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1. Elõszó
Az ország aprófalvait járva a figyelmes szemlélõdõ két ellentétes irányú tenden-

ciára bukkanhat. Egyrészt felfigyelhet a rengeteg üresen álló, elhagyott, lepusztult
házra, melyekhez gazzal benõtt kert és megnevezhetetlen „tulajdonos” tartozik,
másrészt feltûnhet neki a jó néhány német rendszámú autó, melyek felújított, össz-
komfortossá alakított parasztházak rendezett udvarain parkolnak.

Az osztrák és német turisták tömeges jelenléte a Balaton melletti és egyéb, a tu-
rizmus által felkapott területeken (mint pl. a Duna-kanyar) már jó ideje nem okoz
különösebb meglepetést, ezen térségek egész infrastruktúrája és munkapiaca a
szomszédos/közeli nyugati országokból érkezõ turisták ellátására rendezkedett be.
Azonban mostanra egyes, kevésbé fejlett, sõt egyenesen elmaradott aprófalvas tér-
ségek lakossága is hozzászokott az évente többször, 2-3 hétre a faluba látogató
külföldi ingatlantulajdonosokhoz, csakúgy mint a hasonlóan idõszakosan ott-
tartózkodó városi értelmiségiek jelenlétéhez.

Az államszocializmus mintegy 40 éve alatt folytatott falu-ellenes politika, tée-
szesítés illetve az ezzel egyidejûleg is zajló urbanizációs folyamatok következtében az
ország falvainak jelentõs népessége városba költözött földje elvesztése miatt illetve
jobb munkalehetõségek reményében. (Kovács 1993, Csapó 1993) Az ezer fölötti lé-
lekszámú falvak ezalatt elnéptelenedtek, fiatal lakosságuk városba „menekül”, s
mára az ország egyes részein rossz infrastrukturális körülményekkel, kevés mun-
kalehetõséggel, elöregedõ lakossággal rendelkezõ aprófalvas térségeket, ahogy Bõhm
nevezi, „vegetáló falvakat” alkotnak. (Bõhm 1995, 371) A megfogyatkozott lakosságú
településeken jelenleg is zajlik a fiatalok „felköltözése” a közeli városokba, agglome-
rációs központokba. A munkaképes és tenni-képes fiatal lakosság elvándorlása kö-
vetkeztében az elmaradott aprófalvakban nõ a kilátástalanság, a jövõkép-nélküliség.
Egyetlen, biztos jövõ marad: az elöregedés, kihalás.

Azonban a rendszerváltás óta fõleg Zala és Baranya, de Somogy megyében is
nagy arányban megindult egy elvándorlással ellentétes tendencia - külföldiek és
magyar értelmiségiek ingatlanvásárlása, beköltözése. Így bizonyos helységek ennek
lehetõségeit kihasználva fellendülni látszanak (pl. Igal Somogy megyében) és a nya-
ralókra alapozott munkalehetõségek, kiépített infrastruktúra kellõ megtartó erõként
mûködik a helyi lakosság számára. Más települések kevésbé, vagy egyáltalán nem
tudnak/akarnak mit „kezdeni” a „betelepülõkkel”, elnémetesedett, hétvégi házakból
álló üdülõfalvakká válnak (pl. Középhuta B.A.Z. megyében).

Bár a jelenség az ország számos részén nyilvánvalóvá vált, a folyamat még ko-
rántsem zárult le. Természetének és hatásainak tisztázása a folyamat kezdetleges-
sége miatt még gyerekcipõben jár, az alig tíz éve tartó nyaralóvásárlások motivációi,
hatásai az egyes települések gazdaságára, kultúrájára, társadalmi szerkezetének
alakulására még csak mostanra kezdenek érzékelhetõvé válni, s így társadalomtu-
dományi és egyéb kutatások célpontját képezni. Ez a dolgozat is ezen tisztázási fo-
lyamathoz kíván egy apró szegmenssel hozzájárulni, egy somogy megyei faluban
végzett empirikus kutatás eddigi eredményeinek bemutatása és elemzése által.

2. A kutatás keretérõl
Jelen dolgozat alapjául egy két éve folyó terepmunka eredményei szolgáltak,

melyet egy több helyszínen egyidejûleg folytatott, csoportos migráció-kutatás kere-
tében végzünk három csoporttársammal együtt. Ezen migráció-kutatás célja a ha-
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zánkban jelenleg zajló, különbözõ elvándorlási és betelepülési folyamatok egyes as-
pektusainak a vizsgálata az ország különbözõ területeirõl kiválasztott egyes telepü-
lések példáján keresztül. Kutatótársaimmal mintegy két éve kezdtük meg
Somogyacsán és Somogydöröcskén terepmunkánkat, melynek célja a külföldi és
magyar értelmiségi ingatlanvásárlások jelenségének, s a helyi társadalomra tett
hatásainak a komplex vizsgálata. Bár kutatásunkat közösen végezzük, célszerûnek
találtuk egyes témák elkülönítését és személyenkénti felosztását.

Számomra a kutatás haladtával egyre inkább az õslakosok beköltözõkhöz való
viszonyulása, és a beköltözések során megjelenõ érdekcsoportokkal való kapcsolata,
azaz a faluban kikristályosodó érdekcsoportok és érdekviszonyok alakulása artiku-
lálódott problematikaként, mely majd a késõbbi kutatásaink során hozzásegíthet
annak értelmezéséhez, miért maradtak változatlanok a település viszonyai a magas
számú ingatlanvásárlások óta is; miért tûnik úgy (legalábbis a felszínen), hogy a
falu lakossága közömbösen szemléli a folyamatot. Jelen dolgozat kérdésfeltevésének
részletes kibontása elõtt azonban elengedhetetlen a kutatás helyszínének (földrajzi,
történelmi, gazdasági és társadalmi aspektusainak) bemutatása.

3. Somogyacsa - egy „elmaradott” aprófalu
A kutatás célpontját képezõ település Somogy megye északkeleti részén a Kop-

pány-völgye kistérségben, a Balatontól mintegy 30-40 km-rel délre található. A falu
a Kis- és Nagy-Koppány patakokkal 3 részre tagolva, 200-250 m tengerszínt feletti
magasságban elhelyezkedõ dombvidéken terül el. (Kistérségi Atlasz 2000)

Bõséges rétek, agyagos terület, kitûnõ búza, rozs, szõlõhegyek és erdõk jelle-
mezték a területet. A réteket kihasználva régen hagyományos volt a szarvasmarha-
és juhtartás, ma csupán sertés és baromfi található elvétve a ház körüli gazdasá-
gokban. (M.M.K. 14.) Illetve a faluban egyetlen család foglalkozik juh- és kecske-
tartással, de szintén a ház körüli területen. Az erdõk vadban gazdagok, vadászati
célra máig használják õket. A falu körüli hegyeken jelenleg is termesztenek szõlõt,
amibõl azonban csak saját fogyasztásra készítenek bort.(VmHA/2)

A Koppány-völgy Géza fejedelem idején Koppány vezér nyári szállása volt a kró-
nikák szerint. Miután 997-ben István legyõzte Koppányt, a birtokot a Pannonhalmi
Bencés Fõapátságnak adományozta, míg más források szerint az a XI-XII. száza-
dokban a veszprémi püspökséghez tartozott. A XVI. századi török hódítás követ-
keztében a térség falvai elnéptelenedtek. Az újratelepítések során bizonyos falvakba
visszatért a magyar lakosság, míg másokba németek kerültek. A falut 1746-ban
Padányi Bíró Márton püspök telepíti be 12 magyar katolikus családdal. (Historia
Domus é.n.) Ezen történelmi pontok bemutatása azért tûnt fontosnak, mert több
helyi kiadvány (Guzsik 1980) is ezekre alapozza a térség megismertetését, valamint
a tõsgyökeres acsaiak is mind megemlítették ezeket a történelmi mozzanatokat a
falu történetének elmesélésekor.

A természeti adottságokból következõen a térség jellemzõen aprófalvas, a tele-
pülések többsége zsáktelepülés. (Kistérségi Atlasz 2000) A kutatás célpontját képzõ
település is egyike ezen elzárt, viszonylag rossz közlekedési adottságokkal rendelke-
zõ zsáktelepüléseknek. Más aprófalvas térségekhez hasonlóan itt is nagyarányú a
munkanélküliség: a térségben mindössze két munkáltató cég - a tabi Flextronics és
a nágocsi Fornetti gyár - mûködik, ami természetesen korlátozott számban képes
csak a környezõ települések lakosságát alkalmazni.1 A falu munkaképes lakosságá-
nak nagy része idénymunkákból, és fõleg segélyekbõl él.

Az 1920-ban még 1210 lelket számláló falut 1960-ban érte el a téeszesítés. So-
kak szerint már ekkor megkezdõdött a máig tartó elvándorlási hullám. A fõ célpon-
tokat Kaposvár és a Balaton melletti városok jelentik, ahol a turizmus virágzása
jóval több munkalehetõséget kínál, s mintegy beszippantja a közeli térségek kis fal-
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vainak munkaképes lakosságát. Ennek következtében a falu 1989-ben már csak
365 lelket számlált, a 2001-es népszámlálások szerint pedig 264.2

Munkalehetõségek hiányában és a rossznak mondható infrastrukturális kö-
rülmények miatt a fiatalok elvándorlása tehát napjainkban is jelentõs, ennek követ-
keztében nagyarányú az elöregedés (a lakosság 62%-a idõs), sok az üresen álló, ro-
mos ház. A falu népességének részét alkotja a mintegy 40 fõt számláló roma lakos-
ság is (akik azonban viszonylag jól integrálódtak a helyi lakosságba, így hatásukkal
jelen tanulmánynak nem célja foglalkozni).

