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1. Bevezetés
Munkánk során a hazai vidékfejlesztés egy jó példáját kívántuk megismerni terepi
kutatás keretében. Rendhagyó módon nem egy adott helyhez, településhez kötődő,
hanem egy „decentralizált” vidékfejlesztési kezdeményezést, a Gyüttment Fesztivált és
annak hatásait vizsgáltuk.
2018-ban negyedik alkalommal rendezték meg a Gyüttment Fesztivált, melynek
fő szervezője a Mindenegyüttmegy Egyesület. A Gyüttment Fesztivál a vidéken
újrakezdő, környezettudatos vidéki életet és értékrendet választó, tájban élő emberek
éves nagytalálkozója. Jelszavuk: „Költözz vidékre és kezdj új életet!” 2018-ban második
alkalommal, Magyarországon egyedülálló módon, hulladékmentes volt a fesztivál.
A rendezvényt felvállaltan azzal a céllal szervezik, hogy a fiatalokat vidékre
csábítsák, illetve a vidéki újrakezdők számára kapcsolódási, tanulási lehetőséget
nyújtsanak. Az elöregedő, elvándorlással sújtott vidéki térségek számára friss erőt
jelentő

fiatalok

beköltözése

létfontosságú.

A

„gyüttmentek”

céljai

tehát

vidékfejlesztési relevanciával bírnak. Amennyiben a kezdeményezés ténylegesen hatást
tud kifejteni (azaz segít abban, hogy valóban minél többen kezdjenek ténylegesen új
életet

vidéken),

akkor

megközelítésük

egy

kitörési

pontot

jelenthet

a

vidékfejlesztésben, amely támogatásra, segítésre érdemes. Nem tudtuk azonban, hogy
a fesztiválok mennyiben gyakorolnak ténylegesen hatást arra, hogy az emberek
kimozduljanak a városokból a vidék irányába? Elképzelhető az is, hogy maga a fesztivál
csak egy kellemes időtöltési lehetőség az alternatív életformákhoz vonzódó útkeresők
számára. Kíváncsiak voltunk ezért arra, hogy e kezdeményezés esetében inkább a
szakmai misszió (a vidékre költözés elősegítése) vagy inkább a „buli” jelleg (szelíd
kikapcsolódási forma biztosítása) dominál-e?

4

2. Módszertan
2.1 Kutatási kérdések
Meg kell különböztetnünk társadalmi trendet és mozgalmat. Társadalmi trend alatt az
értjük, hogy bizonyos emberek (nagy számban) fantáziát látnak a vidékre költözésben,
és új életet kezdenek. Mozgalomról akkor beszélhetünk, ha ezek az emberek
összekapcsolódnak, együttműködnek. A gyüttmentek tekintetében – korábbi
benyomásaink alapján – inkább ezek csíráit, próbálkozásait láttuk.
Kutatásunk három fő kérdést vizsgált:


Képes-e mozgalommá érni a Gyüttment Fesztivál, vidékre költözésre
serkenteni fiatalokat, és őket ebben támogatni?



Hogyan tudná a Gyüttment Fesztivál jobban segíteni a vidékre költözőket
és azokat, akik ezt tervezik?



Miképpen tudná hálózatosodásukat elősegíteni?

További fontos kutatási témáink voltak:


Milyen növekedési potenciál van a kezdeményezésben?



Kialakulhatnak-e közös értékek, közös világkép az egyelőre nagyon lazán
kapcsolódó emberek között?



A gyakorlatban milyen hatásai vannak a fesztiválnak a résztvevők és a
szervezők szemléletére, életmódjára?



Milyen irányban fejlődik a kezdeményezés?



Milyen segítségre lenne szüksége a növekedéshez?



Cél-e egyáltalán a növekedés?



Milyen kisugárzó hatást gyakorol a kezdeményezés?



Két fesztivál között milyen lehetőség van a velük való kapcsolódásra?

2.2 Interjúk és egyéb információforrások
A fő kérdések vizsgálata érdekében félig strukturált interjúkat készítettünk a
Gyüttment Fesztivál szervezőivel, meghívott előadóival, résztvevőivel és további fontos
csomóponti személyekkel. Az interjúalanyok listáját a fesztivál szervezői segítségével
állítottuk össze, nem véletlenszerűen. Igyekeztünk arra törekedni, hogy a lista
tartalmazzon vidéki és városi gyüttmenteket, lehetőleg olyanokat, akik gyakorlati
5

