul intézményesült politikai térben mégis rendelkeztek valamifaj-
ta stabilitással. Így például érdekükben áll(t), hogy a privatizáció során je-
lentõs gazdasági hatalmat megszerzõ, ám a faluban szigorúsága vagy
következetessége miatt népszerûtlen helyi nagyvállalkozó ne kerülhessen a
politikai hatalom közelébe – mert ez az õ hatalmuk végét is jelentette vol-
na –, s ezt a választások során képesek voltak érvényre juttatni. 

Ez a fajta politikai rendszer – amely hatalomtechnikailag az államszocia-
lizmusban gyökerezett, miközben kísérletet tett az új gazdasági rendszer
által felkínált lehetõségek megragadására – a harmadik önkormányzati cik-
lus végére egyre több problémát halmozott fel: mind nyilvánvalóbbá vált,
hogy a központ, Kisgörbõ által irányított döntéshozatal során a település
érdekei nem érvényesülnek megfelelõen, ennek következtében a falu fo-
kozatosan lemaradt a környezõ településektõl, illetõleg elkezdõdött az in-
tézményhálózat gyors leépülése.49

Mindezzel párhuzamosan kezdett erõsödni a protest-politizálás, az inga
a másik politikai kultúra irányába mozdult el. Így ez a politikai csoport az
1998-as választáson már önálló polgármestert indított, s a képviselõ-testü-
letben is helyeket szerzett magának. Hogy ez a tiltakozó kultúra ugyanak-
kor még meglehetõsen gyengén intézményesült, s nem alakultak ki a tech-
nikái és formái, azt jól mutatja, hogy végül a vitatott nagyberuházásokat
(így például a kastély felújítását) megszavazták, miközben késõbb sokkal
kisebb kérdések körül heves és személyeskedõ viták törtek ki.

A kontinuitás politikájának végét egy, az önkormányzati rendszerben
nem túl gyakori esemény jelentette: 2001. szeptember 1-jén lemondásra
kényszerült az akkor már ellehetetlenült s a falu egy része számára elfogad-
hatatlanná vált polgármester, s a választások kiírásáig az alpolgármester lett
a település vezetõje. Ekkor még nem látszott pontosan, de a lokalitás egy
politikai korszaka is lezárult, amit jól mutat, hogy nem csupán a polgármes-
ter távozott, hanem e politikai kultúra ikonikus alakja, a körjegyzõ is, s ez-
zel együtt a korábbi közigazgatási központ jelentõsége is háttérbe szorult.

A protest-politika

A 2002-es helyhatósági választások radikálisan átrajzolták a település politi-
kai térképét; a korábbi vezetõi garnitúra teljesen eltûnt, semmilyen szerepet
nem vállalt a közéletben, azaz a rendszerváltás után 13 évvel egy újabb
tabula rasa lehetõsége nyílt meg a település számára. Ezzel párhuzamosan
jelentõsen lazultak a több évtizedes politikai/közigazgatási centrumhoz, a
kisgörbõi közös körjegyzõséghez fûzõdõ szálak is, mégsem történt kísérlet
arra, hogy a falu más, idõközben fontossá váló hatalmi központok felé orien-
tálódjon. A relatív gazdasági önállóság elvesztése után jó évtizeddel, 2002-tõl
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– párhuzamosan azzal, hogy felértékelõdött a politika szférája, s túlsúlyba
került egy másfajta politikai kultúra – a lokalitás politikailag is egyre in-
kább önmagába zárult.

Mindezek a változások a felszínen, a mindennapi életben csak nehezen
fedezhetõk fel. Ha csak a polgármester-választás adatait vizsgálnánk, arra a
megállapításra juthatnánk, hogy a 2002-es önkormányzati választások nem
módosították jelentõsen a falu politikai szerkezetét. Ezen a választáson a
faluvezetõi címért ringbe szállt korábbi alpolgármester a faluban szokatlanul
nagy fölénnyel nyert – több mint kétszer annyi szavazatot kapott, mint a má-
sik induló, a protest-kultúrát képviselõ jelölt (aki már négy évvel korábban is
indult, akkor is utolsó lett a három jelölt közül).50 Mintha minden a régi ke-
rékvágásban történ(het)ne tovább: a többség a folytonosságra és kiszámítha-
tóságra voksolt, arra, hogy nincs szükség a politikai struktúra radikális átalakí-
tására, a válságot meg lehet oldani a jól bevált módokon. Egy majd évtizedes
politikai rendszer önmozgása, stabilitása hordozta ezt az üzenetet.

Ugyanakkor a politikai rendszer mûködésmódjában már felismerhetõk
az alapvetõ, strukturális változások jegyei: egy másfajta politikai kultúra
dominánssá válása, a centrum és a periféria között korábban kialakult viszony
felborulása, a korábbi szövetségek, kapcsolatok erodálása, s ennek követ-
keztében a település és a környezõ falvak között újfajta hierarchiák, újfajta
kontinuitások és diszkontinuitások létrejötte. 

A politikai kultúra átalakulását, a viszonyok képlékennyé válását primer
szinten jól mutatja, hogy nagymértékben megnõtt a politika iránti érdeklõ-
dés; a 2002-es választásokon 13 (!) jelölt regisztrálta magát, ami helyi re-
kordnak számít, s azt jelenti, hogy a választásra jogosultak tizede elindult a
megmérettetésen. Ez a politikára irányuló figyelem természetesen fontos
következményekkel járt a falu társadalmára nézve: egyrészt felértékelõdtek a
családok rokonsági rendszerei mint a szavazatmaximalizálás jól mobilizálható
eszközei, másrészt mind nagyobb csoportok számára világossá vált, hogy a
határozott politikai szerepvállalás megnyithatja az utat különféle gazdasági
lehetõségek elõtt. A választások után létrejött önkormányzati testületbe be-
kerültek a korábbi polgármesterrel szembeni érdekcsoportot képviselõ, nem
értelmiségi háttérrel rendelkezõ (ez fontos az öndefiníciójuk számára, melyet
a korábbi diplomás polgármesterrel szemben fogalmaznak meg), viszonylag
széles rokonsági hálóra támaszkodó jelöltek, és stabilan jelen voltak a
protest-kultúra mellett elkötelezett családok képviselõi.51

Ez az új politikai kultúra több hatalomgyakorlási technikát is meghono-
sított, amellyel jelentõsen korlátozta saját mozgásterét. Egyrészt – nyilván-
valóan nem függetlenül az országos minták hatásától – erõteljesen felerõ-
södött a képviselõ-testületen belüli protest-politizálás, mindennapos
tapasztalattá vált a folyamatos ellenség-konstruálás, a permanens tiltakozás
és a verbális agresszió hármasságán alapuló destruktív politikafelfogás. Az
„egyik képviselõ nejlonzacskókban hordta magánál a törvényeket” – ahogyan
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a lokális emlékezet megörökítette. Ettõl a ponttól kezdve lehet feljelenté-
sek, bírósági ügyek, különbözõ ellenõrzõ hatóságok vizsgálatai mentén le-
írni a helyi politika történetét, s ez a szál mindmáig jelen van. Ezt a politi-
kai kultúrát a külvilág is hamarosan ezen a módon észleli; innentõl jelenik
meg a település úgy a külvilág számára, mint egy csak önmagával foglal-
kozó, saját problémáival kilátástalanul viaskodó, érdekellentétek által szab-
dalt közösség.

Ennek az új politikai kultúrának egyik jellegzetessége a villámgyors pár-
tosodás volt; így például a kisebbségi önkormányzati választások során is
megjelentek a két nagy politikai párthoz kötõdõ szervezetek – az alig fél-
száz szavazat a két nagy szervezõdés, az Országos Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat és a Lungo Drom között oszlott meg, az elõbbi lett a befutó.
Ezek a néha pártpolitikai ellentéteket megjelenítõ, valójában különbözõ
politikai kultúrák közötti hasadások azóta is jelen vannak a falu közéleté-
ben, stabilitásukat a rokonsági rendszereknek köszönhetik – s mindenfajta
elõremozgást, újítást sikeresen akadályoznak. 

Jól mutatja az új politikai rendszer mûködésmódját a korszak szimbólu-
mává vált kastélyfelújítás, ez a félresikerült, sokat emlegetett presztízsberu-
házás, amely mindmáig befolyásolja Nagygörbõ költségvetésének helyze-
tét, a falu jövõbeli lehetõségeit, a különbözõ fejlesztési projektekben való
részvételét. A Tolnay család egykori kúriája a település központjában, mint-
egy annak kirakataként szolgált, a téesz végleges felszámolása után egyre
lepusztultabb állapotba került. 2000 elején kezdõdött meg a kastély rend-
betételére irányuló önkormányzati pályázati munka.52 Érdekes módon a
kezdet kezdetén nem sok konkrét elképzelés kapcsolódott a kastély újra-
hasznosításához: „Használni lehessen, ez volt az összes igény, de hogy
pontosan mire, milyen célból, ez bizonytalan volt és maradt.” A kastély
egyik szárnya, illetve a tetõszerkezet 2002-ben készült el: a 19 milliós terü-
letfejlesztési támogatást 6 millió Ft-os önrésszel kellett kiegészíteni, de ez a
pénz nem állt az erõforrásszûkében lévõ település rendelkezésére. Ennek
fedezésére a polgármester (a képviselõ-testület támogatásával) a kisgörbõi
jegyzõnõ, illetõleg a körjegyzõségen dolgozó pénzügyesek segítségével hitelt
vett fel – ma már nagyon nehezen rekonstruálható módon.53 2002-ben
újabb hitelt vettek fel, így a 6 millióból 18 milliós adósság lett, tízéves tör-
lesztési futamidõvel.54

Ugyanakkor jól mutatja a helyzet problematikusságát, hogy nem csupán
jelentõs pénzügyi problémák keletkeztek, hanem különbözõ eljárásbeli fe-
gyelmezetlenségek is adódtak. Helyiek kezdeményezésére – s ez is a
lokalitás politikai kultúrájának sajátos megosztottságát mutatja – több ál-
lamigazgatási vizsgálat is kezdõdött az ügyben. Így a 2004-es kisgörbõi
számvevõszéki ellenõrzés után ügyészségi eljárás indult az önerõ sajátos
megjelentetése miatt – a vizsgálat álláspontja szerint törvénytelen volt az a
módszer, hogy a környezõ önkormányzatok egy napra összeadták s Nagy-
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görbõ számláján elhelyezték a területfejlesztési pályázathoz szükséges össze-
get. A vizsgálat folyamán kihallgatások, ellenõrzések követték egymást, me-
lyek során jegyzõk, képviselõ-testületi tagok, polgármesterek meghallgatását
is kezdeményezték. A számvevõszéki vizsgálat alapján, 2006 tavaszán bírósági
eljárás indult jogtalan gazdasági elõnyszerzés kísérlete miatt: elsõrendû vádlott-
ként az akkori polgármester szerepelt, de másod- és harmadrendû vádlottakként
beidézték a döbröcei és a vindornyaszõlõsi polgármestert is, tanúként pedig
az egykori képviselõ-testület több tagját. Az eljárás éppen a 2006-os önkor-
mányzati választások elõtt pár nappal ért véget, a perbe fogott önkormányzati
vezetõket pénzbüntetésre ítélte a megyei bíróság.

Egy másik fontos és jellegzetes politikai probléma a közös körjegyzõség
ügye – az e körül zajló politikai csatározások nem elszigetelt jelenségek,
beilleszkednek a térségben zajló átfogó újrastrukturálódási folyamatokba.
Már a tanácsrendszer megszûnése után, a rendszerváltás környékén meg-
mutatkoztak az alapvetõ problémák: a körjegyzõségen belül sok esetben
nem voltak megfelelõen elosztva a kompetenciák és a területek, illetõleg –
ahogyan egy számvevõszéki vizsgálat is megállapította – a dolgozók nem
minden esetben rendelkeztek megfelelõ szakképesítéssel. 

A körjegyzõség legalapvetõbb problémája gazdasági természetû volt:
a település(ek)nek sok pénzbe került a közös körjegyzõség fenntartása. Így pél-
dául Nagygörbõ a körjegyzõség mûködtetésére 5,5 millió Ft-ot fizetett, az
óvoda, az iskola, és a konyha mûködtetése a legutolsó tanévben pedig már 7
millió Ft-ba került. Másrészt rengeteg jegyzõváltás történt a kisgörbõi körjegy-
zõségen:55 sokszor felbukkan az a vád, hogy a jegyzõk nem rendesen tájékoz-
tatták a helyieket, több ügyet nem is vittek a testületek elé, mondván, elég, ha
a polgármestert beavatják – önálló hatalmi központként mûködtek. 

A helyi közvélemény körjegyzõség-ellenessége egészen az államszocializ-
mus idejére nyúlik vissza, s ezen az önkormányzati rendszer megjelenése
sem tudott változtatni. Több forrásból táplálkozik a lokális politika min-
dennapjait meghatározó centrumhoz fûzõdõ ellenérzés; az egyik ok a
meglehetõsen áttekinthetetlen rokonsági szálak. Egy másik vádpont a fele-
lõsség kérdését veti fel: úgy tartják, hogy aki a körjegyzõségen elrontott va-
lamit, azt nem, hogy megbüntették volna, inkább megjutalmazták. A kis-
görbõi körjegyzõség végleges morális szétesését – s ezzel a korábbi
központ teljes ellehetetlenülését – jól mutatja, hogy a lokális politikai
rendszer szereplõi számára bármifajta további együttmûködés csak teljes
tabula rasa esetén volt elképzelhetõ. Így felmerült egy olyan lehetõség, mi-
szerint megmaradt volna a négy település együttmûködése, csak új pályá-
zatokat kellett volna kiírni a jegyzõi és pénzügyes állásra, illetõleg az ösz-
szes státust meghirdetni, de ez a változat a központ számára nem volt
elfogadható.56
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Egy új politikai kultúra felbukkanása

Az utóbbi idõben jellegzetes módon eltolódik a helyi politika súlypontja:
egy új központ kezd kialakulni, Óhíd, amely 2005 óta a közös körjegyzõ-
ség székhelye.

A körjegyzõség megszûnése és villámgyors újrastrukturálódása egy igazi
kistérségi Odüsszeia; az összevonások, elszakadások, önállósodások háttere
egy meglehetõsen profán államigazgatási/közigazgatási elõírás: amennyiben
1000 fõ felett van a körjegyzõséghez tartozó falvak lélekszáma, úgy plusz
állami forrásokhoz lehet jutni. Mivel a térség egyik munkahelyekben bõvel-
kedõ, gyarapodó települése Óhíd – a tradicionálisan hozzátartozó Szalapával
együtt – nem éri el ezt a létszámot, mindenképpen szüksége van egy kör-
nyékbeli társközségre. Ez nagyon sokáig Sümegcsehi volt, de az ottani ön-
kormányzat a kiválás, az önállósodás mellett döntött.57 Az így elõállt létszám-
probléma keltette fel Óhíd érdeklõdését e rendkívül problematikus, de a
kisgörbõi körjegyzõség feloszlása után pártában maradt település iránt.

Nagygörbõ 2005. január 1-jével csatlakozott az óhídi körjegyzõséghez.
Ezt a folyamatot az a szerencsés körülmény is segítette, hogy az új köz-
pontban dolgozó körjegyzõ asszony nagygörbõi születésû. A kezdeti tapasz-
talatok kedvezõek: az apparátus jobb, máshogy állnak a megoldandó prob-
lémákhoz, a körjegyzõségre fizetett összeg 3 millió Ft, tehát lényegesen
kedvezõbb a korábbi megoldásnál.

Ez az átrendezõdés ugyanakkor nem csupán egy intézményi átalakulást
rejt magában, hanem egy új politikai kultúra is megjelent a lokalitáspolitika
horizontján. Az új politikai rendszer mûködését jól mutatja az érdekérvé-
nyesítés problémája, a megyei és az országos politikához fûzõdõ kapcsola-
tok felfogása. Ellentétben azzal, hogy korábban a kisgörbõi tanács elsõsor-
ban a felsõbb politikai vezetéssel való jó viszony kialakítása révén próbálta
érdekeit érvényesíteni, s ez a módszer nagyon sokáig mûködõképesnek tûnt,
addig a jelenleg is prosperáló, a ZalA-KAR sikereiben is fontos szerepet ját-
szó önkormányzatok más utat választottak: pályázatokat adnak be, megpró-
bálnak munkahelyeket teremteni, vállalkozókat odavonzani. Óhíd és
Sümegcsehi esetében is ez volt a siker kulcsa. Felfoghatjuk tehát a kisgör-
bõi esetet úgy is, mint egy hatalomgyakorlási, irányítási technika elavulásá-
nak történetét – ami azért érdekes, mert ennyire elnyújtott, késleltetett ez
a csõd. Nyilván a rendszer tehetetlenségi nyomatéka késlelteti/tompítja a
folyamatok hatásait. 

A 2006-os önkormányzati választásokon ez az új politikai kultúra kapott
ismét bizalmat; mind a protest-politikát képviselõk, mind az egykori kör-
jegyzõségi mentalitást és politikai kultúrát megtestesítõ jelöltek minimális,
alig 10%-nyi szavazatot kaptak, s így teljesen periferikus szerepet töltenek
be a lokalitás politikai színpadán.
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Kontinuitás-diszkontinuitás – ez az a perspektíva, amelybõl kiindulva a
lokalitás politikai rendszerének térbeliesítése értelmezhetõ. E jellegzete-
sen idõbeli fogalmak ugyanis megrajzolnak különféle hatalmi erõvonalakat,
megneveznek különbözõ központokat, melyekhez való viszonyban jön létre
az adott lokalitásra jellemzõ politikai kultúra.

Összefoglalás

Jelen tanulmányban két, egymással szorosan összefüggõ témát szerettünk
volna bemutatni: egyrészt arra kerestük a választ, hogy milyen koordináták –
vagy másképpen perspektívák – mentén történik egy adott lokalitás meg-
konstruálása a külvilág és a helybéliek számára; hogyan alakul ki a hely
„térbeli önazonossága”. Miért fontos mindez? A különbözõ területfejlesztési
elképzelések mögött – noha fõként gazdasági terminusokat használnak,
gazdasági fejlesztéseket kívánnak megvalósítani – egy sajátos geográfiai el-
képzelés is meghúzódik. Ezt próbálják különféle pályázatokon, adminiszt-
ratív beavatkozásokon keresztül ráerõltetni az általuk munkába vett térre,
miközben ez a konceptualizáció nem kínál igazából lehetõséget a térben
ténylegesen létezõ különbségek, differenciák felismerésére. Ezt a problé-
mát különösen fontos egy olyan település esetében felvetni, amely a 20.
század elejétõl kezdve több történelmi fordulóponton is a közvetlen kör-
nyezetétõl eltérõ válaszokat fogalmazott meg, külön utakat járt be.

A térbeli önazonosság kialakításának legfontosabb kiindulópontja az a
kérdés, hogy milyen rendezõelvek mentén vonatkoztatja az egyén és a cso-
port a környezõ világot és a teret önmagára, hogyan definiálja a sajátot és
a másikat, milyen közeli és távoli hálózatokba kapcsolódik be, s ezek az el-
járások miképpen hozzák létre a hely sajátosságát. Ezt a folyamatot nevezi
Anthony Giddens geográfia készítésnek. (Giddens, 1992)

Ez a geográfia készítés megfigyelhetõ a mindennapi élet legkülönfélébb
területein – a lokalitás szereplõi gazdasági törekvéseik, politikai aktivitásuk/
passzivitásuk, migrációs törekvéseik során folyamatosan munkát végeznek
az adott térrel. A következõ mátrix egymáshoz viszonyítva ábrázolja ezeket
a különbözõ, egymással mégis szorosan összefüggõ rendezõelveket.

A térbeliesítés fõ típusai Strukturáló elvek

Lokális térszerkezet Fent Lent
Lokális gazdaság Szegregáció Integráció
Lokális társadalom Közelség Távolság
Lokális politika Diszkontinuitás Kontinuitás

A táblázatból leolvashatóak azok a különbözõ területek, amelyeken le-
zajlik a „térbeliesítés”, ugyanakkor láthatókká válnak azok a dichotómiák
is, amelyek e folyamat keretfeltételeiként szolgálnak. E strukturáló elvek
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ugyanakkor nem azonos szinten helyezkednek el, hiszen a fent/lent dicho-
tómia alapvetõ jelentõségû, struktúraképzõ megkülönböztetésnek tekint-
hetõ, míg a többi fogalompár ennek inkább csak valamifajta mutációja, aktua-
lizálása. Ráadásul ezek a perspektívák sokszorosan össze is kapcsolódnak
egymással, hiszen a gazdasági szegregáció, a politikai értelemben vett disz-
kontinuitások, illetve a közeli történéseket középpontba állító szemlélet-
mód gyakorlatilag ugyanannak a közösségnek a stratégiáit foglalja össze. 

Nagyon fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a tanulmányban bemutatott
rendezõelvek – különbözõ koordinátarendszerek végpontjai, amelyek
mentén a lokalitás megkonstruálódik – nem esszencialista módon felfogott
kategóriák, „adottságok”, hanem olyan relációk, amelyek mögött a lokali-
tás különbözõ csoportjainak aktív gyakorlatai állnak. 

A hely térbeli önazonosságának kialakulása csupán az érem egyik oldala.
A tanulmány megpróbál választ keresni a zalai terep talán legfontosabb
problémájára is: miképpen megy végbe a lokalitás újrakonfigurálódása a
radikálisan megváltozott társadalmi-politikai-közigazgatási körülmények
között. Ez az újrastrukturálódás nem valami korábban már létezett állapot
visszatérését jelenti, hiszen a tér mindig egy nyitott rendszer, amely várat-
lanságot, elõre-nem-láthatóságot foglal magában. Nyilvánvaló ugyanakkor,
hogy újragondolásában fontos szerepet játszanak a lokalitás múltjából ren-
delkezésre álló különféle minták, melyek gyakran teljesen láthatatlanul,
betemetett állapotban léteznek a lokális emlékezetben. 

Nagygörbõ esetében a település társadalomtörténeti múltja kínál ka-
paszkodót ahhoz, hogy meghatározzuk egyrészt azt, hogy miben áll e
lokalitás sajátossága, s így felrajzoljunk egy, a mainstream-tõl eltérõ, „más-
fajta modernitást”, s ugyanez jelenti az újrakonfigurálódás legfontosabb
keretfeltételét, kiindulópontját. 

A fõbb társadalomtörténeti csomópontokra, a társadalmi drámák szituá-
cióira – amelyek törvényszerûen szükségessé tették a különbözõ koordiná-
tarendszerek újradefiniálását – a helyi társadalom a 20. század eleje óta
elég erõteljesen válaszolt: szinte a végletekig kiélezõdött konfliktusokkal,
masszív szembenállásokkal, az elkülönülést, bezárkózást választó stratégiák
megfogalmazásával. Ez a fajta konfliktus-percepciós és -megoldó minta hatá-
rozottan jelen van a településen. A jelenlegi újrakonfigurálódási folyamat
kezdetén is ez a minta hatott, hogy aztán pár év elmúltával – ez is struktu-
rális jegyei közé tartozik – csökkenjen a befolyása, majd a normalizálódás
fázisaiban (aktivizálódásra mindig készen) háttérbe szoruljon.
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Jegyzetek

1 Az antropológia, a történettudomány a nyolcvanas évek végétõl kezdett foglalkozni
az emberi észlelésformák kulturális meghatározottságával, illetõleg azzal a problé-
mával, hogy a különbözõ észlelési csatornákon keresztül érkezõ benyomások mi-
ként vesznek részt valamely meghatározott lokalitás sajátosságának, egyediségének
létrehozásában. Számos tanulmány és könyv tárgyalja az érzékelés társadalom- és
kultúrtörténetét, az észlelésformák konstrukciós jellegzetességeit – elég csak a ne-
ves francia társadalom(kultúr)történész, Alain Corbin vagy a német városkutató,
Gerold Böhme nevét megemlíteni.

2 A tanulmány elsõ változata elhangzott az MTA RKK és a PTE BTK Kommunikáció- és
Médiatudományi Tanszéke által 2006. május 6–7-én Pécsett szervezett Aprófalusi
közelképek címû konferencián. Köszönöm a hozzászólók kommentárjait, a kutatás-
ban részt vevõ diákokkal folytatott beszélgetéseket. Az írás esettanulmány formájá-
ban kívánja bemutatni a településen zajló folyamatokat, ugyanakkor utalni kíván
azokra a teoretikus problémákra is, amelyek mind a kutatás során, mind a tanul-
mány írásakor jelentkeztek, de részletes bemutatásuk túlfeszítené a rendelkezésre
álló terjedelmi kereteket.

3 A perspektíva fogalomhoz Erwin Panofsky klasszikus tanulmánya a kiindulópont: A pers-
pektíva mint „szimbolikus forma”. (Panofsky, 1984) A téma enciklopédikus igényû –
elsõsorban a mûvészettörténet, képzõmûvészet összefoglaló – katalógusa a C3 és a
Mûcsarnok közös rendezésében 1999-ben megvalósított Perspektíva címû kiállítás-
hoz kapcsolódik. (Peternák–Erõss, 2000) 

4 „1907-ben Zalamihályfa, Kisvásárhely, Szalapa, Kisgörbõ, Óhíd, Vindornyaszõlõs,
Nagygörbõ és Sümegcsehi körjegyzõséget alkotott – Nagygörbõn az Orlai uraság-
nak, Kisgörbõn pedig a Bezerédi uraságnak volt birtoka. Kisörbõn jó közepes pa-
raszti gazdálkodást folytattak, s õk kezdeményezték, hogy önálló körjegyzõséget
alakítsanak. Ennek a lényege az volt, hogy önállóak akartak lenni, s Nagygörbõ,
Kisgörbõ és Szõlõs összefogott – Vindornyaszõlõsre azért volt ehhez szükség, mert
ez népes községnek számított. Ha jól emlékszem, abban a 907-es idõben 794 fõ
volt a lakosság száma; akkor is az volt a törvény, hogy 1500 fõ alatt nem lehetett
körjegyzõség, s Kisgörbõ akkor is 400 fõ körül volt, Nagygörbõ pedig 500-600 kö-
zött, s ehhez kellett a létszám. Így jött létre, most lett volna 100 éves” – az utolsó
tanácselnök, H. J. emlékezése. 

5 Az 1907-ben létrehozott körjegyzõség csak a második világháborút követõen szûnt
meg, hogy aztán 1950-ben önálló tanácsi rendszer alakuljon ki ezen a területen –
Nagygörbõ Döbröcével közös, míg Kisgörbõ s az akkor 500 lakosú Vindornyaszõlõs
is önálló tanáccsal rendelkezett. Az Elnöki Tanács rendelete szerint az 500 lélek-
szám alatti falvakban össze kellett vonni a tanácsokat, ezért 1970-ben a tanács is
„visszakerült” Kisgörbõre, ahol eredetileg a körjegyzõség is megalakult. „Sõt, olyan
áron is, hogy a törvény akkor azt mondta, hogy 500 lélek fölött a tanácstagok
100%-os szavazata kell az egyesüléshez – emlékszem rá, el kellett mennünk az
egyik tanácstagunkhoz Egerszegre, a kórházba, hogy szavazzon.” (H. J.) Azaz csu-
pán 1950 és 1970 között, mintegy húsz évig volt önálló tanácsa Nagygörbõnek, az
elõzõ és a következõ idõszakokban Kisgörbõ volt a központ. 

6 1948-ban – fõként a jugoszláviai eseményekre hivatkozva, de az egységes balatoni
közigazgatás megteremtése miatt is – ezt a területet Zalaszegvártól egészen Balaton-
füredig Veszprém megyéhez csatolták. Hosszas politikai alkuk következtében, köz-
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ponti bizottsági szintû egyeztetés után kerülhettek vissza a Keszthelyi járás települé-
sei Zalába – 1979. január elsejével. 

7 Ez a pozíció is egy meglehetõsen hosszú folyamat, számos át- és újrastrukturálódás
eredményeképpen jött létre. Történetileg Sümeghez kapcsolja több közös szál (a kis-
város hosszú évtizedeken át járási székhely, közigazgatási, piaci, intézményi köz-
pont), jelenleg a nehezebben megközelíthetõ Zalaszentgrót a térség központja. Errõl
részletesebben lásd Váradi Monika Mária tanulmányát.

8 „Szõlõhegyes településrõl van szó. Van a belterület, ahol a lakóházak vannak, ez
le van korlátozva, ide lehet építkezni, lakóházat. A téesz megalakulása után a te-
rületeket tagosították, összevonták, de itt a hegyek miatt nem volt olyan könnyû
táblákat kialakítani, mint az Alföldön, mert a domborzati viszonyokat is figye-
lembe kellett venni. A kültelek volt, amit a téesz mûvelt. Amit nem tudott mûvel-
ni, az volt a zártkert: szõlõs, gyümölcsösös terület. A domborzata olyan volt en-
nek a vidéknek, hogy abban nem tudtak kialakítani egy traktorral mûvelhetõ
hat–tíz hektáros földet” – meséli az egykori polgármester. Noha a hegyen voltak
szántók is, fõképpen gyümölcstermesztés és szõlõmûvelés zajlott: „Valamikor a
gyümölcsösök igen jó pénzforrást jelentettek. Voltak felvásárlók, akiknek biztosan
el lehetett adni a cseresznyét, almát, körtét. Nagy szelídgesztenye termõ vidék volt
ez, ennek elég jó ára volt. Az asszonyok a sümegi piacon értékesítették a portékát.”

9 A (zalai) szõlõhegyek társadalmának történetéhez lásd Benda, 2006a; Égetõ, 1994;
Kovács, 1985.

10 A Kovácsi-hegy földje egyébként nagyon rossz, egyik dûlõjének hivatalos megneve-
zése is Kódis-tag volt. A hegy ezzel együtt nagyon értékesnek számított, minden te-
rületet megmûveltek; ha egy hold szántó tizenhat aranykoronát ért, akkor ennek
négyszerese volt a hegy.

11 Így szól például az egyik jellegzetes téesztörténet: a falu egyetlen igazi agrárvállalko-
zójának – még fõagronómusként – azért gyûlt meg a baja a nyolcvanas évek elején a
termelõszövetkezet vezetõjével, mert az rajtakapta, hogy a legnagyobb dologidõben
cseresznyét szed a hegyen levõ birtokán. (A különbözõ interjúkban hemzsegnek a
hegyrõl szóló történetek.)

12 Így például a falu ma már nyugdíjas, utolsó tanácselnöke, miközben a városba való
beköltözés lehetõségét fontolgatja, nem a falut sajnálja igazán (amely gyakorlatilag
egész hivatali mûködésének színtere és célja volt), hanem a felette húzódó hegyet,
a szõlõt, az ottani világot. 

13 Különösen Vindornyaszõlõs szorgalmazza a hegy turisztikai hasznosítását, készíttet
erre vonatkozó terveket – ez természetesen szorosan összekapcsolódik a területén
található bazaltbánya tevékenységének megkérdõjelezésével. 

14 Ez az elsõsorban az észlelésben, mindennapi esztétikai ítéletalkotásban fontos sze-
repet játszó tény fõként két csoport esetében kerül nyilvánvaló módon elõ, s tesz
szert cselekvésformáló erõre. Egyrészt a rendszerváltás után ebben a faluban is
megtelepedõ németek számára a táj egyértelmû vonzerõvel bírt, hiszen házaikat
nem a falu középpontjában, hanem a természethez, a „fent”-hez közelebb levõ ré-
szeken vásárolták meg. Másrészt a településen találkozhatunk több olyan középko-
rú, a hetvenes évek végén ide házasodó, gyakran központi, iparosodottabb terület-
rõl érkezõ asszonyokkal, akik számára ez a tény fiatalkori döntésük – nagyon
nehezen megfogalmazott, de néha felszínre kerülõ – motivációját jelentette.

15 Van egy olyan terület is, amelyrõl szinte menetrendszerû pontossággal készülnek a
különbözõ, egymásra meglehetõsen hasonlító vizuális reprezentációk; a falu fölött,
egy kitüntetett ponton, az egyik bazaltbarlangnál elhelyezett geocaching láda meg-
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találását a leleményes játékosok minden esetben fényképpel igazolják, amelyek
azonnal felkerülnek a megfelelõ internetoldalra, a tájról és a faluról szóló privát tör-
ténetekkel fûszerezve. 

16 Hogy itt megint csak nem mellékes esztétikai kérdésekrõl, hanem lokális politikák
által befolyásolt perspektívákról van szó, jól mutatja a Volán Vállalat 2006-os terve
az autóbuszjáratok racionalizálásáról, amely azokat a járatokat szüntetné meg elõ-
ször, amelyek letérve az útról, bemennek a falu központjába, s a korábban a falu
összefogásával megépített fordulóban veszik fel az utasokat. A helybelieknek ez
nem csupán kényelmi kérdés, hanem a presztízsen túl a lokális identitás számára is
fontos felvetés; a hivatalos szervek szemében része-e a falunak ez a fenti, történeti-
leg definiált központ, vagy csak a közlekedésföldrajzi megközelíthetõség számít. 

17 A faluban a hetvenes évek végétõl tudatos kísérletek történtek közösségi terek kiala-
kítására: a templom mellett KISZ-védnökséggel létrehozott ifjúsági klub, az egyik
magánháznál a rendszerváltás után kialakított presszó egyaránt arról tanúskodik,
hogy voltak olyan korosztályok, amelyek megpróbálták saját közösségi tereiket lét-
rehozni. Ugyanakkor ezek a kísérletek mindig erõtlennek bizonyultak: az elsõnek a
helyi plébánossal való, az állítólagos hangoskodás miatt kitört konfliktus vetett véget,
a presszó pedig gazdasági problémák miatt szüntette be mûködését. Azóta – a pol-
gármesterek, cigány kisebbségi vezetõk minden törekvése ellenére – az évi egy-két
közösségi alkalmon (falunap, búcsú) kívül nincs olyan rendezvény, de nincsen
olyan nyilvános tér sem, amely köré kialakulhatna valamifajta lokális identitás.

18 Ez a szomszédos községekben – így például Kisgörbõn is – jelentõs probléma.
19 Leginkább befektetésnek szánták õket, amit elõsegített a 30 ezer Ft körüli ár, illetõ-

leg az a tény, hogy nem írtak elõ beépítési kötelezettséget. Így mindmáig nem épült ki
az utca, inkább csak a telkek adás-vétele zajlik, viszont a 2004-ben eladott telek ára
már 500 ezer forint volt.

20 Jelenleg az ingatlanárak nagyon magasak – 3 millió körül van egy ház, de árulnak
3,6–5 millió között is –, nem is akadt a közelmúltban arra példa, hogy falubeli vagy
környékbeli fiatalok itt akartak volna letelepedni.

21 Lásd errõl a tanulmány késõbbi, a falu társadalomtörténetével, politikai viszonyaival
foglalkozó fejezetét.

22 „Veszprém megyében jobb volt dolgozni. Veszprém megye egy lényegesen maga-
sabb szinten volt, ezek elõtt le a kalappal. Maga a megye is egy jelentõs ipari tevé-
kenységet folytatott, ha jól tudom, akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén után Veszprém
volt az ipari minta: a bauxit, az energia, Várpalota, a szén, az ajkai erõmû stb.” –
meséli az egykori tanácselnök.