Az iskolai oktatás már 1981-ben megszûnt a faluban, az óvodások a szomszé-
dos Somogydöröcskére (bár jelenleg ez is megszûnõben van), az iskolás korúak
Törökkoppányba járnak át naponta. 3 A könyvtár évek óta zárva van, s a falunak
még egy közösségi életet szolgáló kocsmája sincs. Használatban lévõ középület min-
dössze a két bolt, melyek egyike elé kirakott mûanyag székeken ülve beszélgethet-
nek az italozók, valamint az omladozó posta és a polgármesteri hivatal. A kultúrhá-
zat csak az átutazó árusok kirakodó vásárai és az egyetlen nagyobb közösségi ün-
nep, a búcsú megtartásakor használják az acsaiak.4 A falunak nincs saját papja, a
kisbálapáti pap jár a környék több településére misézni. A faluban az utolsó beru-
házás 1993-ban történt, ami egy néhány száz méteres útburkolat kiépítése volt.

Ennek tükrében még feltûnõbbnek mutatkozik egy elvándorlással ellentétes
tendencia, mely egy kialakulóban lévõ rekreációs övezet létrejöttét sejteti az elörege-
dõ aprófaluban. Míg a fiatalok „elmenekülnek” Acsáról, városi értelmiségiek és kül-
földi „turisták” a csöndes, elzárt helységben találják meg a városi létbõl, rohanásból,
emberi forgatagból való kiszakadás lehetõségét. (Szíjártó 2000) A külföldi ingatlan-
vásárlók és magyar városi értelmiségiek beköltözése a 90-es évektõl kezdve folya-
matosan zajlik a faluban, melynek során az elhagyott, lepusztult házak egyre je-
lentõsebb része nyer új külsõt. A külföldi nyaralóvásárlások hirtelen megugrását
mutatja, hogy az alig 264 fõs faluban 164 ingatlanból 42 külföldi tulajdonban van, s
szintén jelentõs számú magyar nyaralók, beköltözõ nyugdíjasok tulajdona.

4. Kiaknázatlan lehetõségek
Somogyacsa tekintetében tehát egy jellegzetes zsáktelepülésrõl van szó, mely

egy aprófalvas térség kicsiny falvainak egyike. Más aprófalvakhoz hasonlóan Acsa is
küzd a rossz infrastrukturális körülményekkel, munkanélküliséggel, elöregedéssel
és a fiatalok elvándorlásával. A helyi lakosságra - fiatalokra csakúgy, mint az idõ-
sekre - negatív jövõkép, kilátástalanság jellemzõ. A faluban már régóta nincs tanító,
a településnek nincs saját papja - nincs a falunak a közös érdekeket megfogalmazó
és képviselõ helyi értelmisége. (Farkas 1993)

Azonban jelen van egy ellentétes irányú folyamat is a külföldi és magyar nya-
ralóvásárlások/ beköltözések képében, ami egyfajta lehetõséget rejthet a falu szá-
mára. Falusi turizmus, valamiféle rekreációs övezet kialakítása az ezekhez kapcso-
lódó munkalehetõségekkel, infrastruktúrával mindenképp megtartó erõként mû-
ködhetnének az elöregedõ, súlyos munkanélküliséggel küzdõ faluban. Gyakori je-
lenségként említhetõ a kis faluba városból „leköltözõ” értelmiségiek példája is, akik
hajlandók/képesek - a helyi értelmiség hiányában - a falu lakosságának érdekeit
képviselni. (Bõhm 1983) Azonban Acsán ezen lehetõségek egyike sem látszik meg-
valósulni. Sõt úgy tûnik, a helyi acsai lakosság egyáltalán nem kíván tudomást
venni a faluban lejátszódó beköltözési folyamatokról. A faluban az elmondások
alapján az utóbbi 12 évben - a beköltözõk tulajdonában lévõ házak renoválásán
kívül - nem változott semmi.

Jelen dolgozat tehát azt kívánja tisztázni, hogy az említett elköltözések valamint
a betelepülések hatására milyen érdekcsoportok, érdekviszonyok körvonalazódnak a
faluban. Milyen érdekcsoportok alakultak ki a településen, ezeket kik alkotják, mi-
lyen elsõdleges célok köré „csoportosultak”, illetve szereplõik milyen értékrendet
vallanak magukénak. Fontos továbbá, hogy kik a falu véleményformáló egyéniségei,
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s õk milyen viszonyban állnak egymással, az egyes érdekcsoportokkal, és az egyes
csoportok között lejátszódó folyamatokkal.

A faluban zajló ezen érdekviszonyok, „hatalmi versengések” tisztázása a dolgo-
zat reményei szerint hozzásegíthet annak megértéséhez, hogy milyen is valójában az
õslakosok attitûdje a nyaralóvásárlásokhoz, illetve magukhoz a beköltözõkhöz. To-
vábbá rámutathat arra, miért változatlanok a falu viszonyai annak ellenére, hogy
adottak egyfajta lehetõség-források a falu problémáinak megoldására, valamint az
azok kiaknázását elõsegíthetõ személyek is.

5. A kutatás módszerei és a terepkutatás nehézségei
A kutatás során a látszati agónia „alá ásva” bontakoztak ki a faluban a beköltö-

zések hatására kialakuló érdekcsoportok, s az ezek között feszülõ ellenté-
tek/viszonyok. Ebben leginkább a beköltözõ értelmiségiekkel, akik viszonylag jól
átlátják a falu problémáit és az erõviszonyokat, folytatott informális beszélgetések és
strukturált interjúk voltak a leghasznosabbak.

A tõsgyökeres acsaiak esetében sokkal nehezebb volt a helyzet. Legtöbbjükkel
csak a kapunál ácsorogva, a kerítésen keresztül sikerült beszélni. A tõsgyökeres
acsaiak ezen elzárkózó, gyanakvó mentalitása következtében az õ véleményeiket
sokkal nehezebb volt feltérképezni, azonban az ezzel kapcsolatos nehézségek is az
egyes beköltözõk véleményei, történetei alapján formálódó hipotézist támasztották
alá. Továbbá az egyoldalú véleményformálást elkerülendõ az õslakosok szempontjait
leginkább a közöttük folytatott beszélgetések, illetve az egyes a beköltözõk által em-
lített viselkedések megfigyelése alapján lehetett tisztázni.

Ebben a folyamatban legutóbbi házigazdáink, egy fiatal, kisgyerekes házaspár
voltak kulcsfontosságúak. A férj tõsgyökeres acsai, míg a feleség kaposvári szárma-
zású lévén már kettejük véleményformálásának egyes különbségei is irányadókká
váltak. Továbbá több évet laktak mindketten Siófokon, három évvel ezelõtt költöztek
vissza Acsára. Különleges helyzetük tehát nemcsak életkorukból adódik, hanem
abból is, hogy egyrészt belülrõl, ugyanakkor visszaköltözve kicsit kívülrõl is képesek
szemlélni az acsai viszonyokat. Így nemcsak a házukban fogadott, helyiekbõl álló
baráti beszélgetéseknek lehettünk általuk fültanúi, és résztvevõi (amire az õslako-
sok zárkózott mentalitása és bármiféle középület hiánya miatt mindaddig nem volt
lehetõségünk), hanem különleges egyszerre „kívül-belül” pozíciójukból kifolyólag
rengeteg elsõdleges információval tudtak szolgálni.

6. A faluban elkülönülõ érdekcsoportok
Somogyacsán a beköltözések tükrében három jól szétváló érdekcsoportot lehet

elkülöníteni, melyek érdekei különbözõképpen alakulnak egymáshoz képest, egy-
mással szemben. Ez a három csoport az õslakos acsaiak, a beköltözõk és a nyara-
lók. A dolgozat ezen része legelõször a három megnevezett érdekcsoport legfõbb jel-
lemzõit mutatja be. Azaz kik alkotják, tagjai milyen közös érdekek alapján képeznek
érdekcsoportot, valamint fontosnak tûnik az egyes csoportok szemléletmódjának
vizsgálata is.

Mindenek elõtt azonban elkerülhetetlen annak tisztázása, hogy jelen dolgozat-
ban mit takar az érdekcsoport fogalma. Ez a dolgozatban egy fogalmi kategória,
melynek egyes csoportjait természetesen én alkottam meg a hozzájuk rendelhetõ
közös érdekek alapján.

A három érdekcsoport elkülönítése azonban megalapozottnak tûnt abból a
szempontból is, hogy ezek a csoportok az acsaiak gondolkodásában is szétválnak.
Ez megmutatkozott egyrészt a beszélgetések során a másik csoporthoz tartozó egyé-
nekrõl való véleményformálás illetve az egymás közötti érintkezések során. Tehát az
acsai lakosság is ezek alapján a kategóriák alapján különbözteti meg az egyes egyé-
neket. Azonban a három csoport szervezett csoportként nem mûködik (nincsenek
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intézményes kereteik, nem alkotnak klubot). Érdekeiket nem fogalmazták meg tu-
datosan, mint csoport, azokat én rendeltem a faluban természetszerûleg elváló cso-
portokhoz az egymásról alkotott véleményeik, egymással szembeni cselekvéseik
alapján. Érdekcsoport alatt tehát dolgozatomban azt a mentális közösséget értem,
amiben az egyes egyének egy vagy több érdeket mindannyian magukénak tudnak
tekinteni, s aszerint cselekszenek minden, a falu jövõjét érintõ szituációban.

