
Bevezetés

A tanulmány szorosan kapcsolódik a ru-
ralitás újraértelmezésének kérdésköréhez. Egy
konkrét példán keresztül arra keresi a választ,
hogy a kortárs terepkutatások milyen új temati-
kus és módszertani kihívásokkal találkozhatnak
a rurális társadalmak vizsgálata során. A nép-
rajzi-antropológiai kutatások egyik legfõbb di-
lemmája, hogy a közvetlen és konkrét, lokális
tereptapasztalatokon alapuló partikuláris isme-
retanyag értelmezési keretét ki lehet-e tágítani,
másképp fogalmazva, mennyiben vonhatók le
univerzális következtetések a helyi társadalom
és kultúra tanulmányozása során.1 Egyre inkább
úgy tûnhet, hogy a lokális (partikuláris) tapasz-
talatok önmagukban nem értelmezhetõk, in-
kább egy nagy egész részeiként foghatjuk fel
azokat. Több olyan, helyben végzett terepkuta-
tást ismerünk, amelynek végeredménye, hogy a
megfigyeléseket nem lehet lokális keretekbe
zárva értelmezni, a rurális tapasztalatok transz-
lokális, sõt transznacionális nézõpontból érthe-
tõk csak meg a maguk teljességében.2 Ez a meg-
állapítás részben kapcsolódik a „több színterû
etnográfia” („multi-sitedethnography”) proble-
matikájához is.3 Ugyanakkor, akár megmara-
dunk a rurális közösség színterének vizsgála-
tán, akár túllépünk azon, figyelembe kell ven-
nünk, hogy az általunk elemzett jelenségek, de
maga az elemzés is része egy nagyobb társadal-
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mi kontextusnak, amelyet – Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor találó kifejezésé-
vel – korszellemnek is nevezhetünk.4 Melyek tehát azok a témák, társadalmi dis-
kurzusok, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagynunk az elemzés során,
amelyek egyaránt hatnak a kortárs társadalmi jelenségekre és azok tanulmányo-
zására? Az esettanulmány tárgya egy másfél ezres észak-magyarországi faluban,
fõként nyugdíjas korban lévõ asszonyok által alapított és fenntartott civil szer-
vezet, a Nógrádi Napraforgó Egyesület tevékenységének elemzése, amely érinti
az itt tárgyalt kérdéseket.