23 De ugyanez volt jellemzõ a többi falura is: Kisgörbõn varrodát, Vindornyaszõlõsön
bányát, gépparkot, mûhelyeket nyitott a termelõszövetkezet.

24 A hetvenes évek végétõl megemelkedett a mezõgazdaságban felhasznált ipari termé-
kek – vetõmagok, növényvédõ szerek, mûtrágyák, valamint a gépek, gázolaj, az ipari
energia – ára, s ezt nem követte a mezõgazdasági termékek árának növekedése.
Mindezzel párhuzamosan – mivel a tanácsok is fejlesztési terveik átütemezésére
kényszerültek – a nyolcvanas évek elejétõl visszaesett a melléküzemágak (a külön-
bözõ útépítési, mélyépítési kapacitás) iránti kereslet is.

25 „Mert ha én valamit kezdeményeztem, akkor abba azonnal belekötöttek: például
itt Óhídon lett volna egy egyesülés, és akkor egy olyan szövetkezet létrejött volna,
amelynek a volumene nagyon tökéletes lett volna. ’79-ben, ’80-ban lett volna
mindez, csakhogy a túlzott beavatkozások miatt megbukott. Mihályfa már bele-
kötött a kezdeményezésekbe. Pedig Óhídon jó alaptevékenység volt, ami nem csoda,
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hiszen bizonyos fokig a Kisalföld nyúlványa ez az Óhíd, nem olyan, mint az itteni
hegyoldal meg a Sínjei dombok. Kisgörbõnek meg volt egy jó kis segédüzemi tevé-
kenysége. Ezt a két ágazatot kellett volna megfelelõ szintre hozni, s azt mondani,
hogy a mezõgazdaságban olyan termékeket termelni, aminek tényleg van piaca,
és ami gazdaságos, és mellé az ipari tevékenységet olyan szintre kellett volna hozni,
hogy egy kisebb építõ vállalattal, lehetett volna versenyezni. És ez nem jött létre” –
meséli a termelõszövetkezet egykori vezetõje. 

26 „Az 1993. évet valószínûleg a magyar rurális történelem fekete esztendejeként tart-
ják számon. Ebben az évben több százezer falusi háztartás három nagy hatású vesz-
teséget is elkönyvelhetett. 1992 végére lezárult a vagyonjegyek vagyontárgyakra tör-
ténõ lecserélésének (sic!) lehetõsége. 1993 januárjában megszüntették a háztáji
intézményét, 1993 elejétõl megszûnt a szövetkezeti tagok alkalmazásának kötele-
zettsége és a menedzsment néhány hónap alatt 300 000 embert távolított el a szö-
vetkezetekbõl, akik úgy vesztették el munkájukat, hogy holt, immobil vagyon papír
szerinti tulajdonosaivá váltak. […] Az eredmény a tömeges falusi szegénység megje-
lenése volt.” (Csite–Kovách, 2002:236–237) 

27 Nagyon kevés információval rendelkezünk a termelõszövetkezet felbomlásának fo-
lyamatáról, a kárpótlás körüli konfliktusokról – az egykori vezetõk nagy része már
nem lelhetõ fel, a helybeliek pedig nem szívesen beszélnek ezekrõl.

28 A falusi terekben a rendszerváltást követõen végbemenõ legfontosabb folyamat a
munka- és lakóhelyi funkciók soha nem látott mértékû elválása, a lakóhelyi és rek-
reációs funkciók térnyerése. (Kovács, 2003)

29 Ez megint csak a nagypolitika tevékenységének köszönhetõ, amely a mezõgazdaság-
tól elvont központi forrásokat az önkormányzati szférába csoportosította át, s ez a
fordulat az önkormányzatok szociálpolitikai (s egyben foglalkoztatási), településfej-
lesztési feladatainak, szerepének erõsödésével járt együtt. (Csite–Kovách, 1997) 

30 Létezik még egy könyvelõ cég, amelynek tulajdonosa helybéli lakos, aki egy ügyvédi
irodával is rendelkezik Gyenesdiáson. Két napot Nagygörbõn tölt, a másik hármat
pedig a Balaton-parton. A vállalkozás nem játszik számottevõ szerepet a település
életében.

31 Csite András és kollégái a közeli Keszthelyen végeztek e tárgyban kutatásokat. Lásd
Csite, 2001; Csite–Horváth–Kovács, 2002. 

32 Ebbõl a szempontból nagyon gondolatébresztõ Sárkány Mihály tanulmánya, amely-
ben Frederik Barthra hivatkozva a vállalkozót nem egy státusszal próbálja leírni, ha-
nem olyasvalakiként, aki tevékenységével változásokat – új szervezõdési formákat –
generál, „kezdeményezõkként lépnek fel és a profitszerzés érdekében valamilyen
felismerhetõ módon manipulálnak más személyeket és erõforrásokat”. (Sárkány,
2005a:37–38) 

33 A vállalkozókról szóló írások közül Kuczi Tibor klasszikus tanulmányai (Kuczi,
1998) mellett ki kell emelni a Schwarcz Gyöngyi–Szarvas Zsuzsa–Szilágyi Miklós ál-
tal szerkesztett Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar
vidéken címû kötet több publikációját. (Schwarcz–Szarvas–Szilágyi, 2005)

34 A D. család önállósodásra törekvése – az, hogy kezdeményezõként lépjen fel – már
korábban is jelentkezett, így a hetvenes évek végén – a térség aranykorában – a saját
házuk udvarában megnyitották azt a több mint tíz évig mûködõ boltot, ahol fõként
katonaruhákat és bakancsokat árultak. A kereskedésnek nagyon nagy sikere volt, távo-
labbi vidékekrõl is jártak ide, a parkoló kocsisorok igazi dugókat okoztak, a kör-
nyékbeli politikai elit egy része is rendszeres látogatónak számított. A kereskedésnek
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volt valamifajta budapesti leágazása is, s ennek köszönhetõen meglehetõsen széles
kapcsolathálót sikerült kiépíteni. 

35 „Volt egy sor szerencsétlen, karrierista munkatársam, akik gyakorlatilag másképp
látták a világot, mint én, és úgy döntöttem, hogy az õ áskálódásukra nincsen
szükségem. Aztán akadt egy ilyen munkalehetõség, hogy mezõgazdasági szakta-
nácsadót keresett egy olyan termelési rendszer, aki ugye szakmailag magas szin-
ten volt, és úgy döntöttem, otthagyom az egészet, elmegyek oda dolgozni. Ha jól
tudom, ’87-ben mentem el, a rendszerváltást messze megelõzõen.” (Kenessei Kata-
lin interjúja.)

36 „A kárpótlási jegyen nem Trabantot vettünk, nem Zsigulit vettünk, nem konyha-
bútort vettünk, hanem, nem tudom mér’, olyan szerencsétlenek voltunk, földet
vettünk, mondva azt, hogy majd valamikor valami lesz vele, kiadjuk bérbe, aztán
majd valami hozama végül is lesz. Nos hát, ugye a számítás nem jött be. Tulaj-
donképpen ’93-ban befejezõdtek a kárpótlások és szereztünk ezáltal száz hektár
földet részben saját kárpótlási jegyekbõl, részben vásárolt kárpótlási jegyekbõl,
amikor bérbe adtuk volna a földet a téesznek, a téesz beadta az unalmast és
csõdbe jutott, felszámolták. […] Hát ugye, mint akinek agrármérnök a végzettsége,
s illenék, hogy valamit konyítson is a szakmához, amihez a kutyabõre van, úgy
döntöttem, hogy fõállású munkavállalóként, mellékállásban, hát, elkezdem saját
földterületem mûvelését.” Miután a csõdeljárás befejezését követõen a termelõszö-
vetkezet is kiadta a tagoknak a földeket, ez elindított egy hullámot, s egyre többen
bízták meg D.-t a földjük mûvelésével: „Pillanatok alatt ötszáz hektárra duzzadt a
földterületem”.

37 „Meg hát ugye van egy olyan fiatalabb réteg, akik úgy döntenek, hogy felesleges
dolgozni, mer’ az állam eltartja õket, szociális segély meg ilyen meg olyan jutta-
tás alatt. És most már megértük azt, hogy az udvaroknak, állítom, hogy felébe’
nincsen baromfi és semmilyen állattartás… Mer’ arra nem képes a lakosság jelen-
tõs hányada, hogy tavasszal elvesse, mûvelje, aztán teremjen neki zöldséget, le-
gyen sárgarépája, urambocsá’ baromfi-takarmánya.” (Kenessei Katalin interjúja)

38 Az adatok lelõhelye: www. nepszamlalas.hu
39 Van négy-öt olyan ház is, amelyet városból menekülõk vásároltak meg nyaralónak.

A 2001-es népszámlálási adatok szerint a falu 112 lakóegységébõl összesen 18 lakást
használnak üdülõnek.

40 A telepen nemcsak romák laknak, hanem szegényebb magyar családok is itt találtak
maguknak lakóhelyet.

41 Viszonylag részletes forrásokkal rendelkezünk a nagygörbõi „lokális politikai” kultúra
létrejöttérõl, elsõsorban az 1919-es eseményeket követõ perek iratanyagának jóvol-
tából. A levéltári dokumentumokat – a hatvanas években még élõ szemtanúk vissza-
emlékezéseivel együtt – a faluban született és Zala, valamint Somogy parókiáin szol-
gálatot teljesítõ plébános, Dóber Viktor dolgozta fel helytörténeti munkájában.

42 A falukrónika írója így foglalja össze az eseményeket: „1918 decemberében ugyanis
már a Szoc.dem pártban levõ cselédek színdarabot akartak rendezni az iskolában,
holott a gazdák éppen kovácsmestert akartak itt választani. Verekedés tört ki, […]
s ekkor megkergették, meg is verték a menekülõ gazdákat.” (Dóber, 2002:8) 

43 Így például sokszor elõkerül az a narratíva, hogy már az új hatalom végnapjaiban,
1919. augusztus 4-én „terroristák” – vöröskatonák – érkeztek Zalaegerszegrõl, s a meg-
félemlített, bezárkózott falun keresztül egyenesen a Tolnay-birtokra mentek, ahol a
földbirtokost összeverték. Ebben (a valószínûleg központilag elrendelt, de helyi inicia-
tívákra is támaszkodó) eseményben – a periratok tanúsága szerint – a falubeliek nem
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vettek részt, mint ahogyan a hamarosan (egy hónap múlva) jelentkezõ megtorlás-
nak is – pártállástól függõen lelkes vagy borzongó – nézõi voltak. Ugyanis az új
rendszert támogató fegyveres alakulat – székely katonák különítménye – már 1919
szeptember elején megjelent a faluban, 22 embert rögtön le is fogtak, s a Tolnay-birtok
egyik majorsági épületében több napon keresztül brutálisan megvertek.

44 Mivel a Tolnay-földbirtok nagysága nem érte el az 500 holdat, ezért a 8-ik néptör-
vény alapján nem lehetett felosztani, noha sokan ezt követelték. A birtok felmérése
után – az amúgy is parlagon hagyott földek közül – 120 holdat a nagygörbõi mun-
kástanács bér ellenében, egy évnyi mûvelésre, az egykori katonák családjának kiosz-
tott. A per végén – noha folyamatosan jelen volt ez a fõként Tolnay által tematizált
vádpont – az ítélet indoklásában azt állapították meg, hogy „a földmérés” során külö-
nösebb törvénysértés nem történt, ezért nem is született ítélet. 

45 A falu politikatörténetének e korszakáról utalások olvashatók. (Káli, 1997)
46 Számos tanulmány foglalkozik a helyi politikai színtér felépítésének sajátosságaival,

az országostól eltérõ sajátosságaival, lásd például Bocz, 1994; Angelusz–Tardos,
1996. Itt különösen azok a megkülönböztetések a fontosak, amelyek a családi-
rokonsági-ismerõsi rendszerek szerepét mutatják be a lokális politika történései-
ben. (Tóth, 1991) 

47 „Politikai kultúra” alatt a helyi hatalmi konfliktusok észlelésének, értékelésének és
megoldásának jellegzetes formáit, a háttérben meghúzódó világmagyarázati elveket,
ideológiákat értjük.

48 Számos összefüggésben megjelenik az interjúkban Boros Imre személye – 2005-ben
õ a megyei közgyûlés alelnöke, kijáró politikus, zalai lobbista. Emlegetnek egy jel-
legzetes találkozót, amelyen a környék önkormányzati képviselõi közül többen is
részt vettek: gáz-ügyben mentek „kijárni” az akkor miniszter Boroshoz. A miniszter
roppant szívélyesen fogadta õket, fõként a körjegyzõt, akivel – mint kiderült – már
régóta közös állattenyésztési szenvedély kapcsolta össze: a csüngõhasú malacok te-
nyésztését Boros kezdeményezte, s a politikai elit tagjai számára magától értetõdõ
volt a mintakövetés. 

49 A polgármester népszerûségének (s ezzel együtt az egész politikai rendszer) kopá-
sát jól mutatja az a tény, hogy míg az 1994-es választásokat meggyõzõ, csaknem
60%-os fölénnyel nyerte, ez az elõny 1998-ra a helyi politikában nem túlságosan is-
mert nõi jelölttel szemben 22%-ra olvadt. 

50 Érdekes – s valamit elárul a lokális politikai rendszer mûködésérõl is –, hogy megle-
hetõsen kevesen szállnak harcba a polgármesteri székért. Egy nagyon tagolt – fõleg
a szövevényes rokonsági rendszereken alapuló –, kiegyensúlyozott politikai érdek-
struktúra létezik a településen, a képviselõjelöltek között sokszor alig pár szavazat-
nyi különbség dönt. Ezt a kiegyensúlyozottságot a polgármester-választások egyálta-
lán nem tükrözik; a második jelölt általában eleve esélytelen, csak minimális
szavazatot kap. 

51 A választás végeredménye nagyon szoros volt, amit jól mutatnak a kapott szavazatok
megoszlásai. Az elsõ öt helyen végzettek: 54, 48, 48, 46, 40 voksot gyûjtöttek; a
vesztes indulók is hasonló nagyságrendû szavazatot szereztek meg: 38, 34, stb.
(www.valasztas.hu)

52 Több terv is megfogalmazódott 2000 körül a kastély hasznosítására, az egyik a fris-
sen megalakult CKÖ-höz kapcsolódott: egy pályázat kapcsán – így szól a fáma – ren-
geteg pénzt (az emlékezések szerint 30 millió eurót!) kaphattak volna a kultúrház
felújítására, ám az akkori polgármester nem mert belevágni. Késõbb az egész testület
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bánta ezt a tétovázó döntésképtelenséget, „majdnem fölrobbantak”, de ekkorra
már ez a pályázati lehetõség elúszott. 

53 Így például a kastélyfelújításról döntõ önkormányzati ülésen jelen lévõ képviselõk
ma már úgy emlékeznek erre az eseményre, hogy nem tudták, pontosan mit is sza-
vaznak meg (mekkora lesz a törlesztés kamata, milyen a futamideje), csak annyit
mondtak nekik, hogy „ezt meg kell szavazni”.

54 E tetemes költségvetési teher miatt nincs fejlesztési pénz: a telekadóból, gépjármû-
adóból, iparûzési adóból, kommunális adóból és a helyi adóból bejövõ körülbelül
1 millió forintot is a törlesztésre kell fordítani.

55 K. J. volt a körjegyzõ a rendszerváltás utáni évtizedben, majd a polgármester lemon-
dása után a cserszegtomaji Sz. I. következett, két évig volt hivatalban. Egy újabb
körjegyzõ érkezett 2003-ban: Sz. K. – zalaegerszegi jegyzõ asszony, aki a megye ja-
vaslatára került ide. Nehezen tudott beilleszkedni a helyi környezetbe, ezért csak
egy évig maradt, 2004. január 1-jéig. 

56 A kisgörbõi körjegyzõség felszámolása jól mutatja, hogy mennyi konfliktus terhelte
meg az együttmûködést. Például a vagyonmegosztás után az egyes önkormányzatok
felcímkézték a bútorokat, székeket, berendezési tárgyakat – az osztozkodást heves
veszekedések kísérték. 

57 Ennek hátterében az állt, hogy Sümegcsehin régóta nehezményezték azt, hogy min-
dent Óhíd ural a környéken, ott volt a téeszközpont, s a jegyzõség is. Lásd ehhez
Glózer Rita és Váradi Monika Mária tanulmányát.
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BAUMANN TÍMEA

„Kinek kell ez az iskola?”

Bevezetõ

Írásom egy Magyarországon napjainkban gyakori, az érintettek által na-
gyon intenzíven megélt esetet mutat be: egy körzeti kisiskola megszûnését.
A konkrét esettel a Zalaszentgróti kistérség négy aprófaluját feltérképezve
találkoztunk 2005 nyarán: a Kisgörbõi Körzeti Általános Iskola és Óvodát
éppen terepmunkánk idején zárták be. Ennek az eseménynek az elõzmé-
nyeit, körülményeit és okait kívánom leírni tanulmányomban – az érintettek
elbeszélésein keresztül.

Elemzésem a vizsgált probléma komplexitása miatt igyekszik túllépni a ha-
gyományos esetleírás szûk körén. A történet árnyaltabb bemutatására a poli-
tológia tudományterületérõl kölcsönöztem vizsgálati módszert: a közpoli-
tikai elemzést. (Boda, 1997; Glózer, 2007) A közpolitika „mint elmélet […]
az önigazgatás gyakorlatát vizsgálja, praxisként pedig a közügyek közös in-
tézését, a közös cselekvésre és döntésre irányuló erõfeszítéseket foglalja
magában”. (Glózer, 2007:149) A vizsgált esetben e politológiai eljárás in-
terdiszciplináris alkalmazását hasznosnak tartom, hiszen egy valóban köz-
politikai probléma megjelenését mutatom be a helyi társadalom szintjén,
azokon a narratívákon keresztül, melyeket a terepmunka során ismerhet-
tünk meg a helyszínen. E gyakorlaton belül is arra a felfogásra hagyatko-
zom elemzésemben, amely a közpolitikai elemzések esetében nem az ob-
jektív értékelésre és a megoldási javaslatok kidolgozására koncentrál,
hanem arra mutat rá, hogy az egyes esetekrõl milyen történetek, narratívák
képzõdnek a szereplõkben. Vagyis: hogyan élik meg és értelmezik a sze-
replõk a konfliktusokat? (Boda, 1997:116–118; Glózer, 2007:153–154)
A narratív közpolitika-elemzés (Roe, 1994; Kaplan, 1993) talán azért is kö-
zelebb vihet minket a kisgörbõi iskola bezárásának esetéhez, mert informá-
cióink nagyobbrészt a közpolitikai szereplõk és az érintettek történetein
alapulnak. Terepmunkánk éppen a végsõ döntés elõtti – az események
szintjén passzív, de érzelmileg túlfûtött – idõszakra esett. Bár nem lehet-
tünk résztvevõ megfigyelõi nyílt önkormányzati üléseknek, szülõi szervez-
kedéseknek vagy az iskolai évzárónak, nem vizsgálhattuk élõben az iskola
mûködési körülményeit, viszont errõl a nagyon aktuális kérdésrõl az inter-
júk során rengeteg véleményt, történetet, narratívát kaphattunk. Így nem
is vállalkoznék objektív tényekre épülõ esettanulmányra, viszont írásom-
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ban szeretném megmutatni, miképpen értelmezõdhet egy iskolabezárás az
érintettek körében, és az össze nem hangolható „kultúrák” (Glózer,
2007:154) összecsapásának milyen következményei tapasztalhatók egy
aprófaluban.1

Kitekintés, avagy „a történet története”: aprófalvak és kisiskolák Magyarországon

Mielõtt rátérnénk a konkrét eset elemzésére, érdemes megvizsgálni a „tör-
ténet történetét”, vagyis azt a tágabb (tudományos) diskurzust, amelybe a
vizsgált településeken megismert elbeszélések illeszkednek.

Ez a diskurzus az aprófalvak és intézményrendszerük fenntartásának
problematikája körül forog. Az aprófalu megnevezés nem csupán egy bizo-
nyos népességszámmal (1–500 fõ között) rendelkezõ településformát jelöl,
hanem e községek sajátos pozícióját is Magyarország településszerkezetén
belül.2 Az aprófalvak történetében nagy szerepet játszottak a 20. században
újból és újból felmerülõ központosító törekvések. A központosítás legtelje-
sebb megvalósítására az 1971-ben elrendelt OTK (Országos Településháló-
zat-fejlesztési Koncepció) és a Területfejlesztés Irányelvei vállalkozott, mely
rendeletek célja „a népgazdaság erõforrásainak hatékony hasznosítása” és
az életminõségbeli különbségek mérséklése volt. (Beluszky, 2000:26)
A deklarált célok eléréséhez az OTK hierarchiába rendezte a magyarországi
településeket, és az aprófalvak többségét „szerepkör nélküli településnek”
tekintve egy központi község alá rendelte, így e falvak fejlõdését teljesen el-
lehetetlenítette, ami tovább fokozta amúgy is hátrányos helyzetüket. (Kovács,
1990:295; Forray, 1991:11; Ladányi–Szelényi, 2005:2) 

Az OTK rendeleteivel párhuzamosan zajlott az oktatási rendszer raciona-
lizálása is az iskolák központi településekre történõ körzetesítésével. A kör-
zetesítési hullám kiindulási alapja az iskola vertikális szerkezetének 1948-as
átalakítása, az elemi (négy- vagy hatosztályos) iskola helyett az általános (nyolc-
osztályos) iskola bevezetése volt. A nyolcosztályos általános iskola felsõ
négy osztályában pedagógiailag és didaktikailag is szükségessé vált a szak-
oktatás beindítása. (Forray, 1991:6) Ennek az elvárásnak a falvak kisiskolái
nem tudtak megfelelni, s ezért szükségessé vált a felsõ tagozatok körzetesí-
tése. A szocialista idõszakban a kisiskolák megszüntetésének három korsza-
káról beszélhetünk: a felekezeti iskolák bezárásáról 1948 és 1952 között,
amit 1951-tõl a megyék iskolafejlesztési tervei, mint elsõ iskolakörzetesítési
tervek is követtek; az 1960-as években a tanyasi és pusztai iskolák megszün-
tetése, a felsõ tagozatok körzetesítése; végül az 1971-es OTK újabb lendüle-
tet adott az iskolabezárásoknak, melyek most már az alsó tagozatokat is
érintették. (Kozma–Schwertner, 1986:1181; Forray, 1991:7–11) 

A kisiskolák megszüntetése melletti legfõbb érv az elmaradottság volt, ami
alatt az akkori pedagógiai szemlélet az osztatlan módszerû oktatás hátrányait,

569•    S Ü L L Y E D Õ  É S  K A P A S Z K O D Ó  Z A L A I  K I S F A L V A K    •

lepkeny ue 5fej.qxd  2008. 09. 24.  10:51  Page 569



a szakoktatás hiányát, és a falusi iskolák hiányos felszereltségét értette.
(Kozma–Schwertner, 1986:1181) További fontos érv volt a falusi és tanyasi
gyerekek esélyegyenlõsége, amelyet úgy láttak megvalósíthatónak, ha a
gyerekeket kiszakítják megszokott környezetükbõl. Az iskolakörzetesítési
program következtében az iskolák száma 1945 és 1989 között 53,4%-kal
csökkent (1945/1946: 7440 iskola; 1988/1989: 3526 iskola), noha a gyer-
mekek száma ez alatt a 44 év alatt 13%-kal nõtt. (Forray, 1995:72) Az apró-
falvas megyékben a nyolcvanas évekre már csak minden második településen
volt iskola. (Kozma–Schwertner, 1986:1181)

Az iskolakörzetesítés programját ma az (oktatás)szociológusok többsége
kritikával illeti. Kétségtelen, hogy az iskolahálózat racionalizálása gazdasági
szempontból szükségessé vált – ahogy ez a folyamat Nyugat-Európában is
lezajlott (de nem központi irányítással, hanem a decentralizáció folyamatá-
val együtt). (Halász, 1995:3–4) Ez viszont nem jelenti azt, hogy a körzetesí-
tés pedagógiai szempontból is feltétlenül elõnyös lenne. Forray R. Katalin
szerint külön kell választanunk e kérdés vizsgálatakor az alsó és a felsõ tago-
zatot, hiszen míg a felsõ tagozaton már szükségessé válik a szakos, és ezzel
együtt az osztott módszerû oktatás (ami kisiskolában nehezen megoldható),
addig az alsó tagozaton a kisiskolát inkább elõnynek, mint hátránynak tekint-
hetjük. (Forray, 1991:16) 

A rendszerváltás egyrészt a fõként mezõgazdaságból élõ aprófalvak el-
szegényedését, másrészt közigazgatási változásokat hozott magával. Az apró-
falvak számára a rendszerváltás lehetõséget teremtett arra, hogy kilépjenek
az „egyéb település” szerepkörébõl, függetlenítsék magukat a központi tele-
püléstõl, visszaállítsák közigazgatási autonómiájukat, és újraindítsák önálló
oktatási intézményeiket. Sok faluban újra megnyíltak az egykor bezárt kis-
iskolák. Ezt a folyamatot, amely már a nyolcvanas évek második felében
megkezdõdött – a körzetesítés ellenhatásaként – „visszakörzetesítés”-nek neve-
zik. (Forray–Kozma, 2002:22; Forray, 1990) A kisiskolák elterjedtsége a
tipikusan aprófalvas megyékben (Zala, Somogy, Baranya) a legjellemzõbb.
Ezen iskolák többsége csökkenõ gyermeklétszám mellett, egyre apadó for-
rásokból, nehéz anyagi körülmények között mûködik, ami nem egyszer az
oktatás minõségét is veszélyeztetheti. A visszakörzetesítés során létreho-
zott kisiskolák közül mára sokat újra be kellett zárni.3 Ez elsõsorban az ál-
lami támogatás sajátosságának (fejkvóta) és a gyermeklétszám csökkenésének
köszönhetõ. (Lannert, 1996:223) 

A rendszerváltás után felerõsödött a ’80-as években már érzékelhetõ folya-
mat: az oktatásügy decentralizációja. (Halász, 1995:1) Az 1990. évi, helyi
önkormányzatokról szóló LXV. törvény a települési önkormányzatok köte-
lezõ feladataként határozta meg az óvodai ellátás és az általános iskolai okta-
tás biztosítását, szervezését. (Horváth–Szirmai, 2000:240; Bódi–Obádovics–
Bódor, 2002:75) Ezzel az oktatásügyet a települési közigazgatási szint fele-
lõssége alá rendelték, a továbbiakban az állam mint közvetett finanszírozó
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és az oktatási irányelvek meghatározója játszik szerepet. Az 1993-as közokta-
tási törvény az önkormányzatokat teszi meg az oktatásirányítás helyi szerveivé.
(Varga, 2000:534–535) Az oktatásügy decentralizációja azonban felveti az ön-
kormányzati közoktatás-irányítási kompetencia egyenetlenségének, a finan-
szírozás elégtelenségének, valamint az állam felelõsségének kérdéseit. (Halász,
1995:8–12; Liskó, 1997:477–478) Az iskolák finanszírozása közvetetten az
állami támogatás mértékétõl függ. Ezt az ún. „normatív támogatást” az álla-
mi költségvetés az önkormányzatoknak adja, vagyis „az állam nem az isko-
lákat, hanem az iskolafenntartókat finanszírozza” (Halász, 1995:11), és azt
feltételezi, hogy az önkormányzatok racionális gazdálkodást folytatnak. E nor-
matív támogatás iskolafokozatonként különbözõ, tanulónként azonos ösz-
szegû támogatás, vagyis fejkvóta, amelynek nagyságát minden évben az ál-
lami költségvetés határozza meg. (Varga, 2000:535) A fejkvótás támogatási
rendszer a kisiskolákat, az aprófalvak önkormányzatait hátrányos helyzetbe
hozza, hiszen a gyermeklétszám után adott normatív támogatás a népesebb
településeknek és iskoláiknak kedvez, így nem teremti meg a támogatás
semlegességét. A tanulólétszám csökkenése (a demográfiai lejtõ, az elván-
dorlás, a városi iskola választása vagy egyéb okok miatt) együtt jár a támo-
gatás apadásával, ami kisfalvas iskolák esetében a bezárás veszélyével fenye-
get, hiszen a szegényebb önkormányzatok nehezen tudják kiegészíteni a
központi normatívát. Az utóbbi években jelentõsen csökkent az állami
támogatás mértéke, ezáltal egyre nehezebbé vált a finanszírozás. Az apró-
falvak önkormányzatai számára a legnagyobb költségvetési kiadást az önál-
lóan vagy társulásban fenntartott iskola jelenti, ugyanakkor a falvak vezetõ-
inek általában nem az iskola, hanem a helyi infrastruktúra és gazdaság
fejlesztése az elsõdleges célja. Ezért az önkormányzatok szeretnének meg-
maradni az iskola (így is magas) bázisfinanszírozásánál, míg az oktatási
intézmény minõségi oktatással szeretné megtartani diákjait, így, végsõ soron,
a fenntartói és intézményi érdekek ütköznek egymással. (Varga, 2000; Liskó,
1997; Péteri, 1995; Semjén, 1991) 

A decentralizáció következtében az oktatási intézmények mûködtetése
az önkormányzatok feladata – így az iskola megszûnésekor is közvetlenül
õket terheli felelõsség. Ugyanakkor létezik egyfajta állami felelõsség is: a finan-
szírozásban, az önkormányzatok szakmai kompetenciájának fejlesztésé-
ben, az állami oktatáspolitikai irányvonalak kialakításában. Különösen fon-
tos kérdés számunkra, hogy a mindenkori magyar kormány hogyan kezeli
az aprófalusi iskolák ügyét. Ha az eddigi kormányciklusokat ebbõl a szem-
pontból végigtekintjük, azt tapasztalhatjuk, hogy az aprófalvaknak nyújtott
kezdeti támogatások mértéke fokozatosan csökkent. (Bódi–Obádovics–Bó-
dor, 2002:76–77) Ugyanakkor a falusi kisiskolák ma gyakorlatilag csak úgy
tudnának megmaradni, ha az állam kiemelt figyelmet szentelne ügyüknek,
és pozitívan diszkriminálná õket a támogatási rendszerben.
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A kisiskolák fenntartása az itt élõk számára azért központi kérdés, mert
az iskola nem csupán egy szolgáltatást biztosító intézmény, hanem falujuk
megmaradásának egyik garanciája. Az iskola „a társadalom szimbolikus je-
lenlétét fejezi ki, a kulturális tõkébõl való részesedést, a gyermekek sorsá-
ért viselt társadalmi felelõsséget. Hiánya pedig a mindettõl való megfosz-
tottság érzékelhetõ eleme.” (Forray, 1995:75) Fenntartásuk mellett további
érvek is szólnak: az oktatási intézmény jelenlététõl nagyban függ a fiatalok,
és fõként az értelmiségiek megmaradása a településen; a tantestület egy-
ben a falu értelmiségi rétegének többségét alkotja, és az iskola a helyi tár-
sadalmi, kulturális élet alakításában is jelentõs szerepet játszik (Imre,
2004:157; Bódi–Obádovics–Bódor, 2002:82–83); a hátrányos helyzetû
gyermekekrõl is könnyebb helyben, a saját közösségben gondoskodni,
mint egy nagyobb, községi vagy városi iskolában. 

A kistelepüléseken mûködõ oktatási intézmények fenntartásának egyik
lehetséges módja a társulás. Az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésrõl
és területrendezésrõl a kistérséget4 mint térkategóriát veszi alapul. 2004-
ben az Országgyûlés elfogadta a települési önkormányzatok többcélú kis-
térségi társulásáról szóló törvényt (2004. évi CVII. törvény), mely az ön-
kéntes társulások anyagi támogatásával ösztönzi a kistérségi szintû
feladatellátást, kiemelten az oktatási intézmények társulásos formában való
mûködtetését.5 A kistérségi társulás az aprófalvak esetében végsõ soron
gazdasági kényszer, hiszen forráshiányuk miatt csak közösen tudják fedez-
ni intézményeik fenntartásának költségeit. (Andor, 2005)

A történet helyszíne, avagy a szociológus narratívája

A Zalaszentgróti kistérség négy községének története és jelene erõsen össze-
fonódott. E falvak egy mellékútvonalra felfûzõdve, egymás szomszédságá-
ban helyezkednek el. Lakosaik számát tekintve a települések közül három
aprófalu (Kisgörbõ: 207 lakos; Nagygörbõ: 218 lakos; Vindornyaszõlõs:
376 lakos), egy pedig törpefalu (Döbröce: 90 lakos). (Lásd táblázat.)

A négy falu társadalma meglehetõsen egynemû, lakosaik többsége nyugdí-
jas, az aktív korú generáció nagy része munkanélküli vagy az önkormányzat
alkalmazásában áll. A népesség töretlenül fogy és öregszik. A legtöbb gyer-
mek Vindornyaszõlõsön, a legkevesebb Döbröcén él. A falvak értelmisége jel-
lemzõen ingázik, a pedagógusok többsége sem lakik helyben. A lokális közös-
ségek gyengék, meglehetõsen széttöredezettek – különösen igaz ez
Kisgörbõre, ahol a helyiek nem vesznek részt semmiféle közösségi esemé-
nyen, igaz, nem is szervezõdnek ilyen jellegû alkalmak. Kisgörbõn és
Nagygörbõn viszonylag jelentõs számban élnek cigányok, többségük azon-
ban, a lomizásnak köszönhetõen meglehetõsen jómódú. A romák igyekeznek
asszimilálódni, fontosnak tartják gyermekeik sikeres iskolai elõmenetelét.
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Kisgörbõ, Nagygörbõ, Vindornyaszõlõs és Döbröce története a múltban
is erõsen összefonódott. Kisgörbõ már a 20. század elején körjegyzõségi
székhely volt, központi szerepét megõrizte a szocializmus idõszakában is:
itt volt a községi tanács székhelye, a termelõszövetkezetek egyesítése után
ide, az egykori nemesi kúriába kerültek a téesz irodái, majd itt létesítettek
központi iskolát és óvodát, fokozatosan megszüntetve a másik három falu
oktatási intézményeit. A rendszerváltás után a települések együttmûködése
nem szûnt meg: körjegyzõséget alkottak Kisgörbõ központtal, a körzeti is-
kolát és óvodát is társulásos formában tartották fenn.

A folyamatosság ellenére úgy tûnik, mintha Kisgörbõ központi szerepe
mégsem természetes fejlõdés eredménye lett volna. Helyi elbeszélések sze-
rint a 20. század elsõ felében a település elsõsorban az itt élõ nemesi família,
a Bezerédi család és a helyi kisbirtokosok hathatós közbenjárásának kö-
szönhette kiemelt szerepét. Majd a szocializmus központosító idõszakában
egy felülrõl jött határozat segítette központtá válását. A helyi narratívák sze-
rint a politikai akarat mellett leginkább Kisgörbõ fekvése (utak keresztezõ-
désében, egyenlõ távolságra a többi falutól) döntötte el a kérdést.