Továbbá a dolgozatnak ezen szakaszában az egyes érdekcsoportok szemlélet-
módjának bemutatása, értékrendszerük egyes elemeinek elkülönítése szintén elen-
gedhetetlen. Ezt az tette indokolttá, hogy az egyes, érdekek alapján elkülöníthetõ
csoportok szemléletmódja, értékrendszere gyökeresen különbözik és ez alapvetõen
meghatározza az érdekcsoportok egymáshoz való viszonyulását, valamint a saját
érdekek meghatározását. Látszólag ugyanúgy befolyásolja az egyének egymáshoz
való viszonyát és meghatározza a falut érintõ szituációkban való döntést, mint az
érdekek - elválaszthatatlannak tûnik az érdekcsoportokat mozgató érdekektõl. Ka-
pitányék szerint: „[Az értékrendszer] meghatározza a világhoz való viszony formáit,
ami érvényesül az egyén, csoport, réteg tevékenységeiben, ítéleteiben, viselkedési
normáiban, az általa követett érintkezési szabályokban, életmód-modellekben, élet-
célválasztási stratégiákban. Megszabja az egyén birtoklásának tárgyait, sõt észlelé-
sét is befolyásolja. Vagyis áthatja az ember egészét.” (Kapitány Á., Kapitány G.
1983, 11-12.)

6. 1. Az õslakosok
A falu lakosságának jelentõs részét a nagyarányú elvándorlás ellenére is még min-
dig az õslakosok képezik. Ahogy már a falu bemutatásakor felvázoltam, a tõsgyöke-
res acsaiak nagyobb része idõs, nyugdíjas. Gyerekeik, unokáik a közeli nagyváros-
okba, fõleg a Balaton környékére költöztek, csak bizonyos alkalmakkor jönnek láto-
gatóba, így az idõsek magukra vannak hagyatva. Idõsek otthona/klubja, mint pél-
dául a szomszédos Döröcskén, nincs a településnek. A közösségi ház is csak a már
említett átutazó árusok illetve a falunapon tartott bál alkalmával válik a falu közös-
ségének találkozó terévé. Az egyetlen találkozási pontot a bolt, valamint az utca ké-
pezik, ahol hazafelé menet be-beköszönnek egymásnak. Így a katolikus templom,
helyesebben a mise utáni találkozások kitüntetett fontossággal bírnak. Több ízben
is megemlítették fiatal õslakos adatközlõink, akik vallásosnak tartják magukat:
„azért nem szeretünk itt misére menni, mert a vénasszonyok csak beszélgetni jár-
nak oda. Ott tárgyalják meg a falu dolgait, hogy mi legyen a faluval.” (FiHA/1)

Mindamellett, hogy más közösségi helyek hiányában a templom vált az egyik
legfontosabb közösségi térré az õslakos acsaiak számára - ebben az is szerepet
játszhat, hogy templomba csak az idõs õslakos acsaiak járnak, tehát ez egyfajta
„saját tér” - a katolikus hit maga is fontosnak tûnik az acsai idõsek értékrendjét te-
kintve. Ezt mutatja, hogy sokan a rossz közlekedési körülmények ellenére is átjár-
nak a naponkénti misékre Andocsra, mert Acsán már csak egyetlen mise van va-
sárnap délelõtt. Ez a mélyen gyökerezõ katolikus értékrend mutatkozott meg házi-
gazdánk esetében is. Aki õslakos acsai lévén nem egy ízben eretnek falunak nevezte
a szomszédos evangélikus Döröcskét, akik mellesleg közpénzen építették újjá
templomukat egy éve. „Az mindig is eretnek falu volt, emlékszem már gyerekkorom-
ban is!” (VmHA/2)

Az acsai idõsek idejük nagyobb részét a ház körüli teendõkkel töltik. Jelenleg is
sokan tartanak tyúkot, egyéb baromfit. A kárpótlások során visszakapott földet is
aki csak tudja, próbálja megmûvelni. Bár a városba költözött fiatalabb nemzedék-
nek már nem jelent különösebb értéket a saját föld, de a téeszesítést megélt idõsebb
korosztályok számára még mindig kiemelkedõ fontossággal bír. (Farkas 1993) Ér-
tékrendszerükben a föld mûvelése, „használása” fontos szerepet tölt be. Nem egy
ízben vetették a beköltözõk, vagy a külföldi nyaralók szemére: „nem mûvelik a föl-
det, nem használják, ott hagyják gazosodni.” Természetesen számukra kevésbé tû-
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nik fontosnak, hogy bár a házak mögötti hosszú termõ parcellák gazosan állnak, a
ház körül az új tulajdonosok által bevetett föveny mindig frissen nyírt, gondozott, s
a düledezõ elhagyott házakat a beköltözõk hozzák rendbe - sajnos az idõs acsaiak
többségének nem jut pénz a házaik igényesebb tatarozására. A beköltözõkkel szem-
beni ellenérzéseknek talán pont a saját, az acsai földek/házak „idegen” kézbe kerü-
lése a fõ mozgatórugója.

Harmadik fontos elemként a rokoni kapcsolatokat szükséges megemlíteni. Az
õslakos acsaiak a hajdan betelepített 12 magyar katolikus családot tartják elõdeik-
nek. Az õslakosként elkönyvelt családok szinte behálózzák a falu központi részét.
Ezek a családok számontartják egymást, közöttük folyamatos a kapcsolattartás, az
információáramlás. Ahogy egy betelepülõ mondta: „itt mindenki mindenkinek roko-
na, komája, lehetetlen ebbe belelátni. Nem engednek be maguk közé sen-
kit!”(FiMá/1) A hagyományos falusi közösségekben, ahol a hagyományok megõrzése
és a normakövetés a legfõbb életstratégia, a családnak és a rokoni közösségnek ki-
emelt fontossága van. Az egyént is ebbe a rendszerbe helyezve ítélik meg. (Kapitány,
Kapitány 1995, 70)

A mélyen a múltban, hagyományos világszemléletben gyökerezõ értékrend, mely
a saját földet, a katolikus hitet és a családi-rokoni szálakat nevezi meg irányadó
értékekként tehát egy erõs közösségként tartja össze az õslakos idõs népességet. Ez
a fajta értékrendszer hajlamos a „múlt felé révedni”. Amennyiben még képesek
földjeiket megmûvelni, megkapják nyugdíjukat, s a tõsgyökeres családoknak ez a
biztos, megtartó rokoni köteléke veszi körül õket, kevésbé tûnnek átérezhetõnek
akár még az Acsán maradt fiatalok egzisztenciális problémái is. Különösen, ha már
utódaik is elköltöztek a faluból, a falu jövõjének alakulása számukra kevésbé tûnik
beláthatónak, fontosnak. Ez a hagyományban gyökerezõ értékrend tehát nem képes
a falu fiataljainak érdekeit magáénak tekinteni, helyette a hagyományos értékrend-
jének (ami egyben az egyetlen kapaszkodó is) fennmaradását tartja egyetlen érdek-
ként szem elõtt. Ahogy Kapitányék is a szokáskövetõ-hagyományõrzõ értékrendszer
egyik legfontosabb elemeként a maradandóságot, a viszonyok konzerválását fogal-
mazták meg. (Kapitány, Kapitány 1995, 136)

S így érdekeit a statikusság jellemzi, azaz a változás megakadályozása.  Ezáltal
a beköltözõ idegenekkel szemben fogalmazzák meg érdekeiket, akik már puszta lé-
tükkel is változást okoznak, törést jelentenek a hagyományos értékrend horizontján.

Az õslakosok fiatalabb rétegei sokkal inkább hajlamosak a jövõ felé tekinteni.
Számukra fontos lenne a falu infrastrukturális fejlesztése, munkahelyek teremtése.
A faluban azonban csak a kilátástalanságot érezhetik: a helybéli idõsek kevéssé
tudják átérezni a fiatalabb lakosság egzisztenciális gondjait, továbbá nincs, aki ér-
dekeiket felvállalva esélyt mutatna a falu jelen helyzetébõl való kilábalásra. Illetve az
esetlegesen az õ helyzetüket is pozitívan befolyásolni kívánó személyekben sem ké-
pesek hinni, annyira a menekülést látják az egyetlen lehetõségnek. Valamint ta-
pasztalataik is azt mutatják számukra, hogy az esetlegesen a falu jövõje érdekében
fellépõ személyeket nem engedik a falubeliek érvényesülni. Ebben a helyzetben a
kilátástalanságból, az agóniába süppedésbõl, a tartós munkanélküli helyzetbõl me-
nekülve számukra egyetlen érdekként és reményként az elköltözés fogalmazódik
meg.

6. 2. A beköltözõk
A beköltözõk esetében mindenek elõtt a '90 utáni, fõleg nyugdíjas, esetleg leszázalé-
kolt ingatlanvásárlókról lehet beszélni, akik életük munkavégzõ szakaszát lezárva
Acsára költöztek. Nagy részük látszólag az acsai idõsekhez hasonló életvitelt folytat:
ház körüli munkákat, esetleg háztáji gazdálkodást végez. Életvitelük, élethelyzetük
így nagyon hasonló az õslakos idõsekéhez.
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Az acsai õslakosokkal szemben azonban a városból elköltözött nyugdíjasok
számára jóval kisebb jelentõséggel bír a föld birtoklása, a föld mûvelése. A katolikus
hit sem jelent számukra olyan fontos értéket, mint az õslakosoknak. Ez több hely-
béli és beköltözõ közötti beszélgetésbõl is kiderült, amikor a templomba járás fon-
tosságáról vitatkoztak. (VmHA/2)

Értékrendszerükben és érdekeiket tekintve egyrészt nagy szerepet játszik, hogy
miért költöztek Acsára. Sokan a nyugalmat, a természetet, esetleg az egészséges
életmódot keresik életük utolsó szakaszában.(FiTÉ) Mások annak reményében köl-
töztek falura, hogy ott esetleg könnyebben tudnak majd nyugdíjukból, leszázaléko-
lási támogatásból megélni, kiegészítve azt háztáji állatok tartásával, növények ter-
mesztésével.(SiMá/2) Sokaknak ezen a téren csalódniuk kellett, számításaikat nem
találták meg. S mivel már acsai ingatlanjuknál értékesebb városi lakásukat eladták,
a különbözetet felélték, nincs esélyük a visszaköltözésre. Ezek számára az ottlét
egyfajta kényszerûség, keserû teher.

