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I. Bevezetés

Csurgó,  a  belső-somogyi  kisváros  negyed  századdal  a  rendszerváltást  követően  összetett

problémákkal  küzd.  Gazdasági  mutatói  romlanak,  társadalma  ugyancsak  zsugorodik.  Ez  a

lassú  folyamat  immár  több  mint  egy  évtized  óta  zajlik  látványosan,  de  a  kiváltó  okok

korábban is ott lappangtak a település életében.1 Erősíti az erodálódás hatását az is, hogy a

probléma nem pusztán lokális  jellegű, mindinkább mikroregionális,  sőt nagyobb léptékben

megy végbe. Somogy megye és a Dél-Dunántúl is halmozottan hátrányos helyzetű területek.2

Kutatásom elindítója  a  fent  említett  hanyatlás  érzékelése  volt  és  az  a  tény,  hogy akarva-

akaratlan  magam  is  hozzájárulok  a  helyzet  romlásához.  Egyetemi  éveim  alatt  eleinte

gondoltam arra, hogy hazaköltözöm, de a nagyvárosban adódó jobbnak ítélt lehetőségek miatt

végül maradtam.  De hasonlót tapasztaltam ismeretségi körömben is, akik nem tértek vissza

szülőhelyükre iskoláik elvégzése után. Hazalátogatásaimkor láttam szülővárosom leépülését,

gyárak,  boltok  bezárását,  majd  kisvártatva  iskolák,3óvodák  összevonását,  a  csökkenő

gyermeklétszám, a költséges intézményfenntartás miatt. A demográfia romló képe a kistérség

településrendszerének  intézményi  szintjén  is  megmutatkozott,  néhány  aprófalu  teljes

funkcionális leépülésével, amely a helyi közigazgatás központosítását, közös önkormányzati

társulás  létrejöttét  eredményezte  Csurgón.  A kistérségi  gondok  azonban  a  központot  sem

hagyták  érintetlenül,  a  helyi  gazdaság  hanyatlása  felgyorsította  az  elvándorlást,  a  lokális

közösségek szétesését.    

A személyes tapasztalatok mellett az is vezérelt, hogy saját példámon túl megismerjem azokat

a további tényezőket,  amelyek  elköltözésre  ösztönzik a fiatalokat,  vagy legalábbis  azokat,

amelyek  nem tartják  vissza  őket  attól.  Közben  további  kérdések  is  felmerültek,  pl.  hogy

igazolhatóak-e megfigyeléseim, mely szerint a település és környéke egyszerűen nem képes

annyi  speciális  szaktudással  rendelkező  egyént  felszippantani,  amennyit  a  térség

humánerőforrása  biztosít,  illetve,  hogy  a  munkanélküliség,  vagy  a  lokálisan  jellemző,  az

1 Friss statisztikai felmérések eredményei alapján a Csurgói Kistérség nem tartozik bele az első 176 járásba a 
megtermelt GDP tekintetében, Rajta kívül másik megyei kistérség is uyganezt elmondhatja magáról, ami a 
kérdés komplexitását jelzi. Erről lásd bővebben:  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság-és Vállalkozási
Intézetének felmérése (forrás: http://www.gvi.hu/index.php/hu/research/showItem.html?id=404. 2014.08.09.)
2 A hátrányos  helyzetű,  mint  jelző  a  negatív  társadalmi  és  gazdasági  mutatójú  településeket  vagy  területek
jellemző  összegzés,  melyet  a  társadalomföldrajz  és  a  szociológia  is  alkalmaz.  Egy  adott  hely  vagy  terület
funkcionális és strukturális lemaradását jelzi egy másikhoz vagy az átlagoshoz képest. A társadalomkutatásban
ez személyekre illetve közösségekre is vonatkoztatható. 
3 Varga 2009,  70.
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országoshoz  viszonyítottan  alacsony  bérek4perspektívája  önmagukban  elegendőek  ahhoz,

hogy  bizonyos  generációk  jelentékeny  tömegben  vándoroljanak  el  szülőhelyükről.

Amennyiben a fentiek igazolhatóak, úgy felvetődhet az a kérdés is, hogy az elvándorlás vagy

a  maradás  köthető-e  nemhez,  életkorhoz,  iskolázottsághoz,  az  etnikai  hovatartozáshoz.  A

települések  térbeli  differenciálódását  célzó  vizsgálatok  is  megfigyeléseimhez  hasonló

következtetésre jutnak, nevezetesen hogy az alacsony fizetések, a munkahelyek hiánya miatt

az agilisabb fiatalok jó része fontolgatja, hogy elvándorol Somogy megyéből, mely amúgy is

szenved az erősödő „agyelszívástól”.5

A „másik oldalt”, vagyis az otthon maradókat vizsgálva viszont érdemes lenne megvizsgálni a

maradás  okait,  melyek  lehetnek  racionálisak  (gazdaságiak)  vagy  érzelmiek  (családi

koherencia,  közösségi  identitás  ereje),  vagy  éppen  külső,  objektív  tényezők

(„aluliskolázottság,”6 vs. „célorientált iskolázottság”7). Jelen tanulmányban a kutatás jelenlegi

állása miatt ez utóbbi nem kerül kifejtésre. 

A kérdéseket azonban nem lehet pusztán materiális alapokra helyezni, létezik a kérdésnek egy

kulturális  antropológiai  vetülete  is,  mely  az  identitás  formálódását  foglalja  magába.  A

gazdasági recesszió helyi szinten a közösség arculatát, a helyi lakosok életvilágát,8az egyén

sorsát  formálja.  A  csökkenő  bérek,  megszűnő  munkahelyek  folyamatos  hiányt  szülnek

nemcsak az emberek életében, hanem az őket befogadó közösségben is, mely végül kihat egy

adott település mindennapjaira is. A hiány az erőforrásokhoz való hozzáférésben mutatkozik

meg, nemcsak az individuum egzisztenciális szférájában. Csökken a fogyasztás, bezárnak az

üzletek; esik az életszínvonal, beszűkülnek az egyének lehetőségei; civilizációs betegségek, a

stressz,  a  depresszió  beszűrődik  a  hétköznapokba;  a  munka  elvesztése  vagy az  attól  való

félelem  migrációs  trendeket   indít  el  vagy  családok  szétesését  eredményezi  –  és  még

sorolhatnánk  azokat  a  gazdasági,  társadalmi  és  mentális  vetületeket,  ahol  az  egyének

4 KSH 2011
5 Kerese 2012, 14.
6 A pejoratív  jelentés  helyett  az  aluliskolázottságnak  inkább  olyan  terminusnak  tekintem,  amikor  valaki  a
képességei vagy egyéb külső okok miatt nem fejezi be iskoláit, vagy a tanköteles életkor betöltése után nem
tanul szakmát. A jövőképet tehát nem tudatos tervezés, családi, iskolai instrukciók formálják, hanem ez egyén
mentális, pszichés jellemzői, családi, közösségi mintája, tanult viselkedése befolyásolja. Ilyen esetekben egyfajta
„sodródás” jellemzi a fiatalt, a „majd csak lesz valahogy”- mentalitás alapján az éppen elérhető foglalkozások
minél  hamarabb  történő  betöltése  vagy  a  szociális  ellátás  hozzájutásához  való  reménye  irányítja.  Kutatási
eredmények  igazolják,  hogy ez a mentalitás a legalsó társadalmi  réteg újratermelésének  alapja,  ahogy ezt  a
legújabb felmérések is igazolják (ld. Osztálylétszám 2014 – felmérés MTA Tk és Gfk Hungária közös felmérése)
7 Célorientált  iskolázottságnak  tekintem,  amikor  egy  adott  település  foglalkoztatási  jellemzőit,  lehetséges
betölthető álláshelyeit figyelembe véve tanul valaki tovább, vagy szerez képzettséget, ismereteket, főleg azért,
hogy helyben elhelyezkedhessen.       
8 Husserl használja ezt a kifejezést a minket körülvevő, magától értetődő valóság szinonímájaként.  Husserl-t
idézi Ostyáni-Borély 2011, 6. 
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érintettsége megjelenik. A hasonló kihívásokra adott válaszok sokszor eltérnek, és ezeknek a

hátterében eltérő kulturális minták, tapasztalatok, a jövőbe vetett elvárások állnak.9   

Kutatásom aktualitását  részben az is adja, hogy az általam is  megtapasztalt,  évtizedek óta

lassú  de  fokozatos  elvándorlás  felpörgött,10Magyarország  perifériáján  statisztikailag  is

mérhető, negatív előjelű folyamattá érett. Ma már közhellyé vált, de kutatások is igazolják,

hogy  vannak  olyan  perifériái  Magyarországnak,  ahol  a  leszakadás  visszafordíthatatlannak

tűnik.11  

Másik apropója, hogy csaknem negyed évszázada annak, hogy lezajlott a  rendszerváltásnak

nevezett  bonyolult  társadalmi-gazdasági-jogi  eseménysorozat,  mely  ma  is  meghatározza

életünket, jövőnket, lakóhelyünk fejlődését vagy hanyatlását. Továbbá 25 éve annak is, hogy

Csurgó városi rangját visszanyerte. Kellő távolságba kerültünk ahhoz is, hogy számot vessünk

az azóta eltelt idővel, a kialakulóban lévő társadalmi trendekkel és az összefüggő gazdasági

folyamatokkal. 

Amikor  Csurgó  demográfiai  folyamatairól,  tágabb  értelemben  a  társadalom  jelenkori

vizsgálatáról  értekezünk,  nem  lehet  kiemelni  a  kutatás  tárgyát  annak  gazdaságtörténeti,

néprajzi,  földrajzi  kontextusából,  de  még  a  politikaiból  sem.  Mindezeket  organikus

rendszerként  kell  vizsgálni.  Következésképpen  a  helyzetkép  felállításához  az

interdiszciplináris  szemléletet  alkalmazása  elengedhetetlen,  mert  véleményem  szerint  a

társadalomkutatásban, főleg ha az a jelenkor kutatására fókuszál, nem lehetséges elválasztani

egymástól  az  antropológia,  a  szociológia,  a  történelemtudomány,  a  földrajz/emberföldrajz

diszciplínák kutatási módszereit.

A statisztikai adatok biztos támpontot adnak egy feltételezéshez, ám mindig egy adott trend

jellemzőinek  utólagos  rögzítéséről  szólnak.  Amennyiben  viszont  ezekhez  a  statikus

adatokhoz  hozzáadjuk,  a  kérdőíves  felmérésekkel  és  interjúkkal  alátámasztott  szubjektív

értékítélet-vizsgálatok eredményeit, azok előrevetíthetik demográfiai trendek alakulását.

Antropológiai  kutatásom fókuszába  éppen  ezért  az  emberi  tényezőt  állítom,  a  szubjektív

értékítéletekből  táplálkozó  döntéseket,  a  kognitív  térszemléletet  vetem össze  a  statisztikai

adatokkal  és  tendenciákkal.  Összefüggéseiket  vizsgálom,  mert  arra  a  kérdésre  keresem a

választ, hogy milyen társadalmi-gazdasági tényezők együttállására van szükség ahhoz, hogy

az egyén kilépjen időlegesen vagy hosszabb távra saját  közösségéből,  hátrahagyja családi,

9A kosellecki értelemben vett tapasztalattér az egyén a jövőbeni célok megvalósítása (elváráshorizont) érdekében
hozott, a múlt történéseire alapozott döntéseinek szubjektív hátterét takarja. Ld részletesen Koselleck, 1989. 34-
42. 
10 TÁRKI- migrációkutatás. http://www.tarki.hu/hu/news/2013/kitekint/20130220_migraciot_tervezok.html 
(2014.06.10.)
11 Kerese Uo. 
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baráti kötelékeit, megszokott környezetét. Meglátásom szerint a külső-belső kihívásokra adott

egyedi  válaszok (munkamigráció/ingázás,  elvándorlás,  visszaköltözés  szándéka,  stb.)  hűen

tükrözik a lokális  identitás  egyes  vetületeit,  az iskolázottságot,  alkalmazkodóképességet,  a

rugalmasságot,  a  kapcsolathálók  jellemzőit,  miközben  indirekt  módon  utalnak  a  Belső-

Somogy gazdasági leszakadására és társadalmi eróziójára irányuló mentális képre. 

A  kutatás  által  vizsgált  szubjektív  helyzetértékelések  így  arra  is  alkalmasak,  hogy

megrajzolják  Csurgó  helyét  saját  mentális  térképükön,12ezáltal  mintegy  jelezve  (anyagi,

kulturális)  preferenciáik  és  a  település  adottságai  közti  egyezéseket/különbségeket  is,

előrevetítve ezzel a jövőbeni hazatérést vagy a végleges távolmaradást.

II. Kutatási módszerek ismertetése, a tanulmány felépítése

A kutatás célkitűzése rávilágítani arra az összefüggésre, mely Csurgó lakosságának az elmúlt

huszonöt évben történő csökkenése és a romló gazdasági mutatói között fennáll.  Részekre

bontottam  a  vizsgálathoz  alkalmazott  tudományos  módszerek  révén  elért  eredmények

ismertetését.  Elsőként  a  szekunder  források  felhasználásával  bemutatom  a  település

társadalom- és gazdaságtörténeti, valamint mikrotörténeti hátterét, majd a rendelkezésre álló

statisztikai  forrásadatok  elemzésével  vázolom  Csurgó  társadalmi  és  gazdasági  mutatóit.

Ezeket  országos,  regionális  és  megyei  összehasonlítás  keretében  vizsgálva  rámutatok  a

település  és  kistérségének  (járás)  gazdasági  és  infrastrukturális  elmaradottságára,  mint  a

demográfiai trendekre hatással lévő faktorokra. 

A fennálló összefüggések ismerete „háttéranyagot” biztosít a primer forrásanyag, az egyszerű

kérdőívek eredményeinek elemzéséhez. (Továbbá, nem elhanyagolható módon utal a település

valós helyzete és az adatközlők Csurgóról kialakult mentális képe közti különbségekre is.) 

A  survey-jellegű  kérdőíves  kutatás  a  település  társadalmát  érintő  általános  folyamatok

bemutatására alkalmasak. A társadalmi, korosztályi, etnikai csoportokhoz köthető specifikus

jelenségek részletes analízisére egyéni mélyinterjúk elkészítése után lesz lehetőség. A kutatás

jelenlegi állása nem teszi lehetővé, hogy a részletek megismerését biztosító egyéni interjú-

elemzések eredményeit  közöljem, így arra sem vállalkozhatom, hogy a lehető legszélesebb

szempontrendszer szerint mutassam be a migrációt kiváltó okokat. Ugyanakkor a kérdőívek

már a feldolgozottság jelenlegi szintje mellett is alátámasztják a fentebb leírt feltevéseimet,

nevezetesen, hogy a speciális tudás vagy az agilitás, illetve a helyi munkaerőpiaci tartalékok,
12 A mentális (kognitív) térkép kialakítása során az emberek a térre vonatkozó információkat megjegyzik, 
lekódolják, elraktározzák, majd előhívják. A térbeli valóság tudati leképeződése. Ferencz Gábor idézi Roger M. 
Downs és David Stea-t . Ld. Ferencz 2012, 68.  
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valamint részben a település adta lehetőségek alacsony foka erősen befolyásolta a válaszadók

elköltözését, tartós távollétét, és a városról alkotott véleményét.   