Kisgörbõ központi szerepre való jogosultságát a helyi történetekben el-
sõsorban az kérdõjelezi meg, hogy a települések kapcsolatrendszerében
egyenlõtlenségek alakultak ki. A négy település közül ugyanis nem
Kisgörbõ, hanem Vindornyaszõlõs rendelkezett és rendelkezik a legna-
gyobb lakosságszámmal, és sem ez a falu, sem Nagygörbõ nem maradt le
fejlõdésben a központi község mögött; a közös téesz termelõ kapacitásai
például javarészt Nagygörbõn mûködtek, a kilencvenes években pedig
mindenütt sor került az alapvetõ infrastrukturális beruházásokra. Kisgörbõ
központi pozíciójának legitimitását a vele társulásban mûködõ települések
egyre erõsebben vitatták.

A kilencvenes évek derekára egészségtelen rivalizálás alakult ki a falvak
között, a polgármesterek a közös érdekek helyett településük érdekeit
igyekeztek érvényesíteni – akár a másik rovására is. A versengésben végül
Kisgörbõ maradt alul. A kilencvenes években sorra szûntek meg az ide te-
lepített intézmények. Elõször a téesz ment tönkre, majd következett a mû-
velõdési ház, a kocsma, a gyógyszertár.
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A négy település konfliktusa végül oda vezetett, hogy – több kiugrási kísér-
let után – 2005. január 1-jén a négy önkormányzat határozott a kisgörbõi
körjegyzõség megszüntetésérõl. A falvak 2005-ben három különbözõ kör-
jegyzõségekhez kerültek (Kisgörbõ és Nagygörbõ Óhídhoz, Döbröce
Sümegcsehihez, Vindornyaszõlõs Karmacshoz társult). 2005. június 29-ével
a közösen fenntartott körzeti iskola és óvoda is bezárt. 

Az iskola mûködése és megszûnése, avagy a történetekbõl leszûrt tények halmaza

A Kisgörbõi Körzeti Általános Iskola és Óvoda6 az 1960-as években jött létre.
1965-ben elõször a felsõ tagozatot vonták össze Kisgörbõre. 1974-ben az
alsó tagozatokat és az óvodákat is megszüntették a társtelepüléseken, így
Kisgörbõn létrejött a nyolcosztályos körzeti iskola és óvoda. A felsõ tagozat
számára egy új iskolaépületet építettek, viszont az alsó tagozat és az óvoda
ekkoriban még nem a legmegfelelõbb körülmények között mûködött.
A nyolcvanas évek közepétõl a tanács, majd a rendszerváltást követõ elsõ
évek támogatási forrásait kihasználva az önkormányzatok az iskola nagy-
szabású fejlesztésébe kezdtek. 1984-ben épült az iskola mellé a tornaterem
– a négy falu lakosságának jelentõs társadalmi munkájával. 1991-ben készült
el az iskola új szárnya, ahol az alsósok kaptak helyet. A végeredmény egy, a
kistérség falusi iskolái körében egyedülállóan korszerû oktatási komplexum
lett.7 A szomszédos kisiskolák – Sümegcsehi, Óhíd-Mihályfa – nem közokta-
tási célra épített épületekben mûködnek, tornatermük nem megfelelõ mé-
retû, vagy egyáltalán nincs.

A rendszerváltás után a négy település nem változtatott az alapoktatás
biztosításának módján. A társtelepülések önkormányzatai nem akarták
visszaállítani korábbi falusi iskoláikat, hanem társulásban, közös fenntartó-
ként mûködtették tovább a kisgörbõi körzeti iskolát és a hozzácsatolt óvodát.
Az alapító okirat szerint a „közös igazgatású közoktatási intézményt” egy
Közoktatási Intézményi Társulás tartja fenn, melynek tagja mind a négy falu
önkormányzata. A tagok együttesen képezik az intézmény felügyeleti szer-
vét, közösen hozzák döntéseiket, és az intézmény vagyona is osztatlan közös
tulajdonuk. A társulási megállapodás pontosan meghatározza a közösen
fenntartott intézménnyel kapcsolatos ügyek intézésének módját.

A rendszerváltás után személyi változások történtek a kisgörbõi iskolá-
ban. Az elõzõ, távolról jött igazgató utódjául helyi (vindornyaszõlõsi) peda-
gógust („Kissné”)8 választottak az intézmény vezetõjének. Kissné 1989-tõl
1999-ig volt a kisgörbõi iskola igazgatónõje, majd a 2004/2005-ös, utolsó
tanévben újból átvette az iskola irányítását. Kissné vezetése alatt átalakítot-
ták az iskola pedagógiai programját, létrehozták a diákönkormányzatot.
A kisgörbõi iskola részt vett az etnikai felzárkóztató programban: a már tel-
jesen asszimilálódott cigány gyermekeknek cigány nyelvû irodalmat és cigány
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népismeretet tanítottak. Az innen kikerült cigány gyermekek nagy része kö-
zépfokú oktatási intézményben tanult tovább. Az iskola ebben az idõszak-
ban több megyei szintû tanulmányi versenyen elért eredménnyel is büsz-
kélkedhetett.

1999-ben az intézményben igazgatóváltás történt: az iskolát tíz éve vezetõ
igazgatónõ helyére egy fiatal, nem helyi származású tanárnõ („Kovácsné”)
került. A váltás a fenntartók kezdeményezésére történt meg. Az új igazgató-
nõ a menedzsment típusú iskolavezetést valósította meg Kisgörbõn. Irányí-
tása alatt gesztorként, illetve partnerként, az iskola két, a hátrányos helyzetû
gyerekek iskolai elõmenetelét támogató PHARE-pályázat megvalósításában
is részt vett, ennek keretében jutottak (a kistérségben egyedül) iskolabusz-
hoz, emellett szakköröket szerveztek a hátrányos helyzetû roma és nem ro-
ma gyerekeknek (nép- és modern tánc, kézmûves szakkör, fõzés és háztar-
tási ismeretek). A Soros Alapítványtól kapott számítógépeket is neki
köszönheti az iskola. Viszont néhány kedvezõtlen hatású döntés is fûzõdik
Kovácsné nevéhez. Az oktatási szolgáltatásokat illetõen ilyen volt az angol
nyelv oktatásának visszaminõsítése szakköri szintre. Az viszont már utólag,
az intézmény fenntarthatósága felõl tekintve látszik hibának, hogy az etni-
kai felzárkóztató program megszûnése után nem vezette be a cigány ki-
sebbségi oktatást, s a sajátos nevelési igényû gyerekek szûrését is elmulasz-
totta. Mind a kisebbségi oktatás, mind a sajátos nevelési igényû gyerekek
oktatása azt jelentette volna, hogy az iskola többletnormatívához jut; túl
ezen, a többcélú kistérségi társulások megalakulásakor, az etnikai prog-
ramnak köszönhetõen, mentesülhettek volna az elvárt csoportlétszámok
teljesítése alól.

A fenntartók 2000-ben, az óvodában is leváltották a vezetõ óvónõt. A kis-
görbõi polgármester felesége került a posztra, a korábbi vezetõ beosztott
óvónõként dolgozott mellette tovább. Ekkor a korábbi kettõ helyett már
csak egy csoport mûködött az óvodában.

Az új igazgatónõ idejében indult meg az a folyamat, hogy a szülõk más,
fõként városi iskolába íratták gyermekeiket, s ennek következtében közel fe-
lére csökkent a kisgörbõi iskola tanulóinak létszáma (70-rõl 45-re). A gyer-
meklétszám csökkenése miatt a kisgörbõi iskola az évfolyamok összevonására
kényszerült, és az osztatlan oktatási módszerre tért át. Az elsõ-második, a
harmadik-negyedik, az ötödik-hatodik osztályt vonták össze a 2003/2004-es
tanévben. Ez az intézkedés bizalmatlanságot szült néhány szülõben, és
csak erõsítette az elvándorlást az iskolából. Az utolsó, 2004/2005-ös tanév-
ben, amikor Kovácsné szülési szabadságra ment, és a régi igazgatónõ vette
át ismét az iskola vezetését, már elkerülhetetlennek látszott az intézmény
megszûnése. 

A fenntartók a 2003/2004-es tanév vége felé már tettek kísérletet az iskola
bezárására. Az iskola körüli problémákról is ekkor (anyák napján) tájékoz-
tatták a szülõket. A megszüntetéshez szükséges eljárást azonban a fenntartók
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túl késõn indították el, így nem kérhettek szakértõi véleményt a megyétõl.
A 2004/2005-ös tanév még elindult a kisgörbõi iskolában Kissné vezetésé-
vel, hét pedagógussal és negyvenöt gyerekkel. A tanév derekán Vindor-
nyaszõlõs, Nagygörbõ és Döbröce kilépett a körjegyzõségbõl, elõkészítve a
közösen fenntartott oktatási intézmény bezárását is. 2005 tavasza további
bizonytalanságot jelentett, mert nem érkezett meg idõben a megszüntetés-
hez szükséges megyei jóváhagyás. 2005 júniusában, kutatómunkánk idején
a pedagógusok és a szülõk még semmi biztosat nem tudtak arról, hogy el-
indul-e a 2005/2006-os tanév. Úgy is fogalmazhatunk: még reménykedtek.
2005. június 29-én született meg a döntés a Kisgörbõi Körzeti Általános Isko-
la és Óvoda megszüntetésérõl.9 2005 áprilisában Nagygörbõ, Döbröce és
Vindornyaszõlõs is határozott arról, hogy június 29-i határidõvel kilép a
társulásból. A június 29-ei ülésen ennek következtében a fenntartók már
csak arról döntöttek, hogy jogutóddal vagy jogutód nélkül szûnjék-e meg
az iskola. A döntés a jogutód nélküli megszûnésrõl nyílt ülésen, a szülõk
és pedagógusok jelenlétében született meg.

Az iskolabezárás helyi narratívái

Narratívák az iskola mûködésérõl

Az iskola rendszerváltás elõtti életére az elbeszélõk többsége – a település
lakói és a pedagógusok egyaránt – sikeres idõszakként emlékezett. Fenn-
maradt egy történet, melyet beszélgetõtársaink többsége megemlített.
A körzetesítések idején a kisgörbõi iskolát is meg akarták szüntetni, és
Sümegcsehiben akartak létrehozni nagyobb körzetet, de a kisgörbõi lako-
sok és a helyi vezetõk ezt megakadályozták. Így jöhetett létre a kisgörbõi
körzeti iskola.10 Egy kisgörbõi lakos így emlékszik: „Én voltam az elsõ ötö-
dikes, amikor itt létesült az iskola. Mert el akarták vinni Sümegcsehibe.
Itt volt egy igazgató, és a nép összeült, és kijöttek a megyétõl, meg mit tu-
dom én, honnan. És azt mondták, ha itt nem engedik megépíteni, vagy
nem lehet itt a körzeti iskola, akkor a gyerekeket nem engedik Sümegcse-
hibe, hanem kiültetik õket inkább a hídra.” Számunkra a történet azért
érdekes, mert úgy látszik, hogy a hatvanas évek derekán a kisgörbõi társa-
dalom még képes volt összefogásra és érdekérvényesítésre, meg tudta vé-
deni saját intézményeit. 2005-re az összefogás és érdekérvényesítés képes-
sége mintha teljesen eltûnt volna.

Ez a kedvvel felidézett történet a kisgörbõiek összefogásáról szól: õk
mentették meg saját kisiskolájukat, és tették körzeti iskolává. A másik há-
rom faluban viszont így is, úgy is megszûnt az iskola – csak éppen nem
Sümegcsehibe, hanem Kisgörbõre kerültek a gyerekek. Döbröce polgár-
mestere az „egy tanács–egy téesz–egy iskola”-modell érvényesítésével ma-
gyarázta a kisgörbõi körzeti iskola létrejöttét. „A körzetesítés során azért
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került az iskola Kisgörbõre, mert ott volt a téesz, és aki a munkahelyet
adta, és akkor csináltak Kisgörbõbõl… központi határozat volt, hogy
Kisgörbõ székhelyközség lesz, ott lesz a téesznek a központja, az iskolá-
nak, a konyhának az épülete, minden. Ki határozott így? A párt úgy ha-
tározott.”

A kisgörbõi iskola életében fontos szerepet töltött be a 3050. számú Pe-
tõfi Sándor úttörõcsapat, melynek vezetõje, „Bertókné” és férje, „Bertók”,
az egykori iskolaigazgató már-már mitikus alakká vált a helyiek elbeszélése-
iben. „Az úttörõélet eszméletlenül jó volt! Az úttörõ- és kisdobosavatás
nagyobb családi ünnep volt, mint az elsõáldozás. A szülõket is összefogta
az úttörõmozgalom. Persze akkor sokkal többen voltak itt a faluban,
több fiatal, gyerek volt. A szülõk hozzáállása is más volt, a pedagógus-
nak nagyobb volt a presztízse. Nagyobb volt az összetartás is” – emlék-
szik egy fiatal tanítónõ, az iskola egykori tanítványa. Az úttörõcsapat aktivi-
tásáról tanúskodnak az úttörõnaplók, melyek az év minden helyi
eseményét, sõt a fontosabb országos (nemzetközi) történéseket is gondo-
san dokumentálták.11

A nyolcvanas évek vége, a kilencvenes évek eleje a mai iskolaépület (tor-
naterem és új épületszárny) építésének idõszaka, mely sokak szerint a társ-
települések lakóinak összefogását mutatja. A modern épületegyüttes közös
siker, hiszen nagy része társadalmi munkában készült el. A döbröcei pol-
gármester a tornateremrõl a négy falu „büszkeségeként” beszél. Ezzel
szemben a vindornyaszõlõsi polgármester narratívájában ez az építkezés
minden, csak nem az összefogás jelképe. „Ha a tornatermet nézzük, nagyon
sokan építettük más faluból, nem csak kisgörbõiek. És õk, mint tulajdo-
nosok, sem érzelmileg nem kötõdtek hozzá, sem anyagilag, mert mi meg-
csináltuk.” A polgármester azt is megjegyzi, hogy az építkezés csak növelte
a települések adósságait. „Itt elköltötték az elõdeink a pénzt az iskolához,
nem fizették ki a vállalkozókat…” A vindornyaszõlõsi polgármester nar-
ratívája az anyagilag és pozícióját tekintve kisemmizett faluról szól, a sérel-
mek forrása pedig Kisgörbõn ered. A tornaterem ügye erre csupán egy pél-
da, ez a narratíva az iskola mûködtetésével kapcsolatban jelenik meg
erõteljesebben. 

A rendszerváltás idõszakában lett igazgató Kissné. Az õ értelmezésében
az akkori fenntartók döntése azért volt lényeges, mert végre olyan igazga-
tót választottak az iskola élére, aki helyi (ti. vindornyaszõlõsi) lakos. Kissné
szerint ebben az idõszakban az iskola és a fenntartók zökkenõmentesen
együtt tudtak dolgozni. „Mikor kitört a háború valamiért, akkor kapaci-
táltak, hogy vállaljam el, vagy megint ránk ültetnek valaki kívülrõl, az
volt a fontos, hogy helyi ember legyen az igazgató. És támogattak is a
fenntartók, ha valamire pályáztunk, soha el nem vetették. Simán ment
az elején.” Erre az idõszakra esik a tanári kar fiatalodása is, amelyet az idõ-
sebb kollégák nem néztek jó szemmel. Leginkább azt kifogásolták, hogy
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nem helyi, hanem bejáró tanárok kerültek az iskolába, akik nem vettek
részt a falu társadalmi életében.

A pedagógusok a kilencvenes évek közepétõl már nem a fenntartó ön-
kormányzatok korábbi nagy támogatását, hanem azt érzékelték, hogy nem
látnak bele az oktatási intézmény ügyeibe, kimaradnak a fontosabb dönté-
sekbõl. Egy fiatal tanítónõ a napközi megszüntetését említi példaként,
amit szerinte a fenntartók nélkülük döntöttek el: „Ez a fenntartó döntése
volt, különösebben nem indokolták: »Nem kell.« Ez volt nagyjából az elsõ
olyan dolog, amit õ [Kovácsné], mint kívülrõl érkezett sohasem tudott át-
látni igazán, és késõbb is ködösek voltak az ehhez hasonló döntések hát-
terei. Külsõ erõk dolgoznak, amik csak lecsapódnak rajtunk.” A dolgozók
szerint az igazgatóváltás is egyes fenntartók akaratából történt meg, õk ma-
guk nagyon elégedettek voltak Kissnével. „A szõlõsi polgármester nem
akarta Kissnét igazgatónak. Azt mondta, hogy mindenki lehet, csak
Kissné nem. Kovácsnét választották, de aztán valamiért õ sem volt jó ne-
kik” – vélekedett az egyik tanárnõ. Mások inkább a döbröcei polgármestert
tartják hangadónak a történtekben. Elbeszéléseik abban viszont megegyez-
nek, hogy a cél elsõsorban a kisgörbõi polgármester utasításait követõ
Kissné leváltása volt, a szakmai érvek kevésbé számítottak. 

Az igazgatóválasztással kapcsolatban a vindornyaszõlõsi polgármester is
elismeri, hogy elsõsorban azért támogattak más jelöltet, mert „Kissné a
kisgörbõi polgármester embere volt”, azt viszont cáfolta, hogy õ pártfogolta
volna Kovácsnét, sõt, szerinte az új igazgatónõ is a kisgörbõi polgármester
befolyása alá került. „Végül azért ment el rossz felé a dolog, mert azokat
a kéréseket, amelyeket a kisgörbõi polgármester elé megfogalmaztunk – õ
minden igazgatóval jó viszonyban volt –, és minden kérésünket, minden
esetben keresztülhúzta. Az új igazgatót eleve ki szerettük volna rúgni már
nagyon régen, de […] a végsõ szó mindig a kisgörbõi polgármesteré volt.”

Az új igazgatónõrõl megoszlanak a vélemények a tantestületben. A taná-
rok általában elismerik Kovácsné másfajta vezetési stílusának eredményeit
(a pályázati pénzeket, új lehetõségeket). Kissné szerint azonban az új igaz-
gatónõ által elkövetett (korábbi fejezetben említett) hibák is az iskola meg-
szûnéséhez vezettek. Elbeszélésében hangsúlyozza, hogy az õ idejében
nem vittek el gyermeket az iskolából, Kovácsné vezetése alatt kezdõdött
meg a drasztikus tanulólétszám-csökkenés. Kovácsné azonban igazgatói
mûködését eredményesnek látja, a felelõsség szerinte a fenntartókat terheli:
„…hát, sok mindent csináltunk, én azt hiszem, abban az öt évben a tan-
testülettel. Volt két nyertes PHARE-pályázatunk, volt iskolabuszunk. A peda-
gógusok továbbképzéseken vettek részt, a gyerekek egy csomó olyat kap-
tak, amit a környéken nem kaphattak meg, és nem is kapnak meg ma
sem.” A megkérdezett szülõk nem dicsérték Kovácsné vezetését, elsõsor-
ban a személyes jelenlétet hiányolták. A vezetõ óvónõ is arra panaszko-
dott, hogy az új igazgatónõ nem törõdött az óvodával, és szerinte nem is
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látta el õket megfelelõen segédeszközökkel és játékokkal. Az igazgatónõt
magánélete (válása esett igazgatósága idõszakára) is kedvezõtlen színbe
hozta a falvak lakói elõtt. Ez a mozzanat, tudniillik a személyes példamuta-
tás hiánya, például a döbröcei polgármester elbeszélésében a gyermekek
elvitele mellett szóló döntõ érvként jelenik meg.

Az iskolában folyó munka színvonaláról utólag már csak az elbeszélések-
bõl tudunk töredékes képet alkotni. A két igazgatónõ által felvonultatott
pedagógiai program, a szakkörök, a tanulmányi versenyeken elért eredmé-
nyek, valamint a továbbtanulók aránya jó minõségû oktatásra utal. Az isko-
lát támogatók, fõként a kisgörbõi lakosok nagyon jónak ítélik a kisgörbõi
iskolát, a tanárok ellen sem fogalmaztak meg semmiféle kifogást. „Én is itt
nõttem fel, a szüleim is. Azt hiszem, belõlem is ember lett. Nagyon jól fel-
szerelt kis iskola volt. És nagyon sajnálom, hogy így kellett végzõdnie. Az
új, fiatal tanárokat nem ismerem, de gondolom, mivel fiatalok, agilisek
is. A lányomon látom, hogy tud, tanul. Kitûnõ volt eddig” – mondja egy
kisgörbõi édesapa. 

A fenntartó polgármesterek azonban, a kisgörbõi kivételével, jóval ke-
vésbé voltak elégedettek a tanárok munkájával, leginkább pedagógiai és
erkölcsi ellenvetéseket fogalmaztak meg. Például: „És akkor ugye itt rá-
adásul lehetne több szülõt megkérdezni, hogy miért vitték el a gyereket,
azért vitték el, mert úgy bántak a gyerekekkel, de én ebbe nem akarok
belemenni, itt inzultus ért egy kislányt a buszon. Utána elhozták a gyere-
ket, mert úgy viselkedtek a tanárok… Az oktatásra nem mondok semmit,
de a pedagógusok rettentõ sok kívánnivalót hagytak maguk után.”

Az elbeszélések széttartása mögött a különbözõ pozíciók és érdekek hú-
zódnak meg. S ne feledjük, a terepmunka idején a kisgörbõi szülõk egy ré-
sze még bízott abban, hogy az iskola megmenekülhet. Azok, akik szerették
volna, hogy az iskola és az óvoda megmaradjon, az oktatás eredményessé-
gét, a gyerekek sikeres elõmenetelét hangsúlyozták, a társtelepülések fenn-
tartói, a gyermekeiket már korábban is más intézménybe írató szülõk vi-
szont döntésük alátámasztása érdekében sorolták elõ az ott folyó munka
negatívumait.

Narratívák a megszûnés okairól

A  t a n u l ó l é t s z á m  c s ö k k e n é s e  é s  f e l t é t e l e z e t t  o k a i

A kisgörbõi iskola bezárásának közvetlen oka a tanulólétszám 2002 és
2005 közötti drasztikus csökkenése volt. A 2004/2005-ös tanévben már
csak 45 gyermek tanult Kisgörbõn. Már a kilencvenes évek végi létszám is
problémákat okozott a fenntartásban, de 45 fõvel már valóban lehetetlen-
né vált a finanszírozás. E néhány év alatt 25 szülõ döntött úgy, hogy inkább
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másik, fõként városi iskolát választ a gyermekének. A tanulók elvitelét min-
den érintett szerint egy eset indította el; a vindornyaszõlõsi polgármester
kivette gyermekét az iskolából, az õ döntését követte több szülõ. Termé-
szetesen errõl az esetrõl is különbözõ olvasatok jöttek létre.

Az iskola dolgozóinak elbeszélésében a polgármester egy önmagában
kisszerû problémát használt fel ürügyként arra, hogy elvihesse Kisgörbõrõl
a gyermekét. Az egyik tanítónõ szerint a vindornyaszõlõsi polgármester
azért haragudott meg az iskolára, mert egy olyan szakkörre akarta járatni a
lányát, amit hátrányos helyzetû gyermekek számára indítottak. „Az iskola
arra kapott pénzt, hogy a hátrányos helyzetû gyermekeknek tartson kéz-
mûves foglalkozásokat. Ettõl még nem akarták kizárni a többi gyereket,
csak foglalkozásonként 100 forintot kértek.” A tanítónõ hangsúlyozta,
hogy „egy fõállású polgármester lánya egészen biztosan nem szociálisan rá-
szorult, és 4000 forintot éves szinten biztosan ki tud fizetni”. Az õ véleménye
az volt, hogy a vindornyaszõlõsi polgármester már régóta nem volt kibékülve
az iskolával, ez az eset csak ürügyként szolgált. Az iskola igazgatónõjének el-
beszélésében ez a történet képezi az iskola bezárásának fõ okát. Szerinte a
szülõk egyértelmûen a polgármester példáját követték, amikor kivették gyer-
meküket a kisgörbõi iskolából. Értelmezésében a polgármester tette úgy jele-
nik meg, mint a hatalom rossz példamutatása, amelynek célja valamiféle
bosszúállás az intézményen: „Akkor õ azt kiabálta volna, hogy addig nem
nyugszik, amíg be nem záratja az iskolát. A következõ évben el is vitte
mindkét gyerekét Hévízre, ennek három éve. Ez elindította a lavinát, szep-
tember elsejével több mint tíz gyereket vittek el.” A történetnek ezt az olvasa-
tát hallhattuk a kisgörbõi lakosoktól is; állítják, hogy a vindornyaszõlõsi pol-
gármester a történtek után végigjárta a szülõket, és arra biztatta õket, hogy
váltsanak iskolát. A kisgörbõiek a polgármestert az iskola elleni nyílt agitáció-
val vádolják, ám olyan családdal nem találkoztunk, amelyet személyesen fel-
keresett volna. 2005 nyarán mindenesetre szinte tapintható volt az indulat,
amelyet a kisgörbõiek a vindornyaszõlõsi polgármesterrel szemben éreztek. 

Az érintett polgármester szerint azért kellett gyermekét más iskolába át-
íratnia, mert úgy látta, hogy a kisgörbõi iskola nem nyújt megfelelõ minõ-
ségû oktatást a lánya számára, akit ezen túlmenõen igazságtalanságok is értek.
Tehát szülõi, és nem polgármesteri minõségben döntött és lépett. „Négy-
ezer forint körül fizettünk, hogy járjon két szakkörre, havonta, és a kö-
vetkezõ évben […] azt mondta az osztályfõnöke a lányomnak: »Te nem
járhatsz szakkörbe, még pénzért se.« És akkor a lányom megkérdezte tõ-
lem: »Apa miért van ez, magyarázd meg, amikor mások nem akarnak
menni, én meg szeretnék menni, a tanító néni miért mondta ezt?« És akkor
elvittük a kislányt.” A polgármester ugyan elismerte, hogy a történtek
után más szülõket is igyekezett rábeszélni az iskolaváltásra, de kizárólag
Vindornyaszõlõsön, és levélben kereste meg az érintetteket. A polgármester
szerint nemcsak neki volt problémája a pedagógusok munkájával, hanem
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más vindornyaszõlõsi szülõk is panaszkodtak. Úgy látja, hogy az iskola
nem folytatott megfelelõ kommunikációt velük ebben a kérdésben. „A szü-
lõk is jelezték, hogy problémák vannak, ha nem lesz valami változás, ak-
kor elviszik a gyerekeket. És én meghívtam szeptemberben a körjegyzõségre
a volt igazgatót meg a helyettest, és elmondtam nekik, hogy változtassák
meg ezeket a dolgokat. És akkor valójában a beszélgetésünk vége az volt,
hogy hülye a szülõ. Nem mondták ki, de hogy ez nem az õ hibájuk, hanem
a szülõké egyértelmûen.”

A 2002/2003-as tanévben – amikor a vindornyaszõlõsi polgármester is
kivette a lányát – tizenkét gyermeket vittek el az iskolából, a következõ tan-
évben tizenötöt. Az igazgatónõ szerint a késõbbi létszámcsökkenést már az
iskola jövõjét érintõ bizonytalanság okozta; sok szülõ azért váltott iskolát,
mert hitt az iskola bezárásáról szóló híreknek. A 2004/2005-ös tanévzárón
elmondott beszédében „mesterséges bizonytalanságkeltésrõl” szólt, melyet
a polgármesterek, képviselõk gerjesztettek, hogy minél több szülõ elvigye
innen a gyermekét. A szülõk a 2005. június 29-ei határozat elõtt még semmi
biztosat nem tudtak az iskola sorsáról. Így a várható hét elsõ osztályos
gyermek közül sem íratták be mindet az iskolába, és az óvodába várható
három kiscsoportos számára is másik intézményt választottak.

A  f i n a n s z í r o z á s  p r o b l é m á j a  m i n t  a  b e z á r á s  m e l l e t t i  é r v

A kisgörbõi iskola és óvoda finanszírozása a négy fenntartó önkormányzat
közötti megállapodás szerint a településekrõl a szolgáltatást igénybe vevõk
számával arányosan történt. „A finanszírozás, a hozzájárulás aránya úgy kerül
meghatározásra, hogy az adott fenntartó részérõl ellátást igénybe vevõ ellátott
után járó valamennyi normatív bevétel a fenntartó javára kerül figyelembe-
vételre, s az adott fenntartó a javára figyelembe vett bevétel, és a részérõl
ellátást igénybe vevõ ellátottak száma alapján meghatározott kiadások külön-
bözetével járul hozzá a közös kiadásokhoz.” E megállapodás következtében
a legtöbb gyerekkel rendelkezõ Vindornyaszõlõsnek kellett a legnagyobb
összeggel hozzájárulnia az intézmény fenntartásához. Döbröce néhány év
óta egyáltalán nem fizetett semmit, mivel a néhány döbröcei gyermek Sümeg-
csehibe járt iskolába.12

Kisiskola lévén, a finanszírozás nehézsége eleve fennállt – már a 70 kö-
rüli létszámnál felmerültek problémák. Az állami fejkvótát a fenntartó ön-
kormányzatoknak egyre nagyobb összeggel kellett kiegészíteniük, hiszen a
100 körüli gyereklétszámra tervezett épület mûködtetési költségei változat-
lanok maradtak. Ezekre a finanszírozási problémákra hivatkozik a vindor-
nyaszõlõsi polgármester is. Elbeszélésében az iskola bezárása nem elsõsor-
ban a létszámcsökkenés miatt történt – ez már csak a legvégsõ indok volt –,
hanem a finanszírozási problémák vezettek ehhez a lépéshez. Szerinte az
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iskolát akkor is megszüntették volna néhány éven belül, ha megmarad a 70
fõ körüli gyerekszám. Az iskola gazdasági ügyei rendezetlenek voltak, a ki-
adások drasztikusan nõttek. Vindornyaszõlõs ebben a helyzetben nem te-
hetett mást, mint hogy fizetett: „…csak azért voltak jók az önkormány-
zatoknak, meg az iskolának is, szintén, hogy termeljük a pénzt. Zala
megyében, de országosan is, legtöbbet fizetjük az iskola fenntartására.”
A pénzügyi problémákkal kapcsolatban egyrészt az iskola igazgatónõjét,
másrészt a körjegyzõséget teszi felelõssé. Vindornyaszõlõs sem a körjegyzõ-
ségben, sem a fenntartói társulásban nem tölthette be a rangjának megfelelõ
szerepet, nem volt szava, hiába fizette a legtöbb pénzt. Vindornyaszõlõs
ezért már néhány év óta kísérletezett a körjegyzõségbõl való kilépéssel. 

Az iskola mindkét igazgatónõje elutasítja azt a vádat, hogy az iskola túl
sokba került volna. Kissné szerint csak számítás kérdése az egész, vagyis
azon múlik, hogy az iskolához tartozó konyha költségeit is hozzászámol-
juk-e az összköltséghez vagy sem. Az igazgatónõk és a vezetõ óvónõ elbe-
széléseiben éppen az oktatási intézmény volt az, amelynek a finanszírozá-
sára egyre kevesebb pénz jutott – emellett pedig a fenntartók erkölcsi
támogatását is hiányolták. Kovácsné szerint a szakkörök, az úszástanfo-
lyam, a nyelvtanítás költségeit is az iskola gazdálkodta ki, általában pályáza-
ti pénzekbõl. Közben a tizennégy fõs tantestület létszámát hétre kellett
csökkenteni. Kissné arról beszélt, hogy a kiadásokat már annyira visszavet-
ték, hogy a tanárok ingyen vállalták a szakkörök vezetését. Egy szóbeli
megállapodás köttetett a fenntartók és a tantestület között: ha nem zárják
be az iskolát, akkor a tanárok nem kérik a túlórapénzt. A vezetõ óvónõ el-
beszélése is arról szól, hogy bár alacsony költségvetéssel dolgoztak, a fenn-
tartók mégis sokallták a kiadásokat: „Semmire nincsen pénz, meg valahogy
mindig az volt, hogy már megint az iskolába kell a pénz, meg már
megint az óvoda, hogy mit, mi, hová tették!?”

A kisgörbõi polgármester a költségek ellenére is a településen mûködõ
intézmény fennmaradását támogatta. Döbröcét, miután a faluból egy gyer-
mek sem járt a közös intézménybe, a finanszírozás nem érintette, de a tár-
sulásnak tagja volt. Így a polgármester megtehette azt, hogy az iskola fenn-
maradását támogassa. „Én a jegyzõkönyvbe is elmondtam, hogy elnézést
kérek a többi településtõl, de nekem az lenne jó, ha menne továbbra,
mert nem kell fizetnem. Tehát nincs hozzájárulásom.” A döbröcei polgár-
mester hozzáállása a 2003/2004-es tanév végén azt eredményezte, hogy
Vindornyaszõlõs és Nagygörbõ szándéka ellenére nem tudott kilépni a tár-
sulásból. Ugyanis a fenntartói társulás megszüntetéséhez három tag bele-
egyezése szükséges. A vindornyaszõlõsi polgármester olvasatában ez nem
volt más, mint szándékos károkozás az õ településének. 

A döbröcei polgármester az állam felelõsségét veti fel: nem a fenntartók,
nem is a szülõk tehetnek arról, hogy megszûnik az iskola. Szerinte ezt a
négy településen senki sem akarta, az államot terheli a kizárólagos felelõsség.
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„A szívünk fáj, hát hogyne sajnálnánk bezárni! Hát, ha egyszer a központi
határozat az, hogy kevés a gyerek és nem adják meg, megkérdezem én,
hogy honnét tudnák fönntartani ezek az önkormányzatok, kire vessünk
ki adót, hogy fizessen?! Ha az állam nem adja meg, akkor olyan telepü-
lés, mindegyik el van öregedve – kire vessen ki adót? A munkanélküliekre?
Vagy az öregekre? Hát nevetséges! Ennyire egyszerû. Nem akarta egyik
testület se megszüntetni.”

A súlyos pénzügyi helyzet azt eredményezte, hogy a körjegyzõségbõl és
az intézményfenntartó társulásból kilépni szándékozó önkormányzatok
célja nem iskolájuk megtartása volt, hanem az, hogy minél kevesebb gyer-
mek járjon településükrõl a kisgörbõi intézménybe. Ugyanis megszûnés
esetén a végkielégítést a gyermeklétszámmal arányosan kell fizetniük.
Ezért is törekedett a vindornyaszõlõsi polgármester arra, hogy minél több
szülõ vigye át a gyermekét Hévízre: „Most azok az önkormányzatok jár-
tak volna idézõjelben jobban, ahonnan a gyerekeket elviszi. Ha mondjuk
Kisgörbõ elvitte volna, mondjuk 20%, a gyerekeit, akkor Szõlõs marad
80–90%-ban a fenntartó. És a végkielégítést nekünk kellene fizetni.” A hé-
vízi iskola mûködéséhez egyelõre a vindornyaszõlõsi önkormányzatnak a
gyerekek után járó normatív támogatáson túl nem kell hozzájárulnia. 