Ezt a csalódottságot az is erõsíti, hogy Acsán kevésbé tudják érdekeiket, jogai-
kat érvényesíteni. Szembesülniük kell a helybeli viszonyokkal, az azok okozta letar-
giával, ami a lakosság szemléletmódjának részévé vált. A városból falura költözõk
egy eltérõ szocializációs környezetbõl érkeznek, s ebbõl kifolyólag teljesen más
mentalitással rendelkeznek. A városi létben az öntudatosság, a jövõkép, és a tett-
vágy voltak a mérvadóak. Hozzászoktak, hogy ne nyugodjanak bele olyan könnyen
a problémákba, hanem megpróbálják jogaikat kihasználva érdekeiket érvényesíteni.
Ha máshogy nem megy, saját erõbõl cselekedni. Kapitányéknál ez a fajta érvénye-
sülési vágy, önérvényesítés, „harcold ki magadnak a dolgokat” szemléletmód, illetve
az önállóság az individualisztikus értékrendszer elemeiként jelennek meg. (Kapi-
tány, Kapitány 1995, 135-136) Ez az individualistább, jövõre orientált látásmód
természetszerûleg ellentétes a gondokkal küzdõ, hagyományos értékrendet követõ
helyieknek a látásmódjával.

A beköltözõk érdekeit tekintve, a problémákat sok esetben meglátni képes, a
falu fejlõdéséért tenni kívánó beköltözõk egy kemény magot képezõ közösség falába
ütköznek az õslakosok személyében. A rokoni szálak és mélyen a múltban gyökere-
zõ hagyományos értékrend, ami a tõsgyökeres acsaiakat szorosan összetartja, min-
den változást kapacitáló beköltözõt idegenként konstituál, s kirekeszt. A templom
elõtt a mise után folyó beszélgetéseknek is azért lehet olyan nagy jelentõsége az õs-
lakosok számára, mert oda „csak nekik van bejárásuk”, nincsenek jelen a beköltözõ
idegenek. Már a több mint tíz éve a településen lakó, a helyiekhez hasonló problé-
mákkal küzdõ beköltözõk továbbra is „gyött-mentek”-nek számítanak, akik azonban
még nem mentek el a faluból.(VmMá/3) A hagyományos értékrendtõl eltérõ érté-
kekkel rendelkezõ beköltözõk, akik ráadásul nem rendelkeznek közös múlttal (sem
a falubeliekkel, sem egymással) tehát kívülállók maradnak, s egymással sem tud-
nak olyan valódi közösséget alkotni, mint az õslakosok.

6. 3. A nyaralók
Ezt a csoportot olyan, elsõsorban külföldi (német, osztrák, holland), és magyar csa-
ládok alkotják, melyek nyaralás céljából vásároltak ingatlant Acsán. Jelentõs részük
nyugdíjas, de van közöttük több középkorú, gyerekes család is. Helyzetüket lénye-
gesen meghatározza, hogy kevés idõt töltenek a faluban, s így kevésbé érintik õket a
falu problémái. Nem kötõdnek magához a helyhez - sem egzisztenciálisan, sem ér-
zelmeikben - egyedüli kötõdésüket saját ingatlanjaikhoz fogalmazzák meg. Acsán
töltött idejükben is inkább családjuk körében élvezik a nyaralást. Szorosabb kap-
csolatot sem más nyaralókkal, sem a helybeliekkel nem kívánnak kötni. A helybéli-
ekhez csak formális szomszédi, esetleg munkaadói kapcsolat fûzi õket. A legtöbben
szomszédaikra bízzák ingatlanjaik felügyeletét arra az idõszakra, amikor nem tar-
tózkodnak Acsán, ezért fizetséget, esetleg ajándékot hoznak cserébe. Munkaadóként
pedig csak akkor szerepelnek, amikor házaikat felújítják, vagy egyéb nagyobb ház
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körüli teendõk elvégzésére helyi szakmunkást alkalmaznak. De szorosabb kapcso-
latot nem kívánnak kialakítani, ezt többen meg is fogalmazták: „Nyaralni szeretnénk
távol a város forgatagától, az emberektõl!” (FiJE)

Az õ szempontjukból két ellentétes érdeket lehet elkülöníteni. Egyrészt szemé-
lyes érdekük, hogy a falu infrastrukturális helyzete javuljon: például be legyen vezet-
ve a gáz, jobbak legyenek az utak, jobban felszerelt bolt legyen a településen. Ugya-
nakkor a falu problémái, mint a munkanélküliség, elöregedés, fiatalok elvándorlása
kevésbé fontos számukra, hiszen nincs érzelmi kötõdésük sem a helyhez, sem az
emberekhez. Nem érzik szükségességét annak, hogy õk komolyabban részt vegye-
nek a falu sorsának a befolyásolásában, s jogilag nincs is erre lehetõségük. Ezért
egyéni érdekeiket tartják szem elõtt, amik az ingatlanjaik körüli fejlesztésben, a fa-
luban megvalósítandó komfortos létben fogalmazódnak meg.

Másrészt ingatlanvásárlási motivációjukat tekintve sokakat (FiSa/1) pont a falu
autenticitása, a faluban fellelhetõ eredeti falusi életvitel ragadott meg. A város za-
jától távol, egy eldugott, elmaradott helységben kerestek ingatlant, ahol zavartala-
nul élvezhetik a csöndet, a nyugalmat, a természetet, s így nagyobb mértékû válto-
zást õk sem kívánnak a falu életében.

7. A kisszereplõk „játszótere”
Az õslakos acsaiak tehát értékrendjükbõl következõleg egy szoros közösségi

magot képeznek, aminek az érdekeit mind a beköltözõkkel, mind a nyaralókkal
szemben fogalmazzák meg. Bár a falu jövõje abban látható, hogy munkahelyek te-
remtésével megpróbálja a helyi fiatalságot megtartani, a helybéli idõsek nem képe-
sek a helyi fiatalság problémáit magukénak érezni. Számukra kevésbé van jelentõ-
sége a faluban felmerülõ problémáknak, s értékrendjükben a falu túlélését rejtõ
változás ellen, a változatlanság, a stagnálás mellett foglalnak állást.

Ezzel szemben a falu sorsát sajátjuknak érzõ beköltözõk, akiknek ugyan nincs
közös múltbeli kötõdésük a faluval, de érzelmileg kötõdnek hozzá - hiszen városi
létüket feladva Acsán rendezték be további életüket - nagyobb része átlátja a falu
problémáit. Úgy érzik, hogy lehet és van értelme a változtatásnak. Sõt a falu jövõje a
fejlesztésekben, esetleg a nyaralók adta egyfajta alternatív turizmus kiépítésében
fogalmazható meg. Azaz az õslakosok és a beköltözõk nemcsak értékrendjeikben,
hanem érdekeikben is két egymásnak feszülõ csoportot alkotnak.

A nyaralók valahol a kettõ között helyezkednek el, mert számukra bizonyos fej-
lõdések elõnyösek lennének, ugyanakkor a falu jelen állapotának fenntartása hozzá
tartozik az idilli falusi létrõl alkotott képükhöz. Õk azonban érdekképviseleti és ér-
dekérvényesítési szervek hiányában, és mivel személyes kötõdésük nincs a faluhoz,
sorsának eldöntésébe nem is kívánnak beleszólni. Valójában csak egy személyes
érdekeket mérlegelõ csoportot alkotnak a falu jövõjének a szempontjából. Ennek
ellenére nem hagyható figyelmen kívül a nyaralók csoportja, mert a beköltözõk pont
a nyaralók által elindított folyamatban látják a falu sorsának megoldását, míg az
õslakosok a faluban ideiglenesen tartózkodó idegenekben érzik a falu létének egyik
veszélyforrását. „Már németeké az egész falu! Ez lesz a sorsa, kihalnak az idõsek, és
már csupa idegen lesz Acsán.” (SiPM) Egy másik hasonló vélemény: „[A németek]
nincsenek is itt, csak néha. De ez lesz majd hamarosan, ha az öregek kihalnak,
majd már csak a németek jönnek ide.” (FiSzn)

Az õslakosok részérõl a nyaralókkal szemben érzett ellenérzések csak ezekben a
véleményekben fogalmazódnak meg. A mindennapi életvitel szintjén úgy tûnik,
egyáltalán nem vesznek tudomást a nyaralók ottlétérõl, nem viszonyulnak semmi-
lyen módon hozzájuk. E fent említett véleménynyilvánítások, valamint a helyi és
„gyött-ment” megkülönböztetés, mely az egyének egymáshoz való viszonyulásának
egyik leglényegesebb eleme a falu társadalmában, bevonja a téma kérdéskörébe az
idegenség fogalmának tárgyalását.
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Zygmunt Bauman jellemzése az idegenrõl szinte egy az egyben megfelel az Acsán
körvonalazódó megkülönböztetésnek helybéli és beköltözõ/nyaraló között. „A terü-
leti és funkcionális elkülönítés nem kielégítõ, ha az egyszerû ismeretlen idegenné
válik, aki Simmel találó megfogalmazásában: „az az ember, aki ma érkezik és hol-
nap itt marad”. Az idegen valóban az, aki nem hajlandó „távoli” földön maradni vagy
innen távozni, következésképpen a priori szembeszáll a térbeli vagy idõbeli elkülö-
nítés kényelmes megoldásával. Az idegen bejön az életvilágba és megtelepszik, és így
- ellentétben a puszta „ismeretlennel” - lényegessé válik a kérdés, hogy vajon ellen-
ség-e vagy barát. Hívatlanul érkezett az életvilágba, ezáltal engem az õ kezdeménye-
zése a fogadó oldalára kényszerített, tárgyává tett a cselekvésnek, melynek õ az ala-
nya - mindez az ellenség közismert vonása. Ugyanakkor, más „nyilvánvaló” ellensé-
gekkel szemben, nem marad biztos távolban, az arcvonal túloldalán. Sõt mi több,
követeli magának a jogot, hogy a felelõsségem rá is kiterjedjen - ez pedig a barát
közismert vonása. Ha a barát-ellenség szembeállítást erõltetjük vele kapcsolatban,
akkor kiderül, hogy egyszerre túlságosan és hiányosan határoztuk meg. És így az
idegen, közvetett módon, kimutatja, hogy maga a szembeállítás nem állja meg a
helyét. Az idegen örökké veszélyezteti a világrendet.” (Bauman 1997, 49)

