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I. Elızmények 
 
Az elmúlt évtizedek nem csupán a kollektív identitások pluralizálódását hozták, hanem 
átalakították az önazonosság alapját képezı tudástartalmak, közös tapasztalatok generációk 
közti átadásának korábbi gyakorlatait is. (Csepeli 2002, A. Gergely 2009) E folyamatoknak 
köszönhetıen a különbözı társadalmi kiscsoportok identitását a hivatalos, kanonizált nemzeti 
történelem mellett a reflektálatlan hagyomány, a spontán helyi emlékezet a korábbinál 
nagyobb mértékben alakítja (Gyáni, 2008). Az alábbi esettanulmány egy alig valamivel több 
mint 600 fıs nógrádi kisfaluban, Erdıkürtön végzett terepkutatás alapján a kollektív 
identitások tartalmában az elmúlt két évtizedben bekövetkezett változásokról igyekszik 
számot adni. Azt mutatja be, hogy a folyamatos népességfogyás által veszélyeztetett közösség 
a rendszerváltást követıen hogyan veszi birtokba saját múltját, miképpen konstruálja meg a 
helyi társadalmat egyben tartó önazonosságát.1 Az esettanulmányt megalapozó adatgyőjtés 
egyfelıl a helyi kulcsinformátorokkal, nevezetesen az intézmények vezetıivel, 
munkatársaival, a civil szervezetek képviselıivel, tagjaival, hivatásos és önkéntes 
közösségszervezıkkel, aktivistákkal stb. készített strukturált interjúkra épül, másfelıl egy 
személyes megkérdezésen alapuló kérdıíves felmérés eredményeire támaszkodik, melynek 
során a közel 250 erdıkürti háztartás ötödét kerestük fel.2 A közösség megismerését emellett 
a helyi rendezvényeken (jótékonysági bál, falunap) végzett résztvevı megfigyelések, az 
elérhetı írott források (helyi újság, települési honlap) tartalomelemzése, valamint a 
terepkutatás idıszakában a faluközösség tagjaival folytatott spontán beszélgetések segítették.3  

II. A lokális identitás összetevıi 
 
II. 1 Nemzetiségi kötödések  
 
A község honapján olvasható településtörténet szerint a zömében magyarok lakta Erdıkürt a 
török hódoltság idıszakában szinte teljesen elnéptelenedett.4 A 1600-as évek végén 
meginduló, s több mint egy évszázadig tartó szlovák betelepülést követıen a falut tót 
                                                 
1 A kutatás középpontjában két terület, a helyi közösség és az iskolaügy állt, jelen tanulmány azonban csak az 
elıbbivel kapcsolatos tapasztalatok ismertetésére szorítkozik. Az összegzett kutatási eredményeket lásd az 
„Iskolamentık-Közösség és iskola Erdıkürtön 2009” címő zárótanulmányban (Szerk. Kovács Katalin, 2009), az 
iskolaügyet érintı tapasztalatokat pedig Kovács Katalin-Nagyrónai Júlia-Nyakó Mária: Egy (kis-) iskolatörténet 
és tanúságai címő, jelen kötetben szereplı tanulmányában. 
2 A véletlenszerően kiválasztott háztartásokban az otthon talált személyek közül azon 18 év feletti 
háztartástagokat kértük válaszadásra, akik a háztartásra vonatkozóan a legkimerítıbb adatokat tudták 
szolgáltatni. A hat nagyobb témablokkra tagolódó kérdıív a háztartásra vonatkozó demográfiai adatok mellett a 
társas kapcsolatok, a lokális kötıdések, a közösségi aktivitás, a helyi közintézményekkel való elégedettség, 
valamint a megélhetési viszonyok témakörével kapcsolatban fogalmazott meg nyitott és zárt kérdéseket. 
3 Az erdıkürti mindennapok megismerésében segítségünkre lévı falubelieknek ehelyütt szeretnénk köszönetet 
mondani. 
4 Erdıkürt benépesítése a török kiőzését követıen 1696-ban kezdıdött, az 1715-ös források már 14, többségében 
szlovák földmőves családról számolnak be. 1771-ben a környékbeli birtokok tulajdonosa, báró Hellenbach 
György további evangélikus vallású jobbágyokat telepített le a faluban.  Forrás: www.erdokurt.hu. 



 

 

községként tartották számon, ahol a magyarok kisebbségben éltek. Sok helybéli meséli ma is, 
hogy szülei, nagyszülei még szlovákul beszéltek egymás között és a faluban is ez volt az 
általános. „Édesanyám szlovákul beszélgetett a magyar iskolában a szünetekben a 
barátnıivel, pedig büntetés járt érte. Három éves korom után tanultam meg magyarul, addig 
szlovákul beszéltem. Bátyám kiskorában csak szlovákul beszélt a szüleinkkel.”5 Az egyik, az 
ötvenes években beköltözıtıl származó idézet is a nyelvhasználatban kifejezıdı nemzetiségi 
kötıdésekrıl számol be: „Ha bementem a kocsmába, csak tót szót hallottam, az utcán, a 
boltban is. Hova cseppentem én – gondoltam -, külföldre?”  6  
 
A késıbbi évtizedek az erdıkürti szlovákság fokozatos asszimilációját hozták: kezdetben a 
kettıs nyelvhasználat volt jellemzı körükben, majd a magyar nyelv vált dominánssá, jóllehet 
az itt élık identitásában továbbra is fontosak maradtak a szlovák gyökerek. A szlovákság 
természetes asszimilációját elısegítette az Erdıkürtön élı magyarokéhoz hasonló anyagi, 
társadalmi helyzetük, valamint az a körülmény, hogy a szlovákság nem alkotott zárt, homogén 
közösséget, hanem kezdettıl szórványban élt. A II. világháborút követı években a 
lakosságcsere idején jelentıs betelepülés nem történt, mindössze egy sváb család költözött a 
faluba. A Szlovákiába való kiköltözés ugyanakkor 10-12 családot érintett, melyek az 
erdıkürti szlovákságon belül vélhetıleg egy, az átlagosnál erısebb nemzetiségi identitással 
rendelkezı csoportot képviseltek. Az államszocializmus évtizedeiben az erdıkürti szlovákság 
asszimilációját felgyorsította az a körülmény, hogy a kürtiek – a magyarul jól beszélı 
szlovákok is – a helyi munkaerıpiac szőkös kínálata miatt kénytelenek voltak a falun kívül, 
elsısorban Budapesten munkát vállalni. A nemzetiségi identitás ebben az idıszakban – mint 
az ország más, nemzeti kisebbségek által lakott részein – Erdıkürtön is párthatározatok által 
kezdeményezett „hagyományırzésként” nyilvánulhatott meg, ami elsısorban a folklór 
(néptánc, népzene) formális ápolását jelentette (Bindorffer, 2001 és Füleki, 2006). 
 

1. ábra Nemzetiségi összetétel Erdıkürtön (1880–2001) 
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                   Forrás: KSH Népszámlálási adatok 
 
Ha az erdıkürti szlovákság összlakosságon belüli számarányának az elmúlt száz évben 
bekövetkezett változásait követjük, nagymértékő ingadozást tapasztalhatunk, mintha nem is 
ugyanarról a népességrıl volna szó. Ez azonban nem kizárólagos erdıkürti sajátosság, a 
                                                 
5 Részlet az erdıkürti általános iskola korábbi igazgatójával, egyben a szlovák kisebbségi önkormányzat 
elnökével készített interjúból. 
6 Részlet az erdıkürti általános iskola korábbi igazgatójával, egyben a sakkszakkör vezetıjével készített 
interjúból. 



 

 

magyarországi szlovákság körében végzett egyéb vizsgálatok is arra mutattak rá, hogy a 
szlovákság  „nemzetiségi bevallásai jóval nagyobb határok között mozogtak, és ugrásszerő 
ingadozásokat mutattak” (Bindorffer, 2006). Minden bizonnyal a külsı környezet befolyása, 
a politikai, társadalmi változások késztették arra a szlovákságot, hogy bizonyos idıszakokban 
a nemzetiségi kérdésben óvatosabban foglaljon állást (A. Gergely-Gelsei-Gergely-Horváth, 
2004, Föglein, 2005 és Szabó, 2007). Az erdıkürti szlovákság, ha a társadalmi, gazdasági 
környezete lehetıvé teszi, esetleg ösztönzi is, évtizedekig lappangó nemzetiségi identitását 
képes újraszervezni. Ezt példázza a legutóbbi két évtized is, mely a szlovák gyökerek 
újrafelfedezését hozta Erdıkürtön. Mindez egyfelıl a nemzetiségi jogok gyakorlását lehetıvé 
tevı intézményi háttér (kisebbségi önkormányzat, nemzetiségi óvoda és általános iskola) 
megteremtésében, másfelıl a szlovák hagyományok, a kultúra felelevenítését szolgáló 
közösségi aktivitásban (szlovák honismereti tábor, falunap szervezése, stb.) nyilvánult meg.  
 