A kisgörbõi polgármester is elmondta: azért tart ki az iskola mellett, mert a
település számára fontos intézményrõl van szó, noha anyagilag a kisgörbõi ön-
kormányzat számára is megterhelõ a fenntartás. Különösen igaz ez a tanulólét-
szám csökkenése után, ugyanis leginkább vindornyaszõlõsi diákok hagyták el
az iskolát, így az intézményben megnövekedett a kisgörbõi gyermekek aránya.
A kisgörbõiek narratívájában tehát végsõ soron mindez úgy jelenik meg, hogy
kizárólag a vindornyaszõlõsi önkormányzat, a legnagyobb finanszírozó kilépése
okozta az iskola bezárását. „Mivel a legnagyobb Vindornyaszõlõs volt, õ úgy
gondolta, hogy nem ad ennyi pénzt, inkább kiszáll, és egy nagyobb iskolával
társul. És mivel õk voltak a legnagyobb fenntartók, így kénytelen megszûnni
az iskola” – vélte egy kisgörbõi képviselõnõ.

A négy fenntartó, illetve az oktatási intézmény narratíváiból azt olvashat-
juk ki, hogy a társulást egykor létrehozó felek már nem abban voltak érde-
keltek, hogy az iskolát minél jobb színvonalon fenntartsák, hanem abban,
hogy minél kisebb részarányban kelljen hozzájárulniuk a fenntartás, mû-
ködtetés költségeihez.

A z  i n t é z m é n y  h e l y s z í n e

A helyiek narratívájában az iskola megszüntetése a négy település, és fõ-
ként a polgármesterek rivalizálásának eredményeként jelenik meg.
Nagygörbõ kivételével a polgármesterek 1990 óta álltak a községek élén,
és a helyiek szerint már kezdetektõl versengtek egymással. Sokan saját polgár-
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mesterükkel szemben is erõs kritikát fogalmaznak meg. „Az volt az oka a
bezárásnak, hogy nem bírtak megférni egymással, a négy polgármester.
Be vannak ezek ide betonozva már 10–15 éve, és csak versengenek egy-
mással” – vélekedik egy kisgörbõi lakos. A rivalizálás hátterében fõként a
Vindornyaszõlõs és Kisgörbõ közötti ellentétet látják, amit azzal magyaráz-
nak, hogy hiába Vindornyaszõlõs a fejlettebb, nagyobb település, mégis min-
dig Kisgörbõ töltötte be a központ funkcióját. A kisgörbõiek elbeszélése sze-
rint az iskolával csak és kizárólag az volt a probléma, hogy Kisgörbõn volt,
nem Vindornyaszõlõsön. Az õ értelmezésük szerint tehát a vindornyaszõlõsi
polgármester azért hivatkozik a finanszírozási problémákra, azért igyekszik
minél több gyereket a hévízi iskolába csábítani, mert a kisgörbõi iskola meg-
szüntetésével eléri Kisgörbõ mint központ megszûnését. Ez a narratíva felül-
írja mind a pedagógiai, mind az anyagi problémákról szóló narratívákat, és a
múltból, a központosítás idejébõl eredezteti a konfliktust. 

Ebben a narratívában nemcsak a kisgörbõiek, de a más településen élõk
is osztoznak, sõt a polgármesterek és az iskola dolgozói is hajlanak e véle-
mény felé. „Vindornyaszõlõs, én azt mondom, még egyszer akkora telepü-
lés, és akkor az hódoljon be Kisgörbõnek!?” – véli a döbröcei polgármester
is. Az igazgatónõ is úgy tekint az iskolára, hogy az a polgármesterek rivali-
zálásának áldozata lett, és ez a narratíva terjedt el a tantestületben is abban
a változatban, hogy az ellenségeskedés kiváltója a vindornyaszõlõsi polgár-
mester. Ez a gondolat jelenik meg a 2004/2005-ös tanévzárón elmondott
igazgatói beszédben is, amely a kisgörbõi iskola helyszínét és az ebbõl kö-
vetkezõ versengést jelöli meg a bezárás fõ okaként: „Ennek a szerencsétlen
sorsú iskolának csak az a bûne, hogy itt épült, bezárhatja, lerombolhatja
falait az irigység, a gyûlölet.”

A vindornyaszõlõsi polgármester is beszél errõl a rivalizálásról. Az õ nar-
ratívájában a kisgörbõi polgármester az, aki a rendszerváltás megváltozott
viszonyai között is ugyanabból a hatalmi pozícióból intézte a négy telepü-
lés ügyeit, mint a tanács idõszakában. Az iskolafenntartás esetében is úgy
érezte: hiába a vindornyaszõlõsi önkormányzat a legnagyobb fenntartó, még-
is kevesebb a szava a döntéshozatalban, mint a kisgörbõi polgármesternek.
Szerinte az ellentéteket az is fokozta, hogy a kisgörbõiek is érzékelték: Vin-
dornyaszõlõs sokkal jobban fejlõdik, míg az õ falujuk egyre jobban leépül.

Fa l u s i  i s k o l a  é s  „ c i g á n y i s k o l a ”

Az iskola megszûnésében egyes vélemények szerint az is közrejátszhatott,
hogy falusi iskoláról lévén szó, nem biztos, hogy lépést tud tartani egy vá-
rosi iskolával. Néhány szülõ ki is mondta: azért vitte el a gyermekét az is-
kolából, mert reményei szerint egy városi iskolában nagyobb esélyhez jut a
továbbtanulás szempontjából.
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A másik felmerült probléma a romák létszáma volt az iskolában. Ugyan a
környéken élõ romák többsége elfogadható körülmények között él, és gye-
rekeik iskolai elõmenetelére is odafigyelnek, a magyar lakosok körében
mégis megmaradt egyfajta idegenkedés velük szemben. A kisgörbõi iskola
mindig hangsúlyt fektetett a romák támogatására. Kissné idejében az etni-
kai felzárkóztató programban vettek részt, késõbb a PHARE-pénzekbõl
szerveztek szakköröket a hátrányos helyzetû gyermekeknek (akik között
nem mindenki roma). Az igazgatónõ szerint az iskolában nem volt ellensé-
geskedés a gyerekek között, de kívülállók többször kedvezõtlenül ítélték
meg az iskolát a romák száma miatt.13 A volt igazgatónõ arról is beszámolt,
hogy abban az idõben, amikor a PHARE-pénzekbõl beindultak a szakkö-
rök, gettósítással is megvádolták õket. „És megyeszerte hallottuk, hogy mi
cigány iskolát akarunk Kisgörbõn csinálni.” A települések lakói is utaltak rá,
hogy egyes szülõk részben a romák száma miatt váltottak iskolát. A döbrö-
cei polgármester is azon a véleményen volt, hogy egyéb okok mellett a roma
tanulók nagy száma is hozzájárult a tanulólétszám csökkenéséhez, és így
végsõ soron az iskola megszûnéséhez. „Meg nem vagyok én cigányellenes,
mert nagyon sok csodálatos ember van köztük, na de hát azért, Kisgör-
bõn, az az igazság, a nagy rész cigány. Ezért viszik el, ezért viszik el.”

Narratívák az iskolabezárás körülményeirõl

Az iskola megszûnésének lehetõségérõl a 2003/2004-es tanév végén, egy
anyák napi ünnepségen hallhattak a szülõk. A fenntartók arról tájékoztat-
ták õket, lehetséges, hogy a következõ tanévben már nem lesz oktatás a
kisgörbõi iskolában. Az érintettek úgy érezték, mind az önkormányzatok,
mind az iskola nagyon késõn közölte velük, hogy problémák vannak az in-
tézmény fenntartásával. Az iskola mellett álló szülõk narratívájában egy-
részt ez a késõn kapott hír, másrészt a folyamatos bizonytalanság és infor-
mációhiány akadályozta meg azt, hogy fellépjenek az iskola megmaradása
érdekében.

A szülõk körében nem alakult ki semmilyen civil kezdeményezés az iskola
megmentésére. A tantestület és a szülõk levelet írtak az Oktatási Minisztériumba,
amelyben a miniszter segítségét kérték, egyéb kezdeményezés nem tör-
tént. A szülõi munkaközösség elnöke14 szerint ez a szülõk közömbösségét
mutatja. A passzivitás a helyi társadalom elöregedésével, csonkaságával, a
középrétegek, az értelmiség hiányával magyarázható; szemben a hatvanas
évekkel, Kisgörbõn napjainkban nem volt olyan csoport, amelyik az iskola
megmaradása érdekében képes lett volna kollektíven felemelni a szavát.
A néhány kisgörbõi szülõ összefogását pedig nyilvánvalóan akadályozta az
információk hiányából, illetve egyoldalúságából fakadó bizonytalanság is.
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A fenntartók azon a véleményen vannak, hogy kellõ mértékben tájékoz-
tatták az érintett lakosokat az iskola megszûnése körüli fejleményekrõl. A
szülõk is elismerik, hogy elég sok gyûlés volt, ám ezeken a megbeszélése-
ken õk nem kaptak választ a kérdéseikre. „A megbeszélés kocsmai szinten
zajlott. Semmire nem kaptunk választ. Egy szõlõsi szülõ megkérdezte,
hogy hova lett az a pénz, amit az állam adott támogatásként az iskolá-
nak. Az egyik képviselõ erre csak vállat vont, és nem is foglalkoztak to-
vább a kérdéssel.” Az iskola sem tájékoztatta a szülõket a bezárás lehetõsé-
gérõl, ezt azonban az érintettek úgy magyarázzák, hogy az igazgatónõ azért
nem szólt, mert félt, akkor még több gyereket visznek el. Ez a taktika azon-
ban visszaütött, mert éppen a bizonytalanság késztette a szülõket arra,
hogy gyerekeiket máshová írassák. „Elmentem az igazgatónõhöz megkér-
dezni, hogy igaz-e, hogy bezárják az iskolát. Õ persze azt mondta, hogy
nem, pedig akkor már szó volt róla. Mondtam, itt lépni kell” – mesélte
egy kisgörbõi édesanya, aki Keszthelyre íratta át gyermekeit.

Kutatómunkánk idején (2005 június vége) a legtöbb megkérdezett szülõ
még semmi biztosat nem tudott arról, hogy elindul-e a következõ tanév a
kisgörbõi iskolában. Ezért nem is íratták be sehova gyermeküket, a legtöb-
ben nem is tájékozódtak a lehetõségekrõl. A szülõk többsége ekkor a meg-
szûnéssel kapcsolatos döntésre, illetve arra várt, hogy az önkormányzatok
határozzanak arról, melyik közelben mûködõ iskolával kötnek társulási
megállapodást.

Az iskola igazgatónõje elmondta, hogy az utolsó tanévben többféle módon
igyekezett megoldani a finanszírozási problémákat, hogy az intézményt
megmentse. Elsõsorban a társulásban gondolkozott. Több társulási forma
is felmerült megoldásként: elõször a karmacsi önkormányzattal próbált
egyezkedni, késõbb az óhíd-mihályfai iskolához akartak betársulni. Mivel
az utóbbi iskola két településen mûködik (Óhídon alsó, Mihályfán felsõ ta-
gozat), két alternatíva kínálkozott. Az egyik szerint Óhídra került volna a
felsõ tagozat, Kisgörbõn megmarad az alsó, és ehhez a társuláshoz Nagy-
görbõ is csatlakozott volna. A másik megoldás szerint a társulásba bevon-
ták volna Sümegcsehit is. Ez esetben Mihályfán és Sümegcsehin létesültek
volna alsó tagozatok, és a felsõ maradt volna Kisgörbõn. Azonban ezeket a
lehetõségeket a karmacsi, az óhídi és a sümegcsehi önkormányzat egyaránt
elutasította. Az igazgatónõ szerint ez azért történt így, mert saját intézmé-
nyének a fenntartói nem támogatták õt e tervek megvalósításában. Emel-
lett úgy érezte, hogy a felkeresett önkormányzatok azért nem hajlanak a
kompromisszumra, mert a kisgörbõi iskola bezárását szeretnék elérni. Az
óhídi polgármester szerint elsõsorban a kisgörbõi iskola pénzügyi problé-
mái miatt nem vállalták fel a társulást. „Nem óhajtottuk átvenni a Kisgörbõn
az elmúlt tíz évben felhalmozott problématömeget, és az iskola, 40 gyerek-
kel menthetetlen, a költségek biztos emelkedtek volna, tehát száz százalék,
hogy a normatíva feletti finanszírozásba nem fértünk volna bele.” Emellett
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úgy véli, az óhídi lakosok sem egyeztek volna bele, hogy Kisgörbõre vigyék a
gyermeküket. Ugyanezek az érvek fogalmazódtak meg Sümegcsehin is. Az
óhíd-mihályfai iskola igazgatónõje támogatta volna azt az elképzelést, hogy a
kisgörbõi iskola tagintézménnyé váljon, de õ is a finanszírozási problémák-
kal magyarázta, hogy végül nem jött létre a társulás.

Az iskola megszûnésével egy újabb anyagi természetû probléma merült
fel: a tanárok végkielégítése. A fenntartó önkormányzatok szerint az az ösz-
szeg, amelyet az oktatási intézmény dolgozóinak ki kell fizetni, csõdbe viheti
õket. Éppen ezért igyekeztek minél gyorsabban kilépni a társulásból. A hely-
zetet nehezíti, hogy a tanárok azokat a túlórapénzeket is követelték a fenn-
tartókon, amelyeket korábban a szóbeli egyezség alapján nem kaptak kéz-
hez. A túlóra-kifizetésrõl szóló kérelmüket a 2004/2005-ös tanévzáróra szóló
meghívóhoz csatolták. Az igazgatónõ szerint azért jogos a követelésük, mert
az önkormányzatok nem tartották be a szavukat, hiszen megszüntették az is-
kolát. A pedagógusok számára fontos ez az összeg, hiszen az intézmény jog-
utód nélkül szûnt meg, senki nem veszi át õket állományba, munkalehetõ-
ség a környéken nincs. A fenntartók azonban jogtalannak tartják az utólagos
követelést. Az õ véleményük szerint a tanároknak egyszerûen tudomásul kel-
lene venniük, hogy ha az iskola finanszírozására nincs pénzük, akkor nekik
sem tudnak utólag ekkora összegeket kifizetni.15

Narratívák az iskola megszûnése után keletkezett helyzetrõl

A kisgörbõi iskola bezárásáról szóló döntés után az érintett szülõk a környezõ
városi és falusi iskolákba vitték gyermekeiket. 2005. szeptember 1-jétõl
Döbröce a sümegcsehi iskolával, Vindornyaszõlõs a hévízi iskolával, Kis-
görbõ és Nagygörbõ az óhíd-mihályfai iskolával kötött társulási megállapo-
dást. A polgármesterek abban bíztak, hogy a szülõk az általuk választott isko-
lába fogják küldeni gyerekeiket. A szülõk azonban (a döbröceiek kivételével,
ahol a helyzet nem változott) teljesen egyéni szempontok alapján döntöt-
tek.16 A hévízi iskolába a vindornyaszõlõsi diákok közül végül csak hárman
mentek, amiért a polgármester ismételten az igazgatónõt hibáztatja (tudni-
illik, hogy elcsábította volna a diákokat abba az iskolába, ahol állást kapott).
A pedagógusok közül az igazgatónõ az óhíd-mihályfai iskolában, egy másik
pedig a türjeiben kapott állást. A többiek szerzõdésük lejártáig táppénzre men-
tek, hogy minél több pénzhez juthassanak, mielõtt munkanélkülivé válnak,
mivel arra aligha van esélyük, hogy a környéken tanári álláshoz jussanak.

Az oktatási intézmény vagyonának megszûnés esetén való elosztásáról a
társulási megállapodás rendelkezik. E szerint az ingatlantulajdonban
egyenlõ mértékben, a pénzeszközök és az ingó vagyon esetében finanszí-
rozási arányuk mértékében jogutódok. Ennek megfelelõen megkezdõdött
az iskola vagyonának megosztása, ami újabb konfliktusok forrása volt.
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A vindornyaszõlõsi polgármester a vagyonmegosztással kapcsolatban úgy
érzi, hogy a kisgörbõi polgármester tartja kezében az ügyet. A kisgörbõi
polgármester pedig saját bevallása szerint igyekszik a lehetõ legjobb felté-
teleket szerezni települése számára, hiszen mégiscsak az õ iskolájuk szûnt
meg, és az épület az õ területükön van. Az iskolaépület és a tornaterem to-
vábbi felhasználásáról pontos elképzelések nincsenek. A helyiek nar-
ratívája szerint az egész az enyészeté lesz, de lehet hallani olyan tervekrõl,
hogy esetleg szociális otthont nyitnának benne. A diákok szétszóródása mi-
att a korábban pályázaton nyert iskolabuszt sem lehetett újra forgalomba
helyezni, többen pályáztak az átvételére.

Az iskola bezárását elsõsorban a kisgörbõi lakosok élik meg tragédia-
ként. Nemcsak a szülõk és gyermekeik hangoztatják ezt, a falu egész lakos-
sága úgy érzi, hogy utolsó mûködõ intézményük elvesztésével maga a tele-
pülés ment teljesen tönkre. Hiszen az iskola és az óvoda voltak az egykori
központi, fejlõdõ falu utolsó intézményei. „Ez siralom, ami itt van, halál.
Minden megszûnik. Meghalt az élet. Vége” – foglalta össze egy kisgörbõi
volt képviselõ a falu közhangulatát.

A Zalaszentgróti kistérség 24 településén 2005-ben 9 iskola és 13 óvoda
mûködött. Ezek, a zalaszentgróti iskolát és óvodát leszámítva, kis létszámú
falusi intézmények, amelyek alacsony gyereklétszámmal mûködnek. A
ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás is szükségesnek tartotta a közoktatás
racionalizálását a térségben, ezért 2005-ben felmérést készíttetett az okta-
tási helyzetrõl.17 A tanulmány készítõi több alternatívát kidolgoztak társulá-
sok létrehozására – ezekbõl egyet sem valósítottak meg. A megkérdezett is-
kolaigazgatók és önkormányzatok is tisztában vannak azzal, hogy ennyi
kisiskola a jelenlegi anyagi helyzetben és gyereklétszám mellett nem ma-
radhat fenn. Ugyanakkor mindegyikük ragaszkodik saját intézményéhez. A
kisgörbõi iskola esetével kapcsolatban egybehangzó a vélemény: elsõsor-
ban a fenntartók összeférhetetlensége okozta a bajt. Leginkább az iskola-
épületet és a tornatermet sajnálják, ugyanis azt mindannyian elismerik,
hogy a környéken Kisgörbõn volt igazán oktatási célokra megfelelõ épület.
Elméletben többen el tudták volna képzelni azt, hogy a térség oktatását
úgy szervezzék meg, hogy egy nagyobb méretû épületet kijelölnek felsõ ta-
gozatnak, míg a települések megtartják iskoláikat helyi alsó tagozatnak. Er-
re a célra lett volna alkalmas a kisgörbõi iskola épülete. Csakhogy a megva-
lósítás lekerült a napirendrõl, hiszen láthattuk, a kisgörbõi iskolát egyikük
sem akarta, még tagintézménynek sem. Az óhíd-mihályfai iskola igazgató-
nõje egy egészen merész elképzelésrõl beszélt, amivel szerinte ki lehet(ett
volna) kerülni a települések rivalizálását: „[…] építtessünk egy iskolát.
Nem Kisgörbõn, hanem egy semleges területen, mit tudom én hol, talál-
ják meg hol. Egy olyat, ami mindennel felszerelt, és akkor iskolabusz vigye
be a gyerekeket. Tehát, emelkedjünk föl, nézzük meg, hogy melyik az a terü-
let, amelyik alkalmas, ahova minden irányból vezet út, és akkor senki
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nem mondja azt, hogy tõlem vették el az iskolát, mert hogy Mihályfán
sem lesz… Nem szûnik meg az iskola, csak nem itt lesz. Meg nem is
Kisgörbõn, meg nem is Sümegcsehin, hanem ennek a kilenc községnek vala-
hol az x km sugarában, valahol középen.” Egyelõre azonban csak annyi tör-
tént, hogy most már eggyel kevesebb iskola között oszlanak meg a tanulók a
térségben. A többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény viszont rá fogja
kényszeríteni a jobb, rosszabb megoldások kitalálására a helyi vezetõket.

Összegzés, avagy a szerzõ narratívája

Ha megpróbáljuk röviden összefoglalni a kisgörbõi iskola ügyében kelet-
kezett narratívákat, a következõ állításokat tehetjük egymás mellé: 

Az iskolabezárás okainak narratívái
„Iskolabarát” narratívák

1) A kisgörbõi iskola csak azért szûnik meg, mert Kisgörbõn épült, nem
másik faluban – a kisgörbõi lakosok, iskolabarát szülõk, kisgörbõi veze-
tõk, döbröcei polgármester és a környezõ iskolák igazgatóinak állítása.

2) A kisgörbõi iskola rossz anyagi körülmények között mûködik, ezért
nem tudja megtartani diákjait; a fenntartók lehetetlenítik el a mûködé-
sét – az igazgatónõk és a vezetõ óvónõ állítása.

3) A kisgörbõi iskola kitûnõ oktatási intézmény – az iskolabarát szülõk és
a tantestület állítása.

„Iskolaellenes” narratívák
4) A kisgörbõi iskola a kisgörbõi polgármester tulajdona, a többi fenntartó

nem szólhat bele a döntésekbe – a másik három polgármester és ki-
emelten a vindornyaszõlõsi polgármester állítása.

5) A kisgörbõi iskola pénznyelõ – a vindornyaszõlõsi polgármester állítása.
6) A kisgörbõi iskola pedagógiai szempontból nagyon sok kívánnivalót

hagy maga után – a vindornyaszõlõsi, nagygörbõi, döbröcei polgármes-
terek, valamint a gyerekeiket az iskolából elvivõ szülõk állítása.

„Bûnbak” narratíva
7) A vindornyaszõlõsi polgármester miatt zár be az iskola – a kisgörbõi la-

kosok, a tantestület és az iskolabarát szülõk véleménye.
8) A magyar állam aprófalu-ellenes, kisiskola-ellenes politikája, a finanszí-

rozás decentralizációja miatt zár be az iskola – a döbröcei polgármester
állítása.
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Az iskolafenntartás szükségességének/szükségtelenségének narratívái
9) A kisgörbõi iskola a falu fennmaradásának záloga – a kisgörbõi lakosok

és faluvezetés állítása.
10) A kisgörbõi iskola a falvak fejlõdését gátolja – a vindornyaszõlõsi és nagy-

görbõi polgármester állítása.
11) A kistérségben racionalizálni kell az oktatási rendszert – a ZalA-KAR és

több fenntartó elvi, feltételes álláspontja. 
12) A kistérségben szükség van egy modern falusi iskolára – a mihályfai is-

kolaigazgató feltételes véleménye.
13) A kistérségben mindegyik kisiskolára szükség van – az intézmények ve-

zetõinek és fenntartóinak álláspontja.

A bemutatott esetben a narratívák elemzése nem más, mint egy már vég-
pontjához jutott konfliktushalmaz utólagos vizsgálata – az iskolabezárás
látszólag lezárta a problémát. Azért gondolom látszólagosnak ezt a megol-
dást, mert a négy település vezetõi és lakói nem a probléma áttekintésével,
az okok feltárásával, alternatívák mérlegelésével jutottak erre a döntésre.
Az érintettek különbözõ csoportjai nem láttak, és nem látnak túl saját nar-
ratíváikon, így „elbeszélnek egymás mellett”. A megoldás nem kompro-
misszum eredményeként, hanem ellentétes érdekek harcából keletkezett.
Az érdekeltek és érintettek elbeszélései párhuzamosan futnak egymás mel-
lett, nem találnak közös pontot, így a konfliktusnak nem is lehet mindenki
számára elõnyös végkimenetele. A vesztesek ebben az érdekvitában végül
Kisgörbõ, a kisgörbõi iskola tanulói, dolgozói lettek.

Jegyzetek

1 A tanulmány alapjául szolgáló, és a késõbbi fejezetekben idézett interjúkat többen
készítették: Baumann Tímea, Váradi Monika Mária, Bauer Viktória, Baksa Veronika,
Vörös Zsófia és Sallai Dániel. Az iskola azonban majd mindegyik beszélgetés során
elõkerült, ezért a tanulmányban megjelenõ információk a terepmunkában részt vett
összes kutató és hallgató munkájára támaszkodnak. 

2 Kovács Katalin (1990) e településkategória jellemzõinek kialakulását egészen az
1910-es évekig vezeti vissza, és mai helyzetének okait a polgárosodás és a proletari-
zálódás következtében kialakult kontraszelekciós folyamatokkal magyarázza, me-
lyek következtében a dunántúli aprófalvak sajátos régióvá alakultak. E régió legfõbb
jellemzõi közé tartoznak: a drasztikus népességcsökkenés az elvándorlás és a de-
mográfiai hullámvölgy következtében; a munkanélküliek és szociálisan rászorultak
nagyobb arányú jelenléte; valamint a polgári középréteg (értelmiségiek, vállalko-
zók) majdnem teljes hiánya. Tanulmányomban az 500 fõnél kevesebb lakossal ren-
delkezõ településeket egységesen aprófalunak nevezem – inkább e kifejezés minõ-
ségi, mintsem mennyiségi jellemzõit figyelembe véve.

3 A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az 1990/1991-es tanévben 3723 általá-
nos iskola mûködött Magyarországon. Az általános iskolák száma az 1994/1995-ös
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tanévre elérte a 4010-et, viszont ettõl az évtõl kezdve egyre több iskola zárt be, vagy
adta fel önállóságát. Így a 2003/2004-es tanévben már ismét csak 3748 általános is-
kola mûködött Magyarországon. (KSH: A közoktatás területi adatai 1990–2003.
2004:41, B1 táblázat)

4 „Kistérség: a települések között létezõ funkcionális kapcsolatrendszerek összessége
alapján behatárolható területi egység, egymással intenzív kapcsolatban lévõ önszer-
vezõdõ, egymással határos települések összessége;” (1996/XXI. törvény a területfej-
lesztésrõl és területrendezésrõl, Alapfogalmak 4. h)

5 Ladányi János és Szelényi Iván ezt a gazdaságilag kedvezõ, de egyéb szempontok
alapján vitatható folyamatot újrakörzetesítésnek nevezik. Ez az újrakörzetesítés elsõ-
sorban az oktatási intézményeket érinti negatívan. (Ladányi–Szelényi, 2005) A több-
célú kistérségi társulásokhoz lásd még Kovács–Váradi, 2006.

6 Adatainkat a történetekbõl és a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokból
nyertük.

7 Az óvodát ezek a beruházások nem érintették, egészen a 2005. júniusi bezárásig egy
volt családi házban mûködött, bár voltak olyan tervek, hogy felköltöztetik az óvodá-
sokat az iskola tetõterébe, de ez már nem valósult meg.

8 Az eredeti neveket megváltoztattam.
9 A Társulási megállapodás szerint 12.) A megszûnés esetei: ha a képviselõtestületek

minõsített többségû határozatukkal közös megegyezéssel megszüntetik; bíróság
jogerõs döntése alapján; ha a társulás tagjainak a száma kettõ alá csökken.

10 Az esetrõl annak idején Urbán Ernõ készített dokumentumfilmet A néptanító címmel.
11 Az úttörõnapló írása a rendszerváltás után sem szûnt meg, Iskolatörténeti Napló-

ként továbbra is az iskolai élet dokumentálásának fontos része volt. A történet úgy
kerek, ha hozzátesszük: az 1982-ben igazgatónak Kisgörbõre került Bertók, a helyiek-
kel szemben, nem látja problémamentesnek ezt az idõszakot, bár az úttörõéletre õ
is szívesen emlékezik. Az õ narratívájában leginkább a tantestület belsõ ellenséges-
kedései kerülnek elõtérbe, melyet szerinte a közös községi tanács tagjai szítottak, és
végsõ soron ez vezetett az õ lemondásához is.

12 Ezeket a gyerekeket nem a kisgörbõi iskolából vették ki, hanem szüleik eleve a
sümegcsehi iskolát választották számukra.

13 A kisgörbõi iskolában a 2004/2005-ös tanévben 13 fõ volt a romák száma. Ez alatt a
létszám alatt azok értendõk, akiknek a szülei vállalják származásukat.

14 A szülõi munkaközösség elnöki feladatait egy háztartásbeli roma édesanya vállalta fel.
15 A probléma megoldódott, az önkormányzatok állami támogatással kifizették a peda-

gógusokat.
16 A 2005/2006-os tanévben négy kisgörbõi gyerek járt Zalaszentgrótra iskolába, Tür-

jére hat gyerek került, Sümegcsehibe szintén hat (két kisgörbõi, két nagygörbõi, két
vindornyaszõlõsi), tizenegy gyereket vittek az óhíd-mihályfai iskolába. Az óvodáso-
kat az óhídi és sümegcsehi óvodába vitték. 

17 Qualitas, 2005.
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GLÓZER RITA–VÁRADI MONIKA MÁRIA

„Jó itt lenni”
Sümegcsehi – egy él(het)õ kisfalu

Már az elõzetes tájékozódás és terepbejárás során kiderült, hogy Sümeg-
csehi többféle összefüggésben is egyedülálló képletû falu: nem csupán a csök-
kenõ népességû, polarizálódó demográfiai és társadalmi szerkezetû, a leépü-
lés különbözõ grádicsain álló szomszédaitól, Kisgörbõtõl és Nagygörbõtõl
különbözik, de a térségen és saját kistelepülési kategóriáján1 belül is sajá-
tos jegyeket mutat. Mert hasonló lélekszámú, viszonylag ép, a stabilitás és
a szolid növekedés jeleit mutató község ugyan akad a térségben – éppen a
harmadik szomszéd, az örök rivális, Óhíd –, de nincs még egy, amelyben
olyan aktív, eleven közösségi élet zajlana, mint Sümegcsehin. A környékbe-
liek szerint a csehi emberek egyedülálló tulajdonsága, hogy „ha arról van
szó, hogy a falu érdekében össze kell fogni, akkor összefognak a halálos
ellenségek is, mindenki egy cél érdekében”. A velük folytatott beszélgeté-
sek során aztán kiderült, mennyire azonos a róluk s az önmagukról, mint
sümegcsehiekrõl alkotott és felénk közvetített kép, amelynek központi
motívumai az összefogás és együttmûködés képessége, valamint az erõs, a
falu eddigi története során sikerrel érvényesített autonómiaigény. Kezdet-
tõl az a kérdés izgatott bennünket, vajon milyen tényezõk, körülmények
együttállásával magyarázható a falu sajátos és környezetében egyértelmûen
sikeresnek nevezhetõ útja. Más szóval, szeretnénk megérteni, hogy
Sümegcsehi miért és miként volt képes kivédeni az aprófalvak, kistelepülé-
sek sorsát alakító, barátinak ritkán nevezhetõ erõk hatását, s hogyan fordí-
totta a maga javára a mindenkor kínálkozó lehetõségeket.

A köz(ös)ség terei

Sümegcsehi térbeli és szimbolikus centruma a római katolikus templom, a
kocsma és a Faluház háromszögében található. A dombtetõn álló temp-
lomhoz lépcsõ és aszfaltozott út vezet, a templom bejáratával szemben fekete
márvány sírkõ, a sümegcsehi egyházközségben 41 évet szolgáló kanonoké.
A 2000-ben elhunyt plébánost ugyan Sümegen, a családi sírba temették el,
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de a hálás falu közadakozásból emléket állított neki. A domb alján masszív,
klasszikus szerkezetû és nyugalmú épület, hatalmas, elvadult kerttel: a paró-
kia, melynek falán emléktábla figyelmeztet a kanonok hosszú, áldozatos tevé-
kenységére. A falu fölé magasodó dombra épült templom, tövében a plé-
bánia, és a domb túloldalán fekvõ temetõ, az említett síremlék és
emléktábla a falu vallási-spirituális centruma. A templom ebben a szerep-
körében a múlt században politikai jelentõségû események színterévé is
vált. 1919-ben a falu népe egy emberként tett itt fogadalmat, hogy bizony
nem kíván a kommunista tanokban részesülni,2 1956-ban pedig – a hely
szelleméhez méltó szimbolikus aktus keretében – „kényszerítették az akkori
tanácselnököt, hogy fölmegyünk a templomba… a nagy kommunistát,
aki mindig verte a mellét, hogy nincs isten, arra kényszerítették, hogy
térdeljen le az oltár elõtt”, miközben az összesereglett hívek a Miatyánkot
imádkozták.3

A falun átmenõ közút egyik térré szélesedõ keresztezõdésében, szürke,
jellegtelen épületben kapott helyet a kocsma és a falu nagyobb vegyesboltja.
A két egység egykor az ÁFÉSZ tulajdonában volt, majd egy helybeli, kiske-
reskedõ-kisparaszti gyökerû családból származó, Keszthelyen élõ fiatalember
vásárolta meg mindkettõt. A vegyesbolt naponta kétszer tart nyitva, szom-
bat és vasárnap délelõtt is kinyit, rendelésre meghoznak mindent, ami kell.
Még egy kisbolt, s egy néhány éve nyitott zöldségüzlet is megfér egymás mel-
lett a faluban. A kocsma valódi közösségi tér, ahová munka után betérnek a
férfiak, szolgálat végén a polgárõrség tagjai, összegyûlnek az idõsebbek,
hogy a fontos sportesemények tévés közvetítéseit közösen nézzék és kom-
mentálják, s a fiatalok, hogy a kisebbik teremben csocsózzanak. Nyáron külö-
nösen nagy az élet a kocsma körül, a terasz padjain családok, helyi és szom-
széd falvakbeli fiatalok, Sümegcsehin lakó németek üldögélnek, míg kedvük
tartja, mert a záróra rugalmasan igazodik a vendégek hangulatához.

A parókiával szemben áll az iskola és óvoda épülete, a konyha is itt kap
helyet. Az iskola 2006-ban volt százéves. 1906-ban költözött a templom
szomszédságából lejjebb, a központba, azóta bõvítik, újítják, legutóbb
2005-ben, amikor végre elkészült a vizesblokk, emeletén gyógypedagógiai
teremmel. Az óvoda a hajdani tanítólakásban mûködik 1976 óta. Az iskolá-
sok rendszeres vendégek a túloldali Faluházban; a nagyteremben tartják a
tornaórákat, az emeleten a mûvészeti foglalkozásokat, õk a hetente kétszer
nyitva tartó községi könyvtár4 törzsolvasói, mindennapos teleház-láto-
gatók. A környéken egyedülálló a sümegcsehi mûvelõdési ház, a Faluház,
mely nagyrészt pályázati támogatásból5 újult meg. A régi épületre újabb
emeletet építettek, teljes külsõ és belsõ felújításra került sor. Hivatalosan
kézmûves- és turistaházként mûködik, felsõ szintjén teleház üzemel, ven-
dégszobák és tanácsterem is található itt. A földszint nagy részét a helyi kö-
zösségi célokra használt nagyterem foglalja el. A létesítmény a falu egyik
büszkesége, és bár kihasználtságát illetõen megoszlanak a vélemények,
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összességében a falu lakossága mégis a kulturált szórakozás helyszíneként
(a kocsma pozitív alternatívájaként) tartja számon. 2006 õszétõl ideiglene-
sen itt kap elhelyezést az óvoda új gyermekcsoportja, mivel, a helybeliek
nagy örömére, az óvoda iránti igény olyan mértékben nõtt, hogy az csak a
meglévõ, egy csoport elhelyezésére alkalmas kapacitások bõvítésével elé-
gíthetõ ki.6 Addig is, amíg végleges megoldás születik, a Faluház fogadja be
az óvodásokat. A Faluház ugyanakkor a helyi civil szervezetek, csoportok
bázisa is: itt zajlanak a Pávakör próbái, amíg mûködött a tánccsoport, õk is
itt gyakoroltak. Esténként innét indulnak járõrözni, és ide térnek vissza a
polgárõrök, a számítógépeket, házi mozit a falu fiataljai napi rendszeres-
séggel használják: „Azért a fiataloknak van itt olyan hely, ahová szabad
idejükbe, este eljöhessenek.” A Faluházzal szemben áll a községi önkor-
mányzat és Sümegcsehi-Döbröce körjegyzõség épülete, amelyben az orvosi
rendelõ és a Nyugdíjas Klub is helyet kapott. A községháza kelet, Sümeg
felé határolja a falu központját, míg nyugat, vagyis Döbröce felé a posta-
épület zárja, ahol a kisposták bezárásának idõszakában is megmaradt az ál-
landó szolgáltatás, s 2006-ban az épület elé került a falu védõszentjét,
Szent Mihályt ábrázoló dombormû is. 