Az idõskor a társadalmi diskurzusban

A társadalomtörténészek a szociológusokkal együtt hosszú ideig úgy tekintettek
a 20. századot megelõzõ évszázadokra, mint az „öregek aranykorára”. Õk voltak
azok, akik a javakat birtokolták, a hatalmat gyakorolták, a család, a helyi társada-
lom túléléséhez szükséges stratégiai tudással, technikai ismeretekkel rendelkez-
tek. Fentiekbõl következõen a társadalmon belül az idõs emberek – különösen az
idõs férfiak – bírtak a legmagasabb presztízzsel. Ezt a helyzetet azonban a 18–19.
század gazdasági-társadalmi változásai alaposan átalakították. Az ipari forrada-
lom során kialakult új technikák megkérdõjelezték a régi készségek további
hasznosíthatóságának fontosságát, a modern oktatási rendszer kiépülése pedig
az idõs generációk amúgy is avuló ismeretanyagon alapuló tanító és tanácsadó
szerepét csökkentette, illetve másodrendûvé változtatta. Az öregek kivételezett
helyzete fokozatosan megszûnt, lassan a társadalom perifériájára szorultak. A gaz-
daság átalakulásával megjelent, majd egyre általánosabbá vált az alkalmazotti, fi-
zetéssel honorált munka és ezzel összefüggésben az életút végén az „inaktív”,
nyugdíjas életszakasz. Jelenleg, ha csak a médiában való megjelenést tekintjük
át, az idõs korosztály a következõ témák mentén válik láthatóvá.5 1) „Közösségi
élményt is kínálnak az önkéntes nyugdíjas-szövetkezetek.” A cikk röviden be-
mutatja azt a gazdasági önszervezõdési formát, amely az Országgyûlés elõzõ évi
döntése alapján minden megyében lehetõvé vált. A lehetõség az aktív vagy akti-
vitásukat megõrizni szándékozó nyugdíjasok számára lehet vonzó, akik vállalják
az alkalmi vagy állandó munkát. 2) „Idõseket támogató intézkedések.” A cikk a
Magyar Kormány döntése alapján, minden nyugdíjas számára biztosított rezsi-
utalványok példáján keresztül, a kormányzat idõseket segítõ intézkedéseinek
összefoglalása. 3) „Megbecsülés a nagymamáknak.” Novák Katalinnal, az Emberi
Erõforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelõs államtitkárával
készített interjú legfontosabb eleme a Nõk 40 program ismertetése, melynek lé-
nyege, hogy azok a nõk, akik ugyan nem töltötték be a hivatalos nyugdíjkorhatárt,
negyvenévi igazolt munkaviszonyt követõen nyugdíjba mehetnek, s részt vehet-
nek unokáik nevelésében, ezzel is tehermentesítve a dolgozó szülõket. 4) „Az
»unokázás« egész Európában elterjedt bûncselekmény.” Az írás a jóhiszemûsé-
gük, segítõkészségük és meggyengült egészségi állapotuk miatt különösen ve-
szélyeztetett idõs emberekrõl szól, akiket unokáik nevében, telefonon hívnak fel
pénzbeli segítséget kérõ csalók. 5) „Új szer a férfiak teljesítõ képességére 50+.”
Potencianövelõ szer majdnem teljes oldalas reklámja. Megállapítható, hogy a
médiában s ebbõl következtetve a közbeszédben kiemelt szerepet kap az idõs-
kor. Egy olyan, számarányában egyre bõvülõ, részben kiszolgáltatott korcsoport-
ról van szó, amelyik a költségvetésben, a társadalombiztosítási és az egészség-
ügyi ellátórendszerben egyfelõl mint probléma, másfelõl, a politikai választó-
rendszerben mint erõforrás jelenik meg.6
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Az NGO6-k a társadalmi diskurzusban

Az NGO-k a társadalom szervezésében betöltött szerepe az adott korszak po-
litikai rendszerének függvényében változott. Ha vázlatosan áttekintjük a civil
szervezetek, egyesületek szerepének változását a magyar falusi társadalom el-
múlt másfél évszázados történetében, több nagyobb korszakot tudunk egymás-
tól elkülöníteni. A korai kapitalizmus korszakában (1848–1945) a polgárosodás
hatására elõbb megjelentek, majd elterjedtek a falusi egyesületek, melyek leg-
fontosabb példái az olvasókörök, a tûzoltó- és dalegyletek voltak. Az alulról
szervezõdõ önmûvelõdés és önszervezõdés polgárosodó folyamatába illeszke-
dett mindez. A pártállami idõszakban (1948–1990) a közösségi szervezõdés és
mûvelõdés „felülrõl” irányítottan, meghatározott kontroll mentén folyt. E kor-
szak jelképe a Röpülj, páva mozgalom volt. A rendszerváltást követõen, a több-
párti demokrácia korszakában a rurális civil szervezetek viszonylag szabadon
szervezõdtek. Ezek többsége informális keretben mûködik, s meghatározott kö-
zösségi tevékenységekhez kapcsolódik, mint például a dél-hevesi Átány faluban
a csigatészta készítéséhez. Ezek az informális csoportok a korábban végzett
társasmunkák (fonó, tollfosztás, szilvalekvár-fõzés, disznóvágás stb.) szerepét
vették át. Ezekhez képest, a példában szereplõ Egyesület a társadalomszervezõ-
dés más szintjét képviseli. Hivatalosan bejegyzett, formális egyesületrõl van szó,
amelyik munkatervvel, hivatalos költségvetéssel rendelkezik, s a tagság is egy
formális, jogi viszony, amely hivatalosan dokumentált kilépéssel szûnik csak
meg. A kortárs közbeszédben, kiemelten a 2015 utáni médiareprezentációjuk-
ban az NGO-k egy új, negatív konnotációjú markáns dimenziója került elõtérbe.7

Ez az elsõsorban a kormánypárti médiában hangsúlyozott negatív szerep a civil
szervezetek általános megítélésére is hatással van.