Ami az intézményes kereteket illeti, a szlovák kisebbségi önkormányzat rögtön a törvényi 
feltételek megteremtıdését követıen7, 1995-ben megalakult Erdıkürtön, kezdetben a községi 
önkormányzat hatókörén belül, majd 2006-tól a települési önkormányzattól függetlenített 
mőködéssel. Az öt képviselıbıl álló testület legfontosabb tevékenységét a kulturális 
programok szervezése adja, az állami normatíva és a pályázatokon elnyert támogatások döntı 
hányadát fordítják különféle nemzetiségi rendezvényekre. A lebonyolítást többnyire az egyik 
helyi civil szervezeten, a Mővelıdési Körön keresztül támogatják. A szlovák kisebbségi 
önkormányzat támogatásával valósul meg a nyaranta megrendezett honismereti tábor, az 
országos, illetve környékbeli nemzetiségi találkozókon való részvétel, s az anyaországba 
szervezett kirándulások is.8 Ami az anyaországi kapcsolatokat illeti, az erdıkürti szlovákság 
nem tér el az ország más részein élı szlovák népességtıl: bár akadnak olyanok, akik 
szlovákiai kapcsolatokat tartanak fenn, a többségre nem jellemzı az anyaországhoz való 
szoros kötıdés. A szlovákság ugyanis inkább Magyarországon élı kisebbségként, mint a 
szlovák nemzet részeként definiálja magát (Csepeli-Örkény-Székelyi, 1999).  
 
A 90-es évek a szlovák nyelv oktatatásában is változásokat hoztak Erdıkürtön. A helyi 
nyolcosztályos általános iskolában 1959 ıszén az akkori igazgató, s egyben a késıbbi 
kisebbségi önkormányzati elnök kezdeményezésére vezették be a szlovákot idegen nyelvként. 
A nyelvoktatás ezt követıen tanárhiány miatt hosszabb-rövidebb ideig szünetelt, majd az 
orosszal párhuzamosan folyt, a rendszerváltást követıen pedig a kisiskola nemzetiségi 
intézménnyé alakult.9 Az intézmény napjainkban is normatív támogatásban részesül a 
nemzetiségi nyelv oktatására, hasonlóan a térség több, szlovák gyökereit számon tartó 
településének iskolájához. Az intézményben a szlovák nyelvoktatás mellett nemzetiségi 
tánccsoport, színjátszó csoport, sıt szlovák szakkör is mőködik (Nagyrónai, 2010).  
 
Bár szlovákul beszélı, illetve vegyes (szlovák-magyar) nyelvhasználatot gyakorló szülıt, 
nagyszülıt az erdıkürti többség fel tud mutatni, a mindennapi életben nem jellemzı a szlovák 
nyelv használata.10 A nemzetiségi oktatás sokkal inkább a szlovák kulturális értékek (dalok, 
mondókák, szólások, ételnevek, köszönések, stb.) átadásáról, a hagyományok, népszokások 
felelevenítésérıl, semmint a beszélt nyelv elsajátításáról szól. Az iskola pedagógusainak 
                                                 
7 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól. 
8 Az anyaországgal fenntartott kapcsolatok egészen a tavalyi évig meglehetısen esetlegesek voltak, ezen 
igyekezett változtatni az erdıkürti önkormányzat, amikor 2009. júliusában együttmőködési megállapodást írt alá 
több szlovákiai településsel: Kürttel, Hidaskürttel valamint Csallóközkürttel. 
9 Lásd errıl: Nagyrónai Júlia, 2009.  
10 Egy, a magyarországi szlovákságra kiterjedı szociolingvisztikai kutatás az erdıkürtivel megegyezı 
tapasztalatokról számol be, nevezetesen arról, hogy a szlovák nyelv fokozatosan minden nyelvhasználati 
helyzetben háttérbe szorul. Forrás: Uhrin, 2008. 



 

 

egyöntető véleménye szerint kevés tanuló hasznosítja közvetlenül a szlovákot mint idegen 
nyelvet, de az interjúk tanulsága alapján nem is ez a cél. „Él ıvé a szlovák nyelv nem igazán 
válik a gyerekeknél, csak akkor, amikor mi kimegyünk hozzájuk [Szlovákiába] vagy ık 
idejönnek. Nem mondanám, hogy anyanyelvi szinten megtanulnak szlovákul, de tudják a 
gyökereiket, és tudják, hogy miért tanulják. Nem hiszem, hogy az a fontos, hogy utána ezzel 
hogyan tud boldogulni.”11 Az erdıkürti pedagógusok többsége a szlovák identitás kialakítását 
tartja a nemzetiségi oktatás tulajdonképpeni feladatának. „Amikor kikerülnek az iskolából, 
akkor nem nagyon tudják gyakorolni, és ezért felejtıdik. De arra jó, hogy a magot el tudjuk 
ültetni a gyerekekben és késıbb, ha érdekli ıket, akkor továbbvihetik. Tudatosság is kellene 
hozzá a családban, hogy ez gyakorolva legyen. Az érzületet tudjuk beleoltani a gyerekekbe.” 12  
 
Az erdıkürti családok többségének tudatában erısen él, hogy ıseik honnan jöttek, és erre 
büszkék is: „Felmenıim apai és anyai ágon egyaránt több generációra visszamenıleg tótok. 
(…) Tısgyökeres tótok vagyunk.” (…) „Amit mi itt tudunk, ha magyarul is tudjuk, az mind a 
szlováksághoz köthetı. Teljesen mindegy, hogy mi az. Ahogy mi foglalkozunk a kiskertekkel, a 
konyhával, lagzikkal, az mind a szlováksághoz köthetı.” 13 Csekély számban ugyan, de a helyi 
közösségben akadnak olyanok is, akik szerint a szlovákság, mint nemzetiség valójában csak 
hivatkozási alap a forrásszerzéshez: „Az, hogy van szlovák kisebbségi önkormányzat, annak 
anyagi okai vannak. Már egymás között sem beszélnek. De vállalják, hogy az ıseik szlovákok. 
Valamikor tényleg szlovák települések voltak ezek, de ma már nem”.14 Vélhetıleg a sajátos, a 
szakirodalom által kettıs identitásnak15 (Bindorffer, 2006) nevezett nemzetiségi kötıdések, a 
szlovák mellett a magyar kultúrából is építkezı identitáskonstrukció miatt tekintenek többen 
kétkedve a szlovákságukat formálisan is kinyilvánító kürtiekre.  
 
Kétségtelen, hogy a kisebbségi önkormányzat mőködését támogató állami normatíva nélkül a 
helyiek jóval kevesebb kulturális programot tudnának szervezni, és az is vitathatatlan, hogy a 
helyi kisiskola fenntartásában a nemzetiségi nyelvoktatással járó normatíva fontos bevételt 
képez. Talán akkor járunk legközelebb az igazsághoz, ha a szlovákságot a vizsgált közegben 
olyan kulturális többletként definiáljuk, amelyre büszkék a szlovák származásúak, általa 
többnek, másnak érzik magukat: „Mi úgy is mondjuk mindig, hogy mi magyarországi 
szlovákok vagyunk, de azért magyarok. Az, hogy mi esetleg tudjuk a szlovák nyelvet, az nem 
jelent semmit, az egy plusz valami, örülünk neki.”16 Az erdıkürtiek esetében valójában az 
(etnikai) önkifejezés terepe a szlovák kultúra, a hagyomány, mely a tapasztalatok szerint nem 
csak a szlovák felmenıket felmutató lakosokat kapcsolja össze, hanem a szlovák gyökerekkel 
nem rendelkezı kürtieket és a beköltözıket is. Fogalmazhatunk úgy is, hogy Erdıkürtön 
napjainkban egy fordított irányú akkulturációs folyamat zajlik: míg a II. világháború elıtti 
idıszakban a szlovákság idomult a befogadó társadalom értékeihez, normáihoz, nyelvéhez, 
stb. addig az elmúlt években a nem szlovák nemzetiségő lakosság követte a szlovák 
szokásokat, s vett részt a nemzetiségi összejöveteleken, járatta gyermekét szlovák nyelvórára, 
színjátszó szakkörre stb. Ennek hátterében minden bizonnyal a partikuláris identitások elmúlt 

                                                 
11 Részlet a helyi védınıvel készített interjúból. 
12 Részlet a Vanyarcon mőködı Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesület tagjával készített interjúból.  
13 Részlet a helyi képviselıtestület egyik tagjával készített interjúból.  
14 Részlet a helyi óvodavezetıvel készített interjúból.  
15 Kettıs identitásról akkor beszélhetünk, amikor egy többségi dominanciájú országban élı kisebbség saját 
etnikai identitásának megırzése és reprezentációja mellett a többségi társadalomhoz való alkalmazkodás 
folyamata során átéli, magáévá teszi a többségi etnikum nemzeti identitásának bizonyos, a saját identitásával 
értékazonos elemeit, melyek saját etnikai identitásának elemkészletébıl hiányoztak, illetve csak részben voltak 
megtalálhatók benne. Forrás: Bindorffer, 2006 
16 Részlet az erdıkürti általános iskola korábbi igazgatójával, egyben a szlovák kisebbségi önkormányzat 
elnökével készített interjúból. 



 

 

idıszakban bekövetkezett felértékelıdése, a korábbi, esetenként uniformizáló kollektív 
identitások háttérbe szorulása áll. Némileg ellentmondásosnak tőnhet, hogy az erıs 
nemzetiségi (szlovák) identitás Erdıkürtön erıs nemzettudattal, mégpedig magyar nemzeti 
identitással párosul. Mindez nem csupán a magyarság értékeivel szembeni formális 
tiszteletadásban nyilvánul meg, hanem a magyar nemzettel mint (sors)közösséggel való 
azonosulásban. Úgy véljük, hogy ennek hátterében a korábban már említett, a saját (szlovák) 
értékvilág mellett a többségi (magyar) etnikum elemkészletébıl is építkezı 
identitáskonstrukció áll. 
 