A felmérés  eredményei  a  szubjektív  elégedettséggel  foglalkozó  KSH-elemzés  és  somogyi

diákok  lakóhelyüket  és  kilátásaikat  érintő  értékítélet-vizsgálat13összevetésével  megyei,

valamint  a  hasonlóan halmozottan  hátrányos  helyzetű  bódva-völgyi  települések  társadalmi

helyzetét vizsgáló kutatások14 révén országos kontextusba helyezem. Így lehetőséget nyílik a

különböző generációs és térbeli sajátságok összevetésére is. A kutatások egy része feltételezi,

hogy  a  diákok  saját  lakókörnyezetük  lehetőségeikről  alkotott  szubjektív  véleménye

befolyásolja jövőbeli döntéseiket, illetve hogy azzal előre vetíthető néhány jövőbeli változást

is.  Ugyanezen  az  analógián  valószínűsíthetjük,  hogy  az  aktív  korú  (munka)migránsok

szubjektív értékítélete is lehetőséget ad bizonyos folyamatok megjósolására.    

A  térbeli  szemlélet  mellett  időbeli  határvonalakat  is  felrajzolhatunk  a  település

mikrotörténelmében. Fontos tisztázni a privatizáció és a kárpótlás helyi szinten érvényesülő

hatásait  –  melyek  döntő  hatással  voltak  a  helyi  társadalmi  differenciálódásra,  a  helyi  elit

kialakulására és térnyerésére –, az EU-csatlakozás hozadékát, valamint a 2008-as gazdasági

válságot, amik országos átfogó trendeknek megfelelően helyben is éreztették hatásukat.

„Passzív adatközlő és netes válaszadó” – új lehetőségek a kutatás célcsoportjának hatékony

bevonására

Az adatközlők által reprezentált minél szélesebb célcsoport bevonása, és a kitöltött kérdőívek

lehető  leggyorsabb  feldolgozhatósága  miatt  internetes  felületeket  használtam  fel  mind  a

kapcsolatfelvétel  csatornájaként,  mind pedig  az egyszerű  lekérdezés  megvalósításához.  Az

egyik  népszerű  közösségi  oldal,  a  Facebook  kiválóan  alkalmasnak  bizonyul  a

kapcsolatfelvételhez,  hiszen  az  közösségből  kilépők  nagy hányada  előszeretettel  használja

kapcsolattartásra  ezt  a  webes  felületet.  A  kapcsolatkialakítás  („ismerősnek  jelölés  és

elfogadás”)  számos  lehetőséget  nyit  meg  a  kutatás  számára,  ami  a  hagyományos

lekérdezéshez  képest  megkönnyíti  a  munkát.  Az  Facebook-profil  tulajdonos  a  „bejelölés”

elfogadásával,  azaz  az  ismerős  státusz  megszerzésével  ugyanis  feljogosít  arra,  hogy  a

bizonyos információ a tulajdonos adatlapjáról látható legyen számunkra. Az „ismerős” tehát

kvázi „passzív adatközlővé” válik a kapcsolatfelvétellel, vagy a felkérés elfogadásával.  15Az

13 Kerese Uo.
14 Ostyáni – Borbély 2011.
15Alapvető információk válnak láthatóvá számunkra a passzív adatközlőtől, melyek felhasználását a tulajdonos
szabályozhatja, és amelyeket a törvények szigorúan védenek.
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adatlapok a kutatáshoz felhasználható adatokat hordoznak olyan, a kutatás által megcélzott

ismereteket tesz láthatóvá a passzív adatközlőkről,  mint a születési  hely, lakóhely, korábbi

lakóhelyek, iskolázottság, munkahely, vagy éppen kapcsolati hálók, közösségi aktivitás. Ezek

elemzése  fontos  információkat  hordozhatnak  a  profil  tulajdonosáról.  Nem  lehet  azonban

figyelmen  kívül  hagyni  azt  sem,  hogy  az  internetes  felületen  megjelölt  adatok  nem

egyenértékűek  a  valós,  statisztikai  módszerekkel  felvételezett  adatokkal,  továbbá  a  valós

idejűség  is  megkérdőjeleződhet.  Előfordulhat  ugyanis,  hogy  az  adatközlő  már  évek  óta

külföldön  dolgozik,  mentálisan  is  adaptálódott  a  migráns  életmódba,  ugyanakkor  jogi

értelemben és statisztikailag még mindig szülőhelye társadalmának része. 

A kapcsolatfelvétel adta információszerzési lehetőségek mellett a közösségi oldal a kérdőív-

kitöltés folyamatát is leegyszerűsítette.16 Az önkéntes válaszadásból adódó negatív attitűdök

dominanciájának elkerüléséhez a célzott  életkor  és társadalmi  réteg-csoportok lekérdezését

tartom alkalmasnak. Ezáltal nemcsak azok véleményét ismerhetjük meg, akik valamilyen –

legtöbbször negatív – érzelmet akarnak kivetíteni egykori településükkel kapcsolatban, hanem

lényegében szabályozható az életkori csoportok részvétele is, növelve a reprezentativitást.    

A kutatás nem lehet teljes Csurgó demográfiai folyamatainak alakulását és a velük összefüggő

gazdaság/társadalomfejlődést illetően, hiszen előadásomban csak az elvándorlók véleményét

mutatom be, és azt sem reprezentatív módon. Csak részben lehet „megjósolni” a települést

érintő társadalmi trendeket, ha az otthonmaradókat nem kérdezzük meg. Kutatásom ezért nem

lehet teljes egy átfogó vizsgálat nélkül, mely az aktív korúak helyzetét és kilátásait, valamint a

diákok  szubjektív  véleményét  állítja  a  fókuszba.  A kutatás  további  szakaszaiban  ezért  a

helyben maradók körülményeinek és attitűdjének vizsgálatát tartom elsődleges célnak. 

III. A kutatás gazdasági, társadalmi és történeti kontextusa 

Gazdaság és társadalom viszonya a történelem és hagyományok tükrében

Somogy megye a földrajzi pozíciója ellenére az ország legszegényebb megyéi közé tartozik:

az egy főre jutó GDP-je 63,6%-a az országosnak, az jövedelmi viszonyai pedig a 2008-as

országos átlagnál 13%-kal, 2013-asnál már több mint 20%-kal volt kevesebb.17 Nemzetközi

kitekintésben  pedig  most  már  huzamosabb  ideje  Dél-Dunántúlt  –  másik  három  magyar

16 A kérdőív elkészítéséhez és elemzéséhez a Google Űrlap alkalmazást használtam. 
17 KSH 2011
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régióval egyetemben – az Európai Unió 20 legszegényebb régiója között tartják számon.18 Az

országostól  elmaradó  értékek okai  nem új  keletűek  és  egymással  összefüggő tényezőkből

épülnek fel. A hátrányos helyzetben lévő térség alapvető jellegzetessége, hogy az állapotból

való kitörés lehetősége sem a térség, sem társadalma számára önerőből nem lehetséges. Belső

koherenciája  nem  elég  erős  a  közösség  megújulásához,  ezért  külső  intervencióra  lenne

szükség,  melyet  szakszerű  tudományos  kutatások  alapján  kellene  megalkotni.19 A romló

tendencia irányváltása azonban hatékony beavatkozások hiányában egyelőre várat magára.

Csurgó és  kistérsége ma,  ha lehet,  még a megyei  összehasonlításban is  az utolsók között

kullog.   A gazdasági  pozíciójának  erőteljes  romlása  még  intenzívebben  kihat  társadalmi

mutatóira:  népessége  az  országos  érték  háromszorosával  –  25 év  alatt  16%-kal  csökkent,

miközben  a  népmozgalmi  mutatók  (természetes  fogyás)  az  országos  érték  alig  60%-a

ugyanezen időintervallumban,  ez a  számok nyelvén azt  jelenti  hogy a kistréség 18,6 ezer

lakosa a természetes fogyás és az elvándorlás  következtében 2020-ra mindössze 14 ezerre

csökkenhet, amennyiben a természetes fogyás mutatói nem romlanak.  Ez még rosszabb képet

mutat a csurgóinál,20 de egyben kihatása is lesz rá valószínűleg. 

A szociális helyzet jelenlegi állapotát a természetes elöregedési folyamatok mellet a szellemi

erőforrások  állapota  is  tükrözi.  A Csurgói  Kistérségben  lakosságának  közel  tizede  nem

rendelkezik alapfokú végzettséggel sem, ugyanakkor 23%-uknak van érettségije, ami 0,5-1%-

kal magasabb a hasonló helyzetű régiós kistérségek adatainál. 

A foglalkozatási  viszonyok rosszabbodó tendencia mellett  kedvezőtlenek,  a kistérség aktív

lakosságának közel egyharmada dolgozik csak, és 15-20% közötti a munkanélküliségi ráta, a

munkakereső  aránya  pedig  a  térségből  kiemelkedő  Csurgó  esetében  is  mintegy  20%.  A

kistérség gazdaságilag aktív társadalma számára nagy kihívást jelent, hogy közel harmaduk

ingázik,  és a munkába bejáróknak is kicsivel több, mint  egyharmada (2008-ban 770 fő) a

kistérségen túlra. Csurgón ekkor még az ingázás különbözete +110 fő volt.21 

Annak ellenére, hogy Csurgó a Budapest – Dombóvár – Gyékényes vasúti fővonalon fekszik,

a csökkenő vasúti  járatok,  illetve a rossz minőségű alsóbbrendű útvonalkapcsolat  miatt  az

18 Eurostat 2013. illetve Táncos 2010, 411.
19A társadalomkutatás  hasznosíthatóságát  és  alkalmazhatóságát  bizonyítja  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei
Pedagógiai  Szakmai,  Szakszolgálati,  Közművelődsi  és  Sportintézet  az  ÚMFT TÁMOP 3.2.3.  konstrukciója
keretében  a  Miskolci  Egyetem  kutatói  és  hallgatói  által  készített  Hagyomány  –  Tehetség  –  Korszerűség
elnevezésű  kutatás,  mely  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű   Szalonna,  Szendrő  és  Szendrőlád  társadalmát
vizsgált azzal a céllal, hogy az empirikus tapasztaltok eredményeit felhasználják a települések életvezetési és
integrációs programjai megalkotásához. Ld. Ostyáni – Borbély 2011.
Illetve Bánlaky-Bokor-Tóth 1999, 161-162.
20 KSH 2011 
21 Komplex felzárkóztató programok elkészítése a leghátrányosabb helyzetű térségekben című, a csurgói 
kistérség számára elkészített tervdokumentum  (forrás: http://www.terport.hu/webfm_send/2523. 2014.07.10.). 
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utóbbi évtizedben a települést elkerülik a befektetők.22 A rendszerváltás környékén egy rövid

időtől eltekintve, a település helyzetét az utóbbi két évtizedekben a tartós regresszió szóval

jellemezhetjük. 

Az elmaradottságot kiváltó tényezők komplex értékelése

Ha  a  jelenlegi  helyzet  megértéséhez  szeretnénk  közelebb  kerülni,  két  fontos  aspektust,

településföldrajzi  és  településtörténeti  tényezőket  emelhetünk  ki:  Csurgónak  helyet  adó

Somogy megye településhálózata mindig is gyér szövetű volt, ami összefüggésben van azzal a

ténnyel is, hogy a terület infrastrukturális jellemzői igen kedvezőtlenek: már a térszerkezeti

fejlődés  korai  szakaszától  kezdve  minden  fontos  tranzitútvonal  a  határterületeken

húzódott.23Csurgó az országos és regionális térszerkezetben és a munkamegosztásban betöltött

szerepe jelentős mértékben meghatározta a gazdaság mennyiségi és minőségi jellemzőit, ez

azonban csak nagyobb kontextusban értelmezhető.

Általános település-földrajzi értelemben a település egy adott természeti környezetben, annak

elemeivel szoros kölcsönhatásban lévő társadalmi, gazdasági és infrastrukturális komplex. Az

egyes  szférák  közötti  kölcsönhatás  erőssége  és  komplexitása  alapján  különíthetők  el  a

településtípusok.24 

A települések  a  termelési  technológia  fejlődésével,  főként  az  urbanizáció  hatására  egyre

szorosabb  kapcsolatba  kerülnek  egymással,  viszonylagos  önállóságukat  elvesztik.  Ez  a

hierarchikus konstrukció a településrendszer, melyben az egyes elemek kohéziós ereje annál

erősebb,  minél  magasabb  a  termelőerők  és  az  urbanizáció  fejlettségi  szintje.  A

településrendszer  fejlettsége  tekintetében  Magyarország  tágabb  kelet-közép-európai

kontextusban a mezőny első felében található.25 

A települések és rendszerük fejlődésében a történelem során más-más tényezők domináltak.

Míg a prehisztorikus időkben a vízközeli, de ármentes, művelhető, illetve építőanyaggal jól

ellátott  területek  benépesülése  volt  a  jellemző,  addig  a  termelőerők  fejlődésével  a  jó

földminőség,  az  ásványkincsekben  való  gazdagság,  továbbá  a  kedvező  infrastrukturális

helyzet  kapott  nagyobb  hangsúlyt.  Összefoglalóan,  a  technológiai  fejlettség  színvonala  a

település környezettől való függését eliminálja. 

22 Az egyetlen kivételt egy hátrányos helyzetűeket alkalmazó budapesti székhelyű cég képezi.
23 Kerese 2012, 6. 
24 Bánlaky-Bokor-Tóth 1999, 7.
25 Uo. 8.
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A településfejlődés Kárpát-medencei alakulásában fontos kiemelni olyan társadalmi-politikai

intervenciókat  is,  mint  a  magyar  (egyházi-állami)  intézményrendszer  kialakítása  és

megszilárdítása.  Az állami struktúra fontos pilléreiként számon tartott  települések jogainak

adományozása,  kereskedelmi  utak,  vámszedő-  és  vásártartó  helyek  kialakulása  egyaránt  a

térszerkezeti fejlődés részének tekinthető.

A településrendszer  fejlődését  befolyásoló  tényezők  között  egyértelműen  fontos  szerepet

töltött be a török hódoltság időszaka, a végvárrendszer hálózatnak kiépítése, illetve egyfajta

település-megerősítés miatt. Az ellenséges birodalmakat elválasztó vonal a Kárpát-medencei

térszerkezetben kialakuló területi különbségeinek határterületeit jelölte, napjainkban pedig az

egyes régiók fejlettségi differenciát reprezentálja.  Ugyanakkor a településhálózat minőségi és

mennyiségi  jellemzőinek  területi  eltéréseinek  is  alapja  lett:  az  addigra  kiépült  aprófalvas

településrendszer a hódoltsági területeken gyakorlatilag megszűnt, egyes részeken ideiglenes

formációk, míg máshol (Alföld) felduzzasztott városok hálózata képződött.26 

A XVIII-XIX. században alakultak ki a településrendszer  sűrűségének területi  differenciái,

melyet a táji-földrajzi adottságok és történelmi eseményeken túl, funkcionális különbségek is

egyre  inkább  befolyásoltak.  Megnőtt  a  piacok,  az  azoktól  való  távolság,  valamint  a

közlekedési útvonalak szerepe, mely különösen a XIX. század második felében felgyorsuló

vasútépítés  által  generált  csomóponti  települések  dinamikus  fejlődésében  érhetők  tetten.

Ugyanennek  a  századnak  az  utolsó  harmadában  kiépülő  modern  polgári  közigazgatási

rendszer a közigazgatási funkciót elnyerő települések kiemelkedését hozta.