Az idegen továbbá Bauman szerint egyebekért is „vétkes”. Például a kései érke-
zés felejthetetlen és megbocsáthatatlan bûnéért, azért a tényért, hogy az „életvilág
birodalmába pontosan meghatározható idõpontban lépett be. „Kezdetben”, „eredeti-
leg”, „az idõk kezdetétõl fogva”, „emberemlékezet óta” nem tartozik oda.” (Bauman
1997, 49) Az idegen jelenlétének kezdete van, s mint ilyen magában hordja a vég
lehetõségét. Az idegennek szabadságában áll távoznia. Sõt távozásra kényszeríteni
is lehet. Akármilyen hosszú is, az idegen tartózkodása idõleges, ami ugyancsak sérti
a biztonságos és a rendezett létezés érdekében fenntartandó felosztást.

A beköltözõk és az õslakosok közötti kapcsolat tehát pont azáltal jellemezhetõ a
legjobban, hogy a beköltözõknek egyrészt nincs a helyiekkel közös múltjuk, az idõ
egy meghatározott pontján költöztek Acsára, s mint ilyenek felboríthatják az addigi
tiszta értékrendszert. Továbbá helyzetüket az jellemzi a legjobban, ami az idegen
ismérve is, hogy lényegük a közelség és a távolság egysége. Õk is a befogadó társa-
dalom tagjai, de ugyanakkor kívülállók maradnak. Ebbõl egyfajta szabadság is
származhat és nagyobb objektivitás a megismerésben. Simmel szerint ez a „köztes
lét” többletforrás, vagy legalábbis az is lehet, míg kortársai szerint állandósult konf-
liktus, anómia. (Feischmidt 1997, 12) Ahogy ez Acsán is nyilvánvalóvá válik a be-
költözõknek ez a köztes állapota egyrészt valóban többletforrás, amennyiben jobban
képesek átlátni a település problémáit és azok megoldási lehetõségeit, másrészt vi-
szont állandó konfliktus-forrás önmagukban és a helyiekkel szemben.

Alfred Schütz is azt a folyamatot értelmezi, amely az idegenben játszódik le,
amikor az õslakosok számára természetes és normatív kulturális mintával konf-
rontálódik. Ha az idegen nem hajlandó a magával hozott kulturális mintát felcserél-
ni, marginalitásba szorul, s maga sem tudja, hova tartozik valójában. (Feischmidt
1997, 12)

  ÕSLAKOSOK        BEKÖLTÖZÕK

       NYARALÓK
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1. ábra: Az egyes érdekcsoportok értékeinek fõ elemeit, érdekeit és egymáshoz való
viszonyát bemutató ábra

8. Az érdekviszonyok nagyszereplõi
A dolgozat elõzõ egysége a közös érdekek és értékek alapján elkülönülõ csopor-

tok közötti viszonyokat tárgyalta. A csoportokat, melyek egyes egyénei nem töltenek
be vezetõi vagy véleményformáló szerepet, és a falu nyilvánosságában sem rendel-
keznek kitüntetett pozícióval, az érdekviszonyok kisszereplõinek nevezem. Ebben a
részben a nagyszereplõk, a faluban valamilyen szempontból kiemelkedõ egyéniségek
személyes harcaival foglalkozik a dolgozat, ugyanis a falu érdekmezõjén alakuló fo-
lyamatok szempontjából fontosnak tûnik ezeknek a kiemelkedõ egyéniségeknek az
elemzése is.

Az egyes csoportok érdekérvényesítése szempontjából kulcsszerepe van a vezér-
egyéniségeknek. Egyrészt fontos megvizsgálni, milyen egyéni érdekek, motivációk
mûködnek esetükben. Továbbá ezek az érdekek egybeesnek-e, és ha igen, mennyi-
ben az egyes csoportok érdekeivel, vagy mennyiben próbálják meg és milyen csator-
nákon keresztül befolyásolni bizonyos csoportok érdekeinek kifejezõdését. Kiemel-
ten fontosnak tûnik a falu sorsának alakítása szempontjából az is, hogy ezen egyé-
niségek mennyiben képesek „megszólítani” az egyes csoportok értékrendszerét.

Azonban a dolgozat ezen pontján elkerülhetetlen leszögezni, hogy a nagysze-
replõk esetében sem személyekkel, hanem a személyek által betöltött szerepkörök-
kel foglalkozik a dolgozat. S így a nagyszereplõkre utaló jellemzések sem magukra
az egyénekre, hanem a falu nyilvános mezõjében betöltött szerepkörökre vonatkoz-
nak. Ebben az értelemben tehát három szerepkört lehet elkülöníteni a tereptapasz-
talatok alapján, melyek kulcsfontosságú pozíciókat jelentenek a falu érdekviszo-
nyainak tekintetében. Ezek a helyi politikus, a vállalkozó és a potenciális falufej-
lesztõ.

8.1. A helyi politikus
A helyi politikus döntéshozatali/hatalmi pozícióban lévén kulcsfontosságú személy
a falu nyilvános mezõjében. Intézkedéseivel a falu sorsát döntõen befolyásolhatja.
Ezzel azonban az adatközlõk elmondása alapján, kevéssé próbál élni, legalábbis a
falu fejlõdését illetõen. Látszólag az emberek elégedettek munkásságával és nem
váltják le. Mégis a faluban nem történnek a fejlõdés irányába mutató változások,
annak ellenére, hogy lennének változást kezdeményezõ személyek.

Többen próbáltak például engedélyt vagy támogatást szerezni a könyvtár üze-
meltetésére, egy kocsma megnyitására, illetve egy németeknek szervezett rekreációs
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központ üzemeltetésére az omladozó iskola épületében. Ezek létrehozása a remé-
nyek szerint legalább néhány munkahellyel bõvíthették volna a csekély munkale-
hetõségek számát. Azonban a helyi politikus támogatása híján mégse valósulhattak
meg - egyes adatközlõk elmondása szerint. (FiHA/1) Felvetõdik tehát a kérdés, hogy
miáltal sikerül a helyi politikusnak megtartani pozícióját, annak ellenére, hogy in-
tézkedéseiben látszólag a falu érdekei ellen cselekszik bizonyos esetekben.

Elõször is a helyi politikus tagja a jelenleg részvénytársaságként mûködõ haj-
dani TSZ vezetõségének, mely által jelentõs hatalommal rendelkezik a falu õslakos-
sága körében. A visszakapott földek ugyanis bár nem jelentenek az egyes személyek
esetében hatalmas holdakat, mégis annál nagyobbak, hogy egy idõs ember egyedül
meg tudja mûvelni. „Ahogy végez az ember a bekapálásával, már kezdheti is elõlrõl”-
magyarázta egy idõs néni, hogy mekkora a földje. Ellenben a helyi politikus révén az
acsaiak olcsóbban tudnak TSZ gépeket kölcsönözni, ami jelentõsen megkönnyíti
számukra a föld megmunkálását és a termény tárolását, ami szintén lehetséges a
hajdani TSZ épületében.

Az interjúk alapján azonban akik nem támogatják a politikust, természetesen
„nem lesz idõben learatva a terményük, vagy nem tárolhatják majd a búzájukat a
TSZ épületben.”(FiMá/1) Ezáltal a hatalom által egyfajta patrónus-kliensi viszonyt
alakított ki a helyi politikus az õslakosokkal (hiszen fõleg õk azok, akiknek nagyobb
földjeik vannak a kárpótlások révén), akik így élvezve a gazdaságilag nyújtott segít-
ségeit, mindenképp támogatják õt és ragaszkodnak hozzá.

Ugyanakkor nem pusztán ez a gazdasági hatalom bizonyul a leginkább döntõ-
nek annak tekintetében, miért a helyi politikus a legbefolyásosabb véleményformáló
személy a faluban. Itt fontos megemlíteni a politikus édesanyjának a szerepét, aki
láthatólag egyfajta közvetítõként mûködik a politikus és a falu értékrendje között. A
faluban a politikus pozícióját veszélyeztetõ személyeket a falu sorsával nem törõdõ
„gyött-ment”-nek titulálja, ezáltal megszólítva az õslakosok hagyományba ágyazott
értékrendszerét. (Ez természetesen nem egy tudatos folyamatként értelmezendõ.) A
jelentõs - Bourdieu fogalmával élve - társadalmi tõkével (Pokol 1999) rendelkezõ idõs
nõ legfõképp a misék utáni pletykálkodások alkalmával tudja a helyi lakosok véle-
ményét befolyásolni. Amint többször is elhangzott: „Sz. néni ott rendezi el mindig a
mise után a falu dolgait a többiekkel.” (FiHA/1 és SiMá/2) Ezzel tovább erõsíti a
politikus által kiépített patrónus-kliensi viszonyban megmozgatott elkötelezettség
érzését.