II. 2 A felekezeti dimenzió szerepe 
 
A kutatás eredményei szerint a nemzetiségi kötıdések mellett a helyi közösség egyik 
legfontosabb tartópillére a vallás. Erdıkürtön két történelmi felekezet van jelen: a falubeliek 
elmondása szerint mindig is körülbelül fele-fele arányban oszlott meg a hívık száma a 
katolikus és az evangélikus egyház között. Az evangélikus hit fıleg a szlovákokhoz köthetı, 
de nem kizárólagosan. A 2001-es népszámlálási adatok és a lakosság körében jelen kutatás 
keretében végzett felmérés eredményei is azt mutatják, hogy ez ma sincs másként.17 A 
közelmúltig baptista hitgyülekezet is mőködött a faluban, melynek tagjai saját imaházat 
építettek, a gyülekezet azonban mára feloszlott, az imaház pedig magánkézbe került. 
 
Mindkét felekezet rendelkezik saját templommal, bár mindkettı leánygyülekezetként 
mőködik, vagyis Erdıkürtön nem lakik sem katolikus, sem evangélikus lelkész, a 
lelkipásztorok a szomszédos Acsáról és Kállóról átjárva végzik teendıiket. Ez korábban sem 
volt másként, így a lelkészek helyett a kántortanítók látták el a mindennapi feladatokat, 
nemcsak a hitéletben, hanem az oktatásban is. 1948-ig a két történelmi gyülekezet két iskolát 
mőködtetett a faluban, melyekben a kántortanítók oktattak.18 A 40-es években a két 
gyülekezet között epizodikus jelleggel vallási ellenségeskedés támadt, ami fıként a vegyes 
házasságok ellenzésében és a két iskola rivalizálásában nyilvánult meg. „Presztízskérdést 
csináltak abból, hogy túltegyenek egymáson. Egy egészséges rivalizálás volt például a 
gyerekek éneklésében. Ilyen szempontból az evangélikusok sokkal jobbak voltak, mint a 
katolikusok”.19 
 
Erdıkürtön az államszocializmus idıszakában is aktív maradt a hitélet, a hittanoktatásban 
való részvétel csak mérsékelten csökkent. Természetes volt, hogy a gyerekek hittanra járnak, 
mert ez alapvetı értéknek számított a kürtiek szemében, bár ezzel némi kockázatot is 
vállaltak. Különösen az evangélikus kántorok voltak aktívak, számos kulturális programot 
szerveztek, tevékenységüknek köszönhetıen a faluban hagyománnyá vált az aktív közösségi 
élet. Az evangélikusokat jellemzı vallási aktivitás az élet más területeire is hatással volt: „Az 
iskolában végig megvoltak a különbségek, hiába járnak együtt 1948-tól, de az evangélikusok 
mindig aktívabban részt vettek a versenyeken: versmondás, szereplés, mindenben. İket nem 
kellett bíztatni”. 20 
 
A felekezetek szervezettségének különbségérıl az erdıkürti evangélikusok és a katolikusok 
hasonlóan vélekednek: az evangélikus közösséget ma is sokkal szervezettebbnek vélik. A 
2009 nyarán felvett háztartási kérdıív nyitott kérdéseire kapott válaszok egy része is errıl 
tanúskodik. A válaszadók közel ötöde szerint Erdıkürtön a két egyház közül az evangélikus 

                                                 
17 Lásd errıl: Tóth Melinda, 2009.   
18 Lásd errıl: Nagyrónai Judit Kata, 2010.  
19 Részlet a helyi óvodavezetıvel készített interjúból. 
20 Részlet a helyi óvodavezetıvel készített interjúból. 



 

 

rendelkezik valódi közösségformáló erıvel. Az ezen a véleményen lévık ugyanakkora 
hányada evangélikus és katolikus. 21 Az evangélikus egyház közösségformáló szerepére utal, 
hogy programjaival nemcsak az evangélikusokat, hanem a katolikusokat és a felekezeten 
kívülieket is képes elérni. Ennek legjobb példája az énekkar, ahol katolikus hívık és egyházon 
kívüliek is énekelnek. Az evangélikus egyház átlagon felüli szervezı ereje valószínőleg nem 
függetleníthetı a kürtiek sorsát évtizedek óta követı lelkész és egyben énekkarvezetı 
személyétıl, aki a vallási ökumenizmus jegyében a különbözı egyházi programokkal a nem 
evangélikusokat is mozgósítja. 
  
Túlzás nélkül állíthatjuk: ma is fontos a vallás Erdıkürtön. Ez mindenekelıtt az aktív 
hitéletben nyilvánul meg: a kérdıíves felmérés során megkérdezett válaszadók majdnem fele 
(47 %) rendszeres templomba járó és közel ötöde (17%) az istentiszteleten/misén kívül is 
részt vesz más vallási tevékenységben, leggyakrabban az énekkarban. A lakosság harmada 
ugyanakkor nem gyakorolja a vallását, e csoport tagjainak zöme a betelepülık közül kerül ki. 
A vallás helyi jelentıségére utal, hogy az erdıkürtiek számon tartják, ki részt vesz a vallási 
életben és ki nem. 

2. ábra A vallásgyakorlás formái 
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           Forrás: Lakossági kérdıíves felmérés, 2009. augusztus 
 
Összességében úgy tőnik, hogy a vallás és az iskola Erdıkürtön egymást erısítı tényezık 
voltak és maradtak. Korábban a vallási vezetık és a pedagógusok tisztségeinek egybeesése, 
késıbb a lakosság vallásosságának fennmaradása miatt, mely az iskola szellemiségében is 
érvényesülni tudott. A vallásgyakorlás Erdıkürtön közösségi aktivitással jár együtt, ami a 
felnıttek esetében a különbözı tevékenységekben és programokban való részvételt jelenti, a 
gyerekeknél pedig elsısorban az iskolához kötıdı szerepvállalásban (pl. megyei, országos 
tanulmányi versenyeken való megmérettetés,  a faluközösségnek szóló rendezvényeken való 
részvétel) nyilvánul meg.  
 
II. 3 A migrációs folyamatok hatásai  
 
A 20. század második felétıl a lakosságszám folyamatos csökkenése figyelhetı meg 
Erdıkürtön. Az elvándorlási hullám a 70-es években erısödött fel, amikor a mátyásföldi 
Ikarusz gyárban dolgozók közül – a vállalati lakásépítéseknek köszönhetıen – sokan a 

                                                 
21 Hasonló összefüggésre hívja fel a figyelmet Garami Erika és Szántó János a magyarországi szlovákság 
identitásáról írott tanulmányában. Forrás: Garami –Szántó, 1992. 



 

 

fıvárosba költöztek. A lélekszám emelkedését Erdıkürtön az is gátolta, hogy egészen a 90-es 
évekig nem parcelláztak fel új területeket, ezért építkezni csak a már meglévı telkeken 
lehetett.22 Így azon családok is elvándoroltak, amelyek ugyan maradtak volna, de nem volt 
lehetıségük családtagoknál, rokonoknál lakni vagy építkezni. Ennek köszönhetıen Erdıkürtre 
több évtized leforgása alatt legfeljebb annyian tudtak beköltözni, mint ahányan elköltöztek 
vagy elhaltak, hiszen ez határozta meg az eladásra szánt házak kínálatát.  
 

3. ábra A vándorlási különbözet változása Erdıkürtön (1970–2001, fı) 
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  Forrás: KSH Népszámlálási adatok 
 
Az Erdıkürtrıl elköltözık közül sokan Gödöllın telepedtek le, lehetıleg egymás közelében. 
A faluban maradók és az elköltözık közti kapcsolatok a késıbbi évtizedekben is erısek 
maradtak. Az elszármazottak Erdıkürthöz való kötödése a rendszerváltást követıen 
intézményes formát is öltött: a kapcsolatok ápolására létrehozták az Erdıkürti Elszármazottak 
Egyesületét, amely a korábban már említett Mővelıdési Kör szárnyai alatt mőködik. Az 
Erdıkürthöz kötıdés generációk közti átadását segíti a nyaranta megrendezésre kerülı 
szlovák honismereti tábor (Szlovák Anyanyelvő Népismereti és Ifjúsági Tábor), melynek az 
elszármazottak gyermekei is rendszeres résztvevıi. A honismereti tábort a kisebbségi 
önkormányzat elnökének kezdeményezésére 2000-ben szervezték meg elıször, azóta minden 
évben megrendezésre kerül. „Nagyon izgatott engem ez a szlovák anyanyelvő tábor… hát 
miért ne tudnánk ezt mi megcsinálni”.(…) „Nem olyan nagy hazugság kellett ahhoz, hogy ezt 
szlováknak elismerjük.” A honismereti tábor iránti érdeklıdés elmélyülését jelzi, hogy míg 
elsı alkalommal 33 gyermek vett részt a programokon, 2009-ben már 106-an jelentkeztek.23 
Az elszármazottak területi szóródásáról a résztvevıi listák szolgálnak adalékkal, ezek szerint 
az elmúlt években Erdıkürt mellett 15 további településrıl – jellemzıen Pest megye 
területérıl – érkeztek a szlovák hagyományok iránt érdeklıdı gyerekek.24 
 

 
Erdıkürt (fotó: Korzenszky Anna) 

                                                 
22 Lásd errıl részletesen: Kovács, 2009. 
23 Korábban a falubeliek természetbeni és anyagi támogatása valamint az elnyert pályázatok lehetıvé tették, 
hogy a gyerekek ingyenesen vegyenek részt a honismereti táborban. A megemelkedett létszám miatt azonban a 
tavalyi évben elıször (a tényleges költségekhez képest jelképesnek számító) részvételi díjat kértek a szervezık a 
jelentkezıktıl. 
24 Az érintett települések a következık: Acsa, Balassagyarmat, Boldog, Budapest, Galgagyörk, Gödöllı, Hatvan, 
Kálló, Kartal, Kistarcsa, Solymár, Szada, Tura, Vác, Vanyarc. 