A község hagyományos központjában álló középületek teret kínálnak az
itt élõk különbözõ csoportjainak, s túl ezen a községi autonómia, az ön-
azonosság, az összetartozás megtestesülései. Hiszen így vagy úgy több
nemzedéknek személyes köze van ezekhez az épületekhez, terekhez; sok
embernek van még emléke a hajdani igazgató-tanítóról, sokan tettek erõfe-
szítéseket az óvoda megindításáért, a községi önállóság visszanyeréséért,
ahogy részt vettek a mindenkor szükséges felújítási-építési munkákban is,
adakoztak sírkõre, dombormûre. 

A köz(ös)ségi életnek azonban vannak a központon kívül is csomópont-
jai, az egyik a focipálya,7 a másik a „hegy”. Jószerivel nincs csehi család, ame-
lyik ne birtokolna ma is legalább egy hegyet, vagyis szõlõskertet, mindezzel
együtt azonban egy-két évtizede jelentõs és tartósnak tûnõ változások zaj-
lanak a hegyen.8 A szõlõ- és gyümölcskertek megélhetésben játszott szere-
pének háttérbe szorulásával megnõtt a parlagon lévõ, elhanyagolt vagy be-
füvesített kertek száma és területe. A hegy gazdasági szerepének
csökkenésével egyidejûleg erõsödött a telkek forgalma, az idegen tulajdo-
nosok jelenléte, a hobbi-funkció térnyerése. Az „idegen” lehet elszármazott
csehi, lehet a faluban újonnan megtelepedett család, jellemzõbb azonban a
közelebbi-távolabbi városokban élõ vagy külföldi tulajdonos. E változások,
és a fiatalok többségének a szõlõmûvelés iránt tanúsított lanyha érdeklõdése
mellett nem nehéz megjósolni, hogy a funkcióváltás tartós és visszafordítha-
tatlan folyamat. Mégis, a hegy megõrzött valamit, elsõsorban, de nem kizá-
rólag a csehiek számára; családokat, munkatársakat, baráti társaságokat te-
rel egybe, tart össze munkával, pihenéssel, beszélgetéssel, nótázással. 
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A falu önképében máig jelentõs szerepet játszik a sümegi egyházi köz-
ponthoz való kötõdés, melynek mára egyetlen élõ megnyilvánulása a sü-
megi ferences rendház által a község határában, a hegyben épített kis
templom és pihenõ épület. Az egyháznak ez az új megjelenése és térfogla-
lása fõként az idõsebb csehiek körében ébreszti a hagyományos vallásosság
és egyházi gyakorlatok újjáéledésének reményét. A falu határában épülõ
egyházi létesítmény kapcsán az adott hely sajátos szakralizálódása is meg-
kezdõdött: 2005. május elején a ferences provinciális kíséretében ott járt
az elõzõ köztársasági elnök felesége, valamint a helyiek körében is ismert
festõmûvésznõ, aki kálváriát készít a létesítmény mellé. Beszélgetõtársaink
beszámolója szerint ezek a tekintélyes fõvárosi látogatók nagy elismeréssel
adóztak a hely szépségének. A pünkösdi búcsún Nagykátáról egész busznyi
zarándok érkezett a hegyre, akiket a falu templomjáró lakosainak képvise-
lõje köszöntött ünnepi beszédében. A hegyi templom környékét az arra fo-
gékonyak egyre inkább „szent helyként” azonosítják.

Mozgékonyság: megélhetés egykor és most

Többlakiság, mobilitás

Sümegcsehi uradalmi falu volt, határának közel felét (1925-ben 47%-át) a
veszprémi püspökség birtokolta,9 az uradalmi nagybirtok súlyát a két világ-
háború között, 1926-ban, 1939-ben végrehajtott kisebb földreformok sem
érintették. (Farkas, 2005:106–110) A paraszti birtokok szerkezete a megyei
mintát (Simonffy, 2002:102–103) követte. Ahogy Zala megye, úgy Sümeg-
csehi birtokstruktúrájának talapzatát is a törpe- és kisbirtok alkotta. 1925-
ben Csehiben a paraszti gazdaságok 58%-a 5 hektárnál kisebb területen
gazdálkodott, e gazdaságokhoz azonban a község földterületének mind-
össze 6%-a tartozott. (Farkas, 2005:107)

Az uradalom behatárolta az egyenlõ öröklés gyakorlatát követõ paraszti
társadalom birtokgyarapítási lehetõségeit, földszerzésre, terjeszkedésre in-
kább a szomszédos falvakban, Óhídon és Mihályfán nyílott lehetõség. (Farkas,
2005:93) Zala megye a mezõgazdasági vándormunkások, summások egyik ki-
bocsátó megyéje volt (Gunst, 1987:21; Simonffy, 2002:102), s ugyan a sum-
más gócterületek Dél-Zalában, elsõsorban Letenyén és környékén helyez-
kedtek el (Gunst, 1987:22; Sárközi, 1965:80), a községi helytörténet és
beszélgetõtársaink emlékezete szerint a földnélküli mezõgazdasági munká-
sok, törpebirtokosok nem csupán az uradalmi földekre jártak napszámos
és részes munkára, vagy a püspökség szõlõjébe metszeni, kapálni, kötözni,
hanem távolabbra, pl. az Enyingi járás uradalmaiba, vagy a 19. század végén
Horvátországba is elvetõdtek summásként.10

A földosztás és a téeszszervezés közötti idõszakban terjedõben volt a kettõs
megélhetési szerkezet, a mezõgazdaság, a birtok mûvelése mellett a férfiak
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munkavállalása az iparban,11 bányászatban. A sümegcsehi Virágzó Mgtsz
megalakulása12 után közvetlenül a mezõgazdasági nagyüzem élére a gazdák
kerültek, s az idõsebbek úgy emlékeznek: amíg a kishatárú szövetkezetben
maguk közt voltak, jól ment a szekér. Ez az idõ nem tartott sokáig, mert ha-
mar, 1963-ban következett az egyesítés az óhídi, majd 1973-ban a mihályfai
téesszel, így jött létre az öt falu határára kiterjedõ, óhídi székhelyû Vörös Csil-
lag Mgtsz. A mezõgazdaságból való menekülés már a hatvanas években meg-
kezdõdött – elsõsorban, de nem csupán a férfiakat érintette –, a visszaemlé-
kezõk szerint a folyamatot a téesz 1974-es szanálása csak felgyorsította.13

1990-ben a sümegcsehiek 22%-a dolgozott a mezõgazdaságban,14 míg
47%-a az iparban, 31%-a az úgynevezett egyéb (lényegében szolgáltatási)
ágazatban helyezkedett el. Ugyanekkor az aktív korúak 28%-a dolgozott
helyben, 72%-uk ingázott.15 Abban, hogy a sümegcsehiek döntõ többsége
nem a mezõgazdasági nagyüzemben dolgozott, a munkafeltételek, kereseti
lehetõségek mellett az a tény is nagy súllyal eshetett a latba, hogy az egye-
sített szövetkezet keretében helyben csak állattartó telepek mûködtek –
ezek egyikében, a Palánkosmajorban már a nyolcvanas években megszûnt
az állattartás, a csehimajori szarvasmarhatelep16 sem húzta ki a téesz-felszá-
molásig –, ipari melléküzemágak csak Óhídon létesültek, melyek nem vol-
tak igazán attraktívak a csehiek számára, noha természetesen oda is jártak át
jó néhányan.17 „Sümegcsehirõl naponta két busz vitte az embereket a kör-
nyezõ szén-, bauxit- és kõbányákba: Bakonyi bauxitbánya, Ajkai szénbá-
nya, Uzsa. Rengeteg ember járt oda.” Az ingázás meghatározó iránya nem
a tanácsi és szövetkezeti székhelyközség, nem is a járásközpont, Zalaszent-
grót, hanem Veszprém megye bányái, ipari üzemei, szolgáltató cégei felé
mutatott. A férfiak Sümeg építõipari, szolgáltató kisszövetkezeteiben, a Volán-
nál, az asszonyok a sümegi kórházban, a varrodában helyezkedhettek el.
Ez a kötõdés történeti okokkal is magyarázható, hiszen Csehi majd egy év-
századon át a Sümegi járás része volt, a gazdák a sümegi piacra és heti vásá-
rokra hordták termékeiket, ráadásul 1950 és 1979 között a falu Veszprém
megyéhez tartozott. 

Meggyõzõdésünk: szerencsés volt a falu, hogy az itt élõk megélhetése
nem függött egyoldalúan a mezõgazdaságtól, mert a téesz felszámolása, a mobi-
lizálható téeszvagyon magánkézbe kerülése, a nagyüzemi munkahelyek
megszûnése nem rendítette meg alapjaiban sem a megélhetési stratégiá-
kat, sem a helyi gazdaságot. Akkor is így van ez, ha a bányák, az ipari üzemek
bezárása, a sümegi ipar tartós mélyrepülése a kilencvenes években magas
munkanélküliséget eredményezett a községben.

Az aktív korú népesség foglalkoztatási szintje 1990 és 2001 között 20%-
kal csökkent. Hasonlóan az országos és térségi tendenciákhoz, Sümegcsehin
is 1993-ban volt a legmagasabb a regisztrált munkanélküliek aránya, 19,6%.
A munkanélküliség jóval erõsebben sújtotta a férfiakat, mint a nõket; az
aktív korú férfiak rátája 26% volt, a nõké 12%.18 A munkanélküliség mérté-
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ke az ezredfordulóra állandósult a településen, a ráta 6–8% körül mozog, s
továbbra is elsõsorban a férfiakat érinti.19 A munkanélküliek mozdíthatat-
lan magját a képzetlen, az elsõdleges munkaerõpiacról tartósan kiszorult,
gyakran már súlyos életvezetési problémákkal küszködõk, jellemzõen férfi-
ak alkotják, nekik a közfoglalkoztatás nyújt alkalmi többletjövedelem-szer-
zési és munkalehetõséget.20 A tágabb, változékonyabb körben hosszabb-rö-
videbb idõre már megjelennek képzett, munkatapasztalattal rendelkezõ,
elhelyezkedni akaró, munkát keresõ fiatal és középkorú nõk és férfiak is.
Számukra az összeszûkült elsõ munkaerõpiacon kínálkozik lehetõség, jel-
lemzõen sümegi vagy (ritkábban és nem mindig legálisan) helyi vállalko-
zóknál. A sümegi foglalkoztatási kapacitások összeszûkülése ellenére ma is
viszonylag sokan dolgoznak a kisvárosban, a munkahelyek mintázata azon-
ban természetesen mozaikosabb (több kisebb vállalkozás jelenik meg
munkaadóként), mint a szocializmus idõszakában. Emellett a település ön-
kormányzata lehetõségein belül igyekszik rendszeres munkához juttatni a
munkanélkülivé válókat; egy gyermekét egyedül nevelõ és két idõs roko-
nát is ápoló fiatalasszonyt alkalmaz folyamatosan közhasznú munkásként,21

részt vesz a kistérségi társulás és annak közhasznú társasága által pályázott
képzési, foglalkoztatási és közmunkaprogramokban, s ha (nagyon ritkán)
tudja, elõsegíti a programban résztvevõk elhelyezkedését, akár önkor-
mányzati intézményben, akár vállalkozónál.

Helyi gazdaság, foglalkoztatás az ezredforduló után

Sümegcsehin az ezredfordulóra a helyben dolgozók aránya 33,6%-ra emel-
kedett, míg az ingázók aránya 66,4%-ra apadt. Az ingázás célterülete to-
vábbra is Sümeg, kisebb mértékben Zalaszentgrót, ugyanakkor az utóbbi
másfél évtizedben megnõtt Keszthely és környékének vonzása. A megye-
székhely már távol van ahhoz, hogy napi ingázással elérhetõ legyen, a Flex-
tronics munkásbuszai Csehiig nem jönnek el – aki ott dolgozik, csak hétvé-
geken jár haza. 2001-ben a foglalkoztatottaknak már csak 7%-a dolgozott a
mezõgazdaságban, emelkedett az iparban elhelyezkedettek száma, igaz,
minimálisan 49,5%-ra. Számottevõen megerõsödött azonban a szolgáltatási
ágazatok súlya a munkavállalásban, megélhetésben: az akkori 43% 1990-
hez képest 13%-os emelkedést jelent.

Sümegcsehin a foglalkoztatottság szintjének apadása nem járt együtt a helyi
foglalkoztatási kapacitások összezsugorodásával, hiszen a helyben elérhetõ
munkahelyek száma 1990 óta lényegében változatlan maradt.22 A helyi mun-
kaerõpiacon legbiztonságosabb foglalkoztatónak az önkormányzat és in-
tézményei látszanak: a polgármesteri hivatal, a körjegyzõség, valamint az
óvoda, iskola, konyha, mûvelõdési ház összesen 33 embernek – elsõsorban
nõknek – ad munkát, köztük tíz a bejáró. A bejárás fõként az oktatási intéz-
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ményekben mondható jelentõsnek, a tizennégy pedagógus közül hatan nem
helyben laknak; Sümegrõl hárman – köztük az igazgató asszony – járnak ide,
egy-egy kolléga Mihályfáról, Döbröcérõl, Zalaszentgrótról ingázik. 

A helyi vállalkozások23 köre heterogén: három üzlet, kocsma, mezõgaz-
dasági vállalkozások, mûanyag-feldolgozás, fakitermelés, de ide sorolható
a postás is, aki vállalkozóként látja el munkáját. Vannak egyszemélyes, ipa-
ri, szolgáltató tevékenységet folytató mikrovállalkozások, egy-egy család
megélhetését biztosító boltok, családi gazdaságok, s néhány, kettõ-hat em-
bert foglalkoztató vállalkozás. A kényszer a legtöbb vállalkozás esetében
tetten érthetõ, legyen szó a község postásáról, akinek magától eszébe nem
jutott volna helyi iparûzési adót is fizetõ vállalkozóként végezni azt a fel-
adatot, amit korábban alkalmazottként látott el, vagy arról a fiatal házas-
párról, amelyik azért döntött a kis zöldségbolt elindításáról – a férj szülei-
nek udvarán, egy fabódéban –, mert a kereskedelmi végzettséggel
rendelkezõ feleség két kislánya születése után nem tudott volna, és nem is
akart több mûszakban elhelyezkedni. Az említett vállalkozások egy-egy sze-
mélynek, családnak biztosítanak munkát és megélhetést, szerényet, de sta-
bilnak látszót. A családtagokon kívül másokat is alkalmazó, nagyobbnak
számító vállalkozások közös jellemzõje a tõkehiány, az alacsony jövedelme-
zõség, az uniós követelmények, a kereslet, a versenytársak mozgásteret
szûkítõ hatása miatt érzett bizonytalanság, ami a továbblépés, a fejleszté-
sek akadályát jelenti.

A mezõgazdaság a falu gazdaságában végképp összezsugorodott ágazat.
A három jelentõsnek mondható gazdálkodó közül ketten részidõs gazdasá-
got mûködtetnek. A kivételt T. L. jelenti, aki nyugdíjas fejjel s így minimális
jövedelmi biztonsággal vágott gazdálkodásba, 77 hektáron. K. A., a község
faipari vállalkozója (két ciklusban alpolgármestere), 60 hektár bérelt földet
mûvel, N. A., a harmadik helybéli gazdálkodó fõállásban egy sümegi mû-
anyag-feldolgozónál dolgozik, három mûszakban; a 70 hektáron, amelybõl
20 a család tulajdonában van, nem tud igazán jövedelmezõen gazdálkodni,
de hát gyerekkorától szenvedélye a föld, a traktor.

Bõ tíz évvel a szövetkezeti átalakulás, a hajdani közös vagyon fölszámo-
lása után nehezen kideríthetõ, vajon az idõ tompította-e a konfliktusok
emlékét, vagy ebben a községben nem is élték meg drámaként az akkori
eseményeket. A közös téesz Sümegcsehin lakó, óhídi származású középve-
zetõje, aki a tanácsi idõszakban a községi elöljáróságnak is tagja volt, 1990-
ben a polgármester-választáson alulmaradt a falu postásával szemben. E vere-
ségben feltehetõen kevesebb súllyal esett a latba, hogy a téesz válsága, s
ebben a vezetõk vélhetõ felelõssége egyre nyilvánvalóbbá vált, mint inkább
a rendszerváltó hangulat, s az a tény, hogy a postás sokgyermekes, katoli-
kus, tõsgyökeres csehi családból származik, gyakorló és aktív hívõ ember,
aki nem vállalt semmiféle szerepet az elõzõ rendszerben. A szövetkezeti át-
alakulás, a vagyon sorsa, a mezõgazdaság, mint a megélhetés veszélyeztetett
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forrása, késõbb sem vált a helyi önkormányzati választások témájává, tétjévé.
A mai elbeszélésekbõl is kiolvasható persze a neheztelés azokra a téeszve-
zetõkre, akik a mûködtethetõ vagyon és a földterület javát kimazsolázták a
maguk és cégeik számára. Ezzel az olvasattal szemben az egykori vezetõk
részint azt hangsúlyozzák, hogy a végsõkig kitartottak a szövetkezet süllyedõ
hajóján, ahonnan viszont a tagság menekült serényen, s így õk személy sze-
rint rosszabbul jártak, mint ha idõben és több vagyonnal távoztak volna,24

részint, hogy a tagság egyáltalán nem mutatott nagy hajlandóságot az önál-
lósulásra. Ami e távlatból is érzékelhetõ: Sümegcsehin sem a föld, sem a
gazdálkodás iránt nem mutatkozott élénk érdeklõdés,25 ennek is köszön-
hetõ, hogy nemigen találkozni olyan emberrel, aki nehezményezné azt,
hogy a faluban lévõ major nem helyi tulajdonba, hanem egy sümegi család
birtokába került, amelyik tíz éve mûködteti, gyarapítja a megszerzett va-
gyont, nyolc embernek, köztük csehieknek állandó munkát biztosít. A „puly-
kások”26 ma a község legnagyobb árbevételû és nyereségû vállalkozása. A rész-
munkaidõs farmergazdaságok és a nagy vagyonértékû, stabilnak mondható
sümegi székhelyû családi vállalkozás mellett a korábbi téeszvezetõk által
alapított gazdasági társaság, valamint a hajdani szalapai grófi család Német-
országból visszatért utóda mûvel Csehi határában földterületet,27 õk egy-
két csehit is alkalmaznak. 

Sümegcsehin a munkanélküliség megjelenése, a foglalkoztatottak szá-
mának és arányának csökkenése mellett sem beszélhetünk a megélhetési
lehetõségek és stratégiák drámai összeroppanásáról. Úgy tûnik, hogy egy-
felõl a helyi foglalkoztatási kapacitások stabilitása, mindenekelõtt azonban
a közeli kisvárosok munkaerõpiaca, másfelõl a csehiek több évtizedre visz-
szanyúló mobilitási hajlandósága viszonylag kiegyensúlyozott foglalkozta-
tási helyzetet eredményez. Ez a helyzet azonban változékony és változik is.
Az, hogy a stabilitás tartós marad-e, függ attól, hogy a nehezedõ mûködési
feltételek mellett a kistelepülés fenn tudja-e tartani, meg tudja-e õrizni intéz-
ményeit (mindenekelõtt óvodáját és iskoláját), hogy a kisvállalkozások az
erõsödõ versenyben talpon tudnak-e maradni, s attól is, hogy a környezõ
kisvárosok gazdasága képes lesz-e olyan mértékû regenerálódásra, ami fel
tudja szívni a térség munkaerejét, s így munkalehetõséget tud kínálni a belé-
põ fiatal generációk számára is. A fiatalok egy része, s nem csak a felsõfokú
képzettséggel rendelkezõk számára a térség nem kínál (vonzó) munkahe-
lyet, perspektívákat, õk a megyeszékhely vagy éppen külföld felé tekintenek.
A munka-, az elhelyezkedési lehetõségek döntõen meghatározzák majd azt is,
hogy Sümegcsehi vonzó lakóhely marad-e helybélieknek és ide érkezõknek.
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Sümegcsehi lakóiról

A település múltját tekintve egy lassan, ám folyamatosan apadó lakosságú falu
képe tárul elénk,28 ahol azonban a népességcsökkenés nem járt visszafor-
díthatatlan demográfiai és társadalmi erózióval, s ahol a rendszerváltás
után a több évtizedes negatív elõjelû folyamatok megfordultak. 1990 óta
enyhén emelkedik a lakosság száma, ami nem a természetes szaporodás-
nak, hanem a pozitív vándorlási egyenlegnek köszönhetõ. Számokra fordítva:
1990-ben 604, 2001-ben 636, míg 2005-ben29 már 643 ember élt Sümeg-
csehin (a két népszámlálás között tehát 5,3%, 15 év alatt 10%-os a növeke-
dés).30 A természetes szaporodás egyenlege -16,6% volt 1990 és 2001 között,
a vándorlás egyenlege azonban ugyanebben az idõszakban +69,5%. (Ne gon-
doljunk nagy számokra, a százalékok mögött tízfõs természetes veszteség
és 42 fõs vándorlási többlet húzódik.) 

A statisztikai források és a kis helyi cenzus alapján viszonylag kiegyensú-
lyozott, ép demográfiai, társadalmi szerkezetrõl beszélhetünk. Ennek egyik
jele a fiatal korosztályok súlya, aminek beszédes jelzõszáma az úgynevezett
öregedési index (a száz 14 év alatti gyerekre jutó idõsek, 60 év felettiek
aránya). Értéke Csehin 87,1 – ami az egész kistérségen belül igen jó –,
Óhíd után a második legjobb. Ugyancsak sokatmondó mutató az olyan
háztartások aránya, amelyben egyetlen foglalkoztatott sincs. Ennek értéke
nyilvánvalóan szorosan összefügg az idõs generációk arányával és/vagy a
munkanélküliség mértékével, vagyis minél magasabb az ilyen háztartások
aránya, annál több az olyan család, amely kizárólag szociális juttatásokból
él. Sümegcsehin az ilyen háztartások aránya az ezredfordulón 36,8% volt, s
ezzel az értékkel a térségen belül megint a kedvezõ helyzetû települések
élbolyában találjuk.31

1. táblázat. Háztartásszerkezet Sümegcsehin 2005 nyarán

Forrás: A Gál János polgármester által elkészített helyi cenzus alapján saját számítás.
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A háztartások negyede csak nyugdíjasokból áll, ám a másik póluson, nagy-
jából hasonló súllyal (28%), ott találjuk a gyerekeket nevelõ, fiatal csalá-
dokat.32 A két pólus között egyfelõl olyan háztartásokat találunk, ahol a fiata-
labb generációhoz tartozók már keresõk, de még nem alapítottak családot, s
együtt élnek dolgozó vagy nyugdíjas szüleikkel, vagy ahol a fiatalok már nem
élnek a még dolgozó szülõk generációjával közös háztartásban (e két típus a
háztartások valamivel több mint 30%-át adja).33 Másfelõl ott van az a harminc
háztartás, ahol a nagyszülõktõl az unokákig együtt él három generáció. 

Nehéz ma eldönteni, hogy merre billen, merre mozdul ez az épnek
mondható demográfiai, család- és társadalomszerkezet; kétségtelen tény,
hogy minden mozgásban van. A kihaló idõsek gyerekei nem feltétlenül
költöznek vissza a családi házba, de vannak olyan – a népességszám alaku-
lásában is tükrözõdõ – tendenciák, amelyek arra utalnak, hogy a fiatalok
egy része számára nem az elköltözés, hanem a helyben maradás a reális és
kivitelezhetõ életstratégia, és a falu mintha mások szemében is fölértékelõd-
ne. Tény, hogy a község új utcájában, a Cifrakert utcában eddig megépült és
épülõ házak34 döntõ többsége helybéli fiatal házaspáré, s a következõ gene-
rációra is gondol az önkormányzat parcellázási tervével; néhány éven belül
30–40 házhely kialakításával számolnak. A helyben maradni és építkezni
szándékozó fiatalok mellett, a lakóhelyi szuburbanizáció elsõ (?) halvány jele-
ként megjelentek sümegiek is az építkezõk és érdeklõdõk között.

Tõsgyökeresek és idegenek?

Nehéz választ adni arra a kérdésre, kiket, hogyan és miért marasztal ez a falu.
A csehiekkel folytatott beszélgetésekbõl, a megismert családtörténetekbõl
nyitott és befogadó társadalom képe rajzolódik ki, de a befogadás a falu ér-
tékeivel, céljaival való azonosulást, alkalmazkodást kíván. A magát mindkét
ágon tõsgyökeres csehinek tudó idõs tanítónõ, S. T. arról beszélt, hogy mára
kicserélõdött a falu, alig élnek itt már a „régi” családok leszármazottai. A véle-
mény nyilvánvalóan túlzó, az azonban látszik, hogy a házassági piac – leg-
alábbis amíg a családi emlékezet terjed – már a múlt század elején túllépett
a falu határain, akkoriban a környékbeli falvakra terjedt ki. A különbözõ
korokban érkezõk, beházasodottak a többség szemében csehieknek számí-
tanak; az idõsebb generáció néhány tagja kivételével, nem tartják itt szá-
mon az érkezés idejét. Fontosabb, hogy ki mit végez a faluért, a közössé-
gért, ezt az alábbi család története is illusztrálja. 

A községben elismert N. család mindhárom generációjában a Ferenc nevet
kapták a fiúk. A nagyszülõknél kezdve a sort, a sümegcsehi nagymama mé-
hészkedett, és a világháborúban elesett elsõ után második, zalaszentlászlói fér-
jét egy méhésztalálkozón ismerte meg. A nagyapa, szerszámkészítõ szakember
lévén, elõbb a téeszben dolgozott, a faipari ágazatban javította a szerszámokat,
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majd a szövetkezet szanálása után Sümegen helyezkedett el, nyugdíjazásáig
több helyen is megfordult. Ebbõl a házasságból két gyerek született, a lány
Sümegre ment férjhez, a fiú, aki a lakatos szakmát tanulta ki, itthon ma-
radt. Elõször õ is a téeszben helyezkedett el, de torkig lett vele, a nyolcva-
nas évek elején kiváltotta az iparengedélyt és lakatos-bádogos vállalkozó
lett. Engedélyét 2000-ben adta le, mert sorozatos betegségei miatt már nem
tudott dolgozni vállalkozásában. Feleséget sorkatonai szolgálata idején,
Kõszegen talált magának. A házaspár 1973-ban költözött Csehibe. Az asz-
szony, M., képesítés nélkül kezdett el dolgozni az iskolában, majd tanítói
diplomát szerzett, utóbb évekig igazgatóhelyettes is volt, s iskolai munkája
mellett most õ vezeti a községi könyvtárat. Házasságukból két gyerek szü-
letett, a leány egyetemet végzett, s Budapest agglomerációjában él család-
jával, a fiú ugyan jó néhány felsõfokú intézménynek nekifutott, végül min-
dig úgy alakult, hogy tanulmányait félbe kellett szakítania. Sok helyen
dolgozott, 2005-ben a csehi kultúrházat vezeti fõállásban. Második házas-
ságából két kislánya született, a négytagú család nemrég költözött Cifrakert
utcai új házába. Neki hiába mondták a szülei, menjen el innen, olyan hely-
re, ahol többet tud keresni, legifjabb Ferenc mélységesen ragaszkodik a fa-
luhoz, nem tudja elképzelni az életét máshol. Mindhárom generáció életén
áthúzódó vezérfonal a méhészkedés és a közösségi aktivitás. A legidõsebb
N. F. munkája mellett egy helybeliekbõl álló kis zenekar harmonikásaként
járta a falu és a környék lakodalmait; ma is megvannak még értékes Honer-
harmonikái. Menye, M., ugyan nem tanult zenét, de miután idekerült, a
családban állandóan szólt a harmonika, az ének, így rá is ragadt valami –
így magyarázza legalábbis, hogy õ volt az, aki a sümegcsehi énekkar, a Pá-
vakör irányítását átvette az idõs tanítónõtõl, és 22 éven át vezette a kórust.
A nagypapa a sümegcsehi téesz vezetõségi tagja és tanácstag, fia a közös tanács
idején elöljárósági tag, akinek nagy szerepe volt abban, hogy a falu a nyolcva-
nas évek végén kiharcolta újbóli önállóságát, õ és a felesége is sokat tettek
azért, hogy legyen a községben óvoda. A rendszerváltás után a baloldali kötõ-
désû családfõt ugyan nem választották meg önkormányzati képviselõnek, de
a második ciklusban M., a feleség képviselõ lett, majd fiuk lépett helyébe, akit
kétszer választottak a testületbe. A legifjabb Ferenc a nagyapja nyomdokaiba
lépett, a nem kevés színészi ambícióval és tehetséggel megáldott fiatalember
a Pávakör és a Kukorica Egyesület (e szervezetekrõl még lesz szó) oszlopos
tagja, emellett võfélykedik a faluban és széles e Dunántúlon.

Romák/cigányok: a „láthatatlan” kisebbség

A faluba érkezõk között kell szólnunk a romákról. A faluban négy cigány
családot tartanak számon, melyek a hatvanas években idetelepedett R. és
H. családból ágaztak el, rokoni szálak kötik össze õket, emellett vegyes házas-
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ságokra is van néhány példa. Elõre kell bocsátanunk: ebben a faluban az
etnikus kategóriák nincsenek jelen a közbeszédben. Amikor beszélgetések
során megkérdeztük, élnek-e faluban romák, az alábbi válaszokat kaptuk:
„nem is tudom, hogy vannak-e”; „itt nincs cigány, csak a származásuk
szerint cigányok õk”; „nem is tûnik fel, hogy vannak”; „nem is tartják
magukat cigánynak”; „nagyszerû emberek”; „ugyanolyan emberek, mint mi,
õk is kétkezi munkával teremtették meg a családjuk biztonságát”. A több-
ségi társadalomhoz tartozók hangsúlyozottan problémamentes, magától
értetõdõ természetességû együttélésrõl beszélnek. A roma származású
vagy vegyes házasságban született csehiek elbeszéléseiben sem találtuk
nyomát bármely etnikus kategorizációnak, nem is beszélve konfliktusok-
ról; minden, amit láthattunk, hallhattunk, az itt élõ néhány család „sikeres”
integrációjáról szól.35 Amikor velük beszélgettünk, kitértek minden olyan
kérdés megválaszolása elõl, ami megítélésük szerint, valamilyen módon
cigány származásukra utalhatott (hol születtek, milyen körülmények
között éltek, mikor és miért költöztek Csehire…), narratív stratégiájuk arra
irányult, hogy élettörténetüket ne cigány történetként meséljék el, s hogy mi
se úgy olvassuk azt. 

Az R. család feje36 a hatvanas években került Csehire feleségével és elsõ
gyermekével Veszprém megyébõl. Ahogy ott, itt is a szövetkezetben helyez-
kedett el, a munkamegosztásban a romák számára kijelölt alsó pozíciót
foglalta el elõször, kondás lett. Aztán tehenek mellé került, büszkén említi,
hogy ott már fehér köpenyben, sapkában kellett dolgoznia. Õ azok közé
tartozott, akik a téeszben maradtak, ameddig csak lehetett. 1992 óta mun-
kanélküli, kora miatt nem tudott elhelyezkedni, az önkormányzat foglal-
koztatási programjaiban jut legális munkához, 2005-ben közhasznú mun-
kásként várta közeli nyugdíjazását. Felesége a mihályfai Köptextnél
orsózóként kezdte, majd egy tapolcai céghez került, végül a sümegi Volán-
nál dolgozott takarítóként, innen rokkantosították a kilencvenes évek közepén.
Csehin az életüket Palánkosmajorban kezdték, de munkájuknak köszönhe-
tõen ott is tudtak gyarapodni, s néhány év múltán a faluban „épültek”.37

Mindhárom fiukat taníttatták. Egyikük szakács lett, öt éve Münchenben
dolgozik, csökkentlátó fiuk gyógymasszõr, õ Veszprémben alapított családot.
A fiúk közül csak egy maradt Csehin, szüleivel egy utcában lakik. Õ félbe-
hagyta tanulmányait, traktoros lett, ma a grófnál dolgozik. Roma származású
felesége Pécsrõl került ide, az óvodában dadusként dolgozik. Gyerekük az
egyik legjobb angolos az iskolában. R. J., a családfõ, tehenet, lovat is tart,
szívességbõl felszántja a hozzá fordulók keskeny földdarabjait, hegyeit, fuva-
rozgat is. A H. család rokonok, R.-ék hívására érkezett ide, nagyjából ha-
sonló a családtörténet íve is. Itt a családfõ, H. I. csak rövid ideig dolgozott
a téeszben, nem tetszett neki, inkább Tapolcára ment gépkocsi rakodónak,
a nehéz fizikai munkába belerokkant. Felesége a csehi szarvasmarhatelepen
dolgozott. Nagy szegénységbõl érkezett a család, megfogadták, hogy mindent
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megadnak a gyerekeiknek. Bent a faluban emeletes házat építettek, amelyet
egyik fiukkal osztanak meg. Mindkét fiú szakmát szerzett, az egyik a sümegi
várkapitánynál dolgozik szakácsként, a másik egy vállalkozóval a fõvárosba
jár. Õ magyar feleségével a Cifrakert utcában saját családi házat épített, s õ
lepett meg bennünket 2006 nyarán azzal, hogy szeretne kisebbségi önkor-
mányzatot létrehozni a faluban. Érvelése azonban mentes volt az etnikai tar-
talomtól, azt hangsúlyozta, célja pusztán az, hogy „pénze legyen a falunak”,
hogy állami, pályázati forrásokból támogatni tudják a falu rendezvényeit,
intézményeit. Elmesélte, hogy meglátogatták õt a megyei cigány vezetõk „az-
zal, hogy szervezzünk cigánybált és cigány falunapot, de én azt mond-
tam, hogy nem, be kell illeszteni és nem kiemelni a cigányokat”.38

Melyek azok a tényezõk, amelyek az integrációról tanúskodnak? Egyrészt
az, hogy a családok megélhetési és felemelkedési stratégiái ide érkezésüktõl
kezdve nem ütöttek el a sümegcsehiekre jellemzõ stratégiáktól. A Csehibe
telepedettek generációja ugyanott dolgozott, ugyanott építkezett, mint
más falubeliek, a második generáció középszintû végzettséget és szakmát
szerzett, dolgozik, a harmadik generációt már érettségit adó iskolákba kül-
dik, az elbeszélések (szülõké, polgármesteré, pedagógusoké) tehetséges,
motivált, okos gyerekekrõl tudósítanak. A magától értetõdõ együttélés, az
úgymond sikeres integráció jele az is, hogy a családok nem pusztán társa-
dalmi állásuk vagy akár lakóhelyük tekintetében nem különülnek el a
többségtõl, de szimbolikusan sem; részt vesznek a közösségi, kulturális
életben, a község rendezvényein, tagjai a Pávakörnek, Nyugdíjas Klubnak,
a fiatalok a helyi „bandáknak”.39

A lakásotthon: egy sajátos „kísérlet” következményei

A roma családok a hatvanas évek óta élnek itt, 1997-ben azonban újabb romák
érkeztek a faluba: gyerekek. A megyei önkormányzat megvásárolt egy in-
gatlant, ahol lakásotthont alakított ki, a kehidakustányi nevelõotthonból
kerültek ide állami gondozott gyerekek. A lakásotthon vezetésére sikerrel
pályázott egy Fejér megyei pedagógus, ifj. K. F., ugyancsak pedagógus fele-
ségével, egészségügyi végzettségû anyósával. Velük és hét gyerekkel indult
el az élet a lakásotthonban. A lakásotthon megjelenése fontos a község éle-
tében, megvilágítja a helyi közösség nyitottságát, befogadóképességét és
egyúttal ennek határait is.40

Problémás, nagyrészt roma gyerekek megjelenése sehol nem mentes fe-
szültségektõl, ám a visszaemlékezések szerint, ha volt is félelem az embe-
rekben, hamar eltûnt, és a gyerekek jelenléte természetessé vált. Abban,
hogy a lakásotthon létesítése ellen a község nem tiltakozott, nyilván szere-
pet játszott a polgármester, aki azért üdvözölte az intézményt, mert meg-
gyõzõdése, hogy minden beruházás érték és megmarad a falunak, innen
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elvontatni nem lehet.41 A falu számára elõnyt jelentett az is, hogy emelkedett
az általános iskola tanulóinak létszáma, és így a normatív támogatás összege.
A falubeliek esetleges berzenkedését természetesen nem ezek az érvek ûzték
el, hanem az a tény, hogy a lakásotthon vezetõje és családja nyitott intéz-
ményt alakított ki, kezdettõl igyekezett bekapcsolni az otthont és lakóit a
falu életébe. „Hát ez volt az elsõ nálunk, ha kimentek, akkor tessék kö-
szönni. És eltelt egy év vagy két év, és mondták, milyen jó, hogy köszön-
nek a gyerekek. Tehát ilyen apróságokon keresztül, nagyon hosszú folya-
mat volt persze, és én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tettek azért ezek
a gyerekek, hogy megszeressék õket. Tehát ha kellett valakinek például a
baráti körben segíteni kukoricát törni vagy szüretelni, vagy egyszerûen a
pétisót szétszórni, akkor õket hívták. Akkor az óvoda – elmenni az ovisok-
nak almát szedni, iskolai rendezvényeken, kulturális rendezvényeken,
szüreti felvonulásokon bepakolni a termet, megcsinálták – így betago-
zódtak a falu életébe.” A lakásotthon volt vezetõjének szavait igazolja né-
hány tény: a falu nem gördített akadályt az elé, hogy az egyik otthonban
élõ roma fiúnak lakást vásároljanak a falu központjában; az otthon lakói
között van olyan cigány fiú, aki a polgárõrség tagja, vagy aki a helyi vadász
állandó segítõje lett. 