A Nógrádi Napraforgó Hagyományõrzõ és Szociális Egyesület8

A nógrádi nyugdíjas klubból kivált csoport 2006-ban szervezõdött formális
egyesületté. Az önálló út keresésének két oka is volt. A település „új telepén”9

élõ nyugdíjasok számára messze volt a nyugdíjas klub a falu központjában, a
Szondy György utcában található közösségi tér. Gyalogosan, tekintettel a kedve-
zõtlen terepviszonyokra, fél órát is eltöltöttek a találkozók megközelítésével.
Másrészt e nyugdíjas csoport élén, a késõbb formális vezetõvé vált Irénnek más,
nagyobb tervei voltak a közösség céljának, tevékenységének meghatározásában.
Egy jól szervezett, formális egyesületet álmodott meg, melynek tevékenysége
már messze túlmutat a közös pogácsázgatás és beszélgetés keretein. E törésvo-
nal mentén váltak láthatóvá a személyi konfliktusok is, melynek következtében
egy csoport kivált a nógrádi nyugdíjas klubból, és megalakította az Egyesületet.
Azon túl, hogy a tagok többsége az „új telepet” képviseli, a legaktívabb tagok, így
a vezetõjük is „bebírónak”10 számít a lokális közösségen belül. Ez azért fontos
tény, mert a közösségszervezés motívumai között szerepet kap a kompenzáció is,
az, hogy a tagok a született nógrádiaknál is nógrádibakká szeretnének válni az-
által, hogy a falu érdekében kultúraépítõ és karitatív tevékenységet végeznek.
Másrészt egyfajta külsõ nézõpontból építkezve, számukra nyilvánvalóbb és kéz-
zelfoghatóbb a helyi érték fogalma.

7
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Az elemzés elméleti kerete – a tõkeelméletek

A társadalomtudományokban (elsõsorban a szociológiában) komoly kutatástör-
ténet kapcsolódik a tõkeelméletekhez. Pierre Bourdieu francia társadalomkutató
volt az úttörõ, aki túllépve a profitközpontú neoklasszikus gazdaságtan fizikai tõ-
ke és pénztõke fogalmain, elõször vonta be elemzésébe a kulturális, a társadal-
mi és a szimbolikus tõkét is. Megközelítésében a társadalmi és a kulturális tõke
is közvetlen gazdasági javakká konvertálható a tõkeváltások során. Az egymás-
ba konvertálható, de különbözõ eredetû tõkefajták kérdéskörét aztán több kuta-
tó is továbbgondolta, és elsõsorban a társadalmi tõke értelmezésében haladták
meg a bourdieu-i elképzelést.11