 

 

 
A rendszerváltás elıtti idıszakban a lakosság a földrajzi kötödéseket tekintve meglehetısen 
homogén volt: a többség születése, gyermekkora óta Erdıkürtön élt, az itt töltött évtizedek 
folytonosságát legfeljebb csak a középiskolai továbbtanulás, vagy a katonai szolgálat törte 
meg. Az erdıkürtieket jellemzı migrációs tendenciák a 90-es évek elején vettek új irányt, 
amikor a beköltözık száma magasabb lett az elköltözıkénél. Az elmúlt két évtizedben 
Erdıkürtre költözık betelepülésük körülményei alapján két jellegzetes csoportra oszthatók: az 
egyik csoportot azok alkotják, akik a környékbeli falvakból (fıként Acsáról, Erdıtarcsáról, 
Kállóról) költöztek Erdıkürtre, jellemzıen párválasztás miatt. A másik csoport azokból a 
Budapestrıl, illetve más környékbeli városból (rendszerint Gödöllı, Vác) kitelepülıkbıl áll, 
akik a városinál olcsóbb megélhetés és a vonzó természeti környezet miatt költöztek a faluba. 
Az utóbbiak csoportjába sorolható az a két holland család is, melynek tagjai nyugdíjazásukat 
követıen telepedtek le Erdıkürtön.  
 
A fenti két csoport az Erdıkürtre költözés eltérı motivációs hátterével összefüggésben élete 
más-más szakaszában települt a faluba, ami hatással van a személyes kapcsolati viszonyokra 
is. A beházasodók rendszerint aktív éveikben érkeztek a faluba, beilleszkedésüket a 
párválasztással gyakorlatilag készen kapott rokoni, baráti kapcsolatok segítették. Az olcsóbb 
megélhetést keresı városiak ezzel szemben általában nyugdíjas éveik elején döntöttek az 
Erdıkürtre költözésrıl, s az elbeszélések szerint beilleszkedésük is nehézkesebb volt. Egyikük 
így vall errıl: „ A késıbb érkezıket bevándorlónak tekintik és piszkálják. Rajtam nem múlik, de 
oda nem megyek, ahol elhallgatnak, ha oda megyek. Jóban vagyok mindenkivel, szoktunk 
beszélgetni, de csak semleges dolgokról.” A beilleszkedés folyamatát szemlélteti egy másik, 
nyugdíjas éveiben Budapestrıl kiköltözött válaszadó beszámolója is: „Elég jól sikerült a 
beilleszkedés, befogadó a falu, ha az ember nem csinál olyanokat, ami más szemét szúrja.” 
Mindezek alapján úgy tőnik, hogy a betelepülık helyi közösségbe való beilleszkedése 
nagyrészt azon múlik, mennyire képesek elfogadni az Erdıkürtön érvényben lévı szokás- és 
normarendszert. Ha valaki azonosul a helyi értékrenddel, s megtalálja a közösségen belüli 
helyét, „szőkebb társaságát”, annak a tısgyökeres erdıkürtiek jótékonyan elfelejtik 
származását („már nem is hiszik, hogy máshonnan jöttem”). Jó példa erre az elızı 
polgármester esete, aki teljesen ismeretlenként költözött a faluba, ám miután az erdıkürtiek 
meggyızıdtek hozzáértésérıl és tenni akarásáról, néhány hónap múltán polgármesterré 
választották.  
 
II. 4 Helyben tartó kötések 
 
Legyen szó törzsökösökrıl, vagy akár az elmúlt évtizedekben beköltözöttekrıl, az erdıkürti 
lakosságot erıs helyi kötıdések jellemzik, ezt támasztja alá, hogy a többségében kényszer 
szülte elköltözések mellett az erdıkürtiek zöme (a válaszadók csaknem 80%-a), ha erre 
lehetısége kínálkozna, sem költözne el a faluból. Akik elköltöznének, azok rendszerint egy 
közszolgáltatásokban és munkalehetıségekben bıvelkedı, frekventált elhelyezkedéső várost 
választanának új lakóhelyként. 

 
Kézenfekvınek tőnik a kérdés, hogy mi adja Erdıkürt vonzerejét az itt élık számára. A 
megkérdezett kürtiek legtöbbje a helyi társadalom emberléptékőségét, valamint a csöndes, 
nyugodt természeti környezetet tartja a falu fı vonzerejének. A válaszadók jellegadó csoportja 
az Erdıkürtön megélt évtizedeket, a megszokott falusi életformát említi a helyben maradás 
okaként. Ezt példázza az egyik válaszadó szőkszavú összegzése is: „Itt születtem, itt nıttem 
fel, minden ideköt.” Erdıkürt megtartó erejéhez a családi, rokoni, baráti kapcsolatok is 
hozzájárulnak, melyeknek a kürtiek szerint alapeleme „az egymás iránti tisztelet, szeretet”. 



 

 

Kisebb számban ugyan, de elıfordult a helyben maradás indokai között a városinál olcsóbb 
megélhetés, a rendezett falukép, valamint a helyi intézmények (óvoda, iskola, posta, 
polgármesteri hivatal) léte. 
 

4. ábra Miért jó Erd ıkürtön lakni?  

36

27

20

16

8

7

5

3

2

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Emberléptékőség

Vonzó természeti környezet

Megszokás

Összetartó faluközösség

Egyéb ok

Cigány kisebbség hiánya

Szoros családi, rokoni kapcsolatok

T iszta, rendezett falukép

Elérhetı intézményrendszer

Olcsó megélhetés

Említések száma

 
           Forrás: Lakossági kérdıíves felmérés, 2009. augusztus 
 
Erdıkürt vonzerejét a falubeliek szerint az a körülmény is növeli, hogy a településen nem 
élnek cigány származású lakosok. Nem csupán a kérdıíves felmérés során kapott válaszok, de 
az elkészült interjúk és a kürtiekkel folytatott spontán beszélgetések is arra hívják fel a 
figyelmet, hogy a helyiek a település megmaradása szempontjából kulcsfontosságúnak tartják 
a faluközösség etnikai összetételének megırzését. Ezt nem csak a verbalitás szintjén fejezik 
ki, hanem tevılegesen is: a fenntartási gondokkal küszködı nyolcosztályos iskola 
megmentése érdekében készített forgatókönyvek mindegyikében elsırendő szempontként 
szerepelt a település etnikai arculatának, más szóval cigánymentességének megırzése.25 
 
A cigány származású lakosok beköltözésének akadályozását a helyiek nem az elıítéletesség 
megnyilvánulásaként, hanem a közösség összetartó erejének, egységének bizonyítékaként 
értelmezik. Erre utal egyebek mellett az is, hogy a kürtiek magukat a cigánysággal 
kapcsolatos fenntartásaik ellenére kedves, békés, barátságos, vendégszeretı közösségnek 
tartják. Ahogy az egyik kürti megkérdezett fogalmazott: „nyugodt, csendes, cigánymentes, 
barátságos az erdıkürti lakosság”. A látszólagos ellentmondást vélhetıleg feloldja, hogy 
amikor a helyieket közösségük jellemzésére kértük, legfontosabb tulajdonságaik között a 
vallásosság, segítıkészség, közösségi aktivitás mellett a hagyománytiszteletet és az 
összetartást említették, melyek, ha úgy tetszik, a korábbi, szigorúan szlovák és magyar 
együttélésen alapuló etnikai összetétel, mint közösségi érték iránti elkötelezettségben 
fejezıdnek ki. Fogalmazhatunk úgy is, hogy az erdıkürti közösség egyszerre befogadó és 
kirekesztı: befogadja, de legalábbis megtőri mindazokat (pl. Budapestrıl kiköltözıket, 
Hollandiából idetelepülıket), akik nem veszélyeztetik a közösség egységét, kialakult 
arculatát, s igyekszik távol tartani azokat a csoportokat (cigány származásúakat), melyekrıl 
úgy véli, felborítanák etnikai, társadalmi egyensúlyát. Vélhetıleg ennek a szemléletmódnak a 

                                                 
25 Lásd errıl részletesen Kovács Katalin elemzését(Kovács, 2009). 
 



 

 

megnyilvánulása, hogy a megüresedı ingatlanokat inkább nem értékesítik, ha azokért csak 
cigány származású vevık érdeklıdnek. Ez a magatartásforma az erıs (morális) alapokon 
nyugvó közösségi összefogás megnyilvánulása, olyan szabály, melyet nem szeghet meg az, 
aki az erdıkürti közösség tagja kíván maradni.  
 

5. ábra Az erdıkürtieket jellemzı tulajdonságok  
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           Forrás: Lakossági kérdıíves felmérés, 2009. augusztus. 
 