A „betagozódás sikere” természetesen a lakásotthon vezetõjének szak-
mai programján, pedagógiai módszerein túl két fontos tényezõn múlott.
Az egyik az, hogy az általános iskola, ahová az induláskor a hét gyerek ke-
rült, rendkívül nyitott és befogadó volt. „Az iskolába meghívtak, hogy be-
szélgessünk, a gyerekeket elfogadtatni, hogy mondjuk õ cigány, nem ci-
gány, errõl beszélgetni az osztályfõnöki órákon… Talán az iskolán
keresztül indultak el a gyerekek ebbe az irányba, és mi is.” A másik pedig
az volt, hogy a lakásotthon vezetõje rögtön és intenzíven bekapcsolódott a
helyi kulturális életbe. „Mindig is olyan embernek tartottam és tartom is
magam, aki közösségben érzi jól magát, és tesz is érte.” Saját sorsa szoro-
san összefonódott az otthonéval – a gyerekeket is bevitte a tánccsoportba
és a kulturális egyesületbe.42 Ez a szoros összefonódás azonban utóbb visz-
szaütött. 2005-ben a fenntartói struktúrában bekövetkezett szervezeti és
koncepcionális változások eredményeként kiraktak néhány fiút a lakásott-
honból, amihez az otthon vezetõje nem tudta nevét adni, és felmondott.
A következmény az otthon pedagógiai, morális szétesése lett, és növekvõ,
többek által megfogalmazott elégedetlenség a sümegcsehiek körében: „Az
elsõ turnussal semmi baj nem volt, illedelmes, kedves gyerekek voltak, de
ezek a mostaniak már nem olyanok, ezekkel már sok a baj, most már
jobb lenne, ha nem lenne itt ez az otthon.”43

Sajátosan alakult az otthon vezetõjének és családjának sorsa. Ifj. K. F. fél
évig vezette a kultúrházat, a(z alább bemutatandó) Kukorica Egyesület veze-
tõje lett, helyben és a környékbeli falvakban tánccsoportokat indított és vezetett,
de új állása okán (a térség egyik szociális otthonának vezetõje lett) várhatóan
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kénytelen lesz teljesen visszahúzódni a kultúra terepérõl és a község köz-
életébõl is. A saját betagozódása azonban mindeközben annyira sikeres
volt, hogy feleségével – aki idõközben újra dolgozik a lakásotthonban és
tanít az iskolában –, három gyermekükkel és anyósával családi házat építet-
tek a Cifrakert utca végén. Mivel a K. család három felnõtt fiúgyermeke közül
az egyik Csehin, a másik kettõ Szombathelyen, illetve Tatán lakik, úgy gon-
dolták, Csehi a középpontban van, ezért ide költöztek a nyugdíjas szülõk,
akik a fiatalokkal szemben építkeztek. A Tatán élõ fivér egy kis szõlõt vásá-
rolt a hegyen – a szülõk járnak ki mûvelni –, hogy legyen egy központ,
ahol az összetartó család összejöhet. Ifj. K. F. közéleti aktivitása nem merült
ki a kulturális tevékenységben; 1998-ban és 2002-ben indult települési ön-
kormányzati képviselõnek és – elmondása szerint befolyásos helyi embe-
rek kifejezett kérésére – 2002-ben polgármesternek is. Nos, a falu értékelte
a lakásotthon élén és a kultúra területén elért eredményeit; ugyan nem ju-
tott be a testületbe, de jobban szerepelt néhány „régi” családból származó
csehi jelöltnél. Sokan el tudták õt képzelni a falu képviselõinek sorában,
de elsõ emberként már nem; a rá adott voksok száma messze elmaradt a
két legtöbb szavazatot begyûjtõ ember – a hivatalban lévõ polgármester és
(képviselõnek megválasztott) legerõsebb kihívója – mögött. Ifj. K. F. ezt úgy
értékelte, mint a „kívülrõl jött” embernek adott, pofonnal felérõ jelzést: a
befogadásnak itt vannak a határai. Néhány falubeli azonban ezzel szemben
úgy véli, hogy az adott eredmények, a falu érzékelhetõ szimpátiája mellett
nem indokolt a fiatalember megbántottsága. Mindeközben azonban nyug-
díjas szülei sem maradtak tétlenek; édesanyja a katolikus közösség, a Kalász
munkájába kapcsolódott be, míg hosszú évtizedes pedagógiai és köztiszt-
viselõi pályát maga mögött tudó édesapját szakértõnek kérte fel a kistérségi
társulás, 2006 januárjától id. K. F. lett a ZalA-KAR többcélú kistérségi társu-
lás munkaszervezetének vezetõje. A felkészült, precíz, lelkiismeretes szak-
ember odaadással, a társulás megelégedésére végezte munkáját, ez a tény,
valamint fellépése, modora és tisztessége az oka annak, hogy a székétõl
búcsúzni szándékozó polgármester informálisan felkérte õt, induljon 2006
õszén a polgármesteri posztért.44

Nincs tíz éve, hogy a családotthon és vele a K. család megjelent Sümegcse-
hin. Míg a családotthon jövõje kétségessé vált – a fenntartói szándéktól s
attól is függ, sikerül-e egy olyan új vezetõt választani, aki helyreállítja a belsõ
rendet s a jó kapcsolatot a községgel –, a K. család faluban befutott pályája,
meggyõzõdésünk szerint az ifjabb F. életében bekövetkezett változások
mellett is, a betagozódás sikertörténeteként olvasható.
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Nyitott, befogadó falu? 

Ahhoz, hogy Sümegcsehirõl nyitott és befogadó faluként beszélhessünk,
néhány, egymással szorosan összekapcsolódó feltételnek teljesülnie kell –
ez ideig teljesültek is. Az egyik az, hogy léteznek itt olyan hosszú évtizedek
alatt meggyökeresedett, változásukban is stabil és viszonylag ép struktúrák,
kapcsolathálók, közösségek, szokások, értékek, amelyek képesek integráló
erõként mûködni. A másik, hogy az ide érkezõk száma nem léphet át egy
kritikus határon, nem indíthat el leépülési, eróziós folyamatokat. A hatvanas
években idetelepült roma családok, a kilencvenes évek végén idekerült lakás-
otthonos gyerekek száma messze a kritikusnak tekinthetõ határ alatt maradt
– a falu ellenállt volna minden erõteljesebb betelepedési kísérletnek, ezt látszik
valószínûsíteni a polgármester által elbeszélt történet a roma R. J.-rõl, aki a
téeszvezetéssel együtt gondoskodott arról, hogy újabb, megbízhatatlannak
tartott cigány emberek ne érkezzenek a téeszbe, a faluba.45 A harmadik felté-
tel, hogy a beköltözõknek, idekerülõknek valamilyen mértékig el kell fogad-
niuk a helyi struktúrákat, értékeket, szokásrendet, s annál mélyebb a befoga-
dás, minél erõteljesebb az azonosulás, s hogy ezekhez az újonnan érkezettek
minél többet (teljesítményt, értéket) tegyenek hozzá.46

Centrum és periféria, törésvonalak

Ami egyfelõl a közösségi összetartás, szolidaritás, közös cselekvés konkrét
példáiban érhetõ tetten a falu múltjában és jelenében, és amit egyértelmûen
a falu egyik meghatározó erõforrásának tartunk, az másfelõl, a kívülállók,
a beilleszkedni valamiért kevésbé képes vagy akaró lakosok szemszögébõl a
befogadás, a beilleszkedés korlátait jelzi. A különbözõ okokból a falusi
közélet perifériáján lévõk gyakran úgy jellemezték a falut, mint ahol egy
erõs, normatív-kritikus közvélemény mûködik, egy olyan véleménycentrum,
mely megméri és megítéli azokat, akik a közösségben megjelennek. F. E.
huszonéves fiatal lány, aki Sümegcsehirõl elszármazott családjával néhány
éve, egy komoly egzisztenciális válság miatt, kényszerûségbõl költözött vissza
Keszthelyrõl, úgy fogalmazott, hogy bár vallásos szellemben nõtt fel, itt a
faluban mégsem jár el a vasárnapi misére, mert úgy érzi, hogy az emberek
megnézik õt, és nem tudja, mit gondolnak róla. Egy másik jellemzõ példa:
a harmincas évei elején járó K. Cs. és felesége, akik mindketten felsõfokú
végzettséggel rendelkeznek és meglehetõsen jó anyagi körülmények között
nevelik két kisgyermeküket, úgy fogalmaztak: a faluban sokan irigykednek
és megszólják azokat, akiknek kicsit jobban megy. A vagyoni helyzet, a közös-
ségi átlagtól való pozitív irányú eltérés, még ha nem is párosul a jólét hival-
kodó megmutatásával, más beszélgetõtársaink szerint is a falusi pletykák
örök célpontja. A falu ereje, összetartása tehát egy sajátos koncentrikus
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szerkezetben mûködik: akik közel vannak a közösségi centrumhoz, a köz-
vélemény alakítói, azok értelemszerûen a befogadás és elfogadás viszonyla-
tában élnek, ám akik a betelepülés és visszatelepülés, illetve a felfelé vagy
épp lefelé irányuló társadalmi mobilitás következtében próbálják megtalálni
helyüket a falusi társadalomban, azok számára a nyitottság élményénél
erõsebb a megfelelésre, a helyi normák elfogadására és betartására irányuló
nyomás. A faluban ennek az erõs centrumnak nincs valódi, egységes ellen-
zéke, a „másként gondolkodók”, a be nem illeszkedettek alig láthatóak.
Nem alkotnak egységes „osztályt” a falu társadalmában, inkább egyedi, sajá-
tos esetekrõl van szó. Ezért nem beszélhetünk valódi törésvonalakról a helyi
közélet esetében, csupán e közösségi centrumtól távolabb esõ, periferikus
helyzetû szereplõkrõl.

A települési autonómia záloga: intézmények

Sümegcsehin a helyi politika, valamint a faluról szóló narratívák közép-
pontjában az önálló és erõs intézményrendszer kialakítása és megtartása
áll – ez nem csak most van így, amikor a közszolgáltatások racionális és
fenntartható szerkezetének kialakítására tett, s csak félig-meddig átgondolt
kormányzati politika következményeit félik-hárítják a kistelepülések, apró-
falvak. Volt már ilyen, mondhatnák a csehiek, akik eleddig sikerrel álltak
ellen a legtöbb felsõbb, körzetesítõ politikai szándéknak, illetve ha bármi-
lyen halvány esély mutatkozott, nem tágítottak, s visszaperelték autonómiá-
jukat. Ezekben a narratívákban a központi politika mellett ott a másik leküz-
dendõ, kicselezendõ fél, éspedig Óhíd, a szocializmus idõszakában
gazdasági, közigazgatási és majdnem intézményi központtá avanzsált,
Sümegcsehivel nagyjából mindig azonos lélekszámú község.47 A különállás
igényét a csehiek az õket a környezetüktõl megkülönböztetõ sajátosságok-
kal is alátámasztják. Az iskola egyik volt igazgatónõje így emlékezik: „Édes-
anyám mondta, hogy az Óhíd, mert ott voltak [óhídi] cselédek a nagypa-
pánál, és más mentalitásúak voltak, a mihályfaiak meg végképp, ott meg
gazdag emberek voltak. Azok a csehiekkel – volt egy ilyen szólásmondás,
hogy Óhídról meg Mihályfáról még macskát se jó hozni, nemhogy feleséget.
Szóval Csehin ez volt a… Nem, ezek a faluk soha nem jöttek ki egymás-
sal… A mihályfaiak gazdag emberek voltak, nagy többségben, rátartiak,
az óhídiak azok meg, azért nem szerették a csehiek õket, mert azt mondták,
istentelenek, nem voltak vallásosak.” Az óhídiak – egészül ki rossz tulaj-
donságaik listája – nem csak istentelenek, de túlzottan baloldaliak is (vol-
tak), eszerint negyedannyi párttagot nem adott a közös tanács és pártszer-
vezet idején Csehi, mint Óhíd.

A települési autonómia és fennmaradás narratívái két téma körül forognak:
az egyik a község közigazgatási állása, a másik az iskola. A közigazgatási
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önállóság ma a csehiek számára magától értetõdõ adottságnak tûnik, ez az
oka annak, hogy az errõl szóló történetek csak azok körében elevenek,
akiknek korábbi vagy jelenlegi hivataluknál, pozíciójuknál fogva személyes
közük volt/van az e vonatkozásban fontos történésekhez. Õk, mivel a község
az 1980-as években szerezte vissza közigazgatási autonómiáját, az akkori
falusi elöljárók, párttagok közül kerülnek ki. Az iskoláról, mint a falu léte-
zésének és egyben összetartásának, közösségi szellemének egyik garanciá-
járól szóló narratíva azonban eleven és éles, a falubeliek túlnyomó többsége
osztozik benne.

„A falu mindig külön akart lenni.”

Az Óhíddal kötött kényszerházasság idején elszenvedett sérelmeket bár-
mely más egykori társközség felsorolhatta volna: „Minden fejlesztési pénz oda-
ment, az összes fejlesztést elõször a központi községben kellett végrehajtani.
Aztán ebbõl lett elegünk.” Persze a csehiek nem hagyták magukat, és ha
lehetett, a közös idõkben is kiharcolták, hogy az öt község közül második-
ként itt is megvalósuljanak a beruházások (például a központi fûtés az álta-
lános iskolában). Ennél fontosabb fegyvertény volt az, hogy a nyolcvanas
évek vége felé – nem minden résztvevõ emlékszik a pontos évszámra – a
csehiek körében mind élesebben merült föl az igény: legyen Sümegcse-
hinek ismét önálló tanácsa. Hogy valójában ki volt a kezdeményezõ, ma
már nem eldönthetõ. Id. N. F., korábban elöljáró, az események idején
elöljárósági tag így emlékezik: „…a szétválást, ugye, kezdeményezte a lakos-
ság is. Falugyûlésen, hát meg aztán itt mindenkit ismer az ember, szám-
talan beszélgetéskor is ezek témák voltak – valahogyan szét kellene válni.
Ugye akkor már a téesz is olyan volt, hogy szinte nulla volt, de már
akkor tudtuk, hogy ebbõl nem sok minden lesz. Csináltunk egy falugyû-
lést, csináltunk egy jegyzõkönyvet – megszavaztattuk – aztán utána meg
kiálltunk a szõnyeg szélére, de rendesen, mert akkor még a járási pártbi-
zottság – az kemény volt, de mindegy, nem számít, nem bántottak bennün-
ket, mert hála istennek, egyformán hazudtunk. Ugye behívattak bennünket,
hogy eldöntik, hogy legyen önálló tanács, vagy nem, egymástól függetle-
nül álltunk a szõnyeg szélén, jól összebeszéltünk azért, az a helyzet, hogy
a falugyûlés nem volt ám olyan, egyhangú volt végül is, csak az volt a baj,
hogy picit törvénytelen volt. Nem készült jegyzõkönyve, a fene egye meg az
egészet, ez csak egy ilyen megbeszélés volt… na, de megoldottuk – utólag
csináltunk, hogyne – majdnem bekerültünk a sittre, nem sokon múlott.”

Ha más hajdani elöljárósági tagot hallgatunk meg az eseményekrõl, a
részletekben lehetnek eltérések, a lényeg azonban azonos. Nem volt köny-
nyû a küzdelem, az akkori falusi és pártvezetõk már-már a bõrüket vitték a
vásárra, de a falu elszánása, a vezetõk találékonysága és állhatatossága – az
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akkori elöljáró48 három hónapig járt a megyei tanácsra, és ügyelt arra, hogy
a kérvény idõben eljusson a minisztériumba – vezetett ahhoz, hogy Zala
megyében az elsõk között, 1988. január elsején ismét önálló községi tanácsa
lett Sümegcsehinek. 

Az Óhíddal, mindenekelõtt azonban a felsõbb hatalmakkal folytatott másik
nagy küzdelem még a hetvenes években zajlott le, és tétje nem volt kisebb,
mint az önálló sümegcsehi óvoda létrehozása. A gyerekeket téeszbusszal
szállították az óhídi óvodába, ezt a szülõk megelégelték, s amolyan népi
kezdeményezésként, aláírásokat kezdtek gyûjteni az önálló óvoda mellett.
A visszaemlékezések szerint az iskola akkori igazgatónõje – aki egyben az
elöljáróság elsõ embere és párttitkár is volt –, valószínûleg az erõs járási
pártbizottsági nyomásra, maga is ellenezte az önálló óvoda megnyitását.
1975 decemberében viharos falugyûlés zajlott le a községben, ahonnan
„a járási pártbizottság titkára kirohant, azzal az utolsó mondattal, hogy
amíg õ él, itt nem lesz óvoda”. Aztán, érdekes módon, ahogy az igazgató-
nõt a járás kiemelte a falu életébõl, megszûntek az akadályok, s Fazekas
igazgató szolgálati lakását sok-sok társadalmi munkával átalakították, itt kapott
helyet az önálló csehi óvoda. Ennek az esetnek a rekonstruálása kapcsán
fény derült a falusi emlékezet mûködésének egy érdekes jellemzõjére. A vissza-
emlékezések, interjúk rendre számot adtak arról a hõsies küzdelemrõl,
melyet a lakosok egy csoportja (élükön S.-né B. P.-vel, a helybeli vallási közös-
ség egyik emblematikus alakjával, aki maga is hat gyermek édesanyja) foly-
tatott a szerintük ellenséges és cinikus helyi elöljárósággal, és egyéb hivatalos
fórumokkal az óvoda érdekében. Azután a tanács végrehajtó bizottságának
korabeli üléseirõl készült jegyzõkönyveket áttanulmányozva világossá vált
számunkra, hogy a sümegcsehi elöljárók maguk is szorgalmazták az óvoda
létesítését, ami valójában megyei szintû adminisztratív-bürokratikus, illetve
ugyancsak rajtuk kívülálló anyagi okok miatt szenvedett késedelmet. Az ok-
tatási és gyermekintézmények létrejöttéért és fennmaradásáért folytatott
küzdelem utólagos heroizálása a jelek szerint az ezekhez a szimbolikus jelen-
tõségû intézményekhez való intenzív érzelmi kötõdés eredménye.

„Az a falu, ahol nincs iskola, gyerekzsivaj, az meghal.”

Szemben az óvodával, iskola „mindig is volt” Csehiben.49 Ezt az évszázados
múltú, a falunak legendás tanító-igazgatót és remek pedagógusokat adó
kisiskolát egyszer-kétszer már veszélybe sodorta a körzetesítési politika.
A hetvenes években elõször közös igazgatás alá vonták a sümegcsehi és
mihályfa-óhídi iskolát, sümegcsehi igazgatóval, áttanító szaktanárokkal, hat
évig mûködött a rendszer, de a megyei vezetés cserélõdésével újra napi-
rendre került az összevonás. „Amikor fölmerült a sümegcsehi és óhídi iskola
összevonásának veszélye, az akkori igazgató megkérdezte az illetékes elv-
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társat, hogy mégis, hány gyerek kell ahhoz, hogy ne csapják össze az isko-
lákat, és a hülyegyerek le is írta, hogy ez és ez kell létszámban” – nos ekkor,
hogy a létszám meglegyen, több csehi család állami gondozott gyereket
vett magához. 

K. G.-né, az akkori igazgatónõ elsõ látogatása a balatonberényi nevelõ-
otthonban meghatóra sikerült, aztán „elhoztuk a listát és elmentünk a
szülõkkel. Az már nem volt olyan szép, megható, ott, hát ment a váloga-
tás, hogy hát ugye az volt akkor is, hogy azért a zöme cigány volt, hogy
neki nem kell… De volt, aki hozott cigányokat is, és kihoztunk 24 gyere-
ket. Olyan családok is, akiknél abszolút nem volt saját gyerekük. És hoz-
tak egyet. Olyan is, akinek volt három saját és hozott mellé. És mai napig
õ a legkedvesebb és az õ gyerekei a család legkedvesebb gyerekei. Saját
gyerekeivel nincs annyi örömük. De nagy többségébe, hát négy van
olyan, aki felnõttként is családtag maradt, sokan végigjárták a nyolcat,
tõlünk mentek tovább, de a gyerekeknek majd a fele, az két-három éven
belül – vagy a gyerek nem találta meg, nem érezte jól magát, vagy a szülõ
csalódott benne. És visszakerültek a gyerekek. De sokan ott maradtak…
A szülõk automatikusan azt mondták, igen hozzuk, mert nem engedjük,
hogy az iskola elmenjen.” Az iskola megmenekült. Ez az akció a kívülállók
szemében a legendás csehi összetartást példázó esemény lett, a helybéliek
magától értetõdõ természetességgel és a kellemetlen vonatkozásokat mel-
lõzve beszélnek róla, ahogy egyetértõen bólogattak akkor is, amikor idéz-
tük az óhídi körjegyzõ asszony véleményét: „Csehin, ha kell, a lakosság
pénzt ad össze, hogy az iskolája maradjon.” Erre ma (még?) nincs szük-
ség, de tény, a 100–110 körüli gyereket nevelõ iskola és a fenntartó önkor-
mányzat a szabályozások miatt folyamatosan pengeélen táncol.50 Egyelõre
azonban, számukra kedvezõ körülmények okán, viszonylag biztonságban
érezhetik magukat. A kedvezõ körülmények alatt mindenekelõtt azt kell ér-
tenünk, hogy Sümegcsehi profitálni tudott a sümegi iskola körüli konfliktu-
sokból, ami a Sümegrõl kijáró gyerekek növekvõ számát eredményezi.51 Míg
kezdetben a kis osztálylétszám elõnyeinek köszönhetõen a tanulási és maga-
tartási zavarral küszködõ gyerekeket íratták ide a sümegi szülõk, mellettük
ma már egyre több jó képességû gyerek is bejár, mindenki örömére.52 Ha a
tendencia tartós marad, néhány éven belül – ha csak a támogatási rendszer
és az oktatáspolitika nem változik radikálisan – a gyermeklétszám csökkené-
se miatt biztosan nem fenyegeti a bezárás veszélye az iskolát.53 S ma tartós-
nak látszik a tendencia, a Sümegrõl kijáró pedagógusok és a sümegi szülõk
is „kampányolnak” az iskola mellett. Sajátos helyzet állhat elõ: lehet, hogy a
sümegcsehi iskola jövõje a sümegi szülõk döntésein múlik majd.

Miért is olyan fontos ez az iskola a falunak, a falusiaknak?54 A tágabb össze-
függésekre is tekintõ polgármesteri vélemény szerint a helyzetüknél fogva
eleve hátrányos helyzetû vidéki, falusi gyerekek számára a kisiskolák csalá-
dias, biztonságos, gyerekek felé forduló légköre lehet csak alkalmas arra,
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hogy hátrányaikat leküzdhessék, s megkapják mindazt, amit egy városi gye-
rek otthonról hoz magával. Azok, akik az iskoláról beszélnek: volt és jelen-
legi szülõk, pedagógusok, fenntartók, meggyõzõ többségben a csehi,
kisfalusi iskola elõnyeit taglalják. A kis osztálylétszám lehetõvé teszi, hogy
minden gyerekre figyelni tudjon a pedagógus; itt nem lehet észrevétlenül
megbújni, lógni az órákon. A tantestület összekovácsolódott, Fazekas tanító-
igazgató szellemiségét továbbvivõ, jó szakmai színvonalon dolgozó, derûs
közösség. Az iskola és a szülõk között mindennapos a kapcsolat, a szülõk
aktívan részt vesznek az iskola életében, évente almát szednek, játszóteret
építenek, tantermet festenek, iskolai bálokat szerveznek; a mindenkori
szülõi munkaközösség az egyik erõs, mobilizálható, aktív közösségi mag
Sümegcsehin. Ebben a faluban az iskola helyi kultúrában játszott szerepe
nem közhely, s nemcsak azt jelenti, hogy minden községi ünnepélyen sze-
repelnek az óvodások, iskolások, hanem azt is, hogy hagyományosan az is-
kola adta a falu könyvtárosát, a kórus (ami egy idõben KISZ-kórus volt,
majd Pávakör lett), s egy-egy idõszakban a falusi színjátszó körök vezetõjét.
Talán Fazekas igazgató személyének, több évtizedes pályafutásának hoza-
déka az, hogy a sümegcsehi iskola helyben élõ pedagógusaitól soha nem
állt távol egyfajta – a közösség által egyébként nyomatékosan elvárt – „nép-
tanítói” attitûd, magától értetõdõen töltötték meg tartalommal a kínálkozó
közösségi kereteket a szocializmus idõszakában,55 s részben ma is.

Perdöntõ azonban az iskola megítélésében, hogy az innen továbbtanuló
gyerekek hogyan állnak helyt a középiskolában. A szülõk elbeszélései alap-
ján úgy látszik, a többség elégedett. „Nagyon féltem, amikor a gyerekeim
középiskolába kerültek, de mind a három helytállt, a két nagyobb
Egerszegen a közgazdasági szakközépiskolában, négyes átlaggal tanul-
tak… A pedagógusok mindent kihoznak a gyerekekbõl, amit lehet. Nem
volt hátrányuk abból, hogy ide jártak.” Találkoztunk azonban olyan szü-
lõvel is, aki elégedetlenségének adott hangot, mert a kilencvenes évek vé-
gén hatosztályos gimnáziumba íratott fiának, aki itthon négyest sem hozott
soha haza, és tanulni is szeretett, egy évig tartott, míg magyarból felzárkó-
zott a többiekhez. Ez a vélemény nem önmagában érdekes, hiszen ahány
szülõ és iskola, annyiféle elvárás és követelmény, hanem azért, mert ebbõl
az iskola állítólagos gyenge színvonalát illetõ elégedetlenségbõl egy ellen-
narratíva bomlott ki, amely alapjaiban kérdõjelezi meg az iskola létjogo-
sultságát Sümegcsehin. E narratíva kulcskijelentései: „akar fejlõdni ez a
falu, de nem tud”; „a legnagyobb hátulütõje a falunak az iskola, ami egy
nagy nulla”; „a falunak azért nincs pénze, mert az iskola elvisz min-
dent”; „az iskola csak azért van, hogy a pedagógusoknak legyen munkája”.
Az idézett szülõ szerint ezt a véleményt többen osztják a faluban. Nos, ezt
igazolni nem tudjuk, kisebbségi, csöndes, a nyilvánosság elõtt elhallgatott
narratíváról van/lehet szó. A többség nyilván nem osztja ezt, s e többséghez
tartozik a község képviselõ-testülete, amely mindeddig minden anyagi és

612 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •

lepkeny ue 5fej.qxd  2008. 09. 24.  10:51  Page 612



erkölcsi erejével az oktatási intézmény mellé állt. Akárcsak a csehi szülõk:
Sümegcsehi az egyetlen település a kistérségben, ahol a helyben lakó gye-
rekek mind a helyi iskolába járnak.

Sümegcsehin a közéleti diskurzus, a helyi politika kulcstematikája az ok-
tatási intézmény minden áron való megtartása, a helyi hatalmi pozíciók
megszerzésének tétje is ezen állhat vagy bukhat. Akadtak, akik a 2006-os
önkormányzati választások egyik esélyes polgármesterjelöltjérõl tudni vél-
ték, hogy jó néhány nem éppen iskolabarát kijelentést tett már, aminek
alapján felmerült tehát annak a gyanúja, az illetõ az ellen-narratívát osztja.
Egyik beszélgetõtársunk azonban azt mondta, és elhisszük neki: ebben a
faluban bárki csak „addig lesz polgármester”, ameddig nem támadja az isko-
lát, a sümegcsehi identitás szilárd alapját.

A helyi társadalom tagolódásáról

Generációs csoportok

Sümegcsehiben az egyes korosztályok megfelelõ létszáma, és a különbözõ
generációk differenciált szükségletei megteremtik az igényt és a feltétele-
ket a generációs alapon szervezõdõ csoportok kialakulásához – elsõsorban
a szabadidõvel rendelkezõ korosztályok esetében. 

A 7–14 éves gyermekek korosztályában a kortárs közösség szervezõ cent-
ruma természetes módon az iskola, mely az oktatáshoz kötõdõ szabadidõs
és közösségi programok (kirándulások, kulturális programok, sportrendez-
vények stb.), illetve a szülõi munkaközösség tevékenysége révén a szülõk,
fiatal felnõttek generációjának integrálásában is fontos szerepet játszik. 

Az általános iskolát végzett, illetve középiskolás korú fiatalok generációs
önszervezõdésének meglehetõsen differenciált modelljével találkoztunk a
településen.56 A 14–25 évesek körében több, szubkulturális alapon elkülö-
nülõ informális csoportosulást figyeltünk meg. Ezek részben az eltérõ élet-
helyzetek (tanulás vagy munka, migrálás vagy helyben maradás), különbö-
zõ (zenében, szórakozási és szabadidõ-eltöltési módokban kifejezõdõ)
ízlésvilágok és értékorientációk (anyagiak, tudás stb.) mentén szervezõd-
nek, részben bizonyos perspektivikus, szemléleti különbségek (szûklátókö-
rûség versus nyitottság) generálják a tagozódást, amely helyi tér- és infrast-
ruktúrahasználati szokásokban, választásokban is tükrözõdik. Sajátos
módon éles választóvonalat képez a nemi hovatartozás: a fiúk és lányok
csoportjai nem nagyon keverednek egymással. Ez részben bizonyára a nemi
szerepek által befolyásolt életvezetési stratégiákkal (tanulás vagy munka,
helyben maradás vagy migráció) magyarázható. A lányok esetében a család
gyakrabban ambicionálja a továbbtanulást, ami a lakóhely részleges elha-
gyásával, külsõ kulturális és szociális hatások fokozottabb érvényesülésé-
vel, új perspektívák megnyílásával jár. A széttartó értékorientációk, stratégiák
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csökkentik a vegyes csoportok szervezõdésének esélyét. A helybeli fiúk és
lányok jellemzõ módon a párválasztást is inkább a falun kívüli fiatalokkal
tartják elképzelhetõnek, kívánatosnak.

Az egyik csoportosulás a helyi polgárõr egyesület 20–22 éves fiatal férfi-
tagjaiból áll, akik viszonylag rendszeresen találkoznak a helyi kocsmában,
illetve a mûvelõdési házban, és az ottani technikai lehetõségeket kihasználva
filmeket néznek együtt, zenét hallgatnak. „Esténként be szoktunk menni a
‘Kultúrba’, filmeket nézünk, jó, hogy van projektor, meg DVD-lejátszó, és
rengeteg csatornás tévé. Néha használjuk az internetet is. Télen pingpon-
gozni szoktunk. Általában 7 körül lemegyünk, addigra mindenki hazaér,
aztán 9-ig ott vagyunk. Kéthetente szoktunk találkozni lenn a meccsen,
nézni a kupát. Mi nem játszunk, csak drukkolunk.” (T. T.) Olyan egzisz-
tenciálisan független, szakmával rendelkezõ, dolgozó fiatalemberekrõl van
szó, akiknek értékorientációját elsõsorban az anyagi javak, az önálló egzisz-
tencia határozzák meg (saját lakás, jó autó). „A pénz is nagyon sokat számít
a lányoknak, mióta megvan a kocsim, lehetett volna akár harminc barát-
nõm. A Tamás haveromnak is van kocsija, rá is tapadnak a nõk. A lányok
azt várják el, hogy a fiú és annak a családja eltartsa õket.” (T. P.) A cso-
port tagjai többnyire középfokú végzettségûek, az egyik meghatározó szerepû
fiatalember többször töltött hosszabb idõt külföldön (korábban Németor-
szágban dolgozott), és ottlétünkkor is újabb kiutazást tervezett. 