Példák a tõkefajták konvertálására és a tõkefelhalmozásra

Az Egyesület sikeres mûködésének feltétele, hogy ügyesen bánjon a különfé-
le tõkefajtáival, azokat sikeresen konvertálja egymásba. Az Egyesület taglétszá-
ma változó, körülbelül 20 fõ körül mozog. Minden tag egy saját baráti, rokoni
kapcsolatrendszerrel bír, így mintegy 100 fõt tudnak – a „gyenge kötések” men-
tén – integrálni. Mindkét kör, mindkét társadalmi kapcsolatrendszer szerepet
kap a gazdasági tõke felhalmozásában. A társadalmi tõke gazdasági tõkévé kon-
vertálásának legfontosabb példája a magyarországi adótörvények adta lehetõség,
vagyis a személyi jövedelemadó 1%-a felajánlásának gyakorlata. Az Egyesület is
rajta van a civil szervezetek listáján, amelyek számára lehetõvé válik e felaján-
lás befogadása. A tagok, a vezetõ hathatós ráhatásának is köszönhetõen, minden
év elsõ hónapjaiban a saját ismerõsi körükben próbálnak minél több személyt
rávenni, hogy adója egy százalékát az Egyesületnek ajánlja fel. A mûködési költ-
ség tekintetében az így bejövõ támogatás komoly segítséget jelent a szervezet
számára. Vannak olyan egyedi alkalmak, amikor e szélesebb kapcsolatháló a gaz-
dasági tõke növelésének ígéretét vetíti elõre. 2018-ban a DM multicég online pá-
lyázatot hirdetett civil szervezetek számára.12 A DM 25 szervezetnek adott 500-
500 ezer forintot, melyek közül 10-et õk választottak ki, 15-öt pedig a közönség-
szavazás eredményeként részesítették a jutalomban. Az Egyesület jelentõs kam-
pányt folytatott a szavazatokért, s bár sokáig versenyben volt az elsõ 15-be kerü-
lésbe, végeredményben azonban nem sikerült elérni a kitûzött célt, s így nem
kapták meg a félmillió forintot. Az Egyesület tagsága, a belsõ „kör” szerteágazó-
an vesz részt a tõke konvertálásában. Ennek legfontosabb fóruma az önkéntes
munka. A tagok eltérõ, változatos kulturális tõkével rendelkeznek. Mindegyi-
küknek megvan az a tudása, amelyet ingyen az Egyesület szolgálatába állít. Így
például nem szükséges könyvelõt, pénztárost fizetni, ezáltal nem csökken az
Egyesület büdzséje. Az önkéntes munka legfõbb színtere mégis a karitatív tevé-
kenységhez köthetõ, mely az Egyesület legfõbb, önként vállalt feladata, küldeté-
se. Ennek legjellemzõbb formája, hogy a tagok a nógrádi közterület bizonyos ré-
szeit idõszakosan rendbe teszik, felújítják. Nógrád község két mûködõ, nyitott
forrása közül a vasútállomás közelében található „Csurgó”13 az, amelynek gon-
dozását, a hozzá kapcsolódó programok szervezését az Egyesület hivatalosan is
felvállalja. A szemétszedés, virágültetés, kapálás azok a munkálatok, amelyeket
az Egyesület tagjai önkéntes munka keretében elvégzik. A legtöbb konfliktust is
ez a szerepvállalás okozza. Az Egyesület több, jellemzõen idõsebb tagja már egy-
re kevésbé tudja a tagsággal járó önkéntes munkák terheit vállalni, ezért többen
közülük az elmúlt egy évben hivatalosan is kiléptek onnan. Az Egyesület számá-8
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ra kiemelt fontosságú a presztízs növelése. Minden elnyert pályázat, díj egyrészt
visszajelzés arra vonatkozóan, hogy a szervezet hasznos és eredményes munkát
végez, másrészt a presztízs nem más, mint a szimbolikus tõke növelésének lehe-
tõsége, amely megalapozhatja a gazdasági és a társadalmi tõke jövõbeli gyarapí-
tását. 2019 végén „Az év Nógrád megyei önkéntese 2019” díjat kapott a Nógrádi
Napraforgó Egyesület, mely hírt büszkén osztotta meg honlapján az Egyesület.14

Fontos látni, hogy egy lokális szervezet számára cél, hogy kilépjen ebbõl a keret-
bõl, és megyei, netán országos hírnévre tegyen szert. Ennek a törekvésnek jó pél-
dája a „Tápláló Szeretet” elnevezésû program.15 Ennek keretében az Egyesület
minden év õszén tartós élelmiszerrel ajándékozott meg nagycsaládos rászoruló-
kat. A program 11 éve során elsõsorban házilag eltett lekvárt, befõttet és sava-
nyúságot adtak át, évente mintegy 1000 üveggel. Idõközben sikerült megnyerni-
ük Herczegh Anita asszonyt, Áder János köztársasági elnök feleségét, hogy le-
gyen a program fõvédnöke, aki nem csupán elvállalta, hanem minden évben je-
lenlétével emelte a program presztízsét. 