Mint erre korábban utaltunk, a kürtiek körében tapasztalható erıs lokális kötödések hátterében 
fontos szerepet játszanak a helyben elérhetı családi, rokoni kötelékek: a megkérdezett 
erdıkürtiek zömének közeli rokona (83%) él Erdıkürtön. E kapcsolatok nem csak a kisebb-
nagyobb háztartási munkák lebonyolításában jelentenek segítséget, hanem érzelmi támaszt is 
nyújtó erıs kötések. A kapcsolatok intenzitásának egyik fokmérıje, hogy a mintába került 
erdıkürtiek napi, de legalábbis heti rendszerességgel tartanak kapcsolatot faluban élı 
rokonságukkal. A mindennapokat átszövı családi, rokoni kapcsolatok a kürtiek fontos 
erıforrásai. A kölcsönös szívességek sorát nyújtó reciprok kapcsolatok a mezıgazdasági 
tevékenységek fokozatos háttérbe szorulásával26 is fennmaradtak Erdıkürtön. A kürtiek e 
kapcsolatokra támaszkodnak a kisebb háztartási munkáknál, nagytakarításnál, bevásárlásnál, 
főnyírásnál, betegápolásnál, nem csupán a családi, rokoni közegben, hanem a szomszédsági 
viszonyrendszerben is. Íratlan szabály, hogy átmeneti, vagy tartós anyagi problémáik 
megoldásakor a kürtiek nem támaszkodnak szívességi hálózataikra. E problémákat mindenki 
maga próbálja megoldani, olymódon, hogy a családi, rokoni támasz helyett formális 
segítséget, intézményes eszközöket vesz igénybe (pl. banki hitelt vesz fel, szociális 
ellátórendszer nyújtotta támogatást igényel, stb.).  

 
A helyben elérhetı erıs kötések szerepére hívja fel a figyelmet a kérdıív baráti kapcsolatokra 
irányuló kérdése is.27 A megkérdezett kürtiek döntı hányadának legalább egy (86,54%) 

                                                 
26 A mezıgazdaság leépülésre utal, hogy 2009-ben már csak egyetlen olyan gazdaság mőködött Erdıkürtön, 
melynek tulajdonosai tehenet tartottak.  
27 A kérdezettek a kérdıívben öt barátot nevezhettek meg.  



 

 

barátja van, és e barátok többsége Erdıkürtön él. A fizikai közelség lehetıvé teszi a 
kapcsolatok ápolását: az Erdıkürtön élı barátokkal a válaszadók többsége a rokonokhoz 
hasonló gyakorisággal, vagyis heti rendszerességgel találkozik. Az erdıkürtieket jellemzı 
baráti viszonyrendszerek eredetüket tekintve gyermekkori, fiatalkori kapcsolatok, s az iskolai 
végzettség valamint a foglalkozási státusz tekintetében homogének.  
 
A homogenitás nem csupán a baráti kapcsolatok vonatkozásában jellemzi a kürtieket, hanem a 
vagyoni viszonyokban is. A kérdıíves felmérés adatai szerint a megkérdezettek vagyoni-
jövedelmi helyzete egymáséhoz nagyon hasonló, s maguk a mintába került válaszadók is úgy 
ítélik meg, hogy anyagi körülményeik az erdıkürti átlaggal megegyezıek.28 A helyi 
társadalom homogenitására hívja fel a figyelmet az egyik önkormányzati képviselı is: „Itt 
olyan nagyon gazdag nincs a faluban, de olyan nagyon szegény sincs. Olyan közép a falu 
javarésze.” Az erdıkürti közösség a gyarapodási stratégiák vonatkozásában is kevéssé tagolt 
társadalom képét mutatja. A kürtiekre nem jellemzı, hogy a fıállású munkahelyrıl származó 
jövedelem, ill. az alanyi jogon járó jóléti juttatások – pl. családi pótlék, gyes, nyugdíj – 
mellett egyéb bevételi forrással rendelkeznének.29 A helyiek megélhetését a biztonságra 
törekvés, a kockázatvállalást nem igénylı jövedelemszerzı tevékenységek, az 
alkalmazotti/beosztotti státus túlsúlya jellemzi. Ha ennek okait keressük, az 1945 elıtti 
társadalomszerkezeti sajátosságokra kell visszautalnunk: Erdıkürtön a korábbi idıszakokban 
sem voltak jelentıs társadalmi különbségek. A századfordulón mindössze két 100 holdon 
felüli nagybirtok volt a faluban: az egyik a grófi címmel rendelkezı Wilczek család tulajdonát 
képezte, a másik Erdıkürt községét.30 Az erdıkürtiek mindig is a helyi és környékbeli 
nagybirtokokon végzett mezıgazdasági bérmunkával egészítették ki a saját gazdaságban 
elıállított jövedelmüket. A vagyoni viszonyok az államosítást, illetve a mezıgazdaság 
kollektivizációját követıen sem változtak lényegesen: a kürtiek részben a helyi téeszben 
találtak munkaalkalmat, vagy a fıvárosba, Hatvanba, Gödıllıre ingázó munkavállalóként 
(jellemzıen beosztotti státusban) keresték a kenyerüket. A rendszerváltással együtt járó 
privatizációs folyamat lényegi javulást nem eredményezett a falubeliek jövedelmi 
viszonyaiban, legfeljebb rontott rajta, hiszen sorra leépültek a kürtiek számára foglalkoztatási 
biztonságot nyújtó állami vállalatok. 31 
 
A helyi gazdasági élet szereplıivel készített interjúk is megerısítik, hogy Erdıkürtön nem 
vert gyökeret a megélhetését önállóan szervezı vállalkozó/gazdálkodó modellje, sıt, a 
közösség inkább bizalmatlanul, mint büszkeséggel tekint azon tagjaira, akik saját 
vállalkozásra alapozzák megélhetésüket. Figyelemreméltó, hogy bár a statisztika32 16 egyéni 
vállalkozást (ebbıl tíz fıfoglalkozásút) és nyolc társas vállalkozást regisztrált Erdıkürtön a 
kétezres évek elején, a polgármesteri hivatal munkatársai mindössze négy-öt helyi 

                                                 
28 A háztartási kérdıívvel megkeresett erdıkürtiek 88 százaléka az erdıkürti átlaggal megegyezınek vélte anyagi 
helyzetét.  
29 Az erdıkürtiek megélhetési stratégiáiról informál, hogy a félszáz válaszadóból mindössze ketten jeleztek 
mezıgazdasági tevékenységbıl származó jövedelmet. Mindez annak ismeretében meglepı, hogy mind a 
megélhetési hagyományok, mind a természetföldrajzi adottságok a mezıgazdasági tevékenységre kínálnak 
lehetıséget. Nem jellemzı az olyan jövedelemkiegészítı tevékenység sem, mint az alkalmi munkavállalás, a 
túlóra, vagy a mellékállás. S ugyanakkor nem jellemzıek a segélyszerő jövedelmek sem az erdıkürtiek körében. 
30 Forrás: Gazdacímtár, 1893.  
31 Az erdıkürti munkavállalókat legerıteljesebben az egykor szocialista (szovjet, NDK, csehszlovák) piacok 
mellett nyugat-európai országokba, s az Egyesült Államokba is termelı Ikarus gyár leépülése sújtotta. A 
többszöri tulajdonosváltást követıen az utódcég, az Ikarus Egyedi Autóbusz Gyár Kft 2007-ben került bezárásra. 
Forrás: Legát 2003, Gracza, 2007. 
32 Forrás: T-Star adatok, 2005.  



 

 

vállalkozásról tettek említést, amikor azok pontos számáról és profiljáról érdeklıdtünk.33 
Ennek hátterében vélhetıleg az áll, hogy az egyszemélyes, önfoglalkoztató vállalkozókat a 
kürtiek nem tekintik valódi vállalkozónak, ill. több olyan, a helyiek látókörén kívül esı 
vállalkozás is mőködik a faluban, amely ugyan fizikailag Erdıkürtön van, üzleti kapcsolatai 
azonban a településen túlmutatnak.  
 
A helyi vállalkozókkal készített interjúk alapján két jellegzetes típus azonosítható Erdıkürtön. 
Az egyik csoportot azok a helyi gazdaságba szervesen ágyazódó vállalkozók alkotják, akik 
leggyakrabban az alkalmazotti biztonságot nyújtó munkahely megszőnése miatt, 
kényszerőségbıl, más lehetıség híján döntöttek a vállalkozásalapítás mellett. E csoport tagjai 
általában egyszemélyes vállalkozást mőködtetnek (jellemzıen az építıipar területén), vagyis 
önfoglalkoztatók, illetve csak szezonmunkák alkalmával, nem ritkán feketemunkásként 
alkalmaznak néhány fıt. A vállalkozók másik csoportját az Erdıkürtön telephellyel 
rendelkezı, helyi viszonylatban jelentıs foglalkoztatást biztosító (3-5 fıt érintı), az erdıkürti 
gazdasághoz azonban szervesen nem kötıdı szereplık alkotják. Ez utóbbi, általában 
Erdıkürtrıl elszármazott vállalkozók az olcsó telephely és munkaerı miatt döntöttek a község 
mellett, amikor vállalkozásuknak alkalmas helyet kerestek, üzleti kapcsolataik azonban 
túlmutatnak a helyi gazdaságon.  
 