Kissé intellektuálisabb irányultságú, meglepõen változatos összetételû
az a másik csoport, melynek tagjai között a faluban letelepedett migráns
német család középiskolás sarja, a helyi lakásotthon egyik roma lakója, és
egy, a faluba jól integrálódott roma család fiúgyermeke, valamint az õ Süme-
gen élõ, a faluhoz amúgy nem kötõdõ egykori osztálytársai egyaránt meg-
találhatók. Az elõzõ csoportosuláshoz képest önmagát igényesebbnek, szé-
lesebb látókörûnek definiáló társaság tagjai a szórakozás színvonalasabb
formáit részesítik elõnyben: moziba, koncertekre járnak, a térségen kívül is,
ha úgy adódik. A falun belüli közös terekben csoportként csak ritkán jelen-
nek meg, jellemzõen inkább egyikük otthonában jönnek össze. Életvezetésük
közös eleme a migrálás (iskola–otthon, Németország–Magyarország stb.),
helyzetük átmenetisége, és a talán mindezekbõl is következõ szemléletbeli
nyitottság és tolerancia. Mindezek az értékek és jellemzõk a csoporttagok ön-
bemutató narratíváiban is megfogalmazódnak. Jövõbeli céljaik között szere-
pelnek a felsõfokú tanulmányok, majd a külföldi letelepedés. A csoport tag-
jait a mobilitás, a településrõl, térségbõl való kitekintés jellemzi.

A néhány évvel fiatalabbak (14–18) körében egy lányokból álló csopor-
tosulás különül el határozottabban. Jó egzisztenciális körülmények között
élõ, a helyi viszonyok között magas státuszú családok (például az alpolgár-
mester) gyermekeirõl van szó, akik a környékbeli városok (Keszthely, Tapolca,
Zalaegerszeg) középiskoláiba járnak, hét közben a falutól távol, kollégium-
ban laknak. Terveik között fontos helyet foglal el a tanulás, továbbtanulás,
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önképzés (tehetséggondozás az ének vagy tánc terén), de ennek terepét
jellemzõ módon a térséghez közel esõ felsõoktatási intézményekben
(Veszprém, Kaposvár) képzelik el. Sem a nagyvárosi élet, sem a külföld
nem jelent vonzerõt számukra, viszont igyekeznek bekapcsolódni a helyi
kulturális és közösségi életbe. „Az Ifjúsági Házban alapítottunk egy kultu-
rális egyesületet körülbelül négy éve. Én és Betti is alapító tagok voltunk.
Célunk az volt, hogy összehozzuk a helyi közösséget, hogy rendezzünk
programokat, bulikat. Két-három évig össze is jártunk, mostanra csök-
kent az aktivitás. Cél volt továbbá pénzt szerezni a fiataloknak, közössé-
gi munkákat megszervezni, például együtt kapálni stb. Úgy érzem, nem
nagyon jött össze ez a kezdeményezés. Mindenki ment a maga útjára.
A falusi összetartás is kezd megbomlani. Vannak bandák, akik rendszere-
sen összejárnak, például mi. Télen a Kultúrban, nyáron a pályán. Azért
van néhány banda a faluban, de nem olyan összetartóak, mint mi.” (K. Sz.)
Helyzetüket, szemléletüket a falutól való ideiglenes és részleges (régión
belüli) eltávolodás határozza meg.57

A fenti szubkulturális csoportok önelbeszélõ narratíváiban a saját cso-
port azonosítása a többiektõl való megkülönböztetés alapján történik: mi
mások vagyunk, mint õk – ami valójában azt jelenti: mi jobbak vagyunk.
A bemutatott tagozódásnak a fiatalok tökéletesen tudatában vannak, azt
gyakran értelmezték és magyarázták is a számunkra, a csoport-hovatartozás
láthatóan fontos eleme identitásuknak.

A nyugdíjas korosztály szabadidõs csoportosulása a nyugdíjasklub kvázi-
intézményes keretei között mûködik. A 15–20 tagból, szinte kizárólag
egyedülálló vagy özvegyemberekbõl álló klub havonkénti összejövetelei a
tagok születés- és névnapjairól és a közös ünnepekrõl (farsang, Húsvét,
Szilveszter, májusfaállítás stb.) való megemlékezés, illetve a szórakozás
(nótázás és zenehallgatás) jegyében telnek. A klub léte a faluvezetés azon
törekvésének eredménye, hogy a lehetõségekhez mérten gondoskodjon a
rászoruló idõs lakosokról,58 de a klub tapasztalataink szerint valódi közös-
ségként is funkcionál. És ami figyelemre méltó: a klub mûködése (az össze-
jövetelek idõpontja, tematikája, a résztvevõk családi állapota stb.) jól illesz-
kedik a tagság jellemzõ szociális és erkölcsi normáihoz. Az összejövetelek
vasárnap délutánonként zajlanak, ez az idõpont a falusi mindennapokban
hagyományosan a pihenés és a társadalmi élet legitim idõszaka.59 A tagok
jószerivel mind egyedülállók és özvegyek, holott korosztályukon belül
több házas idõs ember is él a faluban. Mégis, a tradicionális erkölcsi felfo-
gás jobbára csak az egyedülállók számára „engedélyezi” az ilyen jellegû kö-
zösségi programokon való részvételt, mely a családhoz kapcsolódó programok
legitim alternatívája. Tapasztalataink szerint ugyanis Sümegcsehiben a mezõ-
gazdasági munka, a vállalkozás, és általában a megélhetés, valamint a társa-
dalmi élet, a pihenés, szórakozás meghatározó kerete a tágabb család. Az idõsek
generációs alapú kiscsoportja a jelek szerint azért lehet sikeres és életképes,
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mert egyszerre élvezi a faluvezetés anyagiakban is kifejezõdõ támogatását
(a polgármesteri hivatal épületében pályázati forrásokból kialakított klub-
helyiségeket használják), és ugyanakkor jól illeszkedik a helyi társadalmi
élet tradicionális mintázataiba. Hogy a klub mennyire korosztályi és nem
valamilyen egyéb (hobbi stb.) alapon szervezõdik, és milyen mértékben
követi a falusi társadalom hagyományos korcsoportos szerkezetét, azt mi
sem jelzi jobban, mint az egyik Németországból félig-meddig hazatelepült tag,
J. Gy. esete, elbeszélései. Õ 1956-ban fiatalemberként hagyta el az orszá-
got, és nyugdíjas korára részlegesen hazatelepült. Saját elbeszélése szerint
fiatalkori baráti társaságába, korosztálya körébe illeszkedett vissza a nyugdí-
jasklub jóvoltából. Közben eltelt ötven év, ezalatt tanulmányokat folytatott
Németország és Belgium több egyetemén, késõbb kutatóként dolgozott,
egzisztenciát teremtett, családot alapított Németországban. Nyugdíjasként
házat vásárolt szülõfalujában, vállalkozási terveket szövöget ugyanitt, és
úgy fogalmazott, hogy gyerekkori pajtásai között úgy érzi, visszatért a fiatal-
sága. A korosztályi közösség ez esetben is az identitás-konstrukció fontos
mozzanata: a visszatérés nemcsak a szülõföldre való visszatérést jelenti, hanem
a helyi közösség megfelelõ szegmensébe történõ visszailleszkedést is.

Önszervezõdés

Sümegcsehi megkülönböztetõ sajátossága az élénk közösségi és kulturális
élet, mely a Kukorica Hagyományõrzõ Egyesület, a Pávakör, a sportegyesület,
a helyi polgárõr egyesület és a Kalász-szervezet keretei között zajlik. Ezek a
szervezõdések nagyrészt a térségre vagy a hasonló településekre jellemzõ
típusokat képviselnek: a zalai kistérségben minden valamire való falu ren-
delkezik polgárõrséggel,60 a focicsapatok aktív mûködése is széles körben
jellemzõ.61 A Polgárõr Egyesület, a Kukorica Hagyományõrzõ Egyesület, a
Pávakör és a sportegyesület egyébként is valamiféle koalíciót alkot, tagsá-
guk és vezetõik részben azonosak, valamiképpen kötõdnek a faluvezetés-
hez és a teleházhoz mint bázishoz.62

A település szélesebb körben is ismert egyesülete a Kukorica Hagyo-
mányõrzõ Egyesület, mely sok szempontból tipikusnak nevezhetõ pályát
futott be. Az amatõr tánccsoport egy alkalmi fellépés sikerén felbuzdulva,
spontán módon jött létre 1997-ben, és nyolc éven át sikeresen mûködött.
Hat helybeli fiatalember (köztük a lakóotthon frissen érkezett vezetõje)
alapította, de hamarosan kibõvült az õ tánc- és magánéleti partnereikkel.
Rengeteg fellépésük volt a környéken különbözõ turisztikai rendezvényeken,
fesztiválokon, falusi ünnepek alkalmával: „Teljes amatõr csoportként – a
lelkesedés, baráti társaság, a közösségi élet, a közös programok – egymás
életének részesei lettünk. Tehát szinte nem volt olyan rendezvény, hogy a
kukoricások ne lettek volna benne. Tehát a falunapoktól elkezdve kistér-
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ségi fesztiválokig, pályáztunk is, leszerveztük, itt színjátszó fesztivált tar-
tottunk a kultúrházban, amit az egyesület szervezett, öregek napja, szü-
reti felvonulás – minden, ami, mi ebben benne voltunk és csináltuk. Ro-
mániában voltunk, Ausztriában voltunk táncolni, népdalos találkozókon, a
Pávakörrel, katonafesztiválon voltunk, táncoltunk meg énekeltünk… és
hát nem is tudom, mert egy évben kéthetente biztos, hogy fellépéseink
voltak. Tehát egy évbe minden héten volt egyszer próbánk, de nagyon
sokszor hívtak, állandó szereplõi voltunk minden egyes ilyen program-
nak, Badacsonytól Balatonfüredig borfesztiválon.” (N. F.) Viszonylag hamar
elõtérbe került a tevékenység üzleti oldala is, hiszen a fellépésekért tiszte-
letdíjat kaptak. Részben ennek legalizálására és egyúttal az önkormányzat-
tól való függetlenedés63 érdekében döntöttek az egyesületi bejegyzés mellett
1998-ban. Az egyesület ekkor tehát a tánccsoportra épült, s bár vezetõi sze-
rették volna a nagy hagyományokkal rendelkezõ, színvonalas Pávakört is
bevinni az egyesületbe, annak tagjai egészen a közelmúltig ellenezték ezt,
féltették önállóságukat és az elért szakmai színvonalat.64 Vélhetõen generá-
ciós ellentét is meghúzódott a háttérben: a Pávakör idõsebb, nyugdíjas korú
tagjai bizalmatlanul szemlélték a fiatalok mozgolódását, és gyanakvóan
fogadták az egyesületi formával járó adminisztrációt, a számlaadás körül-
ményeit. A tánccsoport néhány évig dinamikusan mûködött: a tagok ha-
sonló életkorúak voltak, 20–30 éves fiatal férfiak és nõk, akiknek élete a
rendszeres hétvégi fellépések és az ezek bevételeibõl megrendezett cso-
portos kirándulások, utazások, nyaralások mentén telt. Élethelyzetük válto-
zása, a családalapítás miatt azonban a csoport kezdett széthullani, és végül
az egyesület taglétszáma elérte a kritikus alsó határt. Az egyesület megszû-
nését elkerülendõ – hosszas habozás és belsõ viták után – felvette tagjai so-
rába két szomszédos falu, Bazsi és Sümegprága tánccsoportjának65 tagjait.
A döntést megelõzõ vitákat, a háttérben rejlõ motivációkat a tánccsoport
vezetõje így jellemezte: „Ez nagy tortúra volt. Nem fogták föl azt, hogy
igazándiból egy egyesületen belül van három munkacsoport. Egyetlen
egy közös van: a számlatömb. Most õ elmegy negyvenezerért táncolni, én
kiadom a számlát, kiadom neki a pénzt, õ arról elszámol. Onnantól hol
érdekel, hogy õ fals számlát hozott? Legyen neki is egy kis pénze, aztán
költse el kirándulásra, technikára, hogyha õ olcsóbban tudja számla nél-
kül beszerezni. Ennyi. Engem onnantól nem érdekel, csak tudjak elszá-
molni vele.” (N. F.) A falu és az egyesület vezetõinek körében a felvételt meg-
elõzõ élénk vita tétje az volt „hogy vidékit vegyünk-e a sorainkon belülre”.
(K. F.) A felvétel ellenzõi zömében a Pávakör idõsebb tagjai voltak, akik ön-
kormányzati nyomásra, valamint a Pávakör élén történt vezetõváltás
következtében,66 végül mégis beléptek a Kukorica Hagyományõrzõ Egyesü-
letbe. A két szomszéd falu táncosainak motivációját elég nyilvánvaló módon
a számlaképesség megszerzése jelentette, amely így a lehetõ legkevesebb
nehézséggel megvalósult. A befogadás feltétele Sümegcsehi részérõl az
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volt, hogy az idegenek közül senki nem kerülhet a vezetõségbe. A Sümeg-
csehi nevét korábban messze földön ismertté tevõ tánccsoport ma már
nincs jelen az általa alapított egyesületben, ott van viszont lényegében a
szakmai és a kistérségen belüli konkurencia, Sümegprága és Bazsi tánccso-
portja. Ezek jövõje ugyan a vezetõ (K. F., a családotthon volt vezetõje) új
munkahelye, elfoglaltsága miatt bizonytalan, a jelenség maga mégis azért
érdekes, mert egyfelõl jelzi a civil formációk mûködésének általánosan jel-
lemzõ csapdáit (számlázási és egyéb pénzügyi trükkök, mindenáron való
fennmaradásra törekvés, a kis, valóban civil jellegû szervezõdések sérülé-
kenysége, lásd Lantos, 1999), és egyúttal a falu ragaszkodását egy létezõ in-
tézményhez. Azért, hogy az egyesület fennmaradjon, egyfelõl a falun belüli
ellenérdekelt csoportosulás, a Pávakör irányába gyakoroltak hatalmi
presszúrát, másfelõl a falun kívül igyekeztek kiterjeszteni a hatókörüket; itt
is az elõremenekülés stratégiáját láthatjuk, a már-már erõn felüli áldozat-
vállalást annak érdekében, hogy az egyesület, a falu kulturális és közösségi
életének egyik oszlopa fennmaradjon. 

Az egyesület tagsága jelenleg nélkülözi azt a szoros baráti, kapcsolati há-
lót, spontán belsõ közösséget, mely az alakuláskor jelen volt. Funkciója in-
kább pénzügyi-technikai: az egyesület keretei között van lehetõség pályá-
zati úton anyagi forrásokhoz jutni,67 illetve ez biztosítja a mûvészeti
csoportok számlaképességét.68 Egyébiránt pedig az egyesület sorsa a helyi
(Pávakör–önkormányzat) és településközi (helybeliek–idegenek) hatalmi
erõviszonyok, különféle érdekalapú alkuk mentén bonyolódik.

Az integráció régi és új mintázatai

A faluközösség integrációját és aktivizálását elõsegítõ tényezõk körében
Sümegcsehiben sajátos módon keverednek a tradicionális integráló erõk
(mint a hagyományos tekintélyforrást jelentõ egyház, a vallásos és család-
centrikus életvitel modellje, a falu történetében felbukkanó karizmatikus,
példaadó vezetõk) olyan modernnek tûnõ szervezõ erõkkel, mint az elõbb
tárgyalt civil szervezetek, szabadidõs csoportok, közösségek és helyi politi-
kai törekvések. Ezek a részint tradicionális, részint újabb keletû közösség-
szervezõ tényezõk a kollektív tapasztalatok, az értékrend, orientációk szint-
jén integrálják a falusi közösséget.

Hagyományos autoritások

Az egyházi befolyás hosszú évszázadokra visszamenõen jellemzõ a falura.
Sümegcsehi Szent István óta püspöki birtok volt (Farkas, 1990:7), a kegy-
úri jogot 1945-ig a veszprémi püspök gyakorolta. A falu az 1700-as évek
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közepétõl egészen a közelmúltig saját plébánossal rendelkezett, aki több
környékbeli filiát (kezdetben Mihályfa, Kisgörbõ, Óhíd, késõbb Sümeg-
prága, Bazsi, Nagygörbõ és Döbröce) is ellátott. Dr. Hegedüs Tibor köztisz-
teletnek és közszeretetnek örvendett a faluban, még nem vallásos beszél-
getõtársaink is elismerõen nyilatkoztak nyitott, segítõkész személyiségérõl
és a faluközösséget összetartó munkálkodásáról. 2000 novemberében
hunyt el, azóta a sümegi plébániához tartozik a falu, az ottani plébános lát-
ta el az egyházi szolgálatot 2006 elejéig, amikor egy pálos atyát kapott a
község, s új lakót a plébánia. A falunak a néhai espereshez fûzõdõ viszo-
nyát jól illusztrálja az alábbi részlet, mely a plébános halálát követõen az Új
Ember címû katolikus hetilapban megjelent megemlékezésbõl való: „Azóta
hányan és hányan éreztük így: Tibor atya olyan, mint mi. A sorstársunk. Aki
nem ismerte, elsõ ránézésre tartott a majd két méter magas, dörgõ hangú
atyától. Ám mikor szóba állt vele, tapasztalta jóságát, szelídségét, közvet-
lenségét. Ezek voltak azok a tulajdonságai, amelyek által megszerették õt
az emberek. Nem akart, nem tudott más lenni, mint egyszerû falusi pap,
mindenki plébánosa. Egyszerû életvitele, külseje – szinte mindig reveren-
dában járt – példa értékû volt mindenki számára. Öt falujából szinte min-
denki ott volt a temetésén. Az általános iskolában tanítási szünet volt azon
a napon, a közintézményeken fekete zászló lengett, a vasárnapi focimeccs
elõtt egyperces néma felállással adóztak emlékének.” (Nagy József s.-i plé-
bános: Búcsú Hegedüs Tibortól. Új Ember, 2001. január 7.) 

A plébános halála és ennek nyomán a falu által egyházi vonalon elszen-
vedett presztízsveszteség (önálló plébániából filia) ugyanolyan fájó, mint a
belsõ társadalmi integráció meggyengülése. „Egyre jobban szétesünk – pa-
naszolja a polgármester –, az egyház (egyházközségi képviselõ-testület)
hozzászokik, hogy az önkormányzati dolgozók takarítják el a havat a
templom körül, illetve nyáron kaszálják a környéket, meg az ún. epres-
kertet. Tavaly kidõlt a templombástya két helyen is, és mi sem természe-
tesebb, hogy majd az önkormányzat megcsinálja, pedig ez egyházközségi
dolog lenne. Van 16 egyházközségi elöljáró, legalább a segédmunkást biz-
tosítanák…” – sorolja a pusztulás jeleit. 

A vallásosság, a vallásos gyakorlatokhoz, intézményekhez kötõdõ közös-
ségszervezõdési minták hagyományosan jellemezték a falut, és a rendszer-
váltással átmenetileg új lendületet kaptak. A község elsõ rendszerváltás
utáni polgármestere egy tanulmányait egykor be nem fejezett kispap, CS. I.
volt, akit a falu lakossága erkölcsi, világnézeti megbízhatósága okán (egyes
hírek szerint épp az említett plébános sugalmazására) választott meg. A falu
egyik köztudottan vallásos családjának kulcsfigurája, S.-né B. P. ma is a
veszprémi fõegyházmegyei Kalász vezetõje, ilyen minõségben katolikus
gyerektáborok szervezésében vesz részt. A Kalász jelenlegi aktivitásának
nem sok jelét tapasztaltuk a faluban, de az elbeszélésekbõl kiderült, hogy a
kilencvenes évek elején felelevenítették a gyerekek körében a karácsonyi
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betlehemezés szokását, és az amatõr színjátszó hagyományt is igyekeztek
feléleszteni: a kalászos asszonyok Szent Erzsébet életérõl szóló kegyes
színdarabot tanultak be, és azt több környékbeli településen is elõadták.69

A vallásgyakorlás hagyományos intenzitása a hatvanas–hetvenes évektõl a
falusiak elbeszélése és más források (Farkas, 1990:66) szerint is kezdett
visszaesni. A helybeliek nagy törésként élték meg e tekintetben a plébános
halálát, mely tovább gyorsította a folyamatot: a kijáró sümegi plébános s most
a pálos atya személyiségét, hozzáállását a falu nem tudja elfogadni, emiatt
is tovább csökken a vallásukat gyakorlók száma. A spirituális vezetõ hagyo-
mányos fontosságát jelzik azok a narratívák, melyek kutatásunk másfél éve
alatt az éppen aktuális lelkipásztor személyérõl szóltak. Egy év különb-
séggel70 a falusi elbeszélések a pappal kapcsolatban ugyanazokat a momentu-
mokat hangsúlyozták (bár közben megváltozott az alany): a pap nem találja
a hangot a helyiekkel, nem találkoznak elvárásaik, gyülekezet és vezetõjé-
nek viszonya nem harmonikus. A kritikák fókuszában hol a személytelen
közönyösség, hol a szószékrõl elhangzó erõteljes politikai állásfoglalás és
buzdítás, hol a falusi idõbeosztást és életritmust figyelmen kívül hagyó mara-
toni hosszúságú szentmisék álltak, a pappal kapcsolatos állásfoglalások
alaptónusát a panaszkodás jellemezte.

A helyiek mindennapjainak, a megélhetésnek, gazdálkodásnak, a földek
és hegyek mûvelésének máig meghatározó, hagyományos kerete a család.
A gazdaságszervezés, a gazdálkodás szempontjából ez az alapegység: a felnõtt
és elköltözött gyerekek ma is hazajárnak segíteni a szülõknek a kert, a hegy
mûvelésében, gondozásában. A helyben élõ többgenerációs családok pedig,
természetes módon együtt végzik a családi földek mûvelését. A jelentõsen átala-
kult funkciójú hegyek (szõlõk) jellemzõ módon a nagy családi találkozások
helyszíneiként funkcionálnak, mára ez maradt fenn a minden családra kiterjedõ
szõlõmûvelésbõl és az ehhez kapcsolódó közösségi alkalmakból. 

A falusi mindennapok családcentrikus szervezõdése a vallásos érzelmû
családok körében világnézeti igazolást, megerõsítést nyer. Családszervezõ,
megtartó erõ „a templom és a szép kis család”, ahogy Cs. I. fogalmazott,
vagy S.-né B. P. szavaival: „A katolikus vallás és a nagy család […] ezt
semmilyen rendszer nem vitathatja el… örök igazság.” A vallásosságukat
máig megõrzõ családok körében a minták továbbvitelének tudatos stratégiáit
tapasztaltuk. A két említett család, a Cs. és S. család gyermekeiket jelentõs
részben egyházi iskolába járatták (jellemzõ módon a gyõri bencésekhez, az
esztergomi ferencesekhez, illetve Pannonhalmára). A két család utódainak
sorsa azt tükrözi, hogy a családból hozott vallásos érzület és az egyházi isko-
lába járatás még együttesen is csak akkor volt képes a fiatalokat a szülõké-
hez hasonló vallásos életvitel keretei között megtartani, ha a szülõfalu és a
nagycsalád keretei között megmaradva élik a fiatalok önálló életüket. A Cs.
család fiúsarjai (F.-né Cs. E. fiai) ugyan egyházi iskolában kezdték középis-
kolai tanulmányaikat, de az iskolát nem vették elég komolyan, otthagyták,
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huszonévesen is alkalmi munkákból, távoli nagyvárosokban élnek. Itt a jelek
szerint a szülõk már nem tudják a hagyományos mintákat erõsen közvetíteni,
a család egzisztenciájában bekövetkezett súlyos törés miatt (tönkrement a
vállalkozásuk Keszthelyen, emiatt kénytelenek voltak visszaköltözni a faluba)
a gyerekek életpályája is törést szenvedett, és minden bizonnyal az ebbõl
származó elbizonytalanodás is szerepet játszott abban, hogy más (városi)
minták erõsebben hatottak a gyerekekre. Az S. családban, ahol a család
boldogulási stratégiája kevésbé kockázatos jellegû, a minták továbbadása,
reprodukálása száz százalékosan sikeres, a gyerekek itthon tartása tudatos
törekvés volt. Az anya, B. P. igyekezett maga mellett letelepíteni megházaso-
dott gyermekeit, mert, mint mondja, ha gyermekei elmennének, olyan
helyzetbe kerülhetnek, ahol „rossz útra térítenék õket”. Ezért a családtagok,
gyerekek a faluban, egymás közelében építkeztek, csak két gyerekük él tá-
volabbi városban, az egyik épp papi hivatása gyakorlása miatt, ám õk is
„szinte hetente hazajárnak”. Párválasztásukat, családalapításukat is alapve-
tõen meghatározta az otthonról hozott értékrend, olyan társat hoztak a csa-
ládba, aki maga is vallásos. Ebben a családban az anyai nagybácsi is pap volt,
a vallásos integrálódás mintázata tehát nagyon erõs. A faluban a nagycsalád
intézményét, mint a falusi társadalom egyik integráló erejét, egyszerre erõsí-
tette a hagyományos családi alapú gazdálkodásszervezési stratégia és az
ugyancsak tradicionális vallásosság. Mára az ilyen családok inkább a kivéte-
lek közé tartoznak, de még mutatják a hagyományos családszervezõdési
minták egykori jellegét és jelentõségét. 

A csehiek elbeszéléseiben gyakran tûnnek fel azok a legendás alakok
(köztiszteletben állt egykori pap, tanár), helyi „hõsök”, akiknek ténykedése
fontos szerepet játszott a falu integritásának fenntartásában. Rengeteg ked-
ves, humoros vagy épp megrendítõ történetet hallottunk mindenekelõtt a
már említett Hegedüs Tibor plébánosról és Fazekas József egykori iskola-
igazgatóról. A néhai pap az elbeszélések szerint segített, akinek csak tu-
dott, és aki szorult helyzetében hozzá fordult (Cs. I. papi tanulmányait tá-
mogatta, N. S.-nének építkezéskor kölcsönt adott), akit róla kérdeztünk,
mind segítõkész, társaság- és sportszeretõ, önmagára igénytelen ember-
ként jellemezték. „A faluért volt õ. Negyven évig volt itt, de ezalatt nem
volt egyszer se szabadságon. Pedig kellett volna neki. Itt akarta tölteni –
bármikor szüksége volt rá bárkinek, akkor itt legyen, neki is borzasztó
lett volna, ha kell és nincs ott, ez biztos. Ezért aztán túl egyszerûnek tar-
tották, nagy tudású volt egyébként, jó vicces… Igénytelen volt, de lelkileg
meg nagyon nagy volt…” (Cs. I.) Mindenkinek volt egy személyes, õt vagy
családját érintõ konkrét története róla, a falusi emlékezet ezekben a színes,
személyes legendákban õrzi.71

„Szenzációs ember volt a Józsi bácsi. Õ volt a faluban az elsõ szemüve-
ges és biciklivel érkezett a faluba. És õ húzta ki a falusiak fogát, ha szükség
volt rá. Vannak Józsi bácsi-történetek a faluban. Mindenki elmesélte, hogy
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hogyan verte meg õt a Józsi bácsi anno.” A hajdani igazgatóra emlékezik
ezekkel a szavakkal a csehi iskola Sümegen élõ jelenlegi igazgatónõje. Az
iskola 1997. március 22-én tartotta névadó ünnepségét, amelyen az intéz-
mény felvette volt tanítója, igazgatója, Fazekas József nevét. A zsibongóban
dombormû emlékeztet a pedagógusra, s egyik volt tanítványa, késõbb kol-
légája kis kötetet is összeállított a jeles alkalomra.72 Fazekas igazgató ezekben
a Józsi bácsi-történetekben szigorú, de igazságos falusi tanítóként jelenik
meg, aki a szegény sorban levõ, jó képességû gyerekeket felkarolta, a tehet-
ségeket támogatta. „De csak-csak kijárta anyu, aztán az igazgató is úgy
segítette, kedvezményeket adott, mit tudom én, mit, hogy ne kerüljön
annyiba, mert öt gyereket elküldeni [táborokba] mégis többe kerül, mint
egyet vagy kettõt.” „Nagyon sokat számít az iskola. Az [a Fazekas] egy igazi
néptanító volt, még korábban kántortanító volt, ugye, az biztos, hogy én
is szerettem, a lányát is, az is tanított… Szerettem. Jó, jó, nagyon jó peda-
gógus volt. Nem bántott bennünket, nagyon szigorú volt, de ilyennek kell
lenni egy diákkal, csak úgy tud követelni. És akik elmentek, továbbtanul-
tak, annyira nem volt visszaesés a városi meg a falusi között, annyi különb-
ség nem volt, az is ugye az iskola nívóját jelzi… Meg elég sok ilyen értel-
miségi került ki az én idõmben a faluból.” (CS. I.)

Több is volt, mint egyszerû tanár: orvosa, ügyvédje a falu lakosainak, ahogy
arra egyik idõs beszélgetõtársunk utalt: „hát például emlékszem rá, az én
édesapámnak is megsérült a keze […] és ugye, orvos nem volt a faluba.
Éjjel is volt úgy, hogy elmentek hozzá, hogy tanító úr, legyen szíves, kösse
be, vagy valamit, hogy mit csináljunk. Úgyhogy, meg ilyen jogi esetekben is.
Úgyhogy, mindenben lehetett rá számítani. Nagy tekintélye volt, és nagy
tudású ember volt.” (S. T. tanítónõ, volt tanítvány és kolléga.) A történe-
lem és a humor is megjelenik a falusi emlékezetnek ezekben a darabkáiban:
S. T. nevetve mesélte, hogy ’56-ban két fiú kiírta a táblára az osztályterem-
ben: „Nyugatra mentünk.” Aztán az igazgató úr biciklire pattant, s visszahozta
õket „Nyugatról” – a szomszéd faluig, Döbröcéig jutottak el. A személyes,
családi és intézményesített emlékezetben megõrzött igazgató-tanító egy
történelmi korszak emblematikus figurája is, egy olyan idõszaké, amikor a
pedagógus nemcsak az iskolában, hanem a közösségben is tanító-minta-
adó figura volt, amikor a szakmai és erkölcsi minõség és tekintély magától
értetõdõen, elválaszthatatlanul egybefonódott. Nem véletlen, hogy a fenn-
tartó önkormányzat elsõ embere az iskola fennmaradásán túl azt tartja
nagy eredménynek, hogy a tantestületben megõrzõdött valami a hajdani
kéttanítós falusi iskolát vezetõ igazgató-tanító szellemiségébõl.
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A közösségépítés csehi modellje

A falusi közélet, a különféle közösségek és mûvészeti, hagyományõrzõ cso-
portok történetét áttekintve egy – bár különbözõ formákban, de újra és újra
felbukkanó – sajátos közösségépítõ stratégiára figyeltünk fel, melyet a helyi
KISZ-mozgalom történetén keresztül érthetünk meg. Az idõsebb, valamint
a negyvenes éveiben járó generáció tagjaival folytatott beszélgetésekben –
mint nosztalgikus, szép emlékek – rendre felidézõdtek a hatvanas-hetvenes
évek KISZ-klubjában végzett közös társadalmi munkák (járda- és kultúrház-
építés, faluszépítés), kirándulások, színielõadások, mulatságok. A teológiai
tanulmányokat folytatott, egykor papnak készült helyi postás így emlékszik
ezekre az idõkre: „Meg hát itt mindig, itt olyan ifjúsági élet volt, a KISZ-
korba is, hogy a fiatalok mentek, ide is elmentek, a templomba is elmen-
tek, együtt mentek nyaralni a fiatalok, KISZ-kereten belül, külföldre, a
testvéreim is elmentek Bulgáriába, Csehszlovákiába, nagyon sokat men-
tek. Ez is összekovácsolta azt a korosztályt, az jó volt abba az idõbe.”
(CS. I.) A falu idõs tanítónõje, S. T., aki az egyházi iskolák államosításának
évében szerezte meg kántortanítói diplomáját, nosztalgiával meséli, hogy
fiatal korában KISZ-kamarakórust vezetett, amellyel különbözõ versenye-
ken számos díjat, többek között egy zongorát nyertek. A polgármester a fa-
lura jellemzõ összetartást is az ekkor történtekkel illusztrálja: „Tetszik tud-
ni, ez egy olyan dolog, most én, nem tudom, mi az oka ennek, például,
hogy az átkos rendszerbe is, a KISZ-szervezetek, amit annyian, sokan
szidnak, meg olyan jelzõkkel látják el, hogy ihaj-csuhaj, én tudom bizto-
san, hogy a környékbe legjobban mûködõ KISZ-szervezet is Sümegcsehin
volt. És, mert itt kérem szépen, mi valahogy érdekes módon, mindig volt
arra alkalmas, olyan személy, aki vezetette a KISZ-szervezetet. […] És
maga az, hogy itt már abba az idõbe is olyan kulturális élet volt, itt
Sümegcsehin, hogy kérem szépen, az elsõ televíziót a kultúrházba abból
vettük, amit, összeszíndarabozott a sümegcsehi ifjúság. És a Fazekas József
volt az olyan vezetõje a színjátszó csoportnak, hogy mi beszíndaraboztuk
Szõlõstõl Sümegprágáig, Csabrendekig, Gógánfáig az összes területet.” (G. J.)
A korabeli KISZ-vezetõk részben értelmiségiek, tanárok voltak és többen
közülük meghatározó személyiségei a falu mai hatalmi, politikai elitjének
(K. A. alpolgármester, illetve maga a polgármester is). A helyi KISZ-szerve-
zet a téesszel szövetkezve megteremtette a mûködéséhez szükséges anyagi-
akat is, a falusi fiatalság összefogásra való hajlandóságára építve. „Kérem szé-
pen a csehi KISZ-szervezet olyan munkákat vállalt, hogy nem tudom én,
akkor volt 30 vagy 40 KISZ-tag, akkor fölvállalt olyat, hogy negyven hold
kukoricát a KISZ-szervezet mûvelt meg a téesznek. És abból kaptunk
pénzt, hogy a kapálásért meg a kukoricaszedésért, meg amit mi elvégez-
tünk, azt a téesz a KISZ-szervezetnek fizette ki, és akkor ment a versengés,
hogy ki kapál meg elõször, mert kimértük a tagoknak a izét, tudja, nem is
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hogy egybe kapált mindenki, hanem ki lett mérve. […] Mit csináltunk a
pénzzel? Volt egy rossz kultúrházunk, de kérem szépen, éppen tegnap ta-
láltam meg, mikor a bontásból ide kerültek anyagok, hogy olyan KISZ-
helyiség volt, hogy mit tudom én, párnázott ajtó volt rajt, és ott is mit tu-
dom én, föl volt szerelve az akkori technikának megfelelõ mindenféle
televízióval, rádióval, kis büfésarok meg… Na és akkor a téeszbe meg
olyan, kezdetbe ugye nem volt kaszálógép meg minden, kézzel az embe-
rek kaszálták a réteket, a KISZ-szervezet kérem szépen, vállalt több hold
rétkaszálást, ugye akkor hajnalban mentünk harmincan kaszálni, szom-
baton meg vasárnap, és akkor rá három-négy nap múlva a KISZ-es
lányok, mentek forgatni, meg gyûjtöttünk, meg mi tudom én.” (G. J.) A kö-
vetkezõ generáció is megemlékezik a közös „ganézásról” a téesz-istállóban,
a bevételbõl csocsót vettek, lemezjátszót, kis diszkókat tartottak szomba-
tonként maguknak. 