életükben minél nagyobb mértékben megvalósítják az ökológiai szemléletet és/vagy
aktívak a fesztivál szervezésében vagy előadóként. Mintánk tehát nem reprezentatív.
Az interjúzáshoz vázlatot készítettünk, amit jelen tanulmány végén, mellékletként
csatolunk.
Kérdéseinket természetesen nem mesterkélten, direkten tettük fel, mintha egy
kérdőíven haladnánk végig, hanem interjúbeszélgetések keretében, laza kontextusban.
Teret adtunk interjúalanyainknak arra is, hogy olykor elkalandozzanak. A beszélgetések
így sokkal életszerűbbé váltak és számos olyan információnak is a birtokába jutottunk,
melyekre interjúvázlatunk kérdéssora nem tért ki. Összesen 26 interjút készítettünk,
melyek között volt páros és hármas interjú is. Beszélgettünk a fesztivál négy jelenlegi
fő szervezőjével; tíz előadóval, többek közt a Magyar Permakultúra Egyesület elnökével
és a Magyar Élőfalu Hálózat tagjaival és számos más olyan résztvevővel, akik idővel
kiemelt szerepet kaptak a fesztivál életében (például azáltal, hogy egy-egy
programelem, mint amilyen a „Mátkafogó” névre keresztelt ökologikus gondolkodású
párkereső program udvargazdáivá váltak). A résztvevők közt több olyan is akadt, akik
magukat sikeres kiköltözőkként definiálták és jelenleg is hiteles példái tudnak lenni a
vidékre költözésnek és az ott kialakított új életnek. Emellett a 2017-es és a 2018-as
fesztiválról résztvevőként is rendelkeztünk tapasztalattal.
Információgyűjtésünk

során

sokat

merítettünk

Balogh

et

al.

(2018)

esettanulmányából, illetve a fesztivál online anyagaiból1 is.

1

https://www.facebook.com/gyuttmentfesztival és https://gyuttmentfesztival.hu/
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3. A Gyüttment Fesztivál
3.1 Célja, küldetése
A fesztivál honlapjának „Rólunk” rovatában egy igen egyszerű, ámde annál őszintébb
ars poetica került megfogalmazásra:
„Mi, az ökotudatos létezés képviselői, úttörői, bozótharcosai évente egyszer
összegyűlünk négy napra, előadóként vagy hallgatóként, de résztvevőként egymást
segítve, tanítva, bátorítva összekapaszkodunk, erőt merítünk, közösségként közös térbe
gyűlünk. Lehámozzuk magunkról a fogyasztói társadalom törvényeit, törekvéseit,
törtetéseit, elvárásait, félelmeit, értéktelen rendjét, és felhímezzük egy szabadabb,
lassabb, értékesebb élet körvonalait.”2
A fentebbi állásfoglalás tükrében nem meglepő, hogy a Balogh–Kis–Orbán (2018)
szerzőhármas is arra a megállapításra jut, hogy az esemény elsődleges célja olyan
összejövetel szervezése, ahol a már „gyüttment” életformát élők és az ilyen életet
tervezők találkozhatnak. A fesztivál elsődleges prioritása tehát nem feltétlen a
befogadó helyre kifejtett hatás, hanem sokkal inkább az, hogy az ökologikus életmódot
egy vonzó életformaként feltüntetve inspiráljon minket, hogy rá merjünk lépni erre az
útra; továbbá az, hogy kapaszkodókat adjon egy környezettudatosabb létformához a
környezeti nevelés, a tudáscsere, valamint a szakmai és emberi kapcsolatok kiépülése
által. Utóbbi célját pedig sikerrel be is váltja számos résztvevői visszajelzés alapján.
Több beszélgetőpartnerünk is említette, hogy a fesztiválnak köszönheti ezeket a
bizonyos szakmai és emberi kapcsolatokat, melyek a fesztiválon túl is működnek,
amelyek révén új együttműködések, projektek, kapcsolódások, sőt akár barátságok is
születtek. Ennyiben, ahogy Balogh és kollégái (2018) is megállapítják, épp a fesztivál
„fesztiválsága” az elsődleges cél, vagyis a számos különböző háttérből érkező, de
hasonló értékrenddel bíró ember találkozásának elősegítése. Balogh és kollégáinak
(2018) kutatásából az is kiderült, hogy a szervezők nem csak lokális szinten
gondolkodtak, hanem egyszerre globálisan is: egyik fő célként definiálták, hogy a
„gyüttmentséget” mint mozgalmat is segítsék. A „Gondolkodj globálisan, cselekedj
lokálisan!” gondolat jegyében a szervezők szeretnének valamilyen maradandó hatást