A  Kárpát-medencei  településrendszer  máig  ható  legnagyobb  traumáját  a  trianoni  döntés

okozta:  a  már  kialakult  vonzáskörzeteket,  infrastrukturális  hálózatokat,  társadalmi

kapcsolatrendszereket  csonkította  meg,  vagy  metszette  át.27 A  „gyógyulást”  a

településföldrajzi struktúra és a társadalmi kapcsolatok számára a határok megnyitása és az

átkelés liberalizációja sem tudta maradéktalanul helyreállítani. 

Társadalmi mobilitás hatásai a településszerkezetre

Az ország Európa perifériáján helyezkedik el, településrendszere a történelmi és tájföldrajzi

adottságok miatt is a polgárosult nyugati országokhoz hasonlítva sokkal gyérebb, mely főként

mezőgazdaságra  épülő  gazdasága  következménye.  A  XX.  század  második  felének

urbanizációs  folyamata  erősen  átpolitizált  miliőben  zajlott  le,  célja  egyértelműen  az  ipar

26 Uo. 9.
27 Uo. 11.
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felfejlesztése volt, melyhez elengedhetetlen volt a korábban a mezőgazdaságból élő munkaerő

tömeges mobilizálása.  Ezzel  párhuzamos folyamatok zajlottak a mezőgazdaság nagyüzemi

átszervezése  –  a  földtulajdon  államosítása  –  keretében,  mely  során  a  rurális  térségekben

munkaerő felesleg lépett fel. Az ipari térségek felé történő áramlás a modernizáció felé való

nyitást is jelentette egyben (összkomfortos lakások), mely társult az újonnan létrehozni kívánt

ipari  gócok  infrastrukturális  fejlesztésével.  A korábban  kialakult,  az  agrárium  termelési

struktúrájához igazodó településhálózat, az évszázados gazdasági kapcsolatrendszeren alapuló

– és a természeti környezettel  szimbiózisban fungáló – mezővárosi urbanizáció és paraszti

polgárosodás folyamatai  megrekedtek.  A fővároson kívüli települések tervszerű fejlesztése,

különböző  szinteken  kialakuló,  centrális  szerepköröket  betöltő  városok  hierarchikus

berendezkedését idézte elő.28 A nagyarányú – ideologizált – városi fejlődés következtében az

államszocializmus  kezdeti  időszakban  meglévő  54  város  alig  harminc  év  alatt  94-re

emelkedett. Ennél fontosabb kiemelni azonban, hogy míg a magyar lakosság alig több mint

egyharmada (37%) élt városokban az időszak elején, és 63%-a falvakban, addig a tárgyalt

periódus végére – a 80-as évek küszöbén – már a városlakók képviselték az összlakosság

53%-át. Mivel a falvak száma lényegében állandó volt  – kicsit  több mint 3200 –, viszont

csökkent  részesedése  az  országos  lakosság  arányait  illetően,  csak  idő  kérdése  volt,  hogy

mikor kezdenek demográfiai értelemben hanyatlani. Az 1970-es évektől kezdődően, de igazán

szembetűnően már egy évtizeddel később erőteljessé válik az aprófalvasodás folyamata.29 Az

1971-ben  elfogadott  Országos  Településhálózat-fejlesztési  Koncepció  különbséget  tett

országos  jelentőségű  központok  és  a  többi  település  között,  mely  utóbbiak  közti  sorrend

felállítását a megyei tanácsok hatáskörébe vonta. Ezzel a centralizált modellel alapozták meg

a fejlesztési források hierarchizált redisztribúciós rendszerét,30 halálra ítélve a rangsor legalján

elhelyezkedő, elszegényedő és funkcióját veszítő településeket. 

Csurgó 1971-as  leminősítése  alsófokú központtá,  nem csak a  járási  székhely  funkcionális

kötelezettségeivel  járó  feladatkört,  hanem kevesebb  központi  fejlesztési  forrást,  és  kisebb

döntési  autonómiát  jelentett,  a  kistérség  viszonylatában  pedig  azt,  hogy  a  hagyományos

települési vonzáskörzet belső dinamikája átmenetileg megváltozott.

  A terv  tarthatatlanságát  bizonyítja,  hogy  az  OTK-t  először  enyhítették,  majd  1984-ben

hatályon kívül  helyezték (16.o.).  A várossá nyilvánítások következő hullámai  1990-re 165

várost  eredményeztek  –  ezzel  fordítottan  arányosan  2904-re  csökkent  a  favak  száma  –,

28 Ez különösen igaz volt a Dunántúli településhálózatra, mely erősen hierarchizált felépítéssel rendelkezett. 
29 A települések több mint felének lakossága ezer főt nem haladja meg. (ld. Bánlaky-Bokor-Tóth 1999, 7.)
30 A megyei tanács döntéshozatali hegemóniája miatt a székhelyeken magas arányú forráskoncentráció volt 
jellemző, mely a népesség koncentrációban is éreztette hatását. 
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mellyel az össznépességből csaknem 62%-ot hasítottak ki, miközben az aprófalvasodás egyre

gyorsuló ütemben zajlott.              

Napjainkra a településállomány polarizálódott, egyrészt növekedett a városok koncentrációja,

másrészt  pedig  csökkent  a  falvak  és  lakói  száma,  együttesen  az  ország  és  a  társadalom

életében betöltött funkciója.  

A településrendszer területi átalakulása

A  Kárpát-medencében  tapasztalható  településhálózat-fejlettségi  eltérések  évszázadokon

keresztül  tartó  szerves  fejlődés  következményeképpen  alakultak  ki,  mely  egyébként  az

Európában  is  kézzel  fogható  centrum-periféria  viszonynak  megfelelő  differenciáltságot,

fejlettebb nyugati és fejletlenebb keleti területeket jelent. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a

fejlődés  fázisai  a  keleti  országrészben  később  mentek  végbe.  A  nyugati  innovációk

terjedésének  hagyományos  keleti  iránya  mellett  a  magyarázat  a  korábban  már  említett

speciális Kárpát-medencei történelmi tényekben is keresendő, ami a Dunántúl esetében észak-

déli interregionális differenciák megalapozójává vált; továbbá területi-környezeti – és vele a

társadalmi fejlettségbeli – adottságoktól is függött. Ehhez járult hozzá a főváros, Budapestnek

hagyományosan és kikerülhetetlenül a centrális szerepe, mely az egész térségre kiterjed, és

amelybe  a  legfőbb  közlekedési  folyosók  összpontosulnak.  Tőle  távolodva,  sugár  irányba

tartanak az útvonalak  a szomszédos országokba  központ körüli vonzáskörzetben intenzív,

míg   attól  távolodva  lazább  szerkezetű  településrendszer  alakult  ki.31 A  térszerkezet

pókhálószerű  felépítése  a  településfejlődési  folyamatok  vázát  is  reprezentálják.  A

szerkezetsűrűség  a  központi  vonalaktól,  illetve  a  gócoktól  (térségi  központok)  való

távolsággal  fordítottan  arányosan  csökken,  kevesebb  településsel  ellátott,  még  kisebb

központokkal rendelkező  térségeket kialakítva az országban, ami az innováció és a fejlődés

diffúzióját  (centrumtól  a  periféria  felé)  és  szintjét  is  befolyásolta.  Az  infrastrukturális

viszonyok  ezzel  szintén  a  települések  differenciálódásához,  a  történelem  során  kialakult,

földrajzilag  és  környezetileg  meghatározott  központok  és  vonzáskörzeteikben  található,

kevesebb funkciót betöltő települések hierarchia megerősödéséhez vezetett. A piramis tetején

–  fizikai  értelemben  is  –  megkerülhetetlenül  áll  Budapest,  alatta  helyezkednek  el

régióközponti  szerepkört  betöltő  városok,  a  megyeszékhelyek  (ebből  kiemelkednek  a

részlegesen regionális szerepkörrel rendelkező városok, illetve azok, amelyek népességük és

gazdasági/infrastrukturális  jelentőségük  miatt  fontosak,  pl.  Győr,  Nyíregyháza),  közép-  és

31 Bánlaky-Bokor-Tóth 1999, 19.
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kisvárosok,  illetve  a  falvak  (óriás-,  közép-,  aprófalvak).  Utóbbiak  lényegében  a  központi

szerepkör  nélküli  kategóriát  alkották,  mely  a  kor  településfejlesztési  forráselosztásnál  is

döntőnek bizonyult.

 A spontán fejlődés során kialakult térszerkezet küldő beavatkozás nélkül rekonstruálódik.32

Az  OTK  bevezetésével  azonban  nemcsak  a  központi  szerepkörű  települések  részesültek

előnyösebb elbírálásban, hanem a több olyan is volt, amely gazdasági okokból vagy egyéb

megfontolásból  magas  fejlesztési  forrásokat  kapott,  csakhogy  ezek  túlnyomó  része  nem

rendelkezett  hagyományosan  sokoldalú  kapcsolatrendszerrel  a  munkamegosztás  terén.  A

rendszerváltás  után  tipikusan  ezek  voltak  azok  a  települések,  amelyek  iparáguk

szerepcsökkenésével  strukturális  válsággal  néztek  szembe,  és  megindultak  lefelé  a  lejtőn

először gazdasági, majd társadalmi értelemben.    

A területi  munkamegosztás rendszerében az eltérő szintű központi  szerepkörrel  rendelkező

települések  vonzáskörzetei  is  a  centrum-periféria  alapon szerveződő textúrát  követi  annak

minden  következményével.  A  távolabb  eső  települések  mind  funkcionálisan,  mind

gazdaságilag, mind pedig a közösségi újratermelődés tekintetében hátrányba kerültek. Míg a

központi,  illetve  ahhoz  közeli  településeken  ipari,  mezőgazdasági,  szolgáltatóipari

koncentráció  megy  végbe,  addig  a  laza  szövetű  távolabbi  településhálózat  elemeiben

funkcionális  és  társadalmi  kiürülés  figyelhető  meg.33 A megélhetés  és  jobb szolgáltatások

reményében periféria-centrum irányú migrációs trendek indulnak meg,  fokozva a központi

szerepű  települések  körüli  agglomerációk  kialakulását,  távolabb  pedig  a  falvak

elnéptelenedését. A hátrányos helyzetű térségekből elmenekül az értelmiség, és az agilisabb

munkaerő,34 így a szellemi erőforrás fontos bázisai apadnak ki, a megújulni (talpon maradni

képes)  helyi  termelőerő  és  az  innovációt  megteremtő  rétegek  olyan  munkakörnyezetet

keresnek maguknak, ahol szellemükre és leleményükre szükség és fizetőképes kereslet van.

Ezek pedig egyértelműen a nagyobb, funkcionálisan sokszínűbb, és gazdaságilag sokoldalúbb

települések, a főváros, vagy az alacsony bérigényű vendégmunkásra váró nyugati országok.

Mindeközben  azok  a  települések,  amelyek  elszenvedői  az  elvándorlásnak,  az  alvó  és

tetszhalott falvak olyan gazdasági pályára állnak, amiből önállóan nem tudnak fennmaradni,

központi forrásokra lesznek utalva. Társadalmuk helyben megmaradt tagjai főleg a nyugdíjas

korosztályból, gazdálkodókból (őstermelőkből), a helyi elit néhány tagjából és kevés állami

alkalmazottból  áll  majd,  a  jelentős  arányú  munkanélküli  vagy  közfoglalkoztatott  mellett.

Azok a települések, ahol a lakosság jelentős hányada szociális ellátásokon illetve segélyeken

32 Uo. 22.
33 Uo. 35.
34 Uo. 65.

14



él, tovább élteti azt az államszocializmusból ismert paternalista rendszert, mely állandóan az

állami beavatkozásra/gondoskodásra vár, és amely önnön társadalmi-gazdasági megújítására

nem képes.   

Csurgó  térségének  hátrányos  helyzete  mögött  húzódó  kiváltó  okok  a  fent  kifejtett

gondolatmentenke megfelelően számos tényező következménye. A korábban megfogalmazott

konkrét történelmi okok mellett  előtérbe kerül egy a térszerkezeti  sajátságokból fakadó is,

nevezetesen hogy hagyományosan két eltérő történelmi régió határterületén fekszik,35szinte

beékelődik  az eltérő  kultúrájú  és  etnikumú horvát  és  a  dunántúli  közé.  A trianoni  döntés

következtében  –  amint  azt  már  fentebb  leírtam  –  ez  a  déli  irányú  interregionális

kapcsolatrendszer  nemhogy pusztán korlátozódott,  hanem az ellenséges  államközi  viszony

miatt  szinte  megszűnt.  Ezzel  egyszerre  nemcsak  a  hagyományosan  működő  kereskedelmi

kapcsolatok, de a társadalmiak is csorbát szenvedtek. 

Csurgóra  a  dél-dunántúli   intraregionális  munkamegosztásban,  illetve  területi  (települések

közötti hierarchián alapuló) függőségi viszonyban a dichotómia a jellemző a modern polgári

közigazgatás  kialakítása  óta  egészen  napjainkig.  Hagyományosan  Nagykanizsa

vonzáskörzetéhez  tartozott  egykor  és  most  is  annak ellenére,  hogy Somogy-megye  része,

tájföldrajzilag  Belső-Somogy  központja.  Nagykanizsához  –  vagyis  azon  keresztül  az  ÉK-

DNy-i országos (Kárpát-medencei)  jelentőségű útvonaltól  – alig 30 km a távolság,  míg a

megyeszékhely, Kaposvár esetében annak több, mint  kétszerese (kb. 72 km). Kézenfekvő,

hogy  a  munkamegosztásban  és  a  hétköznapok  szintjén  is  szorosabb  kapcsolat  alakult

Nagykanizsa és Csurgó között, annak ellenére, hogy a közigazgatás,  a megyehatárok által

nehezített  (vasúti)  közlekedés  a  megyeszékhelyhez,  illetve  a  közeli  Nagyatádhoz,  mint

korábbi járási központ (egészségügyi, közúti közlekedés) kötötte.

Infrastrukturális  helyzetét  a  következőképpen  jellemezhetnénk:  megközelíthetősége  erősen

kettős  képet  mutat,  mivel  az  adottságok  megvannak,  de  a  kihasználtság  alacsony  fokú.

Közúton az utak rossz állapota miatt Csurgó nehezen megközelíthető, a kistérséget is csak

egy, a 61. számú (Kapsovár-Nagykanizsa) főközlekedési út érinti; Csurgót és a belső területek

összeköttetését  mellékutakkal  (6801 és  6808.  sz.)  történik.  A szomszédos  Horvátországba

Berzencén keresztül a 6815 .sz. útvonalon lehet eljutni,36 míg vasúton Gyékényesen keresztül.

Jelentős  fellendülés  következhet  be  a  kistérség  egészét  illetően,  ha  az  évtizedek  óta

dédelgetett álmot, az Iharosberényt Sanddal összekötő utat megépítenék, mellyel jelentősen

lerövidülne az M7 autópályától való távolság. 