A sümegcsehiek emlékezetében (és minden bizonnyal korabeli értelme-
zéseikben) a helyi KISZ-szervezet igencsak távol állt az egykori állampárt
utánpótlás-nevelõ, átideologizált ifjúsági szervezetétõl, és inkább a falusi fia-
talok összefogásán alapuló, kulturális és szórakoztató funkciót betöltõ, a
közösségi szervezõdésre és a településért való szervezett munkálkodásra
alkalmas formális keretként mûködött. A hagyományos falusi értékrend, a
családközpontúság és vallásosság, a helyi összetartás és a politikaellenes-
ség a csehiek számára ezen a módon jól összeegyeztethetõ volt ezzel a fe-
lülrõl presszionált integrációs formával: a helybeliek a maguk képére for-
málták a KISZ-mozgalmat. „A mi korosztályunkban mindenki KISZ-tag
volt, mindenki belépett. De lehetett volna Jézus Szíve alapszervezet is, mi
ugyanúgy eljártunk misére – egy falusi KISZ, az más, mint egy városi.”73

S hogy miért tudták ezt ilyen magától értetõdõ természetességgel megtenni?
Mert számukra – akár a mezõgazdasági munkák végzésénél gyakorolt ösz-
szefogás okán, akár egy sajátos falusi mentalitás jegyében – természetesen
adódott a közös célokért való összefogás, és értéknek számított a falu javát
szolgáló anyagi vagy erkölcsi „haszon” elérése. Ennek a spontán, természetes
közösségi attitûdnek a jegyében adtak elõ színdarabot, dalokat, táncot a kör-
nyékbeli falvakban elõször a KISZ, majd a rendszerváltás után a KALÁSZ, és az
utóbbi években a Kukorica Hagyományõrzõ Egyesület keretében. A tartalom:
motiváció, közösségszervezõ képesség, megmutat(koz)ni vágyás (és a falu
hírnevének öregbítése!), az önkifejezés mûvészi formái nem változtak, csupán
mindig a kornak megfelelõ szervezeti keretek között valósultak meg. Nehéz
volna megmondani, hogy honnan ered és mibõl táplálkozik a helybeli kö-
zösségnek ez a sajátos képessége, de a falu történetében – amíg az emléke-
zet elér – minden kétséget kizáróan megmutatható, végigkövethetõ. Az ön-
szervezõdésnek ez a mintázata a település önképének is fontos eleme, mely
a helyi közösség kollektív identitásában a folytonosság meghatározó mozzanata.

624 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •

lepkeny ue 5fej.qxd  2008. 09. 24.  10:51  Page 624



Úgy tûnhet, hogy a falu emlékezetében és önmagáról alkotott képében
túlságosan hangsúlyos a harmóniára, egyensúlyra, s így a konfliktusok elsi-
mítására való törekvés. A legendás alakok jellemzésében is az a tulajdonsá-
guk áll a középpontban, hogy képesek voltak a megosztó politikai, hatalmi
viszonyokon való fölülemelkedésre, a közösség integrálására, s ugyanígy, a
képviselõ-testületi tagok is konszenzusról, együttgondolkodásról, együtt-
mûködésrõl beszélnek. Akkor is, ha tudható, hogy léteznek politikai-ideo-
lógiai, világnézeti s természetesen személyes törésvonalak, konfliktusok.
Ma a faluban egy nem feltûnõ, de azért érzékelhetõ törésvonal húzódik a
vallásos, jobboldali beállítottságú, valamint a magukat baldali érzelmûek-
nek nevezõ, akként ismert, befolyásos családok között, ami sajátos módon
szinte kizárólag az elõbbiek elbeszéléseiben, helyi eseményeket interpretáló
szövegeiben jelenik meg explicit módon. Noha e katolikus hagyományú falu
választóinak többsége szokásosan jobboldali pártokat támogat, a helyi válasz-
tásokon nem kizárólag pártpreferenciákat követnek. 1990-ben a rendszer-
váltó hevület, a képviselõi posztokra jelentkezõk makulátlan múltja ele-
gendõ volt, de a saját bevallásuk szerint is tapasztalatlan, hibákat is vétõ
testület tagjainak többsége nem indult, illetve nem került be a következõ cik-
lusban.74 Ekkor még alig néhány szavazattal, utóbb kétszer is meggyõzõ fö-
lénnyel nyert a jelenlegi polgármester, aki annak ellenére, hogy a hetvenes
években koncepciós téesz-per áldozata lett, s életpályájának íve megtört,
baloldali érzelmû embernek tartja magát, ami az õ olvasatában a kisemberek
sorsa iránt érzett szolidaritással azonos. G. J. is a konszenzusteremtésre,
integrálásra alkalmas alakja a falunak, teljesítményét, forrásszerzõ, kapcso-
latépítõ képességét, tisztességét, hivatali munkán kívüli közösségi aktivitá-
sát a jobboldali érzelmû csehiek is elismerik. 

Változások következnek. Kérdés, hogy a visszavonuló G. J. után kit jut-
tatnak a csehiek a polgármesteri székbe, folytatódik-e a konszenzusos poli-
tizálás, vagy sem.75 Az egyházi és civil életben látható folyamatok struktúrá-
kat, közösséget újjáformáló hatásai még nem láthatók. Az a tradíciókból és
nyitottságból, közösségi aktivitásból, a faluhoz és intézményeihez való ra-
gaszkodásból szõtt sûrû és összetéveszthetetlen mintázatú háló, amelyre
alapozva ennek a kistelepülésnek mindeddig sikerült elkerülnie a kívülrõl
jövõ veszélyeket és megõriznie autonómiáját, ma még elég erõsnek tûnik.
Ha nem fordulnak hidegebbre a politikai szelek, akkor Sümegcsehi to-
vábbra is olyan falu marad, ami nemcsak lakóhelyet, de eleven közösségi
teret is kínál jelenlegi és majdani lakóinak.
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Jegyzetek

1 Míg a Zalaszentgróti kistérségben hat falu tartozik a kistelepülések (500 és 1000 lé-
lek között) sorába, addig a kutatási terepként kiválasztott szûkebb körben Sümeg-
csehi mellett a szomszédos Óhíd.

2 Errõl a sümegcsehi származású levéltáros, Farkas Gábor emlékezik meg Település-
történeti tanulmány. Száz esztendõ Sümegcsehi község múltjából 1850–1950 címû
munkájában. (Farkas, 2005)

3 A „gyengéd csehi forradalom” története persze úgy kerekedik teljessé, hogy az
óhídi rendõrbõl elõlépett csehi tanácselnököt elbújtatták az õt keresõ felbõszült
óhídiak elõl. 

4 A keszthelyi városi könyvtár fiókkönyvtáraként üzemel. 
5 Összesen kb. 25,5 millió forint pályázati forrást, és kb. 10 millió forint saját önrészt

fordítottak a felújításra.
6 Míg ezt megelõzõen 34, a 2006/2007-es tanévtõl 53 óvodása volt Sümegcsehinek.

A kiugró növekedés a bejáró, mindenekelõtt sümegi gyerekeknek köszönhetõ. 
7 A sportesemények mellett a focipálya a falunapok és egyéb tömegrendezvények

szokásos helyszíne.
8 A hegyen kb. kétszáz telek található, ennek felén pince is épült. A kertek nagy részét

a tulajdonosok villamosították, s mintegy 30–40 telken víz is van. Minduntalan fel-
merül az igény a közmûvesítésre és utak építésére (az utakat nem autóknak tervez-
ték, ha esik, a víz a faluba hordja a Kovácsi-hegy hordalékát), ennek a beruházásnak
azonban akkora a forrásigénye, hogy belátható idõn belül aligha kerül rá sor – s
nem is biztos, hogy szükség van rá. 

9 Az úrbérrendezés elõtti évtizedben Csehit örökös és szabadmenetelû jobbágyok,
szabadmenetelû zsellérek lakták, akik a püspökségnek contractus (szerzõdés) alap-
ján adóztak. Zala megye úrbéres viszonyairól, a szabadmenetelûek kimagasló ará-
nyának okairól lásd Horváth, 1997, 2005. 

10 A falu központjában toboroztak munkaerõt az uradalmak megbízottjai. Volt olyan
beszélgetõpartnerünk, aki a sümegcsehi összetartás forrásvidékét éppen ebben, az
összeszokott bandamunkában vélte fellelni. Sajnos nem tudjuk pontosan, hány em-
bert érintett a summáskodás a faluban, a községbõl elszármazott levéltáros szakem-
ber szerint a summásmunkára való elszegõdés nem annyira a csehiekre, mint inkább
a bazsiakra és sümegprágaiakra volt jellemzõ, ahol kevesebb volt a rendelkezésre álló
föld. (Farkas, 2005, és személyes közlése) A családtörténetekben felbukkannak a
vándormunkával kapcsolatos emlékek, de már csak az idõsebb generáció körében.

11 A téesz megalakulásának évében, 1960-ban a sümegcsehi munkavállalók negyede
már faluján kívül dolgozott, ingázott. (Forrás: Népszámlálás 1960.)

12 Az írásos, anekdotikus emlékezet szerint itt sem óhajtottak a gazdák a kollektívbe
tömörülni, volt, aki állataival együtt a szomszéd faluba ment (onnan meg ide jöttek),
gondolván, hogy ott nem lesz téeszesítés. A férfiak az agitátorok elõl a szõlõhegyre
menekültek, de ez sem segített, mert az asszonyok nem bírtak az erõszakos agitáto-
rokkal, s a férfiakért szalajtottak – így aztán Sümegcsehi is elesett. (Farkas, 2005:116) 

13 A statisztika szerint 1960 és 1980 között a mezõgazdaságban foglalkoztatottak aránya
60-ról 39%-ra csökkent. (Forrás: Népszámlálások.) Az óhídi téesz tündöklésének és
bukásának hosszú története szétfeszítené az esettanulmány kereteit. Fontos rögzíte-
nünk, hogy 1974-ben az akkori téeszelnököt és fõkönyvelõt sikkasztás, hûtlen keze-
lés vádjával ítélet nélkül letartóztatták, majd három év múltán szabadon engedték.
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A büntetést ezzel letöltöttnek tekintették, az eredeti 10 milliós tételhez képest
1 millió forint kártérítésre kötelezték az elnököt s a fõkönyvelõt. Ez a per csak a hat-
vanas évek megengedõ, a téeszek ipari, kereskedelmi tevékenységét támogató poli-
tikát követõ megszorító-büntetõ politika, s a téeszelnökök ellen indított koncepciós-
nak nevezhetõ perek összefüggésében értelmezhetõ. Lásd ehhez Pünkösti Árpád:
Kiválasztottak (1988) c. könyvét, amelyben az óhídi téeszelnök is megszólal. Az
egykori fõkönyvelõ, aki a pert követõen a sümegi Volánnál helyezkedett el munkás-
ként, 1994 és 2006 között Sümegcsehi polgármestere volt. Az óhídi téeszt a letar-
tóztatást követõen szanálták. 

14 Átlagosan feleannyian, mint a téeszhez tartozó másik négy településen.
15 Forrás: Népszámlálás 1990.
16 A majorban a hetvenes évek elején szakosított tehenészet, az akkor legkorszerûbb

technikával felszerelt bemutató telep mûködött, ami a téesz szanálását követõen a
Zalaszentgróti Állami Gazdasághoz került, csak 1985-ben kapta vissza az óhídi téesz.

17 Ahogy pl. Mihályfára, a KÖPTEXT textilipari leányvállalathoz (köznevén cérnázóba)
is járt néhány asszony. Hozzá kell tennünk, hogy a téeszbõl a nyolcvanas évek végé-
tõl, amikor már látszottak a likviditási problémák, folyamatosan távoztak a dolgozók,
ki önként, ki kényszerbõl. A leépítés természetesen nem csak a csehieket érintette.

18 Forrás: T-Star adatbázis.
19 2002-ben a ráta átlagos értéke 6, a férfiaké 6,7, a nõké 5,2% volt. (T-Star) 2005 janu-

árjában 40 regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván a munkaügyi kirendeltségen,
ez 9,6-es rátát jelentett, nemek szerinti bontású adatokkal nem rendelkezünk
(ZMMK Zalaszentgróti Kirendeltsége). 

20 Jellemzõ adalék: a szõlõkert-tulajdonosok egy része idõs, gyakran egyedülálló asz-
szony, aki nem tud minden munkát elvégezni a hegyen, s ezért kénytelen napszá-
most fogadni. Úgy tûnik, nem a legrászorultabb munkanélküliek járnak el más szõ-
lõjébe, hanem jellemzõen azok az idõsebb emberek, akik jártasak a mûvelés
fogásaiban, szívesen dolgoznak – és saját szõlõvel is rendelkeznek/rendelkeztek. 

21 A község falugondnokát, egy tõsgyökeres kisparaszti családból származó szakmun-
kást is négy év munkanélküliség után választották a csehiek erre a feladatra.

22 2005-ben a faluban élõ és munkahellyel rendelkezõ felnõttek közül hatvanan
(24,4%) helyben dolgoztak, ingázott 186 fõ (75,6%). (Forrás: Önkormányzati adat-
szolgáltatás, helyi cenzus, 2005.) 

23 A faluban tizenhat regisztrált vállalkozás mûködik, tevékenységi körük változatos:
kiskereskedelem, biztonsági tevékenység, szobafestés-mázolás, fémesztergálás, gép-
lakatosság, fakitermelés, kulcsmásolás, bõrárujavítás, ügynöki tevékenység, növény-
termesztés… Egy-egy vállalkozás természetesen többféle tevékenységet is jegyez.
(Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, 2005.)

24 Az utolsó vezetõk egyike Mihályfán él és gazdálkodik, körzeti falugazdászként dol-
gozik; a másik, Óhídról Sümegcsehire nõsült agrármérnök két, azóta elhunyt vezetõvel
egy közös kft.-t hozott létre, amelyet ugyancsak fölszámoltak, a vagyon egy másik
gazdasági társaságba vándorolt, amelyben õ maga már alkalmazottként dolgozik. 

25 A középgenerációhoz tartozó beszélgetõtársaink a szülõk, nagyszülõk földjének sor-
sára vonatkozó kérdésekre igen gyakran úgy válaszoltak: „volt, de nem tudjuk,
mennyi, nem mentünk utána” a kárpótlás idején.

26 A családi vállalkozás csehi telephelyén zárt tartású pulykahizlalás és hízómarhatartás
folyik. 

27 A pulykások 150, a gazdasági társaság 100, a gróf 50 hektárt.
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28 1930-ban 900 fõ lakott itt, 1990-ben 604 fõ a lakosságszám, ami a legalacsonyabb a
20. században. 1930 és 1990 között a falu népességszáma 32%-kal apadt. A legna-
gyobb mértékû csökkenést 1970 és 1990 között jegyez a község.

29 A kutató örül, ha rendszerezett, aktuális helyi adatokhoz juthat. Mi örülhettünk:
Sümegcsehi polgármestere évek óta rendszeresen készített egy kis cenzust, amely a
háztartások, illetve ingatlanok legfontosabb adatait tartalmazza. 2005-ben mi meg-
kaphattuk a legújabbat, az alfejezetben nagymértékben támaszkodunk ezekre a
2005 nyár eleji állapotot tükrözõ adatokra. Azóta feltehetõen elkészült az újabb ösz-
szeírás, hisz a világ, benne Csehi is folyamatosan változik, ezúttal azonban már nem
a polgármester, hanem egy fiatal kolléganõ jóvoltából, a számítógép összegzi az in-
formációkat. Ezúton is köszönetet mondunk Gál János úrnak azért, hogy a kis cenzust
rendelkezésünkre bocsátotta. 

30 A kis helyi cenzus szerint 2005. január elsején a bejelentett lakosok száma 661, te-
hát magasabb volt a ténylegesen itt élõkénél. 

31 A statisztikai kistérségen belül a jobb közlekedési helyzetû, Zalaegerszeghez köze-
lebb fekvõ települések (Pakod, Zalacsány), a kutatás terepéül kiválasztott kilenc
község között Óhíd mutatója kedvezõbb valamivel, 3–5%-kal.

32 A kis cenzus szerint 2005-ben az eltartott fiatalok között 116 fõ tanult, az óvodások
száma 30, a három éven aluliaké 27 volt.

33 Az 1. és a 6. típusban találhatjuk az egyszemélyes háztartásokat, amelyek az összes
háztartás 21%-át alkotják, Sümegcsehi esetében tehát nem beszélhetünk magányos
idõsek falujáról.

34 11 ház áll már, két telek beépítésre vár. A fiatal házaspárok kedvezményesen jutot-
tak az önkormányzati telkekhez, s jellemzõen szociálpolitikai támogatást vettek
igénybe az építkezéshez.

35 Errõl természetesen önmagában nem árul el sokat az, hogy 2001-ben Sümegcsehin
négyen vallották magukat valamilyen módon romának/cigánynak. 

36 Az R. családban Gulyás Judit készített interjút.
37 A helyiek használják az „épült” igét az épített, építkezett helyett. 
38 A fiatalember szüleinél üldögéltünk, az életükrõl beszélgettünk, amikor betoppant a fiú

és rövid idõ után elõrukkolt a tervével. Ez volt az a pont a már több mint egy órája
tartó beszélgetésben, ahol a cigány szó egyáltalán elõkerült. A történethez hozzátar-
tozik, hogy nem sikerült összeszednie a szükséges számú, a cigány kisebbséghez való
tartozásról tanúskodó nyilatkozatot, így a kisebbségi önkormányzati választást ki
sem írták. Szavaiból már nyáron úgy tûnt, hogy a cigány származású csehiek egy része
sem lelkesedik az ötletéért.

39 Mindezt megélhettük 2006. március 8-án, amikor a község polgármestere, a képvi-
selõ-testület és a civil szervezetek férfitagjai meghívták nõnapi ünneplésre a falu
asszonyait. A vendégek között voltak az R. és a H. család meghívott tagjai, ki-ki a
megfelelõ asztalnál foglalt helyet; a dadus férjével a pedagógusok, az idõsebb H. há-
zaspár a Pávakör asztalához ült, H.-né a Pávakör tagja, fia és menye a tánccsoport
tagjai voltak. Mindenki a saját kis közösségével evett, ivott, szórakozott.

40 A kis helyi cenzusban nem szerepelnek a lakásotthonban élõ gyerekek. 
41 Valóban nem lehet elvontatni az otthont, de az elsõ, szükséges beruházások óta, az

eltelt tíz évben a megye nem költött a házra.
42 Amikor lehetett, a lakásotthon a ZalA-KAR szociális földprogramjában is részt vett, a

gyerekek állatot tartottak, kertet mûveltek.
43 Hozzátehetjük ehhez, a betagozódás az otthon lakói közül a fiúkat érintette inkább,

a korán érõ lányokkal a kortárs közösség nemigen tudott mit kezdeni. Most a meg-
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felelõ vezetés, szakmai munka kapcsán a falubeliek neheztelve említik a kontroll hi-
ányát, hogy az otthonban lakó lányok éjjel is kint grasszálnak a faluban.

44 A 2006. március 8-i nõnapi rendezvényen a polgármester felkérésére id. K. Ferenc
mondta el az ünnepi köszöntõt, amelynek fogadtatása és visszhangja a községben
igen pozitív volt. Családi okokból azonban végül K. F. nem indult a választáson.
A térségi társulásban is egy évre vállalta a munkát, ez idõ alatt célul tûzte ki a mun-
kaszervezet felállítását és a mûködés feltételeinek kialakítását. 

45 „Õ úgy került ide, hogy abból a körbõl ki akart szakadni, és hát eljött inkább ide,
hogy itt próbáljon szerencsét. Ez is egy érdekes dolog, mert aztán õ mikor ide el-
jött, a sertéseket õrizte kint az erdõn, a téesz disznait, és az apósa utána jött,
hogy õ is eljön állatgondozónak, és akkor pontosan létszámhiánnyal küzdött a
téesz, és az elnök fölvette etetni az állatokat. J. meg beront este, szembesült, hogy
az apósa is itt van, és akkor bement ez elnökhöz, és azt mondta, »elnök elvtárs,
válasszon, vagy az apósom, vagy én! Mert ha az apósom itt marad, akkor én mel-
lette nem dolgozok, én azért jöttem el onnét… de ha maga azt akarja, hogy innét
lopják a malacokat, meg mit tudom én, most még csak az apósom jött ide, de ké-
sõbb majd a többi cigány, aztán viszik…« És kénytelenek voltunk akkor egy hónapi
munkabért kifizetni munka nélkül, mert ugye J-t akartuk, hogy maradjon.” A mai
idõket illetõen a polgármester minden konkrét eset említése nélkül elmondta, hogy
a telek, eladó ingatlan után érdeklõdõket, „ha olyan személy jön, akit nem szíve-
sen látunk”, eltanácsolja a vásárlástól, mondván, másutt költsék el a pénzüket.

46 Az említett példák mellett, a fentiek illusztrálásaként, végezetül a Sümegcsehin is
megjelent külföldiekrõl kell néhány szót ejtenünk. 23 ingatlan van külföldiek tulajdo-
nában, köztük német, belga, holland, osztrák állampolgár egyaránt megtalálható, a
többség ideiglenes lakó, két család azonban állandóan itt él. A szomszéd faluban a
külföldiek és helybeliek viszonyáról hallott történetekkel a sümegcsehiekét egybe-
vetve, szembetûnõ különbségre bukkantunk. Alig találunk az éles elkülönülésre
utaló jeleket; a külföldiek nem törekszenek mindenáron arra, hogy egymás között
legyenek, hogy otthoni szokásaikat egymás zárt közösségében ápolják. Az állandó
helybeli segítõk és néhány külföldi között szoros baráti kapcsolat szövõdött; a né-
metek egy része a helyi kocsmát szívesebben keresi föl, mint a nagygörbõi német
vendéglõt; a külföldiek a polgárõrséget is támogatták, akárcsak az iskolai alapít-
ványt vagy az óvodát; nem csupán részt vesznek a falunapon, hanem maguk is te-
remtenek közösségi hagyományokat az adventi és a húsvéti vásárral.

47 Önmagában e tény, a hasonló nagyságrend is sérelmessé tette Sümegcsehi beterelé-
sét a közös akolba – ennek a helybéliek gyakran azzal a fordulattal adnak hangot,
hogy „pedig Sümegcsehi nagyobb volt” – ami persze adatokkal nem támasztható alá. 

48 F. I., az óhídi téesz ágazatvezetõje.
49 Az iskolát a falu és a kegyúr, veszprémi püspök közösen tartotta fenn. Az iskolások

számáról 1838-ból származnak az elsõ adatok. (Farkas, 2005) 
50 Az önkormányzat 15-15 millió forintot tesz hozzá éves szinten az oktatási intézmény

mûködéséhez, amely azonban integrált, egy vezetésû intézmény lévén, az óvodát,
iskolát és a konyhát is tartalmazza, utóbbi némi saját bevételt is hoz a község kasz-
szájába, de a normatív támogatást (47 millió forint volt 2005-ben) mindenképpen ki
kell egészíteni. 

51 A 2005/2006-os tanévben a 114 iskolás gyerekbõl 23 Sümegrõl járt ide. A csehi iskola
felértékelõdése elsõsorban annak köszönhetõ, hogy a sümegi intézményben az össze-
vonások után kialakuló osztálylétszámokat a szülõk egy része nem tartotta elfogad-
hatónak. A volt és jelenlegi igazgatónõvel készült beszélgetésekbõl azonban kiderült,
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hogy az oktatási rezsim liberalizálódásával, már a nyolcvanas évek második felében
megjelentek itt a sümegi gyerekek, elõször ismerõsöket beszéltek rá a Sümegrõl ki-
járó pedagógusok, aztán terjedt az intézmény jó híre. A kisgörbõi iskola megszûnésé-
nek a gyermeklétszám tekintetében nincs ekkora hozadéka: Vindornyaszõlõsrõl két,
Kisgörbõrõl és Nagygörbõrõl négy-négy gyerek jár ide. Döbröcérõl, noha a település
a kisgörbõi körjegyzõséghez tartozott, néhány gyerek – jelen tanévben hat – már évek
óra újra a sümegcsehi iskolába (és óvodába) járt. A szomszédos, de más térséghez tar-
tozó Bazsiról – annak is Máriamajorként ismert külterületérõl – hosszú évtizedek óta
járnak ide gyerekek, számuk azonban mindig kicsi, most éppen egy iskolás bejáró. 

52 Jelenleg tíz „diszes”, olvasási, írásbeli, számolási problémákkal küzdõ gyerek jár az
iskolába, döntõen sümegiek. „Mondtam az iskolában, arra törekednünk kell, hogy
annyira ne töltõdjön föl ilyen gyerekekkel az iskola, nehogy a helybeli diákok lássák
a kárát”, de a polgármester nyugodt, a pedagógiai szakszolgáltatásra szoruló gyere-
kek aránya 10% alatt van, s a gyerekek megfelelõ ellátást kapnak, a helyben dolgozó
fejlesztõ pedagógus mellett a falugondnok hetente hozza-viszi a logopédust a megye-
székhelyrõl, s a beszámolók szerint a gyerekek számottevõ fejlõdést mutatnak. Az
iskola tantestülete pedig úgy döntött, hogy a tanulási problémákkal küszködõ gyere-
kekbõl egy-egy osztályon belül nem lehet több kettõnél-háromnál, mert különben
lehetetlenné válik a megfelelõ színvonalú oktatás.

53 A 2006/2007-es tanévre az iskolába 120 diák iratkozott be, de arra is akad példa,
hogy egy-egy gyereket tanév közben hoznak át a szülei. A 2007/2008-as tanévben már
143 gyermeket írattak be, akiknek kb. fele sümegcsehi, 40–50 közötti a Sümegrõl
ingázók száma. 

54 A falusiak alatt nemcsak a most itt élõket, hanem az elszármazott csehieket is értjük;
az iskola két alapítványát a hajdani tanítványok jelentõs pénzadománnyal támogatják.

55 „Óhídon a tanácsi vezetés mindig olyan erõs volt, hogy mindent Óhídra akart, de
a közélettel nem foglalkozott, mert ott a pedagógusok nem mozdultak rá, itt a taná-
rok a tanácsi vezetéssel együtt voltak, itt mindent a pedagógusok csináltak, nem-
csak az iskolásokat, a kiszeseket is õk fogták össze. Én voltam KISZ-titkár, irodalmi
színpadot vezettem…” N. F.-né pedagógus.

56 A sümegcsehi fiatalokkal Nagy Adrienn készített interjúkat.
57 Ez a mozzanat elõrevetíti azt, amit a falu mûvészeti csoportjai, közösségi vezetõinek

életútja, pályaképe sugall. Azt tudniillik, hogy a helyi közösségi élet aktív formálására,
tevõleges alakítására irányuló motiváltság összefügg a mobilitással, a faluból való
idõszakos és részleges kiszakadással, ugyanakkor a faluhoz fûzõdõ erõs érzelmi-
kapcsolati kötõdéssel, a tanulással, illetve értelmiségi foglalkozással (pl. a Kukorica
Hagyományõrzõ Egyesület vezéralakjai, „a három Feri”: K. F., N. F., H. F.).

58 A falugondnok ebédet szállít az idõseknek, beszerzi a gyógyszereket; az egyik ön-
kormányzati képviselõ, aki egyébként a klub létrejöttét is szorgalmazta, saját indítta-
tásból rendszeresen látogatja az egyedülálló idõs embereket.

59 Ezeket az alkalmakat egyes, a klubot nem látogató falusiak léha szórakozásnak íté-
lik, a klubba napközben szerintük csak „a lumpenok járnak”(Sz. I.). Ez a momentum
is jelzi, mennyire a szokások, hagyományok, normák által körülbástyázott térben szer-
vezõdik az idõsek korosztályi csoportja.

60 Ezek létrejöttét a megkérdezett egyesületek vezetõi (Zalaszentgrót, Kehidakustány)
a közbiztonságnak a kilencvenes években történt drasztikus romlásával indokolják,
illetve azzal, hogy a rendõrség ezen körülmények között nem tudja biztosítani a
rend védelmét a településeken. Fõleg a besurranásos lopások, és idõsek ellen elkö-
vetett bûncselekmények száma nõtt jelentõsen, illetve a falusi lakodalmak, temetések
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és más nagy létszámú helybelit érintõ rendezvények idején, a lakók távollétét kihasz-
náló vagyon elleni bûncselekményeket említik a vezetõk. Tapasztalataink szerint ezek
az egyesületek nem pusztán funkcionális jellegûek: egy sajátos férfikultúra színterei,
ahol a fiatal férfiak betanítása, beavatása, erkölcsi nevelése zajlik gyakran olyan férfias
sportok ûzésével összekapcsolva, mint a sportlövészet. A polgárõr csoportok, közös-
ségek egyfajta normaközvetítõ szerepet is betöltenek az aprófalvas közegben.

61 A Zala megyei civil szervezõdések elmúlt 20 évének történetét rekonstruálja Jaga-
sics Béla. Tanulmányában felhívja a figyelmet a zalai civil szervezeteknek már a
rendszerváltás elõtti években megfigyelhetõ nagy számára és komoly társadalmi tá-
mogatottságára. Szerinte az aprófalvas zalai térségben a közigazgatásilag erõvel
összekényszerített kistelepülések autonómiavágya volt a civil mozgalom egyik hajtó-
ereje, ez a téma azonban a szocializmus utolsó éveiben még tabunak számított,
ezért elsõsorban faluszépítõ egyesületek, helytörténeti és hagyományõrzõ csopor-
tok, és más (látszólag) semleges tevékenységek keretei között zajlott a civil közélet.
(Jagasics, 2001)

62 Szinte mindenütt felbukkannak a falusi elit jellemzõ körei: az aktív harmincas fiatal
értelmiségi férfiak csoportja, a „három Feri” (akik közül ketten önkormányzati kép-
viselõk is), a polgármester, az alpolgármester és a testület más tagjai. A Pávakör veze-
tõje korábban a Kukorica táncosa volt, a Kukorica volt vezetõje a teleházat irányítja,
és õ írja az említett szervezetek számára a különféle pályázatokat. A polgárõrség lét-
rejöttét az alpolgármester kezdeményezte, sógora, aki az elõzõ ciklusban képviselõ-
testületi tag volt, az egyesület pénztárosa, s a polgármester is aktív tagja. Korábban
a Kukorica helyi táncosainak, jelenleg pedig a Pávakörnek valamint a polgárõrök-
nek fontos bázisa a teleház. Az egyesületi, közéleti és baráti kapcsolatok gazdagsá-
gát és jelentõségét (s a kaláka meglétét) mutatja az is, hogy ez a kapcsolatrendszer
egymás kölcsönös segítésében is megnyilvánul: a volt képviselõ, polgárõrségi pénz-
táros, E. J. meséli, hogy az õ háza építésénél a polgármester keverte a maltert, N. F.-nek
a pávakörös férfiak segítettek az építkezésben.

63 Eleinte az önkormányzat bocsátott ki számlát a nevükben, de cserébe elvárták, hogy
az egyesület elszámoljon: mire költötték a bevételt. Ez a tánccsoport tagjainak nem
tetszett.

64 A Pávakör rendszeres minõsítõ versenyeken vesz részt, ahol most már hosszú ideje
a legmagasabb minõsítést nyeri el.

65 A Kukorica tánccsoportjának volt vezetõje a csoport felbomlása után e két faluban
hozott létre tánccsoportot, és folytatta a koreográfusi és táncoktatói tevékenységet.
Az õ személye tehát a kapocs. 

66 A Pávakör korábbi vezetõnõjének visszavonulásával a tánccsoport egyik volt férfitag-
ja, maga is egyesületi tag lett a Pávakör vezetõje.

67 A Kukorica „hozza a pályázatokat szépen, folyamatosan” (N. F.): 2001-ben nyertek
számítógépet internethozzáféréssel; az egyesület tagjai számára szervezett erdélyi
úthoz komoly hozzájárulást; azután projektort, amely a teleházban üzemel, a hely-
beli fiatalság nagy örömére. Ottjártunkkor is öt beadott pályázat eredményét várták,
N. F., a Kukorica volt és a teleház jelenlegi vezetõje írta õket, egyet a Kukorica, hár-
mat a polgárõrség, egyet a sportkör nevében. „Nem igaz, hogy ebbõl valami nem
csurran-cseppen.”

68 A civil szervezetek ilyen diszfunkcionális mûködésének bírálatához lásd Lantos
1999; Sükösd 1996; Krémer 1996.

69 Ahogy egyik beszélgetõtársunk megfogalmazta: „Ez mind vallásos szellemben történt”.
70 2005 és 2006 júniusában.
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71 A pártállami idõszakban politikai szerepet vállaló, magát ma is baloldalinak valló
N. családban említették, hogy nem volt olyan Ferenc-nap, amikor ne bukkant volna
föl a kanonok, akivel nagyokat lehetett politizálni. Mások említik, hogy a falu hajdani
párttitkárának felesége, amúgy egyszerû parasztasszony is ragaszkodott ahhoz, hogy
a kanonok temesse el. 

72 Fazekas József, a néptanító. Írta és szerkesztette: Egerszegi Ferenc. Kiadja a
Sümegcsehi Önkormányzat. 1997. Az iskola százéves évfordulós ünnepségén Fazekas
József szobrát is felavatták. 

73 A párttagok, a falu elöljárói s a vezetõ beosztásban dolgozók természetesen nem
járhattak templomba, de, hangsúlyozzák a csehiek, ezt mindenki tudomásul vette, s
a többiek, vagyis majd mindenki, eljárt misére. 

74 A jelöltek mindig is függetlenként indultak, jutottak be a képviselõ-testületbe, pártok
helyben nem mûködnek.

75 Elõzetes döntése ellenére, 2006 októberében G. J. mégis indult a polgármesteri
székért, de jelentõsen alulmaradt korábbi kihívójával, a jobboldali kötõdésû F. Zs.
mérnökemberrel szemben. Bekerült azonban a képviselõ-testületbe, amely alpol-
gármesterré választotta. Egy új történet kezdõdik, amelyet e tanulmányban nem tu-
dunk követni.

632 •    V Á R A D I  M O N I K A  ( S Z E R K . )    •    K I S T E L E P Ü L É S E K  L É P É S K É N Y S Z E R B E N    •

lepkeny ue 5fej.qxd  2008. 09. 24.  10:51  Page 632



Gyümölcsaszaló és szelektív hulladékgyûjtés – fejlõdés 
Nagygörbõn (Váradi Monika Mária felvétele)
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Boldog gyerek – vindornyaszõlõsi falunap (Lévai Gábor felvétele)
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Kicsöngettek – bezárt a kisgörbõi iskola (Lévai Gábor felvétele)
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Kisgörbõi portré (Lévai Gábor felvétele)
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Minden eladó – lomizó cigány család lerakata 
Kisgörbõn (Lévai Gábor felvétele)
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Mobilfónia (Lévai Gábor felvétele)
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Mementó – az óhídi közös téesz romjai (Lévai Gábor felvétele)
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Óhídi ovisok a silótorony tövében (Váradi Monika Mária felvétele)
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Nemzeti konzultáció 2005, Kisgörbõ (Lévai Gábor felvétele)
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Nyugdíjasklub Sümegcsehin (Lévai Gábor felvétele)
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Zalai alkonyat (Lévai Gábor felvétele)
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