Mindehhez még további kapcsolatháló erõs ítõként hozzájárul az, hogy a politi-
kus személyes érdekei és az általa képviselt érdekcsoport, az õslakosok érdekei tu-
lajdonképpen találkoznak. A politikusnak ugyanis természetszerûleg pozíciójának
megtartása a legfõbb érdeke, vagyis ha nem történik különösebb változás, melynek
révén bizonyos személyek kulcspozícióba juthatnának, s ezzel esetleg az õ pozícióját
veszélyeztetnék/gyengíthetnék.

Ezért nem is kíván például másokat a falu ügyeinek intézése közelébe engedni:
a polgármesteri hivatalban más településeken lakó, általa betanított hivatali sze-
mélyek dolgoznak, akikkel ezáltal szintén patrónus-kliensi viszonyban áll. S aminek
következtében különösebb betekintést a falu vezetésének ügyeibe semmilyen helyi
nem kaphat. Ebben a viszonyhálózatban tehát az az érdeke, hogy a túlságosan indi-
vidualista szemléletû, önálló véleményt formáló, valamit kezdeni kívánó személyeket
ne hagyja érvényesülni a faluban. Az ilyenfajta érdekérvényesítésre törekvõ egyének
a beköltözõk közül kerülnek ki, s így az õáltaluk képviselt értékek, érdekek megva-
lósulásának a megakadályozása egybeesik az õslakosok változás ellenes, önmagu-
kat az „idegenekkel” szemben megfogalmazó szemléletmódjával.

Továbbá azt is fontos megjegyezni, hogy a helyi politikus a tereptapasztalatok
alapján azért nem használja hatalmát a falu problémáinak megoldására, mert õ már
„lemondott” a faluról. Véleménye szerint, a faluban nincs, akiért érdemes lenne
bármit is javítani a helyzeten. „Nincsenek fiatalok, csak romák, akik meg úgyse
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tudják értékelni a dolgokat!” Ezért mások elmondása alapján a helyi politikus csak
saját személyes érdekeit tekinti, a falu problémáit nem érzi sajátjának, azok megol-
dásának nem látja értelmét. Mintegy belenyugodott, hogy a falu lassanként elné-
metesedik, problémái súlyosbodnak, az õslakosság kihal. Ezt egy feltartóztathatat-
lan folyamatnak látja, melybe õ nem tud és nem is kíván beleszólni.

8.2. A vállalkozó
A vállalkozó esetében egy olyan pesti értelmiségi családról beszélhetünk, akik már
több ingatlant is vásároltak a faluban. A szõlõhegyen is egyre nagyobb terület az
övék, s jelenleg nagyobb beruházásokba kezdtek a környezõ falvakban is. Egyrészt
Fiadon beindítottak egy Területfejlesztõ Turisztikai Kft., másrészt nagybani állat-
tartásba szeretnének belekezdeni a falu határában álló hajdani TSZ karámokban.
Azon túl, hogy hétvégente nagyszámú társasággal vadászatokat, bulikat rendeznek
(amivel a helyiek közül többeknek is alkalmi munkalehetõséget biztosítanak), több-
ször rendeznek házukban, vagy a kultúrházat kibérelve bálokat, a gyerekeknek gye-
reknapot, vagy anyák napi ünnepséget. Eddigi beszélgetéseink alapján úgy tûnik,
hogy az utóbbi néhány évben a faluban bekövetkezõ változások nagy része nekik
köszönhetõ. (pl. FiEr/1)

A megfigyelésekbõl és a velük készített interjúkból kiderült, hogy tudatosan fel-
vállaltak egy közösségteremtõ, vidékfejlesztõ szerepet. (SiPT/1) Az emberek általá-
ban tõlük várják egyéni és közösségi problémáikra a segítséget. Ehhez hozzá tarto-
zik az is, hogy a férj magas minisztériumi állást töltött be az elõzõ években, ami
szintén egyfajta biztosítékot jelentett a helyiek számára problémáik megoldását te-
kintendõ.5 Továbbra is többeknek õk nyújtanak idõszakos munkalehetõséget a há-
zuk fenntartása és hatalmas szõlõik megmûvelése, szüretelése, stb. során. Õk a falu
jövõjét, egyetlen esélyét a problémák orvoslásában, azaz a falu idegenek felé történõ
nyitásában látják. A falu fejlesztésének lehetõségét szerintük az „idegen”, azonban a
helyi kultúrát befogadni kívánó értelmiségiek beköltözése garantálhatja.6

Másrészrõl saját maguknak is látszólag fontos az a szerep, amit a falu életében
betöltenek. A nagy vadászatok, szüretelések, „lakomák”, melyeket általában nagy-
számú baráti társaságokkal rendeznek, valamint a pazarul berendezett paraszthá-
zaik, melyekbõl jelenleg több is van már a faluban, illetve a szõlõhegyeik leginkább
egy hajdani „nagybirtokos” életmód felelevenítését mutatják. Ezt õk maguk is vala-
melyest megfogalmazták, amikor legutóbbi vállalkozásukról, egy a térséget behálózó
birtok-rendszer kialakításáról beszéltek. A hajdani birtokosúri életmód feleleveníté-
sét és az egyidejûleg folytatott modern területfejlesztési befektetéseket, nagyberuhá-
zásokat tekintve esetükben egyfajta „területfejlesztõ földesúri” családról beszélhe-
tünk.

Azonban problémameglátásuk ellenére mégse képesek jelentõsebb vélemény-
formáló szerepet betölteni Acsán. Életvitelük hatalmas mértékben különbözik a falu
lakosságáétól, akik az általuk rendezett nagy összejöveteleken általában csak mun-
kavégzõként vesznek részt. A nagy bálok alkalmával is, amit a falu számára rendez-
nek, õk saját pesti társaságukban szórakoznak. Ezt a fajta életmódbeli és társadal-
mi különbséget a helyiek egyfajta uralkodó-feljebbvalói viszonyként élhetik meg. S
bár ahhoz nem fér kétség, hogy bizonyos embereknek munkát biztosítanak, a kö-
zösség nagyobb része kívülállónak, „pökhendinek, beképzeltnek tartja õket” abból a
távolságból fakadóan, amit anyagi és társadalmi helyzetük teremt közöttük és a
helyiek között.(SiMá/2)

8.3. A potenciális „falufejlesztõ”
A falu érdekmezõjének harmadik kulcsfontosságú szereplõje egy Szentendrérõl több
mint tíz éve Acsára költözött, leszázalékolt nõ. Teljes mértékben a falu jövõjét, a
problémák megoldását tartja szem elõtt, mely által sokszor összeütközésbe kerül a
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helyi politikussal. Szókimondásával, saját és mások érdekeinek érvényre juttatásá-
val, tenni vágyásával a városi beköltözõk értékrendjét személyesíti meg.

Teljes egészében a falu fejlõdése mellett foglal állást, aminek szerinte a legfõbb
megakadályozója maga a helyi politikus. A falu fejlõdését mind infrastrukturális,
mind kulturális téren fontosnak tartja. Az utak megjavítása, az emberek kielégítõ
tájékoztatása, (segélyek osztogatása helyett) munkahelyek teremtése, saját pap, és
legfõképpen a nyaralóvásárlásokra épülõ alternatív turizmus kiépítése szerinte a
legfontosabb tennivalók a faluban. Ezekhez azonban szüksége lenne a helyi politi-
kus vagy esetleg más falubeliek támogatására, illetve financiális tõkére. Ezt azon-
ban a helyi politikus nem garantálja számára. Ezért bár õ fogalmazta meg legegyér-
telmûbben a falu fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit, s ennek érvényesítési módo-
kat is keres, csak potenciális falufejlesztõként szerepelhet.

Erõteljes véleménnyilvánításával, véleményformálásával, érdekérvényesítésével
bár sokan egyet értenek (még az õslakosok közül is), a felszínen mégse kaphat teljes
támogatást. Ez valószínûleg azért is lehet, mert egyrészt az õslakosok lekötelezettjei
a helyi politikusnak, s értékrendjükben is az általa képviselt értékekhez állnak kö-
zelebb. Másrészt viszont ennek a szentendrei nõnek semmiféle különösebb kapcso-
lata nincs sem az õslakosokkal, sem a beköltözõkkel. Nem bír olyan társadalmi tõ-
kével, esetleg olyan patrónus-kliensi viszonyrendszerrel, amit mozgósítani tudna
saját és az általa fontosnak tartott érdekek érvényesítése érdekében.

9. A nagyszereplõk „arénája”
Néhány szó erejéig érdemes arra is kitérni, hogy milyen hatalmi harcok ját-

szódnak le az egyes kiemelkedõ egyéniségek között. Amint már a fentiekben is
megfogalmazódott, a helyi politikus és a falufejlesztõ szerepben feltûnni kívánó
szentendrei beköltözõ folyamatos egymás elleni küzdelmet folytat. Ez a nyílt színen
zajlik, s ez a beköltözõ nõ karakán személyiségébõl fakad, ami egy pillanatig sem bír
elviselni semmiféle jogtalanságot, félretájékoztatást, tehetetlenséget. Bármi hasonlót
gyanít, rögtön próbálja kideríteni, hogyan lehetne ellene tenni valamit, milyen
módjai lehetnek a kiküszöbölésének. A helyi politikus ügyeit folyamatosan próbálja
átlátni, mert eddigi meggyõzõdései alapján háttérben folyó „sumákolást” gyanít. A
falu fejlesztésére vonatkozó terveinek megvalósítása érdekében legfõbb céljaként a
helyi politikus pozíciójának elfoglalását tartja. Ezt figyelembe véve a két személy
tehát riválisnak tekinthetõ. A két egyén viszont nem egyenlõ félként áll egymással
szemben, mert a beköltözõ nõ nem rendelkezik a politikushoz hasonló intézményi
hatalommal, kapcsolatrendszerrel és befolyásoló erõvel sem.