35 Uo. 104.
36 A közeli Kaproncára vezető legrövidebb közút határátkelőjét Gyékényesen még az államszocializmus idején 
megszüntették, átvágva ezzel a korábban említett pókhálószerű úthálózatot, és vele a társadalmi kapcsolatokat.
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 A kistérség vasúti összeköttetése az országos hálózattal jó, hiszen a Dombóvár-Gyékényes és

a Szombathely-Pécs közötti fővonal is átmegy rajt. Csurgó az első fővonalon található, de a

szomszédos Gyékényesen keresztül a másik fővonalon közlekedő vonatokra is van átszállási

lehetőség. A vasúti közlekedés országos racionalizálásának és helyi leépülésének bizonyítéka,

hogy míg a 90-es években naponta 5-6 vonatpár is közlekedett Budapestre, addig ma átszállás

nélkül  nem lehet  eljutni  Csurgóról a fővárosba,  csak Gyékénesen (Nagykanizsán  át)  vagy

Kaposváron  keresztül.  A vasútvonal  által  összekötött  településekre  ingázók,  valamint  a

„bejárós” diákok helyzete ezzel jelentős mértékben megnehezült

Az autóbusz-közlekedés – a vasútvonal adottságaival szemben – erősen a közúti viszonyoktól

függ. A rossz útminőség, valamint az alacsony járatsűrűség és az átszállási  kényszer miatt

Csurgó és a szomszédos nagyobb központok összeköttetése gyér, jellemzően Nagykanizsa és

Nagyatád  felé  közvetlen,  Kaposvárra  azonban  csak  átszállással  lehetséges.  A járatsűrűség

időbeli pozicionálása a munkába való bejárást helyezi előtérbe.     

A település  elmaradottságának másik  fontos tényezője,  hogy a történelmi  események  és a

külső  tényezők  mindig  erősen  befolyásolták  fejlődését,  és  nem  tudott  rendelkezett  elég

széleskörű  gazdasági  és  jogi  autonómiával  ahhoz,  hogy  autochton  módon  fejlódjön.  Bár

központi szerepe templomos helyként már az Árpád kortól észlelhető (a XIII. század elején az

Ispotályos lovagrend megjelenése), a település életét és fejlődését, a megtermelt javak sorsát

mindvégig függőségi viszony határozta meg.37   A gyakori földesúri viszályok kereszttüzében

(Koppány lázadása,  Török Bálint  és a Zrínyiek viszálykodása)  valamint  a török hódoltság

idején elfoglalt ütközőzóna-jelleg fejlődését alapvetően meghatározta. A Dunántúli országrész

északi  és  déli  része  közti  különbség  is  ekkor  alapozódott  meg,  gazdasági  fejlettség,

térszerkezeti jellemzők, társadalmi berendezkedés és mentalitás tekintetében a Dél-Dunántúl

hátrányára, ahogy azt már fentebb kifejtettem.  

 Egyértelmű  javulást  a  helyi  társadalom  gyarapodásában  a  Festetics-család  felvilágosult

gondolkodásának eredményezett, a település újkori fejlődése ekkor meglódult: Somogy első

„oskolájának” alapítása (1792), valamint a helyi társadalom és gazdaság „feltöltése” céljából

cseh és német iparosok betelepítése zajlott le ekkor. A gazdaság virágzása és Csurgó etnikai

képének megváltozása mellet  nem lehet figyelmen kívül hagyni  a társadalma gerincét adó

paraszti  lakosságról  sem.  A jobbágyparaszti  réteg  mellett  az  ország  egyik  leggazdagabb

földesúri  család,  a  Festetics-majorságban  dolgozók  döntően  zsellérek  voltak,  tehát  nem

37 Már a hagyomány szerinti első okleveles említése, a zalavári apátság alapítólevele is rendelkezik arról, hogy a 
szőlődézsmát az apátságnak kell átadniuk.  

16



rendelkeztek  földbirtokkal,38egészen  a  20.  században  történt  földosztásokig.  Ez  a  tény

alapvetően befolyásolta a paraszti réteg szocializációját és a termeléshez fűződő viszonyát.   

A 19.  századi  iparosítás  és  a  vonatközlekedés  megindulása  az  1870-es  években  az  első

világháborúig  töretlen  fejlődést  indukáltak.  A 20.  század  első  harmadában  még  a  megye

harmadik  legnépesebb települése  volt.39 A két  világháború okozta  társadalmi  és gazdasági

válság,  valamint  a  trianoni  döntést  követő  határközeli  pozíció  azonban  hosszú  időre

markánsan befolyásolta Csurgó helyzetét. 

Megtorpanást  az  államszocializmus  idejében  létrehozott  déli  határzár  és  a  központilag

szabályozott  településfejlesztés,  Csurgó  esetében  visszafejlesztés  hozott.  Az  1970-es  évek

erőltetett centralizációs törekvései és az egyes térségeket negatívan érintő településfejlesztési

politika következtében voltak vesztes települések is.40 Csurgó és térsége ilyen  hellyé  vált:

járási  székhely-funkciója megszűnt,  elvesztette bíróságát,  hivatalai  közvetlenül a nagyatádi

járáshoz, a döntéshozatal szerve a megyei tanács lett ismét.41  

 Kultúrtörténeti  szempontból  fontos  megemlíteni,  hogy  1896-tól  1969-ig  itt  működött  a

megye  első  tanítóképzője.  Az  államosított  református  gimnázium  berkein  belül  1941-től

szakképzés, majd 1953-tól önálló mezőgazdasági szakközépiskola is indult, mely gyökerei a

Festeticsek birtokközpontjáig, valamint Nagyváthy János tevékenységéig vezethető vissza. A

helyi ipar fellendülésével szükség lett helyben képzett humánerőforrásra is. A szakiskolában

képeztek varrónőket, gépszerelőket, kőműveseket, magasabb szinten pedig technikusokat. A

gimnáziumban képeztek óvónőket, volt pedagógia-szak is. A településen két általános iskola,

négy óvoda és egy bölcsőde működött legnagyobb lélekszáma idején. 1992-től a Református

Egyház kárpótlásként visszakapta a gimnáziumot, mellyel párhuzamosan az önkormányzati

fenntartású intézmény is működött még néhány évig, így három középfokú intézménye volt

Csurgónak.  A két  világi  középiskola  90-es  évek közepén  törtöénő integrációjával  létrejött

Somogy  megye  legsokszínűbb  és  legnagyobb  integrált  oktatási  intézménye  közel  1200

diákkal. A piaci igényekhez igazodni törekvő szakképzés egész megyére kiterjeszteti ma is

hatókörét  a  képzéskör  gazdasági  rendszerbe  való  integráltsága  miatt.  A  horizontális

kapcsolatrendszer  működésére  kiváló  bizonyítékként  szolgál  az  a  tény  is,  hogy  –  pl.  a

református  gimnázium,  vagy az  óvodák támogatását  kiegészítő  –  különböző alapítványok

38 Andorka, 1979, 72-76.
39 KSH 2011
40 T. Kiss 2007, 27. 
41Barta Attila:  A magyar államigazgatás alsó-középszintjének átalakítása 2012-ben (Forrás: Internet. 
2014.06.14)  
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mellet lehetőség van a szakképzési hozzájárulás keretében támogatást befogadni a gazdasági

szereplőktől.42

Összefoglalóan  elmondhatjuk,  hogy  a  külső  függőségi  viszonyok  az  utóbbi  évszázadban

negatívan  befolyásolta  a  település  gazdasági  és  a  társadalom  horizontális  integrációját.43

Minden  lehetséges  fejlődési  irányvonalat  úgy  határoztak  meg,  hogy  szinte  sosem  voltak

tisztában a helyi környezeti és közösségi, infrastrukturális és ipari, stb. adottságokkal. Amíg

ez a Festeticsek idején a birtoktestek (és gazdálkodás) összefüggősége miatt működni tudott –

főleg  mert  a  földesúr  a  jobbágyai,  cselédei,  iparosai  szellemi  jólétéről  is  gondoskodott,

egyfajta  komplex  gazdasági-társadalmi-kulturális/oktatási  szemléletet  honosítva  meg  –,  a

későbbi  idők  inkább  negatív  tanulságokkal  szolgálnak  ebből  a  szempontból.  Az

államszocializmus  merev  és  túlideologizált  vezetési  mechanizmusa,  az  alá-fölérendeltségi

viszonyrendszer  elterjesztése,  az  ésszerű  integrációs  kapcsolatok  szétszabdalása

következtében  elérték,  hogy  helyi  szinteken  megszűnjenek  a  termelési  kapcsolatok,  a

munkamegosztás,  ezzel  párhuzamosan  nem  optimalizálódhatott  a  termelés,  és  az  egyéni

motiváció hiányában az innovatív kezdeményezések sem megfelelő mértékben terjedtek. A

motiváció, illetve annak hiánya a hétköznapi munkaellátás szintjén is éreztette hatását, hiszen

a  „termelj  többet  jobban  élsz”  szlogen  nem  érvényesülhetett,  mivel  a  többlet-,  vagy

fölöslegtermelésből  származó  extra  bevétel  sorsáról  a  kihelyezett  gyáregységek  helyett  a

központok döntöttek.  A helyi  termelő szint  nem azonos mértékben,  és nem konszekutívan

érzékelt többlettermelés eredményeit, hanem jobb esetben később. Az azonnali kompenzáció

ezért egy másik szemléletben, ha úgy tetszik mentális szegmensben került vissza termelőhöz,

melyet a „tiéd a gyár, magadnak lopod” gondolkodásmód44 indukált. Sajnálatos módon ennek

a  szemléletnek  a  feladása  –  lévén  egyfajta  szocializációs  folyamat  vadhajtása  –  nem

feltétlenül  esett  egybe  az  államszocializmus  bukásával,  ma  rengeteg  kárt  okozva  ezzel

nemcsak gazdasági, hanem eszmei értelemben is.   

A horizontális  kapcsolatok  legalizált  formáink kialakulása  helyett  az  integrációs  sémák és

gyakorlatok a mindennapi  élet  informális  mezejébe mentek át,  mivel  helyi  szinten az élet

elengedhetetlen  velejárója  az  együttműködés.  Csakhogy  a  szívességi  alapon  működő

kapcsolatok szükségképpen nem – elég – transzparensek, esetleges (így nem hatékonyak és

tervezhetőek) és meglehetően személyfüggők, tehát egyéni érdekektől (szimbolikus tőke) és a

42 A szakképzési megállapodásokról lásd bővebben az iskola honlapját (forrás: http://kolping-
nkicsurgo.hu/lapok/szak.html. (2014.06.04.)
43 Bánlaky-Bokor-Tóth 1999, 60.
44 Az egyszerű lopáson túlmenően az üzemen és munkaidőn belüli fusimunkát is idetartozónak tekintem, mivel 
azzal is, még ha indirekt módon is, előnyt szereztek, illetve megkárosították a munkáltatójukat.

18

http://kolping-nkicsurgo.hu/lapok/szak.html
http://kolping-nkicsurgo.hu/lapok/szak.html


kompetencia  minőségétől  sem  mentesek.  A  horizontális  integráció  informális  mezőbe

kényszerülése ezért minőségi szempontból mindenképpen alsóbbrendű.45 

Az  informalitáson  túlmenően  a  termelés  is  irányítás,  de  éppúgy  a  közéleti  és  helyi

döntéshozatal vertikális struktúrája nem demokratikus, mivel azok napi menetébe, a jövőbeli

célok meghatározásába nem engednek beleszólást éppen azok számára, akik fenntartják, vagy

éppen megélik  az  adott  rendszert,  tehát  akiknek  a  legfőbb  érdeke  lenne  jól  teljesíteni.  A

gazdaság  és  helyi  politikai  döntéshozatal  nem  képezi  a  helyi  autonómia  részét,  amivel

továbbél a korábbi függőségi viszony, ami a hosszútávú fejlődést is befolyásolja. 

A gazdaság  és  társadalom viszonyát,  a  helyi  közösség  megélhetését  a  munkahelyek  felöl

közelítem  meg,  hiszen  a  rendszerváltás  előtt  ideológiai  okokból  nem  lehetett  szó

tőkefelhalmozásról.  A  valóságban  azonban  ez  másként  működött:  a  tervgazdálkodás

zsákutcája és a megrekedő gazdaság következtében a 60-as évek végén a központi politika

életre  hívta  az  új  gazdasági  mechanizmust,  melyben  a termelési  formák  kombinációjának

hatékonyabb változatát dolgozták ki.46  Lehetőség nyílt a keresetek magán szektorból, háztáji

gazdaságból  történő  kiegészítésére,  mely  szelepként  működött  piaci  árszabás

következményeként kialakuló nyomás enyhítésénél és a feketemunka fokozatos terjedésére is

megoldást  nyújtott.  Ez  alig  két  évtized  alatt  jelentős  társadalmi  differenciálódást  okozott

Csurgón,  ami  főleg  a  magántulajdon,  az  ingatlanvagyon,  egyéb  tárgyi  eszközök

felhalmozásában (hétvégi nyaralók, modernizált borospincék, színes TV, stb.) nyilvánult meg.

A  fejlődés  a  rurális  települések  képének  átalakulásán,  a  házak  közműellátottságán  is

megmutatkozott. A 60-70-es években kezdtek elterjedni az ún. sátortetős házak, melyeket a

80-as évektől fokozatosan „leváltották” a tetőteres, illetve többszintes nyeregtetős házak. A

víz és  villany után a  gázvezeték-hálózatok  is  kiépültek  a  településeken,  immáron  teljesen

összkomfortossá téve a házak jelentős részét.47   

A  háttérben  azonban  már  munkáltak  a  gazdaság  strukturális  felépítéséből  eredő  negatív

folyamatok,  melyek  a  80-as  években  a  településföldrajz  szintjén  is  válsággá  érett.  A

társadalmi mellett megjelenő erőteljes területi differenciálódás következményeként a megye-

és  országhatár  közelében,  az  aprófalvas  és  város  nélküli  problémás  területek  leszakadása

ekkorra öltött kritikus méreteket. A torz településfejlesztési koncepció, melyre már fentebb

45 Uo. 61.         
46 Jóllehet a következő évtizedben történtek kísérletek a visszarendeződésre, de az 1980-as évek legelején a párt
vezetői is belátták, hogy a piacellenesség nem járható út, az állami vállalatok kvázi szabad gazdálkodásának
kilakítása mellett, új gazdasági társulási formákat kellett létrehozni. Ld. bővebben Csillag 1981.
47 T. Kiss. 2007, 24.
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utaltam, kialakította azokat a térségeket, amelyek immár nemcsak földrajzi, hanem társadalmi

és gazdasági értelemben is leszakadó térségekké váltak.48

Az  1980-as  években  a  környék  központjaként  jelentős  intézményrendszer  és  így  „nem

termelő” hivatali réteg, szellemi munkaerőbázis alakult ki.49 Mindemellett szinte minden ipari

ágazat képviseltette magát: fafeldolgozó üzem, ruhagyár, fémipari gyár, tejgyár, sütőüzemek,

két  mezőgazdasági  termelőszövetkezet;  ezek  testületi  formája  kétféle  volt:  állami,  vagy

szövetkezeti.  A  kisipari  liberalizációja50következményeként  ekkor  jelentek  a

magántevékenység  gyakorlásának  új  formái,  lényegében  az  állami  szektortól  különváló

magán szektor kisvállalkozásai a gmk-k51 és a kisszövetkezetek, melyekből sikeres vagy rövid

életű profitorientált magánvállalkozások váltak – a gazdasági és jogi korlátok megszűnését

hozó – rendszerváltást követően kiépülő piacgazdaságban. A szakipari munkákon kívül sokan

fogtak  háztáji  gazdálkodás  keretein  belül  folytatható  zöldség-gyümölcs  termelésébe,

szőlőhegyi  bortermelésbe,  melyből  szintén ki lehetett egészíteni a bérjellegű jövedelmeket.