Az erdıkürtiekkel folytatott beszélgetések arra is felhívták a figyelmet, hogy a helyi 
vállalkozások mőködését egyfajta bizalmatlanság övezi a faluban. Mindez vélhetıleg a 
vagyoni szempontból homogén (de legalábbis kevéssé fragmentált) társadalommal, s a 
reciprocitás elvén alapuló gazdasági kapcsolatok hagyományával magyarázható. Ezzel 
összefüggésben az erıs beágyazottsággal jellemezhetı vállalkozások mőködését jelentıs 
mértékben meghatározza a helyi társadalmi környezet, oly módon, hogy a vállalkozásokat 
gyakorta az ésszerőségnek, az önérdeknek ellentmondó gazdasági magatartás követésére 
készteti. A nyereségelvő vállalkozói tevékenységet, az erdıkürti átlagtól elütı gyarapodási 
mintát gyanakvással szemlélı közösség a helyi vállalkozások tulajdonosaitól különféle 
(ingyenes) szolgáltatásokat vár el. A gazdasági szereplık ezekkel a szívességekkel fejezhetik 
ki a reciprok kapcsolatokon nyugvó értékrend és szokásjog iránti elkötelezettségüket, 
végeredményben a közösséghez tartozásukat. „Szólnak, hogy ’Zsoltika, az iskolából azt hozd 
el, az önkormányzattól azt vidd el’, és most erre mit mondhat az ember? Mondhatnám, hogy 
nem, de nem mondom, mert itt lakom.” – foglalja össze tapasztalatait egy tısgyökeres 
erdıkürti vállalkozó. A vállalkozások beágyazottságának kétségtelen elınye, hogy a 
faluközösség, szerény mérető, de fizetıképes  és egyben megbízható ügyfélkört képez a helyi 
vállalkozások számára. Ennek jelentısége a jellemzıen lakossági piacokra termelı, 
tıkehiányos, az üzleti kockázatokkal szemben védtelen erdıkürti vállalkozások megmaradása 
szempontjából vitathatatlan.  
 
II. 5 Közösségi szimbólumok  
 
A lokális kötıdések összetevıit keresve a háztartási kérdıívben rákérdeztünk Erdıkürt 
nevezetes helyeire. A vallás közösségformáló szerepére korábban már kitértünk, ennek 
ismeretében nem meglepı, hogy a legtöbb válaszadó a vallási élet gyakorlásának jellegzetes 
színtereit, a katolikus és evangélikus templomot nevezte meg Erdıkürt nevezetes helyei 
között. A fontosabb erdıkürti nevezetességek között tartják számon a falut körülvevı 

                                                 
33 Az erdıkürti vállalkozások nemzetgazdasági ág szerinti megoszlása a következı: mezıgazdaság, 
erdıgazdálkodás 1 db, egészségügy 1 db, feldolgozóipar 1 db, oktatás 1 db, pénzügy 1 db, vendéglátás 1 db, 
szállítás 1 db, kereskedelem 2 db, ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatások 6 db, építıipar 7 db. Forrás: T-Star 
2005. 



 

 

természeti környezetet, a helyi általános iskolát és az 1999-ben megépült, az esztergomi 
Boldog Özséb Engesztelı Nıvérei apácarend által mőködtetett zárdát. A válaszok között kis 
számban ugyan, de megjelentek a ma már csak elvétve fellelhetı népi építészet emlékei, az 
1903-ban épült, egykor 25 holdas parkerdıvel övezett Wilczek kastély épülete, valamint az 
1972-ben emelt, egyszerre polgármesteri hivatalként, könyvtárként, faluházként, 
alkalmanként véradó állomásként, vásárok, iskolai rendezvények, bálok helyszíneként 
funkcionáló mővelıdési ház.  

 
A helyi nevezetességeket ábrázoló képeslapok a II. világháború elıttr ıl és 2009-bıl 

Fotó 
 
Az erdıkürtiek által nevezetesnek tartott helyek részben a közösségi élet jellegzetes színterei 
(pl. az általános iskola, a két templom, vagy a mővelıdési ház), melyek nem a küllemük, 
építészeti adottságaik, hanem a kürti mindennapokban betöltött funkciójuk miatt 
meghatározóak az itt élık számára. A nevezetes helyek között azonban olyan objektumok is 
megjelennek, melyek nem a kürti mindennapokat reprezentálják, hanem egy, a helyiek által 
különlegesnek, egyedinek tartott korszakot vagy társadalmi csoportot szimbolizálnak. Az 
egykor arborétum jellegő parkkal, gyümölcsöskerttel, üvegházzal, saját áramfejlesztıvel és 
vízvezetékkel is rendelkezı, 1944-ben bombatalálat által sújtott, majd pedig a falubeliek által 
széthordott Wilczek kastélyról a háború után született generációnak nem lehetnek személyes 
emlékei, legfeljebb csak az idısebb generáció elbeszéléseibıl, ill. a régi fotókról, korabeli 
képeslapokról ismerhetik az épületet. Ennek ellenére a kastély egykori területe és az azt 
körülvevı park ma is fontos igazodási pont a kürtiek számára. A kastély identitásformáló 
szerepére utal, hogy megemlítik a település honlapján, s pár éve az általános iskola is felvette 
a kastély és a hozzá tartozó földbirtok legutolsó tulajdonosának34 nevét. 
 
A helyiek fontos igazodási pontja a kastély egykori parkjának területén 1999-ben megépített 
apácazárda is, melynek lakói – mivel elmélkedı rend tagjai – nem érintkeznek a falubeliekkel, 
s a kürtieknek sincs bejárása az épületbe, mely ugyanakkor a honlapon olvasható beszámoló 
szerint „a falunak szép színfoltja”.35 A kastélyszerő, a kívülállók számára átláthatatlan 
kerítéssel körbevett épülettömböt a faluról készült képeslapon is szerepeltetik, a két templom, 
egy, a népi építészet emlékeket hordozó parasztház és a falut körülvevı természeti 
környezetrıl készült fotó mellett. A közösségi szimbólumok lokális identitásban betöltött 
szerepére, idıbeli folytonosságára utal, hogy a két templom, valamint a Wilczek kastély már 
egy, a háború elıttrıl származó erdıkürti képeslapon is szerepelt.  
 
III. A civil szervezıdések szerepe 
 

                                                 
34 Az összevont intézményként mőködı intézmény neve 2008-tól Gróf Wilczek Frigyes Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda. A névadó Wilczek Frigyes Erdıkürtön született 1874-ben. A földbirtokos 1901-tıl 
országgyőlési képviselı volt, majd 1908-ban gróf Andrássy Gyula belügyminisztersége alatt Nyitra vármegye 
fıispánja lett. 1910-ben Hont vármegye, valamint Selmec- és Bélabánya városok fıispánjává nevezték ki. 1913-
ban, amikor gróf Tisza Istvánt nevezték ki miniszterelnökké, lemondott fıispáni állásáról és nyugdíjba ment. 
Amikor kitört a II. világháború, gróf Tisza István miniszterelnök a hadsegélyzı bizottság népjóléti 
albizottságának vezetésével bízta meg, s e minıségben mőködött gróf Tisza István 1917-ben történt 
lemondásáig. 1922-ben megalapította a Magyar Légiforgalmi Társaságot és annak 1928-ig igazgatósági elnöke 
volt. 1941-ben hunyt el Kápolnásnyéken. Forrás: Magyar Országgyőlési Almanach Ötszáz magyar élet. 1931-
1936. évi országgyőlésrıl. Szerk. Lengyel László-Vidor Gyula. Budapest, 1931.  408. odal. 
35 A rendszerváltás után önkormányzati tulajdonba került területet a helyi önkormányzat adományozta az 
esztergomi Boldog Özséb Engesztelı Nıvérei apácarendnek. 



 

 

A kérdıíves felmérés illetve az elkészült interjúk arra hívják fel a figyelmet, hogy a helyi 
társadalmi kohézió fenntartásában meghatározó szerepet játszanak a különféle közösségi 
programok. Mint erre korábban kitértünk, Erdıkürtön részben a kántortanítóknak 
köszönhetıen mindig is élénk volt a közösségi élet (Engel-Karasawa, 2009). „Az egy döntı 
jelentıségő dolog, hogy Erdıkürtön nincs lelkész, mert a helyi hitéletet mindig a kántortanító 
látta el. Mivel az evangélikusoknál a kántortanítók nagyon mőveltek voltak, ezért sok 
kulturális programot szerveztek.”36 A vallási rendezvények, a helyi amatır színtársulat által 
elıadott színdarabok, az énekkar, a sportversenyek, az iskolai és a különbözı falusi 
ünnepségek népszerősége nemcsak az államszocializmus évtizedeiben volt töretlen, hanem a 
rendszerváltást követı idıszakban is.  
 