A volt minisztériumi dolgozó és a helyi politikus közötti hatalmi játszmákról
sokkal nehezebb volt konkrét adatokat szerezni, mert ezek a felszín alatt folynak. F.
G. Bailey kategóriáival élve a két kulcspozícióban lévõ egyén nem normatív, hanem
sokkal inkább pragmatikus szabályok alapján „küzd” egymással, tehát olyan sza-
bályok szerint, amik nincsenek törvénybe fektetve.

A két személy pozíciója között mindenképpen párhuzam vonható. Míg a politi-
kus a helyiek gazdasági érdekeire építve tudott egy kliensi rendszert maga köré fel-
állítani, addig a vállalkozó esetében egyrészt jelentõséggel bírt az a politikai hata-
lom, amit a minisztériumban betöltött állása jelentett, másrészt pedig az a financiá-
lis tõke, ami által jelentõs beruházásokat tehet a térségben munkalehetõséget te-
remtve. Továbbá mindkettejük helyzete magában rejtheti a másik pozíciójának
gyengítését: a helyi politikus társadalmi tõkéjével befolyásolhatja a vállalkozóval
szembeni közvéleményt, míg a vállalkozó a falu fejlõdését szolgáló beruházásaival
kihangsúlyozhatja a helyi politikus falu-igazgatásának hatástalanságát. A két sze-
mélynek tehát pozíciójából kifolyólag kell, hogy legyen valamiféle viszonyulása egy-
máshoz (ennek a hatalmi harcnak a kielégítõ elemzésére ez a dolgozat nem vállal-
kozhat az arra vonatkozó, elegendõ információ hiányában). Ez azonban csak a fel-
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szín alatt lehetséges, látszólag nem törõdnek a másik jelenlétével, a másik pozíció-
jának alakulásával.

   

HELYI
        POLITIKUS

             VÁLLALKOZÓ
      POTENCIÁLIS

  FALUFEJLESZTÕ
- pozíció megtartása
- jelen állapotok fenntartása - beruházások

- falufejlesztés
     - vidékfejlesztés        - a helyi politikus

leváltása

2. ábra: A nagyszereplõk egymással való kapcsolata

10. A falu társadalmának érdekmezõje
A falu érdekmezõjének alakulása az érdekek artikulációjában résztvevõ kissze-

replõk és nagyszereplõk közötti folyamatokból, kapcsolatokból tevõdik össze. A kis-
és nagyszereplõk közötti viszonyrendszert három viszonytípus segítségével kívánom
jellemezni: 1. interperszonális viszony: egyének/csoportok közötti jobbára érzelme-
ken alapuló viszony, mely meghatározza két fél között az érintkezést. 2. intézménye-
sült viszony: jobbára formális viszony, mely bizonyos fajta intézményeken keresztül
valósul meg, s mely által egyik fél a másikra intézményes keretek között hatást gya-
korol. 3. érdekviszony: olyan kapcsolat, melybõl valamely személynek/csoportnak
gazdasági jellegû, személyes, vagy presztízs értékû haszna származik.

Ennek tisztább és érthetõbb áttekintése végett a település érdekmezõjének
strukturálódását a következõ ábra mutatja be, aminek magyarázata szolgál majd a
falu érdekmezõjének a jellemzéséül.
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      HELYI
   POLITIKUS

VÁLLALKOZÓ
            POTENCIÁLIS

     FALUFEJLESZTÕ

   ÕSLAKOSOK     NYARALÓK          BEKÖLTÖZÕK

interperszonális viszony
intézményesült v.

3. ábra: A falu érdekmezõje érdekviszony

A falu érdekmezõjét bemutató ábra alapjául az 1. és a 2. ábra, tehát a kissze-
replõk és a nagyszereplõk egymáshoz való viszonyát bemutató ábrák szolgáltak.
Ezeket a kisszereplõk csoportjai közötti fekete nyilak, valamint a nagyszereplõk kö-
zötti fekete nyilak jelölik.

Ahogy már a dolgozat korábbi fejezetében a kisszereplõk közötti kapcsolatok
már bemutatásra kerültek, az érdekcsoportok közötti viszonyok között leglényege-
sebb az õslakosok és a beköltözõk szembenállása. Az õslakosok hagyományba ágya-
zott értékrendszere, s az ez alapján megfogalmazott érdekei gyökeresen ellentétben
állnak az individualistább, jövõ-orientált, jogaikat érvényesíteni kívánó beköltözõk
világszemléletével és érdekartikulációjával. Ennek részét képezi az idegenség prob-
lematikája, ami már eleve helybéli és „gyött-ment” értékpáros segítségével külön-
bözteti meg az egyéneket.

Ebben a két ellentétes szemléletmódban és érdekkifejezésben a nyaralók vala-
hol a kettõ között helyezhetõk el. Õk értékrendszerüket és érdekeiket tekintve
mindkét csoporttal mutatnak közös nézeteket. Azonban mivel a faluban nincs jogi-
lag módjuk az érdekérvényesítésre, és keveset tartózkodva a településen inkább
egyéni, ingatlanjaikhoz kötõdõ érdekeik foglalkoztatják õket, az érdekek érvényesí-
tése szempontjából nem játszanak jelentõsebb szerepet. Fontosságuk inkább abban
rejlik, hogy a turizmus iparának kialakítási lehetõsége az õ jelenlétükben rejlik, s
ezáltal a beköltözõk számára (akik közül sokan az alternatív turizmus kialakításá-
ban látják a falu jövõjét) kulcsfontosságúak.
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Az õslakosok felöl nézve szintén fontosak, mert az „idegenség”-eszményt külö-
nösen a német, osztrák nyaralókban látják megtestesülni, akik felvásárolva az in-
gatlanokat egyrészt nem mûvelik a földet, másrészt „csak nyaralni” jönnek a faluba.
A faluban folytatott életvitelük gyökeresen különbözik a helybéliekétõl. Mivel idejük
nagy részét nem a faluban töltik, s általában nem éreznek késztetést arra, hogy le-
galább az ott-töltött idõben „azonosuljanak” a helyiekkel, velük tudnak a legkevésbé
„mit kezdeni” az õslakosok.

Az érdekmezõ alakításában ezen csoportok mellett jelentõs befolyással bírnak a
falu társadalmának nagyszereplõi, akik valamilyen módon vezetõi szerepet töltenek
be a társadalomban. Úgy tûnik, hogy a közöttük kialakuló viszony és az õket az
egyes csoportokkal összekötõ kapcsolatok jellege meghatározza, hogy kik tudják
érvényesíteni leginkább érdekeiket a falu érdekmezõjében.

A helyi politikus és a falu fejlesztésének megvalósítására, a faluban vezetõ pozí-
cióra törekvõ potenciális falufejlesztõ nyílt riválisnak tekinthetõk. Kapcsolatukat a
mindennapi összetûzések, egymás elleni kritika és furkálódások jellemzik. Õk nyílt
ellenfeleknek számítanak. Ezzel szemben a helyi politikus és a vállalkozó „hatalmi
harcai” a felszín alatt játszódnak. A politikus a helyiek fölött gyakorolt gazdasági
befolyásánál illetve döntéshozó pozaíciójánál fogva bizonyos esetekben akadályokat
gördíthet a vállalkozó területfejlesztõ befektetéseinek megvalósulása elé. Ugyanak-
kor a vállalkozó financiális és társadalmi helyzetébõl adódóan szintén veszélyeztet-
heti a falu gondjainak megoldásában tehetetlennek tûnõ helyi politikust. A két
kulcsfontosságú egyén azonban a nyílt konfrontációt kerülve, inkább háttér-
küzdelmeket folytat.

A potenciális falufejlesztõ és a vállalkozó között tulajdonképpen nincs semmi-
féle viszony. Bár a vállalkozó céljai nem egy esetben egybeesnek a szentendrei nõ
törekvéseivel, s a vállalkozó rendelkezik a beköltözõ nõ tervei számára szükséges
financiális tõkével, kettejük között nincs együttmûködés. Ez talán a két személy
társadalmi pozíciójából fakad: a beköltözõ nõ „túl pökhendi”-nek, túl beképzeltnek
találja a vállalkozót, s nem kíván egyfajta elkötelezettségi-függõségi helyzetbe kerül-
ni azzal, hogy hozzá fordul segítségért. A vállalkozó sem kezdeményez kapcsolatot
semmilyen, hozzá hasonló mentalitással bíró személlyel a faluban. Ehelyett azokkal
a pesti barátaival, ismerõseivel mûködik együtt, akik rábeszélése által vettek ingat-
lant a faluban. A három nagyszereplõ közötti ezen kapcsolatokat szintén fekete
nyilakkal mutatja az ábra.

Az érdekcsoportok egymáshoz való viszonyát és a faluban kulcsfontosságú po-
zícióval rendelkezõ személyek kapcsolatát áttekintve az érdekérvényesítés szem-
pontjából az tûnik a legfontosabbnak, hogy a folyamat nagyszereplõi és kisszereplõi
között milyen kapcsolat épült ki. A vezetõ egyéniségek közül kiket és mely csopor-
tokkal, s milyen kapcsolat fûz egybe.