Fontos  láncszem  volt  ebben  a  hálózatban  a  szövetkezeti  felvásárlók  intézménye,  ami  a

terményeket átvette és szabályozott keretek között fizette ki. Hamar kialakult a vegyes típusú

jövedelem, mely a bérből és az azt kiegészítő félhivatalos „maszek”-ból52szerzett adózatlan

jövedelemből  tevődött  össze.  A  megszerzett  mellékjövedelmekhez  a  jól  funkcionáló

kapcsolatrendszerek  elengedhetetlenek  voltak,  ilyeténképpen  a helyi  közösség  egész életét

meghatározták a személyes viszonyok és az alkupozíciók. 

III. Élet a rendszerváltás után

Gazdasági ágazati jelenlét a településen

A helyi gazdasági élet motorját adó üzemek főleg a primer és szekunder szektorban termelnek

– még ha a modern feldolgozóipar alig képviselteti is magát –, de a szolgáltatóipar bizonyos

szegmensei is jelen vannak Csurgón. A feldolgozóipar jelenléte elsősorban tradíciókon és a

várost  körülvevő  természeti  adottságoknak,  mezőgazdasági  művelési  ágaknak  –

állattenyésztés és növénytermesztés – köszönhető. A számok nyelvére lefordítva ez azt jelenti,

48 T. Kiss, 2007, 27. 
49 A 80-as évek társadalmának felépítését Szelényi „két háromszög modellje is szemlélteti (forrás: 
http://toldygimnazium.hu/snips/20110305194627szelenyi.pdf . 2014.06.14).
50 Csillag Uo.
51 Gazdasági munkaközösség
52 A maszek szóösszetétel a magán szektor-ra utal, mely a második gazdaság alapját jelentette. Ennek igévé vált
változatát  Kellér  Dezső  konferanszié,  komikus  tejresztette  el  a  köztudatban  (forrás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kell%C3%A9r_Dezs%C5%91li. 2014.06.14.). 
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hogy kistérségi szinten a mezőgazdasági jellegű tevékenységi kör 23%-kal, az ipar 13%-kal, a

szolgáltatások  pedig  64%-kal  képviseltette  magát  ágazati  szinten,  ami  a  régióban  s  a

megyében is  kiugró értéknek számít.53 Az arányok ilyetén  irányú  eltolódása  jelzi  a térség

mezőgazdasági  jellegét  és a  térszerkezeti  sajátságait,  továbbá a  társadalmi  kontextusban a

városias településeken élők alacsony számát. 

A gazdasági kapcsolatrendszerek sokoldalúságának, illetve a térszerkezeti  munkamegosztás

fejlettségének indikátora a vállalkozások működési intenzitása, ami a várost és kistérségét az

egyébként  is  ebben  a  kontextusban  fejletlenebb  regionális  összevetésben  is  utolsó  helyre

helyezi (a sellyei kistérséget megelőzve). 

A tendencia a 2000-es évek közepén ugyan növekedő tendenciát mutatott – 2004-ben 1000

főre 36, míg 2006-ban 65 vállalkozás jutott –, ami az EU-s csatlakozással járó támogatási

forrásokra – és a velük járó indirekt konjunktúrára – irányuló aspirációkat is reprezentálhatja.

A kistérség polarizáltságát  jelzi,  hogy a Csurgón ez az arányszám több mint  kétszerese a

legfejletlenebb  aprófalvakénak,  ami  lényegében  a  település  központi  szerepkörét

hangsúlyozza. A térség fejlettségét – amint azt a bevezetőben már leírtam – az agrárszektor

tevékenysége határozza meg, jóllehet a talajadottságok csak átlagosak, egyes helyeken a 11

aranykoronás átlagot sem érik el, míg a legjobb minőségű földek (25,78) Csurgó térségében

találhatóak.  A  szántóföldi  monokultúrák  mellett  a  bogyós  gyümölcsök  termesztése,  a

burgonya,  a  méz,  és  kedvező  éghajlati  adottságokkal  rendelkező  kistérségben  megélő

szelídgesztenye termelése érdemel említést. Az elsőt – illetve Berzence és Somogyudvarhely

térségében  a  burgonyát  –  leszámítva  a  többi  kultúrnövény  termesztése  kis  családi

gazdaságokban történik, a termést pedig piacon – vagy kereskedőn keresztül értékesítik. A

rendszerváltást követő években is monopol helyzetben lévő szövetkezeti felvásárlók mellett

idővel  megjelentek  a  magánkézben  lévő  átvevő-kereskedők,  illetve  a  helyben  kiépített

hűtőházi  kapacitások,  melyek  a  málna,  a  szederfélék  és  az  eper  felvásárlás  elsőszámú

tényezője lett. Mindezek ellenére a megtermelt zöldség-gyümölcs a feldolgozottság alacsony

szintjén  és  kevés  hozzáadott  értékkel  hagyta  el  a  települést  és  a  kistérséget,54

következésképpen  alacsonyabb  jövedelmet  hagyva  a  településen.  Ugyanez  a  helyzet  a

méztermeléssel is, mellyel  a város és szűk környezetében mintegy 100 családi gazdálkodó

foglalkozott (2008-as adat).   

53Részletes adatok forrása a Kapos Innovációs Traszferközpont Kht. által elkészített Komplex felzárkóztató 
programok elkészítése a leghátrányosabb helyzetű térségekben című, a csurgói kistérség számára elkészített 
tervdokumentum  (forrás: http://www.terport.hu/webfm_send/2523. 2014.07.10.). 
54 A legközelebbi konzervgyár Nagyatádon van, amely számos hullámvölgy után a régió egyetlen konzervgyára. 
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Az  ipar  részesedése  a  kistérségi  ágazatok  közül  a  legalacsonyabb,  és  térszerkezetileg  a

korábbi megállapításokat támasztja alá, tehát a központban, Csurgón a legkoncentráltabb. A

helyi  iparűzési  adóbevételek  alapján  közel  annyit  fizetnek  be  a  csurgói  gazdasági  élet

szereplői,  mint  a  kistérség  összes  többi  településén.  A  feldolgozóüzemek  közül  a

legjelentősebbek profilja a fafeldolgozás, a csomagolt élelmiszerek gyártása, ipari (galvanizált

és  szennyvízkezelő)  berendezések  gyártása,  elektronikai  összeszerelése  és  elektronikai

berendezések gyártása, félkész élelmiszer gyártása, stb..        

A helyi iparfejlesztés céljából létrehozott és 2000-ben ipari park besorolását elnyerő Csurgói

Ipari,  Logisztikai  és  Innovációs  Park  azonban  sajnos  nem  váltotta  be  a  hozzá  fűzött

reményeket, az olasz tulajdonossal rendelkező projektcég (Csurgói Ipari Park Kft.) első hét

évében nem tudott felmutatni sikereket.

A  kistérségi  tercier  szektorban  az  országos,  de  még  a  regionálishoz  mérten  is  nagy  a

lemaradás.  Az Európai  Uniós  csatlakozás  évében 345 vállalkozás  működött  a  szektorban,

ebből  166  a  kereskedelemmel,  58  az  idegenforgalommal  és  121  egyéb  gazdasági

szolgáltatással  foglalkozott.  A helyi  kiskereskedelmi  szolgáltatóegységek  arányszáma  12,8

ezrelék,  mely régiós összevetésben az egyik  legrosszabb. Az idegenforgalmi  szálláshelyek

tekintetében  regionálisan  a  20.  helyen  állt  a  kistérség.  Csurgón például  mindössze  három

panzió működik, összesen kb. 60-70 fős befogadóképességgel. Egyetlen szállodája az egykor

patinás Korona Szálló, mely 1893-ban épült, már legalább tíz éve bezárt. Ezek a tények azért

is  figyelmeztetőek  lehetnek,  mert  a  kereskedelmi  hálózat  lazasága,  a  szolgáltatások

sokrétűsége és minőségi versenyhelyzet hiánya miatt az emberek más kistérségekben költik el

pénzüket, tehát a helyben megkeresett anyagi javak nem helyben invesztálódnak, így a helyi

gazdaság potenciál kiüresedéséhez vezethet.     

Az alábbiakban felsorolom a legjelentősebb55Csurgón napjainkban is  primer, szekunder  és

tercier ágazatokban működő elemeket, tradicionális múlttal rendelkező ágazatokat, melyek az

éves  során  integrálódtak  nemcsak  gazdasági,  hanem társadalmi  értelemben  is  a  település

életébe, oktatási intézményeinek képzési rendszerébe.   

Az országos jelentőség erdőgazdálkodásból származó nyers faanyag feldolgozására az 1950-

as  években  fafeldolgozó  üzem  létesült,  mely  több  tulajdonost  követően  m  a  SEFAG56

Erdészeti és Faipari  Zrt gyára. A gyár az utolsó közel 25 évben többször átalakuláson ment

keresztül.  Az  1990-es  években  még  több  mint  300  fős  dolgozói  létszáma  a  technológiai

fejlesztések, valamint az utóbbi idők válságidőszaka következtében 280-ról (2008) a jelenlegi

55 Szubjektíven döntés alapján azokra gondolok itt, melyek a legtöbb alkalmazottat foglalkoztatják, 
foglalkoztatták, és amelyek a integrálódtak, „beleivódtak” a helyi identitásba, mentális térképre kerültek.
56Korábbi neve: Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság.
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150 főre csökkent. A folyamatos elbocsátások ellenére az üzem jövője biztosított, a külföldi és

hazai parkettapiac fontos beszállítója. Innovációs és térségi gazdaságban betöltött indukátor

szerepe nem teljesülhet be, mivel az általa megtermelt nyereség az anyacéget, közvetve az

államot gazdagítja, tehát a városi autonómiának nem képezi részét.   

Csurgón  ekkora  léptékű  üzem  nincs  is  több,  egy  nagyságrenddel  (>50  fő)  kisebbekből

azonban  jelenleg  kettő.  Egyik  az  országos  ételízesítők  piacán  harmadik  legnagyobb

részesedéssel  rendelkező  AS-Foods  Kft  a  maga  70  dolgozójával.  Az  egykor

csomagolástechnikával is foglalkozó magánvállalkozás 1991-ben alakult,57 és kisebb-nagyobb

hullámvölgyekkel állandó résztvevője a helyi gazdaságnak. 

A Csurgó-Coop  Zrt. (volt Áfész58) jogutód vállalatként az államszocializmus idején alakult

szövetkezetesít  volt,  mely az egész korábbi  járásban kiskereskedelmi  (élelmiszer, vegyes-,

vas-műszaki,  mezőgazdasági,  bútorbolt,  stb.)  és  felvásárló  tevékenységet,  szeszkifőzést,

vendéglátást is  folytatott. Monopol helyzete a rendszerváltás után csökkent, ma osztoznia kell

több multinacionális  és hazai  vállalattal  is  a  kistérség és Csurgó kereskedelmi  bevételein.

Jelentőségét azonban jelenlegi dolgozói létszáma (57 fő) is jelzi. 

A  foglalkoztatottak  létszám  alapján  a  következő  elem  a  Csurgói  Zrínyi  Tsz-t  2007-ben

megvásárló, belga tulajdonossal rendelkező mezőgazdasági termeléssel foglalkozó Claessens

Group. A belga tulajdonos a nagy agrárhagyományokkal és termelőeszközökkel rendelkező

tsz-ből  megtartotta  és  továbbfejlesztette  az  állattenyésztő  részlegeket  (tehenészetet  és

sertéstelepet),  valamint  a  takarmányszükségletet  is  termelő  szántóföldi  gazdálkodást.  A

dolgozói  létszám már  a  tulajdonosváltáskor  80  főről  lecsökkent  a  jelenlegi  44  főre,  és  a

termelési  profilba  bele  nem  illő  ágazatokat  is  leválasztották,  értékesítették59.  A gazdaság

jelentőségét  mutatja,  hogy 2009-ben Nagyatád  és  Csurgó környékén mintegy 3000 hektár

földet  műveltek,  öt  sertéstelepen  3000  sertéssel,  valamint  tehenészetükben  12  millió

kilogrammra szóló tejkvótával rendelkeztek.60 A – technológiai fejlődés mellett – a területen

található  jó  talajadottságok  és  éghajlati  viszonyok  bizonyítékaként  a  töretlen  fejlődésnek

köszönhetően napjainkban a sertések száma 5500 fölé nőtt, szarvasmarha állományuk 3100

egyedet  számlál,  tejkvótájuk 15 millió  kg-ra emelkedett.  Jelenleg  a cégcsoport  központjai

Somogyszobon  található,61tehát  Csurgó  szempontjából  hátrányként  értékelhető,  hogy  a

57 Akkor még az AERO-PACK Kft. néven működött, és az eldobható evőeszközöket is gyártottak pl. a Malév 
számára is. 
58 Általános Fogyasztási- és Értékesítési Szövetkezet.
59 A Csurgói Rétesgyártó  Kft. nevű réteslapot gyártó üzem ekkor önállósodott.
60 Forrás: http://www.haszonagrar.hu/cimlapsztori/96-hirek/cimlapsztori/337-en-hazajoevoek-
magyarorszagra.html (2014.06.15.)
61 Forrás: http://claessens-group.eu/cegismerteto (2014.06.15.)
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korábbi helyi  központú, és a környékbeli szaktudást alkalmazó termelőszövetkezet kivált a

helyi gazdasági szerkezetből, termelés kapcsolatai ebben a struktúrában megszűntek. További

fájó pont, hogy a helyben fizetett adózásból származó jövedelem sem a helyi társadalmat, sem

a  városi  gazdálkodást  gyarapítja,  jóllehet  a  csurgói  szakközépiskola  potenciális

mezőgazdasági  munkásokat,  gépszerelőket  is  képez.  A  csurgói  társadalmi  integrációs

folyamatokban és az innováció terjedésében sem feltételezhető kölcsönös kapcsolat.  

A helyi  Napsugár Ipari Szövetkezetből 1983-ban kivált  fémipari részleg Metallux fémipari

szövetkezetként  kezdte  meg  működését  a  80-as  években.  E  gyár  alapjain  létrejövő

részvénytársaság62 ma galvanizáló  és szennyvízkezelő  berendezéseket  gyárt.  A gyár  ugyan

meghatározó résztvevője a  közép-európai  térségnek e szegmensben,  az elmúlt  évek során

többszöri elbocsátásoknak köszönhetően ma már csak 41 főt foglalkoztatnak. Ugyanakkor a

gyár maga is felszív a helyi szakképzésből kikerülő dolgozókat, de még fontosabb, hogy maga

is részt vesz a szakképzési rendszerben gyakorlati képzési helyet biztosítva a tanulóknak.63Az

szakképző  oktatásba  történő  kétoldalú  együttműködés  a  horizontális  együttműködés

funkcionáló példája, ugyanis a megyei iparkamara számára is kézzel fogható előnyökkel jár,

ha a szakképzés gyakorlati aspektusa tényleges termelési kapacitássá érlelődhet.    