1. tábla Civil szervezetek Erdıkürtön 
 

Szempontok Státusz 
Megalakulás 

éve 
Tagok 
száma 

Elızménye 

1. Mővelıdési Kör bejegyzett 1985 60 Hazafias Népfront Mővelıdési Kör 

2. Faluvédı, Szépítı és 
Fejlesztı Egyesület 

bejegyzett 1992 42 Nincs 

3. Sportkör bejegyzett 1989 42 
Bajnoki mérkızések, iskolai 
sportszakkörök 

4. „Együtt Erdıkürtért” Baráti 
Kör 

nem 
bejegyzett 

2008 10 Baráti kapcsolatok 

5. Helyi Vöröskereszt bejegyzett n.a. n.a. Nincs 

6. Ifjúsági klub 
nem 

bejegyzett 
n.a. 15-20 Korábbi generációtól átvett 

7. Nyugdíjas klub 
nem 

bejegyzett 
2008 33 Öreg Tyúkok Egyesülete 

8. Erdıkürti Evangélikus 
Énekkar 

bejegyzett 2000 20-22 Aktív egyházi tevékenység 

9.Hagyományırzı csoport bejegyzett 2000 n.a Iskolai szakkörök, Pávakör 

10. Erdıkürti Elszármazottak 
Egyesülete 

nem 
bejegyzett 

n.a. n.a. Nincs 

11. Helyi Szlovák Szervezet 
nem 

bejegyzett 
n.a. n.a. Nincs 

Forrás: Helyi adatgyőjtés, 2009 
 
A közösséget jellemzı aktivitás fenntartásában alapvetı szerepet játszanak a helyi civil 
szervezetek, melyek száma átlagon felülinek mondható Erdıkürtön. A 11 szervezet többsége 
nem napjainkban jött létre, legfeljebb formális megalakulásuk történt az utóbbi pár évben. A 
szervezetek egymástól korántsem függetlenek: a három legkorábbi alapítású és egyben 
legtöbb tagot számláló szervezet a Mővelıdési Kör, a Sportkör és a Faluvédı Egyesület a 
programok lebonyolítása során gyakorta mőködik együtt szervezési, pénzügyi, stb. 
kérdésekben. Az elmúlt években több közös pályázatot is megvalósítottak, s az Erdıkürti 
Civil Szervezetek Honlapjának fenntartási költségeit is együttesen állják. A Nyugdíjas Klub, a 
Helyi Szlovák Szervezet, valamint az Erdıkürti Elszármazottak Egyesülete a Mővelıdési Kör 
szárnyai alatt mőködik, egy helyi nyugdíjas pedagógus irányításával. E sajátos szervezeti 
koncentráltság számos elınyt hordoz: több szervezet több embert tud mozgósítani, könnyebb 

                                                 
36 Részlet a helyi óvodavezetıvel készített interjúból. 



 

 

elvégezni a feladatokat és nagyobb az esély a pályázatok elnyerésére. A szervezeti célok 
összehangolása nem okoz gondot, hiszen mindegyik szervezetnek ugyanaz a célja: Erdıkürtöt 
életben tartani. „Csak azért kellenek ezek a szervezetek, hogy pénzt szerezzünk, meg hát ugye 
másfajtákat lehet beadni a Faluvédınek és mást a Mővkörnek.” 37 

 
A három legnépszerőbb szervezet tagsága nagy átfedést mutat. A vezetıségi tagok szinte 
kivétel nélkül minden egyesületben tagsággal rendelkeznek, de az „átlagos” résztvevık neve 
is gyakran ismétlıdik: „Nagyon kevesen vagyunk, itt a civil szervezetek ugyanazokból állnak, 
aki itt elnök, ott tag”.38 A civil szervezetek taglistáit áttekintve azt tapasztalhatjuk, hogy a 11 
szervezet  valamivel több mint 250 tagot számlál. Eszerint a lakosság majdnem fele tagja 
valamelyik helyi szervezetnek. A tagságot közelebbrıl megnézve azonban nagy átfedést 
találunk. A 250 tag nagyjából 120 személyt takar, akik közül sokaknak többszörös tagsága 
van: 40-50 fı három vagy annál több civil szervezeti, önkormányzati, vallási testületi 
tagsággal rendelkezik. 
 

2. tábla A civil szervezetek tevékenységei 

Szervezet neve 

K
ul

tu
rá

lis
 

N
em

ze
is

ég
i 

S
po

rt
 

V
al

lá
si

 

"A
 fa

lu
-é

rt
" 

K
or

os
zt

ál
yi

 

E
gy

éb
 Fıbb programok 

1. Mővelıdési Kör X X   x   Honismereti tábor, színház-és 
operalátogatások szervezése 

2. Faluvédı Szépítı és 
Fejlesztı Egyesület 

    x   
Tisztasági napok, parlagfő-
mentesítés, Palóc ízek 
fesztiváljának szervezése 

3. Sportkör   x     Sportszakkörök, versenyek 
szervezése 

4. "Együtt Erdıkürtért" 
Baráti Kör 

    x   Emlékpark gondozása, díjak 
adományozása 

5. Helyi Vöröskereszt       x Véradás, adománygyőjtés az 
iskolának 

6. Nyugdíjasklub     x x  Teadélutánok szervezése 

7. Ifjúsági klub     x x  Számítógépes szakkör, 
rendezvényszervezés 

8. Erdıkürti Evangélikus 
Énekkar 

   x    Fellépések 

9. Hagyományırzı 
Csoport 

X X      Zene- és táncoktatás 

10. Helyi Szlovák 
Szervezet 

 X      
Szlovák Nemzetiségi Napok 
szervezése 

11. Elszármazottak 
Erdıkürtért Egyesület       x 

Honismereti tábor 
lebonyolításában való részvétel. 

Forrás: Helyi adatgyőjtés, 2009 
 
A szervezetek tagságának összetételét vizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy 
valójában 10-15 személy összehangolt munkája szervezi az erdıkürtiek közösségeit, köréjük 
csoportosulnak a kialakult társaságok. Óvónıt, aktív és nyugdíjas pedagógust, védınıt, 
Erdıkürtrıl elszármazott, majd visszatelepült nyugdíjast, egyetemi éveit taposó diákot 

                                                 
37 Részlet a helyi óvoda vezetıjével készített interjúból.  
38 Részlet a helyi védınıvel készített interjúból.  



 

 

egyaránt találunk közöttük. A társadalmi státus, gazdasági aktivitás stb. szempontjából 
heterogén csoport az Erdıkürt iránti elkötelezettség, a faluért való tenni akarás szempontjából 
egynemőnek mondható. Az elkötelezettek csoportjából ki kell emelnünk egy kulcsszereplıt, 
aki immáron 50 éve a falu központi szereplıje. Egy nyugdíjas pedagógusról van szó, aki az 
ötvenes évek közepétıl a helyi általános iskola tanára, késıbb igazgatója volt, a nyolcvanas 
évek végén életre hívott Mővelıdési Kör megalapítója, elnöke, a nemzetiségi intézmények 
létrehozója, a közösségi élet mai napig aktív formálója. Végsı soron az ı befolyása erısíti és 
tartja fenn a szervezeti aktivitást és biztosítja a civil szervezetek közötti együttmőködést. 
Közösségen belüli pozícióját, ikonszerő státusát jelzi, hogy bár kerestek, egyelıre nem 
találtak megfelelı utódot az életkora miatt visszavonulót fújó, az erdıkürti közösségért a mai 
napig elkötelezetten munkálkodó pedagógus helyett.  
 
A korábban már említett szoros együttmőködés nemcsak a civil szervezeteket jellemzi, hanem 
a helyi közintézmények és a civilek között is megfigyelhetı: „Az önkormányzattal, iskolával, 
ovival, egyházzal való együttmőködés az nálunk annyira természetes, nem is tőnik 
együttmőködésnek. Az önkormányzat gesztusból biztosítja, amit csak tud a szervezeteknek. 
Mindenki segít, amiben tud.”39 Ez annak ismeretében nem meglepı, hogy az öt 
önkormányzati képviselı közül négy egyben a civil szféra fıszereplıje is. Erdıkürtön tehát 
nem beszélhetünk a köztestületi és a civil szféra elkülönülésérıl, a testületi döntések ugyanis 
a helyi civil szervezetek véleményével összhangban születnek. Helyesebb talán, ha úgy 
fogalmazunk, hogy Erdıkürt a civil társadalom befolyása és erıs kontrollja alatt áll. Ennek 
legszemléletesebb példája az általános iskola elmúlt 3 éves kálváriája: a fenntartási gondokkal 
küszködı intézmény ügyében a képviselıtestületben is jelen lévı civil szervezetek vitték 
véghez akaratukat, melynek köszönhetıen a végveszélyben lévı kisiskola a csökkenı 
gyermeklétszám ellenére is változatlan formában, nyolc évfolyammal folytathatja 
mőködését.40  
 
Az iskola megmentése érdekében a civilek nem csak képviselıtestületi befolyásukat vetették 
latba, hanem emberi, pénzügyi erıforrásaikat is mozgósították: jótékonysági bált szerveztek, 
helyi és Erdıkürt határain túli támogatókat kerestek, helyi utcákat árvereztek el, stb.41. 
Eredetileg ugyan az iskolához csak a Hagyományırzı Csoport kapcsolódott, melynek tagjai 
iskolás gyerekek, s részben erre a korosztályra épít a Sportkör, az Ifjúsági Klub, valamint a 
Faluvédı Egyesület néhány programja is. A gyakorlatban ugyanakkor valamennyi 
csoportosulás azon munkálkodik, hogy a tevékenységébıl származó bevételek egy részét az 
iskolának juttassa, és annak fennmaradását segítse. Az iskolaügyben nemcsak a civil 
szervezetek, hanem végeredményben a falu egésze véleményközösséget alkot, melynek 
egymondatos eszenciája a következı: „Ha nincs iskola, meghal a falu”. Az iskola 
megmentése szent ügynek számít Erdıkürtön: a közösségi értékek, mentalitások megırzését, 
újabb generációk számára történı átörökítését biztosító intézmény a helyiek önazonosságának 
fontos részét képezi, nélküle felborulna, újraértelmezésre szorulna az erdıkürtiket összetartó 
kollektív identitás.  
 
 
IV. Közösségi események 
 
A kérdıív eredményei szerint a megkérdezetteknek ugyan „csak” 36%-a tagja helyi civil 
szervezetnek, 62%-a azonban rendszeresen résztvevıje a faluban zajló közösségi 

                                                 
39 Részlet a Faluvédı Egyesület tagjával készített interjúból.  
40 Lásd errıl: Nyakó Mária (2009),  valamint jelent kötet Egy (kis-) iskolatörténet és tanulságai c.tanulmányát.  
41 Lásd errıl jelen kötet Egy (kis-) iskolatörténet és tanulságai c. tanulmányát. 