Úgy tûnik ugyanis, hogy a politikus megszilárdult hatalmi pozícióját a falu
egyik kulcsfontosságú személye sem tudja megingatni. Munkájából adódóan õt
mindenkihez fûzi egyfajta intézményesült viszony (a vállalkozó rajta keresztül vásá-
rolhat befektetéseket, neki fizetik be a lakosok az adót, stb.). Ezek közül is a leg-
fontosabb a patrónus-kliensi viszony, amit az õslakosokkal épített ki földjeik meg-
mûvelése által. Ezen kívül saját személyes érdekei és a falu tõsgyökeres lakosságá-
nak érdekei találkoznak - ezt szaggatott piros nyíl mutatja -, amit mindketten a túl-
ságosan feltörekvõ, változást kieszközölni kívánó beköltözõkkel és a létükkel már
eleve változást hordozó nyaralóvásárlókkal szemben fogalmaznak meg. Ezt az erõs
függõségi és egyben közös érdekek alapján konstituálódó viszonyt még a politikus
rokona által betöltött szerep is erõsíti, aki képes az õslakosok értékrendjét megszó-
lítva véleményüket befolyásolni. A helyi politikus ezen erõs összefonódása az õsla-
kosokkal egy kemény, ellenálló maggá kovácsolta a helyi társadalmat.
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A politikus kapcsolatrendszeréhez képest a vállalkozó bár a beköltözõk által
óhajtott fejlõdést, változást mozdítja elõ konkrét vállalkozásokkal (tehát érdekeiben,
ahogy a piros nyíl is mutatja velük találkozik), ugyanakkor intézményesült kapcso-
lat sem ehhez a csoporthoz, sem ennek a csoportnak a kulcsfontosságú tagjaihoz
nem fûzi. Az õslakosok közül néhánnyal, akiknek vállalkozásai munkát garantálnak
alattvalói-feljebbvalói viszonya van. Ezáltal viszont pont társadalmi helyzetébõl adó-
dóan nem tartozik egyik csoporthoz sem, nagyobb támogatást nem tud maga mel-
lett mozgósítani. Közötte és a falu csoportjai között nincs személyes kapcsolat és
nincs közvetítõ személy se, aki ezt megteremthetné.

Végül a beköltözõ szentendrei nõ pozícióját tekintve õ ugyan az általa képviselt
értékek és érdekek által közel áll a beköltözõkhöz, de személyes kapcsolata, bármi-
féle elkötelezettségi viszonya nincs velük, sem más egyéb csoporttal. Nincs körülötte
hatalmi háló, és társadalmi tõkével sem rendelkezik, érintkezéseit néhány személyre
korlátozza a településen.

11. Utószó
A falu érdekmezõjének vizsgálata tehát azt mutatja, hogy Somogyacsán egyedül

a helyi politikus rendelkezik kulcsfontosságú, véleményformáló pozícióval. Mindan-
nak ellenére, hogy a falu jövõjét figyelmen kívül hagyva saját pozíciójának megtartá-
sát tartja mindenek elõtt fontosnak. S annak ellenére, hogy rajta kívül két másik
kulcsfontosságú személy is jelen van a falu érdekküzdelmeiben. Mindkettõ a falu
jövõjének, túlélésének az érdekében cselekszik, s az egyiknek megvan mindehhez a
financiális háttere is, míg a másik folyamatosan jelen van a faluban, már több mint
tíz éve ott lakik. Mindezek ellenére a helyi politikus pozíciója kikezdhetetlennek tû-
nik, ugyanis õ egy személyben rendelkezik mindazokkal a kapcsolatokkal, amivel a
másik két személy csak külön-külön. S ráadásul ez az erõs viszonyrendszer a falu
legmarkánsabb, összetartó közösségéhez fûzi, az õslakosokhoz. Ennek a szoros
kapcsolatnak a kikezdhetetlensége az, mely a változás elleni érdekeket megfogalma-
zó, kemény közösségi magot alkotó õslakosok a legfontosabb kapcsolati szálakkal
rendelkezõ véleményformáló személy - a helyi politikus - között alakult ki, ami nem
engedi, hogy a falu fennmaradását/jövõjét figyelembe vevõ egyéb csoportok és sze-
mélyek is érvényesülni tudjanak. Érdekeikben és konkrét, a falu problémáinak
megoldására irányuló cselekvéseikben ennek a szoros kapcsolatnak és a mögötte
húzódó értékrendszernek a falába ütköznek.

A faluban kialakuló érdekviszonyok és érdekkapcsolatok ezen jellemzése a dol-
gozat reményei szerint hozzájárulhat majd a késõbbi kutatások során annak meg-
értéséhez, hogyan befolyásolják a nyaralóvásárlások és beköltözések a falu társa-
dalmának változásait, az egyes csoportok közötti viszonyok épülését és mindezek
tükrében a falu jövõjének alakulását. Továbbá segíthet annak megértésében, milyen
folyamatok játszódhatnak le egy elmaradott, zárt aprófaluban nagyarányú ingatlan-
vásárlások hatására és ezek Somogyacsa esetében elõsegítik-e egy rekreációs övezet
létrejöttét és a falu túlélését, vagy esetleg teljesen más irányú fejlõdésekhez vezet-
nek majd.

A dolgozatra alapozva tehát további kutatási irányokként megjelölhetõ egyrészt
a faluban történõ változások nyomon követése az ingatlanvásárlások tükrében.
Másrészt fontos információkkal szolgálhat a helyi politikus és a vállalkozó közötti
háttér-küzdelmek vizsgálata, amit jelen dolgozat pontos információk hiányában
nem tudott mélyrehatóan tárgyalni. A vállalkozó társadalmi pozíciójának hosszú
távú alakulása a faluban - különösen, hogy jelenleg már nem tölt be minisztériumi
helyet - szintén további kutatási témaként szolgálhat. Mindezek kutatása pedig ta-
lán egy apró szegmenssel hozzájárulhat azon társadalomtudományi vizsgálatok ala-
kulásához, melyek az aprófalvak helyzetével és azok kapcsán a Magyarország egyes
részein történõ nagyarányú ingatlanvásárlások hatásaival foglalkoznak.
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JEGYZETEK
1 Az eddigi harmadik munkáltató, a nágocsi cipõgyár tavaly szûnt meg ezzel tovább súlyosbítva a kör-
nyéken a munkanélküliség problémáját.

2 A népességre vonatkozó adatok a KSH Kistérségek adatai kiadványából származnak.

3 A buszjáratok gyakorisága azonban nem kielégítõ. Óvodás korú gyerekeiket a szülõk nem tudják
elkísérni, mert fél napot kellene várniuk a visszafelé jövõ buszra. Ez jelenleg, amíg a szomszéd faluban
mûködik az óvoda, nem jelent különösebb problémát. Azonban a döröcskei óvoda közeljövõben bekö-
vetkezõ megszûnése miatt a gyerekeknek majd a távolabbi Törökkopányba kell utazniuk. Ez már ko-
moly problémákat okozhat a kisgyerekes szülõk számára.

4 A búcsút Szent Flórián, a község védõszentjének napján tartják. Ezen kívül Szt. Donátus, Szt. Rozá-
lia és Szt. Vende napjai számítottak a falu saját ünnepeinek.

5 Ez a szerep természetesen azóta valamelyest változóban van.

6 Általuk már több pesti befolyásos értelmiségi keres ingatlant a faluban.

MELLÉKLET

SOR-
SZÁM

KÓDSZÁM ADATKÖZLÕ KÉSZÍTÉS
IDEJE

RÖGZÍTÉS
MÓDJA

1. FiEr/1 nõ, 48, õslakos 2001.07.07. diktafon

2. VmEr/2 nõ, 48, õslakos 2001.07.12. utólagos lejegy-
zés

3. SiEr/3 nõ, 48, õslakos 2002.07.14. diktafon

4. SiPT/1 férfi, 46, vállal-
kozó

2001.07.15. jegyzetfüzet

5. VmPT/2 férfi, 46, vállal-
kozó

2002.11.03. utólagos lejegy-
zés

6. ZiSzF/1 férfi, 56, õslakos,
helyi politikus

2001.07.08. jegyzetfüzet

7. FiSzF/2 férfi, 56, õslakos,
helyi politikus

2002.07.16. jegyzetfüzet

8. SiSzF/3 férfi, 56, õslakos,
helyi politikus

2002.11.02. jegyzetfüzet

9. ZiCsF férfi, 81, õslakos,
falutörténet fel-
jegyzése

2002.07.09. diktafon

10. SiPM nõ, 88, õslakos,
Historia Domus
õrzõje

2002.07.10. diktafon



Játszmák
(Esettanulmány egy Somogy-megyei aprófalu érdekcsoportjainak és érdekviszonyainak

konstruálódásáról)

                                                                                                                                                                                                          
11. FiMá/1 nõ, 49, beköltö-

zõ, potenciális
falufejlesztõ

2001.07.12. diktafon

12. SiMá/2 nõ, 49, beköltö-
zõ, potenciális
falufejlesztõ

2002.07.15. jegzetfüzet

13. VmMá/3 nõ, 49, beköltö-
zõ, potenciális
falufejlesztõ

2002.11.02. utólagos lejegy-
zés

14. FiSzn nõ, 74, õslakos 2002.07.12. utólagos lejegy-
zés

15. SiCsSz férfi, 28, jegyzõ-
jelölt

2002.07.13. diktafon

16. FiPV férfi, 76, õslakos 2002.07.14. diktafon

17. FiHA/1 férfi, 34, õslakos,
kulcsadatközlõ

2002.11.04. diktafon

18. VmHA/2 férfi, 34, õslakos,
kulcsadatközlõ

2002.11.01. utólagos lejegy-
zés

19. FiSa/1 nõ, 48, német 2001.07.17. diktafon

20. ZiSa/2 nõ, 48, német 2002.07.19. diktafon

21. FiJE nõ, 63, német 2002.11.05. diktafon

22. FiTÉ nõ, 64, beköltözõ 2002.07.13. diktafon

23. FiPH férfi, 46, õslakos,
templomszolga

2002.07.12. diktafon