A  legjelentősebb  munkaerőbázist  foglalkoztató  termelőegységek  mellett  további

vállalkozások  és  kisebb  üzemek  is  megtalálhatók  Csurgón  és  hatókörében,  ám  ezek

alkalmazotti  létszáma  miatt  részletesen  nem sorolom fel  őket  a  hely  szűke miatt.  Fontos

azonban megemlítenünk, hogy a kis. és mikrovállalkozások helyi székhellyel  rendelkeznek

döntően,  és  helyi  és  térségbeli  munkaerőt  alkalmaznak,  tehát  jelentőségük  a  térszerkezeti

gazdasági-társadalmi integrációban mégiscsak fontos. Működésük a helyi munkamegosztás és

termelési kapcsolatrendszer részévé válik.   

Nem lehetséges kihagyni azokat a gazdasági szereplőket, amelyek már nem termelnek tovább,

ám mégis  csak  a  helyi  gazdasági  (és  társadalmi)  emlékezet,  közvetve  az  identitás  részét

képezik.  Sajnálatos  módon  számos,  a  hagyományosan  a  helyi  gazdaságba  és  oktatási

rendszerbe  integrálódott  ágazat  képviselője  kénytelen  volt  leállítani  akár  évtizedekre  is

visszanyúló  termelését  és  bezárni  kapuit  részben  a  hazai  termelési  költségek  nemzetközi

összehasonlításban való emelkedése, részben a kisebb-nagyobb válságok, részben egyéb okok

miatt. 

Egyik  legfontosabb,  a helyi  könnyűipari  termelést  meghatározó gyár  a Napsugár Ruházati

Szövetkezet  (később  Rt.)  volt.  A kisiparosok  szövetkezéséből  alakuló  társulás  kezdetben

62 METALLUX Galvanizáló és Szennyvízkezelő Berendezéseket Gyártó Zrt.
63 A 2013-es évben 11 tanuló számára biztosított gyakorlati helyet, melyból 5 számára később munkahelyet is 
tudott ajánlani (forrá: http://www.skik.hu/upload/skik/sg/201304/05.html. 2014.06.02.)

24

http://www.skik.hu/upload/skik/sg/201304/05.html


magába  foglalt  számos  olyan  tevékenységi  formák,  melyek  a  településen  megtalálhatóak

voltak,  a  ruhaipar,  a  fémipar  tevékenységi  körei  mellett  olyan  hétköznapi  kieipari

tevékenységet  is,  mint  a  cipészet.  A fémipari  osztály  kiválásával  az  üzem  fő  profilja  a

konfekciótermékek készítése. Az országos viszonylatban is jegyzett gyár irodát tartott fenn

Budapesten, munkaruhákat és egyenruhákat gyártott, az 1980-as években pedig már osztrák

divatcégek  számára  is  folytattak  bérmunkát.  A piaci  liberalizáció  után  az  alkalmazottak

részvénytársasággá  alakították   korábbi  szövetkezetet,  és  a  nyugati  piacok  felöl  is  szép

számmal  kaptak  megrendeléseket.64 A hazai  könnyűipar  válsága  azonban  megérintette  a

csurgói  gyárat  is.  A piaci  liberalizáció  után  nem  sokkal  a  textilipar  fejlődése  költséges

technológiai  fejlesztéseket  kívánt  meg,  melyek  itthon  nem  álltak  rendelkezésre.  A

konfekcionáló is  ruházati termékekre szakosodott gyárak eszközfejlesztési igénye azonban az

előbbinél jóval kisebb volt, ezért a 90-es évek végén még állták az európai piaci versenyt. A

2000-es évekre lezajlott a struktúraváltás, a centralizált helyét a vállalati vette át. A 2000-es

évek legeleje még fejlődést hozott, majd 2002-2006 között stagnálás, 2007-től pedig hanyatlás

indult meg a szektorban.65 A csurgói üzem jelentős termelési racionalizálás miatt berzencei

telephelyére tette át székhelyét 2003 közepén. A városközpontban lévő központi épület és a

varrodakomplexum eladásra került ezt követően.

Az üzem helyi termelésének megszűnése számos okból meghatározó a csurgói gazdasági és

társadalmi szféra számra. Tulajdonosi struktúrája a helyi kisiparosok tevékenységén alapult,

következésképpen  minden  fontos  kérdésben,  ami  a  gyár  létével  kapcsolatos  volt,

érvényesülhetett  a  helyi  akarat  is.66A  horizontális  integráció  kontextusában  pedig

megfigyelhető  helyi  oktatási  struktúrával  való  összekapcsolódás,  ugyanis  a  korábbi  ipari

szakközép- és szakmunkásképző iskolában képeztek női szabót, illetve ruhaipari technikust is.

A szakmai oktatás mellett a gyakorlati képzést a helyi varrodában is végezhették a diákok,

bekapcsolódva  a  helyi  ruhaipari  termelésbe.  Alig  15-20  éve  még  30  fő  feletti  osztályok

indultak és a megye távolabbi  részéről is érkeztek tanulók újabban több-kevesebb sikerrel

próbálkoznak  színesíteni  az  oktatási  palettát,  néhány  éve  hirdettek  divat-stílustervező

64 A teljesség igénye nélkül néhány márkanév, amelyet a számos rendőrségi, tűzoltósági munkaruházat mellett 
gyártottak: Budmil, Cassone, RP, Elho, Kettner, Red Bull Racing, stb.
65 A világgazdasági környezet befolyását is sejteni lehet a folyamatok mögött, hiszen Kína WTO tagsága ekkor 
gyorsult fel és 2008-ig gyakorlatilag be is fejeződött (ld. A magyar textil- és ruhaipar kutatás-fejlesztési és 
innovációs stratégiája. Készítette: Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület. Forrás: . 
http://www.tmte.hu/07projektek/071texplat/071_texplat_jovokep_091210/071_texplat_jovokep_091210.pdf. 
2014.07.11.)
66 Ez persze csak részlegesen igaz, mert a szakipari és kereskedelmi politika kérdéseiben hozott döntések jogköre
a vezetőség kezében összpontosult. 
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szakközépiskolai osztályt a hagyományos varró szakmunkásosztály mellett, jelenleg azonban

a jelentkezők alacsony száma miatt az utóbbi osztály el sem indul.  

Újabb keletű, de a helyi gazdasági szerkezet fontos részét képezte az Italystraps Kft., mely

prémium  minőségű  óraszíjak  gyártásával  foglalkozó  olasz  tulajdonú  vállalat  volt.

Legmagasabb  alkalmazotti  létszáma  idején  70-99  alkalmazottja  volt,  azonban  az  anyacég

profilváltása miatt 2002-ben végleg elbocsátott az akkorra 32 főre fogyatkozó kollektíváját. A

bőrvarrógépekkel dolgoztató vállalat könnyen talált szabáshoz-varráshoz értő szakképesített

munkaerőt a településen és környékén.

Ugyancsak a 90-es években hozták létre a német tulajdonú (autóipari  beszállító)  Industrie

Elektrik Kft. kábelkorbácsgyártásra szakosodott  csurgói üzemét,  ami azonban a marcali  és

nagyatádi  üzemegységekkel  ellentétben  2006-ban  megszűnt.  A gyári  munkások  jelentős

hányada  betanított  munkát  végzett,  képzettségét  a  marcali  üzemegységben  a  gyár  által

szervezett  keretek  között  szerezték.  A helyi  gazdasági  életnek  nem  lett  integráns  része,

megemlítése mégis fontos, mert a termelési maximum teljesítése időszakában a város közepes

– helyi szinten nagy – méretű gyárának számított. 

Az  újabb  alapítású  25-50  főt  alkalmazó  gazdasági  társaságokat  azért  tartom  fontosnak

megemlíteni, mert bár a rendszerváltás után alig érkezett olyan mértékű invesztíció, amely

befolyásolta  volna  a  gazdasági  leszakadást  és  a  társadalmi  szféra  erodálódását,  Csurgó

léptékében azonban – ha csak átmeneti jelleggel is – lassította a negatív trendeket. Az egyik

ilyen  üzem  az  50  alkalmazottal  termelő,  budapesti  központú  ERFÓ  Rehabilitációs

Foglalkoztató Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kht.. Ugyan a helyi gazdasági szerkezetbe

nem épül be a gyár, mégis a társadalmi megújulás szempontjából lényeges a világítástechnikai

összeszerelő megtelepülése,  mert az alkalmazottak hátrányos helyzetű,  illetve megváltozott

munkaképességű  dolgozók,  akik  számára  ez  a  munkalehetőség  ritka  és  megbecsülendő

lehetőséget  nyújt  arra,  hogy  a  helyi  termelő  társadalom  részének  érezhessék  magukat.67

Továbbá hogy  társadalmi  jövedelmeknél  – vélhetően – magasabb bérük révén magasabb

vásárlóerővel jelenhessen meg a kereskedelem helyi szintjén is.

A kevés elektronikai  cég,  mely gyökeret  vert  a helyi  gazdasági szerkezetben az 1999-ben

alapított  Dynamic-Csurgó  Kft..  A  gyár  tevékenységi  körébe  kezdetben  elektronikai

összeszerelés tartozott, mára azonban jelentős fejlődést felmutatva elektronikai gépgyártással

is foglalkoznak. A 45 főt foglalkoztató üzem korszerű szakértelmet igénylő termelő munkát

végez külföldi megrendelők számára.  A létszámbővítésre is alkalmas üzem számára a helyi

67 Csurgón nem újdonság a szociális foglalkoztatók jelenléte, ugyanis az elmúlt három évtizedben szinte 
folyamatosan működtek ilyen jellegű üzemek.  
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szakközépiskola  is  kibocsáthat  megfelelően  képzett  munkaerőt  (géplakatos,  hegesztő,

számítógépes szoftverüzemeltető, stb.). 

A fenti felsorolásba bekerült csurgói gazdasági szereplők több részre oszthatók a horizontális

és vertikális integráció alapján. Szerepel köztük olyan, amely évtizedekre visszanyúló hazai

kapcsolatrendszerrel  rendelkezik,  helyi  beágyazottsága  a  térségi  munkamegosztásban  és

társadalmi  mezőben  megkérdőjelezhetetlen,  hiszen  helyi  alapanyagokat  dolgoz  fel  helyi

szakmunka segítségével (Cs-Fa Kft.). Megtermelt/feldolgozott termékeit (így a kereskedelem

irányait)  önállón  értékesíti,  ugyanakkor  egy  nagyobb  egység  kvázi  önálló  tagjaként

viszonylagos védettséget élvez a piaci kitettségekkel szemben. Ez a típus – saját történelme

tanúsága  szerint  is  –  hosszú  ideig  képes  piaci  körülmények  között  termelni,  ugyanakkor

kiesve  a  vertikális  függőségi  rendszerből  –  önállóvá  válása  esetén  –,  sérülékennyé  válik

negatív  gazdasági  körülmények  között  (alacsony  forintárfolyam,  ágazati  válság,  stb.).  A

sikeres gazdasági szereplők, amelyek nem integrálódtak a helyi gazdaság struktúrájába, főleg

olyan  iparágak  képviselői,  melyek  magas  hozzáadott  értékekkel  termelnek,  és  általában

külföldi  piacra  termelnek,  vagy  beszállítói  egy  termelékeny  iparágnak  (Dynamic-Csurgó

Kft.). A helyi szinten képviseltetett gazdasági struktúrából fejlettsége vagy elérő profilja miatt

„kilóg”,  ezáltal  a  helyi  gazdasági  mezőben  kapcsolatokat  nem  tud  kiaknázni.  Ezek  a

hierarchikus  rendszerbe  nem  tagolódó  üzemek,  mivel  tulajdonosi  struktúrájukat  tekintve

önállóak, bizonyos döntési autonómiát élveznek, mely a piaci trendeket követik vélhetően. A

gazdasági exponáltsága ez esetben nagyobb, ágazati válság esetén a helyi kapcsolatrendszerre

nem tud támaszkodni, specializációja miatt nehezen, vagy egyáltalán nem tud termelési profilt

váltani,  és  csődbe  megy,  felszámolják,  leállítják  a  termelést  (Industrie  Elektrik  Kft.).  A

harmadik csoportot a nagy helyi hagyományokkal rendelkező, társadalmilag is integrálódott

üzemek. Ezek termelési kapacitása vagy dolgozói létszáma ugyan folyamatosan csökken, de

helyi munkamegosztásba és termelési struktúrába való beágyazottsága, valamint a viszonylag

széles gyártási vertikum, illetve a piaci igényeknek való megfelelési kényszer miatt – egyelőre

– képesek fennmaradni  (METALLUX Zrt.).  Jellemző,  hogy termelési  kapacitásaik  határai

miatt  egy  bizonyos  szintnél  magasabban  már  nem  tudnak  termelni,  ezért  kitettségük

meglehetően nagy. Állandó forráshiányukat egyelőre az EU-s strukturális és felzárkóztatási,

fejlesztési, és újabban a munkahely megőrzési támogatásoknak köszönhetően tudják kezelni.

A többi  jellemzően  primer  szektorbeli  gazdasági  tényező  a  mezőgazdasági  birtokrendszer

valamint  a technológiai  fejlődéssel együtt  csökkenő foglalkoztatott  munkaerőlétszám miatt

fokozatosan elveszti  jelentőségét.  A megtermelt  profit  –  mint  azt  a  belga termelő  példája

27



mutatja – nem kerül hasznosításra a helyi társadalmi térben, pusztán indirekt módon, az egyre

csökkenő számú alkalmazottak vásárlóereje nyomán.        

 A tercier szektorban Csurgón, a kiskereskedelmi szövetkezeti struktúrában betöltött központi

szerepkör miatt a teljes 90-es évtizedben egyfajta mozdulatlanság volt jellemző, feltehetően a

fejlesztési források elégtelensége miatt,  mely szintén a nehézkesen működő és tőkehiányos

tulajdonviszonyok miatt. Ez megmutatkozott az infrastrukturális elmaradottság, az árukészlet

változatlanságán és szűk körén is. A boltokat nem, vagy alig észrevehető mértékben újították

fel.  Az  árukészletben  nem  jelentek  meg  az  új  divattermékek,  amelyek  beszerzéséért

Nagykanizsára  vagy  Nagyatádra,  esetleg  Kaposvárra  is  hajlandóak  voltak  elutazni  az

emberek.  A csurgói  kereskedelmi  egységek  saját  rugalmatlanságuk  miatt  nem  tudtak  a

délszláv  háború  keltette  nemzetközi  (regionális)  hiánygazdasági  helyzetből  sem  előnyt

kovácsolni,  amint  azt  Berzence vagy a távolabbi  Nagyatád tette.  Mire a horvát bevásárló-

turizmus jelenlétére reagáltak Csurgón, addigra véget is ért a polgárháború. Jellemző, hogy

Berzencén már  rég bezárták  az  üzletek  nagy részét,  mire  Csurgó legnagyobb alapterületű

üzletházát átadták. 

A hazai és multinacionális kiskereskedelmi áruházláncok a rendszerváltás előtti Afész-üzletek

(később Coop) hegemóniáját  törték  meg  betelepülésükkel.  Először  a  CBA, majd  a  Penny

Market,  végül a Lidl  is  megjelent  Csurgón, mellyel  alapjaiban változtatta  meg a település

társadalmának fogyasztási  szokásait.  Napjainkban a hát  minden napján szinte  egyöntetűen

estig (20 óra) vannak nyitva a két német lánc üzletei, míg a magyarok hétvégén csak 12 óráig,

hétköznap  este  is  csak  18  óráig.  Ez  a  változás  állandó  pezsgést  hozott  az  üzletek

környezetébe, hiszen gyakorlatilag minden napszakban lehetővé tették a vásárlást. És a helyi

lakosság tagjai  ehhez – akarva-akaratlanul  – hozzászokott.  A dolog szépséghibája,  hogy a

befolyt jövedelem multinacionális vállalatokat gyarapít.  