1. kép. Az Egyesület vezetõje fogadja Herczegh Anitát Nógrádon, a Tápláló Szeretet
2018. évi ünnepségén

Világosan látszik, hogy az Egyesület mindent megtesz annak érdekében,
hogy a helyi ismertségét kiterjessze a megyére, sõt országosan is ismertté váljon.
Szerteágazó önkéntes tevékenysége a tagok ingyen munkáján és közvetett, illet-
ve közvetlen anyagi támogatásával valósul meg. Az Egyesület ezáltal ismertség-
re, tekintélyre tesz szert, vagyis az egyénileg birtokolt gazdasági tõkét közösségi
(egyesületi) birtoklású társadalmi és presztízstõkévé alakítják. Ez a presztízs se-
gíti az Egyesületet az újabb sikeres pályázatokhoz és tagsága utánpótlásának biz-
tosításához, vagyis a konvertálás végeredménye mégiscsak a gazdasági tõke nö-
velése. Ehhez az is kellett, hogy az Egyesület kilépjen az online térbe, és saját
honlapot mûködtessen.

9
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A ruralitás újratermelése és újraértelmezése

Minden társadalmi egység, közösség, szervezet, nem csupán része, hanem
alakítója is társadalmi környezetének. Felmerül a kérdés, hogy az Egyesület mi-
lyen módon alakítja környezetét. Milyen hiányfunkciókat lát el? Milyen
„ruralitás-kép” ragadható meg a tevékenységén keresztül? 

A hagyomány újrateremtése

Falusi közösségek külsõ szemlélõ számára is látható értékei között elõkelõ he-
lyet foglalnak el a történelmével és a néprajzával kapcsolatos értékek. Az 1990-es
évek derekától az egyre szaporodó lokális fesztiválok, gasztronómiai versenyek ál-
tal váltak láthatóvá és „fogyaszthatóvá” a helyi értékek. Ekkor vált világossá, hogy
a rurális közösségek hagyományépítése nem pusztán a helyi identitás megerõsíté-
sének kelléke, hanem a szélesebb társadalmi kapcsolatok építésének, a turizmus
fellendítésének alapja is. A 2010-es években ezeket az informális és félformális kez-
deményezéseket, immáron a hungarikum-mozgalom keretében szervezõdõ helyi
értéktárak formalizálják. Vannak olyan települések, ahol egyetlen lelkes helyi ér-
telmiségi személy, pl. a nyugalmazott tanító az, aki egy személyben felvállalja ezt
a feladatot, máshol néhány elkötelezett lokálpatrióta mozgatja a szálakat, akár he-
lyi értéktárbizottságot alakítva. Máshol, így Nógrádban is, egy önálló jogi szemé-
lyiség, jelesül az Egyesület jár élen e folyamatban. Két konkrét, átfogó projekt kap-
csolható a témához. Nógrádi történetek címmel egy önálló kiadványt jelentetett
meg az Egyesület, amelyben a tagok személyes élménytörténetei mellett helytör-
téneti érdekességek is megjelentek a településrõl.

A kiadvány hiánypótló, hiszen hasonló tematikával még nem jelent meg
önálló füzet vagy könyv. Egy újabb projekt a helyi, alapvetõen szlovák etnikum-
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2. kép. A kiadvány címlapján 
az Egyesület neve mellett a legfõbb 
szimbóluma (napraforgó) is szerepet kap

3. kép. Hagyományos helyi szlovák 
népviseletbe „visszaöltöztetett” 
asszonyok egy mûtermi csoportképen



hoz köthetõ nõi népviselet revitalizációját tûzte ki célul. A még fellelhetõ vise-
letbe öltözött lányokat és asszonyokat profi fényképész örökítette meg mûtermi
körülmények között. A projekt célja, hogy alapot adjon egy tudományos mono-
gráfia elkészítésének, amely a helyi népviseletrõl szólna. Az Egyesület még ke-
resi azt a szakembert, aki ezt a témát szakszerûen fel tudja dolgozni.