 

 

programoknak. A kutatás tapasztalatai szerint a legtöbb erdıkürtit megmozgató eseménynek a 
2005 óta évente megrendezésre kerülı Palóc ízek fesztiválja számít. „A rendezvény a falu 
legjelentısebb eseményei közé tartozik, mert ez egy kulturális esemény, fızı és 
süteménykészítı verseny, de legfıképpen egy nagy találkozó. Erre a napra eljönnek rokonok, 
ismerısök, barátok, visszajönnek a faluból elszármazottak, itt láthatjuk azokat, akikkel már 
régen nem beszélgettünk.” – olvasható a rendezvény lebonyolításában közremőködı Faluvédı 
Egyesület honlapján. Az eseményen az erdıkürti lakosság zöme megjelenik, segít a 
szervezésben, a lebonyolításban, ha másképp nem, legalább nézıként jelen van a 
rendezvényen. A Palóc ízek fesztiváljának jelentıségére utal, hogy széles a megvalósulást 
támogatók köre, melynek listáját minden évben nyilvánosságra hozzák a község honalapján.42 
A támogatás pontos összegét ugyanakkor szigorú magánügynek tekintik Erdıkürtön: amikor a 
helyi önkormányzatnál a felajánlások részleteirıl érdeklıdtünk, arra hivatkozva nem adtak 
információt, hogy valójában a gesztus a lényeg, s ha valaki természetben (pl. társadalmi 
munkával) segíti a megvalósulást, azt ugyanolyan szívesen veszik, mintha anyagilag 
támogatná a rendezvényt. „Máshol ennyi munkát az ember nem tenne meg, csak a saját 
falujáért. A lokálpatriotizmus hozza ki az emberbıl … Ezt nem lehet elmagyarázni. Itt 
évszázadok óta egymás mellett élnek a családok, mindenki ismer mindenkit. Ez tényleg 
érthetetlen, mert annyi mindent megtesznek az emberek, amit ha máshol laknék vagy 
dolgoznék, egész biztos, hogy nem tenném meg én sem.” 43 – foglalja össze a közösségi 
szerepvállalással kapcsolatos tapasztalatait az egyik civil szervezet vezetıje.   
 

7. ábra A rendezvények népszerősége 
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      Forrás: Lakossági kérdıíves felmérés, 2009. augusztus 
 
A nemzeti ünnepeket és az iskolai rendezvényeket szintén nagy érdeklıdés övezi Erdıkürtön, 
a lakosság nagyobb része részt vesz rajtuk. Az erdıkürti szlovákság körében megfigyelhetı 
kettıs identitásra utal, hogy a nemzeti ünnepek valójában a magyarság történelméhez 
kapcsolódó évfordulók. E rendezvénytípus esetében az iskolás gyerekek biztosítják a 
programot: mivel az ünnepek alkalmával nincs más, aki szerepelhetne, csak a helyi gyerekek. 
Hogy az iskola a közösség becses értéke, egyebek mellett abban nyilvánul meg, hogy a nézık 
soraiban nemcsak a gyermekek szülei, szőkebb rokonsága található meg, hanem más 

                                                 
42 Példának okáért 2008-ban 33 támogatója volt a rendezvénynek, ebbıl hat vállalkozás volt, a többi 
magánszemély. Forrás: www.erdokurt.hu. 
43 Részlet az Ifjúsági klub vezetıjével készített interjúból.  



 

 

falubeliek is. A civil szervezetek szervezik a nyugdíjas napot, a gyermeknapot, a szlovák 
honismereti tábort, a kirándulásokat, a szemétgyőjtı akciókat, stb. Ez utóbbi programokon a 
közönség jobban tagolódik, mint a tömegrendezvénynek számító falunapon, vagy a nemzeti 
ünnepeken és az iskolai rendezvényeken.  
 
Mind az interjúkban elhangzottak, mind a kérdıívek összesített eredményei azt mutatják, 
hogy Erdıkürtön a faluközösséghez tartozás kinyilvánításának bevett módja a közösségi 
életben való részvétel. A részvétel formája szinte lényegtelen: a helyi közösségnek egyformán 
megbecsült tagjai a Palóc ízek fesztiváljának fızıasszonyai, s az általános iskola 
megmentéséért rendezett jótékonysági bálok szervezıi. Bár a kutatómunka kezdetén 
beszélgetıpartnereink közösségi aktivitással kapcsolatos reakciója az volt, hogy „itt mindenki 
benne van mindenben”, ezt kutatásunk végül nem igazolta. Tulajdonképpen 40-50 fırıl van 
szó, amikor a „mindenki” szó elhangzik. İk azok, akik szinte valamennyi Erdıkürtön 
szervezett programon jelen vannak, nemcsak szemlélıként, hanem tevékeny részvevıként. 
Kutatásunk arra is rámutatott, hogy az erdıkürti közösség a részvételi aktivitás szempontjából 
jóval fragmentáltabb, mint ahogy azt a kürtiek érzékelik: az aktivisták jelentıs számú 
csoportja mellett találkoztunk a helyi közösségbe gyengén integrált falubeliekkel, akik 
legfeljebb csendes szemlélıi a közösségi programoknak, s akadnak olyanok is, akik 
egyáltalán nem vesznek részt  az erdıkürti közéletben.  Körükben a faluhoz laza szálakkal 
kötıdı, a  korábbi lakóhelyen kialakult kapcsolatokat fenntartó beköltözıket, s olyan 
tısgyökeres erdıkürtieket is találunk, akiket munkahelyi, iskolai elfoglaltságaik más 
településhez kötnek, s az ésszerőség azt diktálja, hogy a szabadidejüket ott töltsék el. S ha kis 
számban is, de találtunk olyanokat is, akik, bár keresték, nem találták a helyüket az erdıkürti 
közösségben, így jobb híján a családi, rokoni kapcsolatok mikrovilágába zárva élik erdıkürti 
mindennapjaikat. 
 
VI. Összegzés  
 
Esettanulmányunk bevezetıjében a közösséget egyben tartó lokális önazonosság 
összetevıinek áttekintését ígértük.  Biztosnak látszik, hogy a kürtiek identitásának fontos 
tartóoszlopa a vallás, a szlovák gyökerek, az átlagon felüli közösségi aktivitás és civil 
kontroll, a helyben tartó erıs kötések, a kürti értékek megırzését, generációk közti átadását 
biztosító általános iskola, s nem utolsó sorban a korábbi társadalom- és gazdaságtörténeti 
sajátosságokat számon tartó kollektív emlékezet. Mint erre tanulmányunkban kitértünk, a 
helyi kollektív identitás összetevıelemei nem a rendszerváltást követı idıszak termékei, 
legfeljebb újrafelfedezésük történt meg az utóbbi két évtizedben.  
 
A vallás mindig fontos volt a kürtiek számára, e tekintetben az újdonságot a más vallásúakkal 
szembeni tolerancia, a vallási ökumenizmus gyakorlása, valamint a vallás közösség-összetartó 
funkciójának felerısödése jelenti. A nemzetiségi hagyományok számon tartása szintén nem új 
jelenség Erdıkürtön, a változást ezen a területen a nemzetségi jogok gyakorlásához szükséges 
intézményes háttér megteremtése, a kisebbségi kötıdések formalizálása jelenti. Új kelető 
jelenség a nem szlovák közösség szlovák hagyományokhoz való közeledése, valamint a 
magyar nemzeti önazonossággal párosuló szlovák lokális identitás is. Az általános iskola a 
korábbi generációk számára is sajátos jelentéssel bíró intézmény volt, a fenntartásával 
kapcsolatos nehézségek és a megmaradásáért folytatott civil küzdelmek csak felerısítették 
szimbolikus jelentıségét. Nincs ez másként a kürti mindennapok színtereivel sem: az 
eligazodást segítı tájékozódási pontok részben a funkcióval bíró közintézmények, részben a 
múlt szimbolikus tartalommal felruházott emlékhelyei. Folytonosság jellemzi a helyi 



 

 

közösséget társadalmi-gazdasági önképének vonatkozásában is: a korábban nagyrészt hasonló 
helyzetőeket integráló közösség nehezen tolerálja a sajátjától elütı megélhetési mintákat.  
 
Kutatási eredményeink arra mutattak rá, hogy az erdıkürti közösség a helyben lévı 
értékkészletbıl konstruálta meg sajátos kollektív identitását. Paradox módon az identitásváltás 
elmúlt két évtizedes folyamata egy olyan „kollektív identitás” megteremtıdését 
eredményezte, mely a korábbi életképes partikuláris identitások önálló létének 
felszámolásával járt együtt. Más megfogalmazásban az erdıkürti értékvilágot fenyegetı 
külvilág uniformizáló hatásaitól tartva a helyi közösség megkonstruálta a partikuláris 
identitások olvasztótégelyeként funkcionáló kollektív identitását.  
 
Hogy mire lesz elegendı a megkonstruált kollektív identitás, nehezen megválaszolható 
kérdés. A terepkutatás tapasztalatai alapján úgy tőnik, hogy az azonos értékpreferenciával 
rendelkezı erdıkürtiek összetartásában alapvetı szerepe van, a közösség megmaradását 
hosszú távon veszélyeztetı, évtizedek óta töretlen népességfogyást azonban legfeljebb csak 
mérsékelni tudja, megállítani azonban valószínőleg nem lesz képes.    
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