Nem  hagyhatjuk  megemlítés  nélkül  a  térség  egyik  legnagyobb  foglalkoztatóját  sem.  A

Csurgói önkormányzat és a vele együtt működő kistérségi társulás mintegy 13%-át adja az

összes foglalkoztatottaknak. A közmunkások szám 2014-ben 120 fő körüli értéket mutatott,

míg a rendszeres segélyezettek száma megközelítette a 250 főt, ami az önkormányzatra nagy

terhet rovó helyi társadalmi jövedelmek magas arányát tükrözi.

A társadalmi szféra változásai

A rendszerváltás után a helyi közösségek erős differenciálódása figyelhető meg. Számos hazai

és  Kárpát-medencei  példához  hasonlóan  az  államszocializmus  idején  szerzett  szimbolikus
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tőke beváltása  bizonyos  baráti/kollegiális  kapcsolatrendszerek erősen befolyásolták  a helyi

köz és  a  felszabadított  állami  vagyon  megszerzését.68 Ezzel  a  kis  létszámú helyi  elitréteg

formálódását  hozta,  párhuzamosan  megindult  egy  szélesebb  helyi  réteg  gazdasági

gyarapodása,  aki  a  háztáji  művelésből,  kisipari  árutermelésből,  üdültetésből  vegyes  típusú

jövedelemre  tettek  szert.  Az alkalmazkodni  kevésbé  tudó helyi  családoknak ezek az évek

stagnálást,  megint  mások számára egyértelmű romlást  idézett  elő a szabadpiaci  verseny, a

magánosítás térnyerése, a vállalkozói szemlélet meghonosodása. A bérből és fizetésből élők

az  inflációval  lépést  nem tartó  jövedelmek  csökkenő  vásárlóereje  miatt,  míg  a  sorozatos

gyárbezárások  miatt  utcára  kerülők  munkájuk  elvesztése  következtében  kerültek  nehéz

helyzetbe.  

A  rendszerváltás  ezt  az  életszínvonal  szempontjából  viszonylag  jól  működő  társadalmi-

gazdasági összefonódásokat talált. A termelési eszközök és tapasztalat továbbélése, illetve a

nem-adózott tevékenységből származó vegyes típusú jövedelmek jellemezték az évtized első

felét.  A  város  intézményi  és  ipari  fejlettsége,  valamint  a  lakosság  vegyes  típusú

jövedelemforrásainak köszönhető relatíve jóléte képes volt egy évtizedig alacsonyan tartani az

elvándorlási hajlamot.  Fontos kérdés, hogy ennek a hatása, település megtartóereje miért csak

a rendszerváltás utáni első évtizedben tartott ki. 

A sorozatos (vállalakozást segítő, átképző, közmunkát adó) állami és helyi programok és a

társadalmi  jövedelmek (segélyezés)  folyamatos  csökkenése konzerválta  az amúgy is  rossz

életkörülmények  között  élő  magyarokat,  cigányokat  és  kisnyugdíjasokat.   Felvetődhet  a

kérdés, hogy a helyi  döntéshozó szervek miért  nem tudtak önerőből úrrá lenni a település

krónikus problémáin.  A megoldási  szándékok vezérelte  kitörési  pontjaikat  vagy személyes

érdekek vagy olyan víziók mentén definiálták, melyek nem találkoztak a lokális elvárásokkal

vagy a realitásokkal.69 A helyi közösség gazdasági problémái hatékonyan orvosság hiányában

erősítették a demográfiai trendeket.  

Csurgó esetében több olyan példát lehet felhozni, amelyek célja a helyi természetföldrajzi,

geológiai  vagy mezőgazdasági  adottságok kiaknázása révén a térség attraktivitásának és a

munkahelyek számának növelése. A következő kezdeményezések – egyelőre – nem váltották

be  a  hozzájuk  fűzött  reményeket:  Biodizel-üzem  (alapkőletétel  ideje:  2001;  projekt

meghiúsulása:  2002.  január),  Ipari  és  logisztikai  park  (inaktivitás:  2001-2007),  Csurgói

68 A kapcsolati tőke fogalmáról és a definíciók változatairól lásd részletesen Sik 2012. 
69 A Miskolci Egyetem kulturális antropológusai a hátrányos helyzetű észak-magyarországi Szendrő, Szalonna,
és  Szendrőlád  településeken  folytatott  kutatásaik  azzal  a  céllal  valósultak  meg,  hogy  a  lokális  táradalom
jellemzőit empirikus úton szerzett tapasztalatok és információk alapján definiálják, és osztályozzák a kutatott
településeket, mely alapján a hosszú távú területfejlesztési és munkaerő re-integrációs koncepció kidolgozásához
teremtettek tudományos hátteret. Ostyáni Gábor – Borbély Sándor 2011, 5-6.
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termálvízű strand (kút fúrása: 2002; egyelőre nincs befektető a fürdő megépítésére), termálvíz

bázisú geotermikus erőmű építése (2008. november: társulási szerződés a Pannergy Zrt-vel;

jelenleg nincs előrelépés), termálvízfűtésre alapozott melegházi növénytermesztés.70 

Gazdasági  szempontból  nem  lehet  megfeledkezni  arról,  hogy  bár  csak  2004-ben  lett

Magyarország az Európai Unió tagja, a csatlakozás számos kézzelfogható előnnyel járt. Elég

csak  annyit  megemlíteni,  hogy  a  csatlakozás  óta  nettó  haszonélvezője  Magyarország  a

tagságnak,  több  fejlesztési,  felzárkóztatási,  társadalmi  programot  támogató  forrást  tud

felhasználni, mint amennyi a befizetési kötelezettsége.71 Az indirekt gazdasági vetület mellet a

kutatás szempontjából fontos kiemelni a szabad munkaerő-áramlást is.  Az Európai Unióba

történő  csatlakozásunk  előreható  és  utólag  is  érezhető  hatást  generált  helyi  gazdaságban,

vállalakozói  életben  és  a  foglalkoztatottak  körében,  mely  lemérhető  a  társadalom

dinamikájában is. 

IV.  A kérdőívek elemzése 

A kutatás által jelen állása szerint a vizsgálatba alapfokon bevont célszemélyek részaránya

kicsit  közel   8%-át  teszik  ki  az  elmúlt  25  évben  Csurgón  bekövetkezett  tényleges

népességfogyásnak  (1026  fő),  és  majdnem  10%-át  az  ugyanebben  az  időszakban

felgyülemlett vándorlási különbözetnek (792 fő). Ez kicsi mintának tűnik, de tovább árnyalja

a képet, hogy a vizsgált minta domináns hányada (95%) a fiatal aktív dolgozók és a felnőtt

korú, de még tanuló diákokat foglalja magába (20-40 éves korosztály), és mindössze alig 5%-

a 50 évnél idősebb; továbbá, hogy a kérdőívet kitöltők csaknem fele esetében kiderül, hogy az

utóbbi  15  évben  hagyták  el  Csurgót.72 Az  első  lépcsőfokban  bevont  személyek  fontos

jellemzője, hogy aktív „internet-közösségi” életet élnek, ami egybe esik azzal a statisztikailag

is igazolt  ténnyel,  hogy a fiatalok  jobban tudnak érvényesülni  a virtuális  térben,  illetve  a

közhellyel,  mely szerint  ez  a  korosztály személyes  kapcsolatok  helyett  a  személytelenebb

internetes érintkezést részesítik előnyben. Fontos azonban megjegyezni, hogy ennek a másik

vetülete az, hogy a virtuális kapcsolattartás számos anyagilag és eszmeileg is meghatározható

előnnyel jár, nevezetesen, hogy az internetes érintkezés kvázi ingyen van, hiszen a legtöbb

70 Varga 2009, 14, 77, 93.
71 Nettó haszonélvező az a tagállam, amelyik többtámogatást kap az EU-tól, mint amennyit befizet. Ld. szócikk, 
http://www.corvinusembassy.com/ep/?page=8&content=8. (2014.06.14.)
72 Lényeges kiemelni, hogy az adatközlők pontos migrációs helyzete alapján történő csoportosítás – i.e. hogy 
például szituatív/állandó ingázó vagy végleg emigrált válaszadóról van szó – felmérés alapján nem lehetséges, 
pusztán a vonatkozó kérdésekre adott válaszok utalhatnak a migráció fokára.  

30

http://www.corvinusembassy.com/ep/?page=8&content=8


iskolában,  közösségi  térben,  sok  településen,  és  a  lakásokban  is  növekszik  internetes

lefedettség, így nincs szükség közvetlen anyagi áldozathozatalra használatakor, nem úgy, mint

a mobiltelefon-használatkor, vagy éppen utazáskor.  

A  passzív  adatközlők  megjelenése  a  kutatásban  ambivalenciát  teremt  az  eredmények

számszerűsítésekor  és  hitelesítésekor.  Alapjában  véve  örömteli,  hogy  szép  számmal

jelentkeztek önként, vagy fogadták el elsőre a felkérést a potenciális adatközlők. Ugyanakkor

fontosnak  tartom  leszögezni,  hogy  az  adatlapokon  –  általában  –  megadott  információk

valóságtartalma: 1. nem ellenőrizhető egykönnyen; 2. a közlés hitelessége megkérdőjelezhető;

3. nem valós idejű/érvényessége lejárt. 

Én mégis megkísérlem bevonni az alanyokat a kutatásba, hiszen a későbbi kérdőívek kitöltői,

valamint  a  reprezentatív  minta  is  belőlük  kerül  majd  ki.73 A kutatás  jelen  állásában  a

válaszadók  felkutatásához  létrehozott  Facebook-profil  78  kétoldalú  kapcsolattal74

rendelkezik,  ami  a  az  elmúlt  25  éve  vándorlási  különbözetének  csaknem  10%-a.  Az

önkéntesen megadott információk alapján korosztályi kategóriákba oszthatóak; ezek alapján

25-30 éves csoportba tartozik 20 fő (kb. 26%), 30-35 évesek közé 46 fő (59%), 35-40 évesek

közé 9 fő (11%), a 40 év felettiek csoportjába pedig mindössze 3 fő (kb. 4 %). Az életkori

kategóriák  és  a  foglakozás/tartózkodási  hely  megadása  alapján  vélhetően  –  majdnem

mindegyikük dolgozhat, talán egy még mindig tanul. 

Az  időben  is  valósnak  vélt  tartózkodási  hely  megadása  alapján  21  fő  (27%)  külföldön

tartózkodik (dolgozik), 57 fő pedig Magyarországon (73%). A külföldön tartózkodók csaknem

negyede  (5  fő)  rendelkezik  felsőfokú  végzettséggel,  háromnegyed  részük  (21  fő)  pedig

középfokú végzettséggel rendelkezik. A belföldön tartózkodó passzív adatközlők (összesen 57

fő) 58%-a (33 fő) diplomás, 42% (24 fő) pedig középfokú végzettségű.  

A kérdőív kitöltésében, a vizsgálat  alapfokán elhelyezkedő emberhalmaz közel 20%-a vett

részt egy nap leforgása alatt és ez a következő napon megismétlődött, ami nem tekinthet rossz

eredménynek, különösen az önkéntes adatszolgáltatást figyelembe véve. 

A válaszadók 90%-a Csurgón élte le gyermekkorát, 100%-a ott is végezte alapfokú, illetve

70%-a a középfokú iskoláit, ami tükrözi Csurgó dominánsan iskolaváros-jellegét.

73 Nem teljesen tudományos módszertanilag, de saját emikus pozícióm révén a legtöbb kapcsolatot ismerem, 
vagy rendelkezünk közös ismerőssel. A passzív adatközlők kreditálásakor véleményem szerint elengedhetetlen a 
szubjektív ismeretek bevonása is, persze kellő kritikával kezelve.
74 A kétoldalúság az elfogadott felkéréseket tükrözi. Az egyoldalú kapcsolatok száma folyamatosan nő, 
ellenőrzésük és jóváhagyásuk után ezek is bilaterálissá válhatnak.
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Megállapíthatjuk,  hogy  a  90-es  években  nagyrészt  helybeli  iskolába  íratták  a  szülők

gyermekeiket.  Ez  egyrészt  azt  is  jelentheti,  hogy  a  csurgói  középoktatási  intézmények

megfelelően széles spektrumát fedték le az elérhető középfokú oktatásnak, másrészt pedig azt,

hogy a szülők és gyermekeik olyan jövőbeli munkát, vagy továbbtanulási irányt képzeltek el

maguknak, amihez a helybeli iskolák képzési színvonalát megfelelőnek találták. Ez a feltevés

összefügghet  azzal  a  szubjektív  értékítélettel,  hogy  pusztán  19  %-a  gondolta  úgy  az

alanyoknak, hogy nem volt jó gyermekként Csurgón élni.  A legmagasabb iskolai végzettségre

irányuló kérdés mindjárt választ is ad az előbbi feltevésre, hiszen látható, hogy a válaszadók

52%-ban rendelkezik diplomával, 48%-a pedig középiskolai végzettséggel. 
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Ha figyelembe vesszük továbbá, hogy a válaszadók 30%-a nem Csurgón végezte középfokú

tanulmányait, akkor azt az eredményt kapjuk, hogy a helyi középiskolában tanult válaszadók

kicsit  több  mint  43  %-a  sikeresen  elvégezte  felsőfokú  tanulmányait.  Ebből  arra

következtethetünk, hogy a 90-es években is dominált a település iskolaváros szerepét. 