A közösség és a lokalitás építése, a generációk összekapcsolása, 
a társadalmi felelõsség és – hasznosság, valamint a társadalmi szolidaritás 
újrateremtése

Az idõs generáció önkéntes munkájának hasznosítása a társadalmi rein-
tegráció megerõsítését szolgálja. Az individualizálódó, inaktív életvilágokat a
szélesebb társadalom számára ismét hasznossá teszi. Az Egyesületen belüli be-
szélgetések, rendezvények (közös fõzés, kirándulások16) az aktív szervezett
szabadidõ-eltöltés kiemelt példái, amelyek vonzóvá teszik a tagsági státust a
tagoknak. Az iskolásokkal és a nagycsaládos szervezetekkel közösen szervezett
akciók is a generációk közötti társadalmi kötõdést és szolidaritást erõsítik. Ez
különösen annak a tényezõnek a figyelembe vételével tûnik fontosnak, hogy fa-
lun, vidéki kistelepülésen a generációk közötti szakadék egy fázissal késõbb vált
láthatóvá és problémává, mint a városban. Már szó volt róla, hogy a lokalitás új-
rateremtése itt a szomszédsági kapcsolatok újratermelésével is együtt jár, hiszen
az Egyesület tagjai zömében ugyanazon a településrészen laknak, tágabban ért-
ve egymás szomszédai. 

A helyhez (genius loci), a lokális történelemhez és hagyományokhoz, vala-
mint a helyi társadalomhoz kötõdés erõsítésében ugyanaz a közösségkép fogal-
mazódik meg: egy idealizált, hagyományos paraszti társadalom képe, amelyben
az idõs generáció nem csupán a tekintélyt birtokolta, de a közösségi élet irányí-
tásában tényleges döntéshozói szerepet is játszott.

Összegzés. Az egyesület sikereinek és kudarcainak okai

Az Egyesület sikereit elsõsorban az eredményezte, hogy képes volt pontosan
felmérni és megfogalmazni a szervezet és a tagok életcéljait. Hozzá tudtak járul-
ni a közösségi identitás és a valahová tartozás élményének megteremtéséhez és
erõsítéséhez. Tartalmas, közösségi szabadidõ eltöltési gyakorlatokat szerveztek.
Mindezt egy, a társadalom perifériájára került generáció, az idõsek társadalmi
szerepének újraértelmezésével és felértékelésével valósították meg. Sikeresen
gyarapították a különbözõ (szimbolikus, társadalmi, gazdasági és kulturális) tõ-
kefajtákat, jól konvertálták egyiket a másikba. Mindehhez a korszellem pontos
ismerete nyújtotta a hátteret. Hogy mégsem beszélhetünk maradéktalan sikerek-
rõl az Egyesület életében, s az elmúlt évben egyre több korábbi tag lépett hiva-
talosan is ki, s a Tápláló Szeretet 11 éven keresztül mûködtetett programja is
2019-ben abbamaradt, azt a következõ tényezõkkel magyarázhatjuk. A gazdasá-
gi tõke befektetése, mint a munka vagy a tagdíj, nem állt arányban a társadalmi
tõkében remélt haszonnal (az egyes tagok szintjén). Az Egyesület kínálta közös-
ség ígéretével szemben az egyéni szintû autonómia korlátainak megtapasztalá-
sa, a kötelezettségek túlsúlya a tagok együttmûködési hajlandóságát visszavetet-
te. Ráadásul, a magas átlagéletkor miatt a tagok egészségügyi és halálozási mu-
tatói is egyre kedvezõtlenebbé váltak. Az Egyesület számára a fennmaradás fel-
tétele a tagság és a tevékenység megújítása. Az utóbbi kihívásnak felel meg az,
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hogy 2020-ban a korábbiakhoz képest is kiemelt szerepet kapnak az iskolákkal
és a nagycsaládos szervezettel való együttmûködési programok. Az írás szerette
volna felhívni a figyelmet egy fontos, de a társadalomtudományokban talán el-
hanyagoltként kezelt kérdéskörre: a rurális társadalom gazdaság-, közösség- és
kultúraszervezésében egyre fontosabb szerepet kapó civil szervezetek, az NGO-k
tevékenységére. 
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