Országos migrációs kontextusba helyezve elmondható, hogy amíg a 2000-es évek elején –

amikor  főleg  informális  keretek  között  zajlott  a  nemzetközi  ingázás,  –  a  külföldi

munkavállalás lehetőségként jelent meg a nyugati határ mentén élők számára, nem pedig a

körülményekkel való elégedetlenség, esetleg erősebb gazdasági kényszer miatt – pl. munka

elvesztése, hitelfizetés-képtelenség, stb. –, a szabad munkaerő-áramlás lehetősége a 2008-as

világválságot követő években korábban Magyarországon nem látott mértéket öltött. A számok

tükrében elmondható, hogy a 2000-2004-es évekhez képest (átlagosan 10%) a kivándorlási

szándék 17%-ra nőtt 2011-ben, a csúcsot (19%) pedig 2012-ben érte el, hogy aztán 2013-ra

16%-ra  mérséklődjön.  A  hagyományos  német-osztrák  dominanciát  megtörte  az  Nagy

Britannia.75 A magyar társadalom jövője szempontjából nem elhanyagolható körülmény, hogy

a tanuló, 18 év feletti fiatalok 56%-a nem Magyarországon képzeli el jövőjét.76

A rövid és hosszú távú külföldi munkavállalást tervezők aránya másfél-kétszeresére, míg a

kivándorlást  tervezők  aránya  az  elmúlt  tíz  évben  megduplázódott,  3-ról  6-7%-ra  nőtt.  A

desztinációk  szintjén  elmondható,  hogy  –  az  utazási  költségekkel  korrelálva  –  a

munkavállalás időtartama arányos a távolsággal: minél rövidebb a kinntartózkodási szándék,

annál közelebbi úti cél van meghatározva a tervek között. Ennek megfelelően a kivándorlók

távolabbi  országokat  is  szép  számban  preferálnak  letelepedésük  esetleges  helyszíneként

(USA, Kanada, Írország, stb.).77

A ténylegesen  külföldön  dolgozók  aránya  szintén  erőteljes  –  parabolaszerű  –  növekedési

görbét  mutat  a  legkedveltebb  úti  célokat,  Ausztriát,  Németországot  és  Nagy  Britanniát

illetően.78 

Az országon belüli elvándorlás szintén erősen érinti Csurgó és térsége társadalmát, amint azt a

felmérések igazolják. Ahogy azt Kerese is megállapította kutatásában, a délnyugat somogyi –

75 Az  1993  óta  folyo,  migrációs  szándékokkal  foglalkozó  TÁRKI-kutatássorozata  szerint  a  külföldi
munkavállalást  hosszab-rövidebb  ideig  tervezők  száma  fokozatosan  növekszik,  arányuk  2012-ben  érte  el  a
csúcsot. Forrás: Internet: http://www.tarki.hu/hu/news/2011/kitekint/20110511.html. (2014.06.14.)
76 Forrás: http://www.tarki.hu/hu/news/2013/kitekint/20130220_migraciot_tervezok.html (2014.06.14.) 
77 Forás: http://www.tarki.hu/hu/news/2013/kitekint/20130220_migraciot_tervezok.html (2014.06.14.)
78 Ausztriában jelenleg több mint 62 ezer magyar dolgozik; 20 éve még „csak” kb. 9400 fő, 2004-ben pedig
13500 fő volt. Németországban az elmúlt tíz évben a magyar állampolgárok száma közel 48 ezerről 95 ezerre
nőtt. Nagy Britanniában az adószámot kérvényező magyarok száma ugyanebben az időszakban kb. 2500 főről kb
18000-re  nőtt,  ami  hétszeres  növekedést  jelent.  Forrás:  Portfolio
http://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/tenyleg_itt_az_uj_magyar_exodus.179053.html. (2014.05.04.)
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hangsúlyosan csurgói – térség demográfiai szempontból a leginkább erodálódik (13%<).79 A

munkaképes lakosság – ezen belül is a fiatalság – a leszakadó térség kilátástalan helyzete

miatt az elvándorlás mellett teszi le voksát, átrendezve a települések társadalmi struktúráját,

melyet  a  betelepülő  cigányság  sem  képes  ellentételezni.  Két  típusú  népességmozgás

figyelhető meg, egyrészt van egy a Csurgóról távozni szándékozók által elindított folyamat,

másrészt  pedig a Csurgóra fókuszáló,  faluról induló betelepülési  folyamat.   Jellemzően az

elköltözők  lakóhelyére  beköltöző,  főleg  a  cigány etnikumhoz  tartozók  illetve  alacsonyabb

társadalmi  státuszt  betöltő  egyének,  családok  által  generált  trend.  A társadalmi  mozgás

szintjén  általánosan  tapasztalható,  hogy  a  nagyobb  településre  irányuló  mobilitása

során,80vagy külföldre költözők által hátrahagyott űrt betöltő elemek egyre marginalizáltabb

élethelyzetben  vannak  (rosszabb  anyagi  helyzet,  alacsonyabb  iskolázottság,  stb.),  mely

összetett problémahalmazt indukál az új lakóhelyen. A rosszabb egzisztenciális helyzet kisebb

fizetőképes  keresletet  jelent,  mely  a  helyi  szolgáltatóipar  és  vállalkozások  forgalmát

csökkenti.81 A helyi szolgáltatások leépülése hosszú távon a munkanélküliség mutatóit rontja,

ami  további  elvándorlást  okozhat.  Egy adott  település  szintjén  már  kezelhetetlen,  kritikus

mértékű  tömeges  elvándorlás  a  helyi  gazdaság mellett  az  ingatlanárakon is  lecsapódik.  A

területi  és gazdasági alapon való hátrányos helyzetűsége miatt  Csurgó alapvetően alacsony

ingatlanárai  tovább  csökkennek,  mely  tovább  növeli  leszakadását  országos

összehasonlításban, lakóinak pedig megnehezíti – vagy érzelmi alapon lehetetlenné teszi – a

településről történő kitörést. A folyamat a helyi közösség „22-es csapdája”-ként gettósodási

folyamatot generál.      

A  végzettségi  szint  meghatározta  a  válaszadók  migrációjának  irányát  is.  A  középfokú

végzettségűek migrációjának célpontja vegyes képet mutat: a szomszéd kisváros (Nagyatád), 

a  legdinamikusabban  fejlődő  vidéki  nagyváros  (Győr),  a  főváros,  Budapest,  valamint

Ausztria, Németország is szerepel jelenlegi lakóhelyükként.82 A változatos úti célok között – a

passzív adatközlők adatlapja szerint – megjelentek olyan helyszínek is, mint Svédország, ahol

a nemzetközi ingázók egy kisebb csoportja (3-5 fő) szezonálisan, illetve szituatív jelleggel, de

viszonylag rendszeresen munkát vállal.83 

79 Kerese 2012. 9-10.
80 T. Kiss 2007, 24.
81 Ostyáni – Borbély 2011, 15-16.
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Ez a széles szórás összefüggésben állhat azzal, hogy középfokú végzettséggel nehezebb itthon

munkát találni. Ezzel összhangban van a diplomások csoportjának kisebb migrációs diffúziót

mutató  képe  is:  ők  két  külföldi  kivételtől  (Brno,  Csehország;  Luxemburg)  és  egyközeli

kistelepüléstől  (Darány)  eltekintve nagyvárosokban,  és közel 42%-ban Budapesten találták

meg boldogulásukat.84 Ez persze azt is tükrözi egyben, hogy a diplomájuk által feltételezett

szaktudást  leginkább  nagyvárosban  tudják  kamatoztatni,  ami  egybe  esik  többségük

véleményével a munkalehetőségek beszűküléséről és a lehetőségek hiányáról.

82 A hátáron túlnyúló „nagyrégiós migráció,” célterületei a 2000-es évek elején főleg Dél-Németország és Kelet-
Ausztria  volt.  A  korabeli,  leendő  EU-s  csatlakozást  kísérő  társadalmi-gazdasági  változásokra  fókuszáló
elemzések 2003-ban  még azt  jósolták,  hogy a fő irányok  megmaradnak,  a  nemzetközi  ingázás  és  migráció
mértéke pedig nem lesz jelentős. A motivációt nem  hazai viszonyokkal való elégedetlenség, hanem a lehetőség
megragadása  szolgáltatta.  Ld.  TÁRKI-kutatás:  Az  EU-csatlakozás  középtávú  gazdasági-társadalmi  hatásai
Magyarországra. Forrás http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a569.pdf (2014.06.01.)
83 Informális csatornákon keresztül szerzett információk alapján tudható, hogy a Svédországba ingázók számára
egy, már, mint 10 éve kint tartózkodó, letelepült kapcsolat biztosít munkát rendszeresen. A munka elvégzése után
az év többi részét Csurgón töltik az ingázók. 
84 Ezt látszik alátámasztani az az – hitelességében nem teljes mértékben igazolt – eredmény is, amelyet a passzív 
adatközlők önkéntesen feltüntetett adataiból kikövetkeztethetünk.  
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Az  iskolázottsággal  van  szoros  összefüggésben  a  településre  jelen  helyzetére  vonatkozó,

illetve Csurgó jövőképét komplexen értékelő szubjektív ítéletek is. Pusztán a megkérdezettek

5%,  (kizárólag  középfokú  végzettséggel)  tartja  elképzelhetőnek  visszaköltözését

„szülővárosába”,  míg  a  többiek,  élükön  a  diplomásokkal  kategorikusan  elvetik  (95%)  a

visszaköltözés  lehetőségét,  és  ugyanezt  tükrözi  a  jelenlegi  állapotuk  tartósságára  célzó

kérdésre adott válasz és a jelenlegi állapotukkal kapcsolatos szubjektív elégedettségük is. 

A kutatásba bevont válaszadók alapján felvázolt helyi trend sokkal negatívabb a megyeinél,

hiszen a  kaposvári  középiskolai  diákoknak „csak”  alig  több mint  fele  (kb.  53 %) hordoz

hasonlóan  negatív  értékítéleteket  lakóhelyével  kapcsolatban.  Átlagon  aluli  a  szubjektív

megítélése Csurgó mellett Nagyatádnak és Barcsnak is a kutatásban.85 Igaz azonban, hogy a

válaszadók az általam elvégzett lekérdezésben idősebb korosztályt képviselt, mint a Kerese-

féle  vizsgálatban  résztvevők,86 de  ez  annak  a  specifikumnak  a  jele,  hogy  az  elvándorlás

korspecifikus, többnyire a gazdaságilag aktív egyénekre jellemző.87

Országos vizsgálatok eredményeit  értékelve szintén arra következtethetünk, hogy a fiatalok

többsége  elégedetlen  nemcsak  szűkebb  környezete,  hanem  a  Magyarország  nyújtotta

lehetőségekkel: 56%-uk költözne külföldre88. Míg a külföldön élő vendégmunkások jelentős

része pár évvel ezelőtt még 3-5 éves külföldi munkavállalás után hazatérést jelölt meg,89 addig

egy friss felmérés eredménye szerint már a többségük soha nem térne vissza Magyarországra.

85 Kerese 2012, 14.
86 Az eltérések mértékének tisztázása érdekében fontos lenne csurgói középiskolások körében is elvégezni egy 
felmérést.  
87Bánlaky-Bokor-Tóth 1999, 237.
88 Ld. TÁRKI kutatása. http://www.tarki.hu/hu/news/2013/kitekint/20130220_migraciot_tervezok.html 
89 AZ EURES-t idézi a Sonline.hu (forrás http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/egyszer-visszajonnek-harom-
ot-evre-tervez-kulfoldon-a-magyar-503183. 2014.08.10.)
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És ami a helyzetet még inkább súlyosbítja, hogy a kutatásban résztvevő válaszadók többsége

felsőfokú végzettségű, nagyobb arányban (70 vs. 90%) és magasabb státuszú munkát kapott,

mint idehaza, ami egyben tükrözheti azt is, hogy már nem kizárólag az alacsony társadalmi

presztízsű munkákat végeznek a külföldön dolgozó magyarok,90 vagyis extrapolálhatjuk az

egzisztenciális  és mentális  stabilitás miatt  a kinti  munkavállalás állandóságát,  vagy hosszú

idejűségét.  

A legújabb felmérések szerint a hazánkról és szűkebb környezetünkről kialakított  mentális

térkép, valamint a tényleges népmozgalmi mutatók alapján előrevetíthető, hogy az ingázás és

a kivándorlás mértéke nem fog csökkenni a közeljövőben. 

V. Összefoglalás

A szülőváros problémáját és a válságból kivezető folyamatok hiányát  érzékeltető komplex

értékítélet,  a visszaköltözési hajlandóság teljes hiányával kiegészülve – és a jelen állapotra

vonatkozó elégedettségi mutatóval – előrevetíti a település számára, hogy a diplomás fiatalok

és a számításaikat máshol megtaláló (agilis) középfokú végzettséggel rendelkezők várhatóan a

végleg elköltözöttek halmazát fogják gyarapítani.  A kutatásba bevont adatközlők rendkívül

negatívan  értékelik  Csurgó  jövőképét  és  jelenkori  helyzetet,  kulturális,  gazdasági  és

munkalehetőségeit, mely összhangban van több, nemrég elvégzett,  hasonló helyzetben lévő

kistérségben elvégzett kutatás és országos felmérés eredményével. 

Az agilis korosztályok elvándorlását  csak tovább rontja demográfiai krízishelyzetet.  Ezt a

folyamatot visszafordítani a tapasztalatok alapján kívülről érkező megoldásokkal nem lehet,

lokális  kihívásokra  lokális  válaszokat  kell  adni.  Helyi  megoldásokkal  lehetne

megakadályozni, hogy a felnövő generációk és helyben dolgozók ne akarjanak közösségükből

kilépni. 

A  gazdaság  és  közélet  szféráiban  is  változásokra  van  szükség,  főleg  a  horizontális

kapcsolatrendszerek és a területi munkamegosztás fejlesztésével. A gazdálkodási hatékonyság

irányába  történő  elmozdulást  jelentene,  ha  a  helyi  vállalkozások,  termelő  üzemek  között

információs  csatornák  nyílnának,  és  tényleges  kapcsolatrendszer  épülhetne  ki,  ezáltal

létrehozva  egy  komplex  gazdasági  struktúrát  a  térségben.  A gazdasági  és  közigazgatás

szereplői mellett a civil közösségeket is be kell vonni az integrációval, ezzel egy jól működő

alulról  szervezett  réteg  ismereteit  is  hasznosítani  lehetne.  Fontos  lenne,  hogy  térségi

90 A MTA TTKI friss felmérését idézi a Sonline.hu (forrás: http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/nincs-
visszaut-a-kulfoldon-dolgozo-magyarok-kint-maradnanak-567450. 014.08.17.).
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egységként  gondolkozzanak  helyi  szinten  is,  és  ne  csak  az  EU-s  források  pályázati

feltételeinek való megfelelés vagy a racionalizált közigazgatási átalakítások miatt társuljanak

a  társadalmi-gazdasági  élet  aktorai.  Ha  mindezen  ki  tud  egészülni  egy  a  helyi

munkaerőigényekre  támaszkodó  képzési  struktúrával  is,  akkor  kistérségi  integráció  révén

Csurgó –  és  járása  –  is  megtalálja  helyét  tér-  és  gazdasági  szerkezetben.  Ehhez  azonban

szükség van a helyi adottságok és igények pontos ismeretére, a piaci igények és az általuk

támasztott  követelményeknek  való  megfelelésre,  és  végül  de  nem utolsó  sorban  korszerű

infrastruktúrára,  amely segíti,  nem pedig taszítja  a  Csurgóra és  térségébe irányuló  humán

forgalmat. 

Fontos  kiemelnem,  hogy  a  kutatás  jelen  állása  szerinti  eredmények  még  csupán  arra

alkalmasak,  hogy  a  Csurgó  társadalmát  érintő  elvándorlás  és  ingázás  főbb  vonulatait

felvázoljuk. Az általános trendek pontosításához egyéni helyzetelemzéseket és mélyinterjúkat

is kell készíteni, melyek segítségével az identitáskérdéseire is rátekintést nyerhetünk. Utóbbi

elengedhetetlen  ahhoz,  hogy  különbségtételt  tegyünk  a  generációk  attitűdje,  mentalitása

között,  mely  végső  soron  bebizonyíthatja  azt  a  feltevést,  hogy  az  identitás  és  a  kultúra

generációs különbségei határozzák meg, hogy valaki elvándorol vagy otthon marad.   

A kutatástó várt eredmények talán legfontosabbja a társadalmi hasznosíthatóságban rejlik. A

település  társadalmi  leépülését  meghatározó  elvándorlók  motivációját  és  értékítéletét

megismerve  meg  lehet  határozni  a  lokális  szint  gyengeségeit.  Ha  ezt  az  eredményt

kiegészítjük a későbbi kutatások által vizsgált helyben maradók elvárásaival, akkor a település

kitörési pontjait az aktív réteg és nem egy központi akarat elvárásai szerint lehet definiálni.

Utóbbi pedig a fenntarthatóság egyik záloga.  
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