2

Idézet forrása: http://gyuttmentfesztival.hu/rolunk/. (Utolsó megtekintés: 2019.05.26.)
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gyakorolni a befogadó helyszínekre is fizikai és társadalmi fejlesztésekkel, és segíteni a
helyieket.
3.2 Kezdeményezők, szervezők, önkéntesek: kirajzolódik egy értékrend
Minden fesztivál mögött áll egy értékrend kimondottan vagy kimondatlanul. Amikor
belépőt váltunk egy fesztiválra, akkor tudatosan vagy tudattalanul, de igennel
voksolunk a fesztivál képviselte értékrendre. Ez napjaink fogyasztói társadalmában és a
vég nélkülinek hitt gazdasági növekedés korában, az egyre növekvő globális ökológiai
válság idején még nagyobb jelentőséggel bír, mint előtte bármikor.
A fesztivál fő szervezői számos szakmából érkeztek. Találunk köztük
villamosmérnököt,

környezetgazdálkodási

agrármérnököt,

közigazgatásszervezőt,

szociológus-humánökológust, informatikust, nemzetközi kapcsolatok és kreativitás
ökológia végzettségű szakembert is. Eltérő utakat jártak be, és sokszor a véletlen
találkozások formálták világnézeteiket, így jutottak el végül a mostani, közös
értékrendjükhöz, mely a fesztivál alappillérjét képezi. Szemléletükben közös az
ökológiai világnézet, a környezettudatosság és az elkötelezettség, hogy segítsék azt,
hogy az ember környezetére pozitív ökológiai hatást gyakoroljon. Mindezek alapján
egy olyan életmód-alternatívát szeretnének létrehozni, mely az ökológiai válságból
kivezető útként és egy élhető jövő zálogaként is felfogható. Értékrendjükben tetten
érhető az ökolokalizmus társadalmi víziója is, mint cél. A fesztivál szervezése mögött
álló Mindenegyüttmegy Egyesület (Megyesület) ars poeticájában is alapvető,
kimondott célként szerepel ennek az említett új, ökológiai paradigmának az első kézből
való megismertetése, megtapasztalása:
„Támogatjuk a helyiek jólétét segítő kezdeményezéseket, a fesztivál körüli teendőkbe
pedig a helyi közösséget is bevonjuk, így ők is extra bevételekre tehetnek szert. A
programok összeállítása során is arra törekedtünk, hogy megismerhessétek a helyi
embereket, a helyi szokásokat, valamint a helyi kultúrát és kulturális örökséget.”3
Balogh és kollégáinak (2018) kutatásából, valamint a kutatásunk során folytatott
interjúbeszélgetésekből is az derült ki, hogy a fesztivál nevében szereplő „gyüttment”
szó a szervezők véleménye szerint olyasvalakit jelent, aki elvágyódik a jelen
3

Idézet forrása: http://megyesulet.hu/gyuttment-fesztival/. (Utolsó megtekintés: 2019.05.26.)
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rendszerből és egy más létezési formát szeretne megvalósítani – ez az
életformaváltás pedig a legtöbbször együtt jár a vidékre költözéssel is. Mind a
szervezők, mind a többi megkérdezett azt jelezte, hogy tisztában vannak vele, hogy a
kifejezésnek lehet egy pejoratív kicsengése, ugyanakkor úgy tapasztalták, hogy ebben a
gyűjtőfogalomban mégiscsak sokan magukra ismertek. Úgy vélik, hogy egy
„gyüttment” a helyiektől eltérő szemlélettel rendelkezik. Habár sokszor idegen marad,
és nem tud teljesen integrálódni a vidéki közösségbe, képes a beszűkült látásmódot
oldani és frissességet vinni a közegbe: segíthet átlendülni az akadályokon, fejlődni és új
perspektívákat felsorakoztatni. A „gyüttmentség” valamint az ökologikus életmód és
gondolkodás tehát sokszor egymás szinonimáiként, komplementereiként jelentek meg.
A szervezők szemében az ökologikus életmód és a vidékre költözés kéz a kézben
járnak, ezt tekintik az ökologikus életmódreform kulcsának, a vidékre költözőket pedig
a vidéki terekben történő pozitív változások mozgatórugóinak.4 A természeti
környezetünkért vállalt felelősség mellett tehát a vidék jövőjéért vállalt felelősség is
hangsúlyos a gondolkodásukban. Szintén fontos, közös értékként jelent meg minden fő
szervező számára a közösségiség,5 a kapcsolódások, a tudás- és tapasztalatmegosztás,
a hálózatosodás és a magány feloldása: a fesztivál létrejöttét is egy szélesebb körű
közösségiesítés és közösségépítés jellemzi.
Mindezek az értékek azonban nem maradnak az elvek szintjén, a
programszervezésben és lebonyolításban egyaránt realizálódnak: a fesztivál voltaképp
az azt létrehozók értékrendjének és filozófiájának gyakorlati demonstrációja. Ezt
igazolta az Megyesület egyik meghatározó személyével készített interjú is, amikor az a
kérdés került terítékre, hogy miként kezelik a fesztivállal kapcsolatos esetleges
konfliktusokat egymás között és az önkéntesek között? Válaszából nem egy
fesztiválszervező operatív gondolkodásmódja, hanem a közösséget és annak
érzékenységét szem előtt tartó ember álláspontja rajzolódott ki:

4

Takács-Sánta András és a Kisközösségi Program kutatóinak eredményei is azt mutatják, hogy az
ökologikus irányú helyi kezdeményezések elindítói sok esetben gyüttmentek. Ld. Takács-Sánta András:
Városi magányból vidéki közösségbe. https://www.youtube.com/watch?v=jMCsF4TD6l4 (Utolsó
megtekintés: 2019.05.26.)
5
Ez a zöldmozgalmakban és más alternatív életmód kezdeményezésekben is központi értékként jelenik
meg. ld. Farkas (2018), 57– 68. o.
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„Most már lesz egy "önkéntessimogató" emberünk, aki a lelki részét figyeli a
dolgoknak. Ha szükséges, beavatkozik, lehet vele beszélgetni. Úgy is lehet majd hozzá
fordulni, mint egy gyógyítóhoz. A fesztivál-előkészítő önkéntes táborban reggelenként
van egy körünk, ahová be lehet hozni a különböző témákat, problémákat. A fesztivál
közeledtével ez a kör időnként elmarad, nincs rá idő. Vacsora után viszont tábortűz van,
elővesszük a hangszereket, ilyenkor feloldódnak a nap nehézségei. Ez hangulatilag
komolyabb, mint maga a fesztivál. Kialakul egy ilyen bajtársiasság közöttünk.”
3.3 A fesztivál története
Az első Gyüttment Fesztivált 2015-ben, Csobánkapusztán tartották. Egy lelkes csapat
még nem bejegyzett (informális) szervezetként rendezte. 2017-ben jegyeztették be
magukat hivatalosan, Mindenegyüttmegy Egyesület néven. Az egyesületi formára, a
szervezettség úgymond magasabb szintjére, a gyüttment kezdeményezés jobb
körülhatárolása és reprezentációja, valamint a fesztiválrendezés követelményei miatt
volt szükség.
A 2015-ös fesztivál legfontosabb témája – ami azóta is áthatja a Gyüttment
Fesztivál szellemiségét – a kisközösségek kapcsolódása volt. Tizenhat alulról
szerveződő és a legkülönfélébb hátérrel rendelkező közösség (tanyasi-, falusi-,
nagyvárosi-, lakóközösségi-, hajléktalan emberek szövetkezete, cigánytelepen működő
közösségfejlesztő egyesület, lakótelepi egyesület, budapesti kertvárosi önszerveződő
csoport stb.)6 cserélte ki és osztotta meg tapasztalatait. Diskurzusaik a következő
területekre terjedtek ki:


a helyi gazdaság élénkítése,



a lokális élelmiszer ügye és



a megfelelő technológiák alkalmazása.

Arra keresték a választ, hogy miképp tudják rehabilitálni, újra megerősíteni vidék
és város kapcsolatát. Nagy szerepet kapott továbbá annak a kérdésnek a boncolgatása,

6

Az Inspiráció Egyesület, a Kislépték Egyesület és a Magyar Permakultúra Egyesület mellett számos
egyéb szervezet vagy képviselője vett részt a fesztiválban programgazdaként az évek során, például a
Kisközösségi Program, az AGENDA 2030 Humánökológiai Kutatóműhely, a Védegylet és az Átalakuló
Közösségek, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Magyar Élőfalu Hálózat, a Magyar Gyümölcsész
Hálózat, a Szatyor Egyesület és a Humusz Egyesület.
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hogy hogyan festhet egy ideális-fenntartható világ, és hogy ebben hogyan találja meg
az egyén a szerepét, hogyan tud eljutni idáig?
Pillanatképek a 2015-ös, csobánkapusztai Gyüttment Fesztiválról
Már az első fesztivál is számtalan programmal várta az érdeklődőket. A Felelős
Gasztrohős kezdeményezéstől Dr. Horváth Sarolta ismertette a közösségi konyha
működését. Bemutatta, hogy miként és mitől válhat egy étterem egyszerre
fenntarthatóvá és „fairré.”
A konyha és a főzés témaköreinél maradva: egy főzőverseny keretében a
programrésztvevőknek valamilyen egytálételt kellett készíteniük egy kosár
meglepetésszerűen összeállított alapanyagból. Azzal szembesülhettek, hogy ha nem áll
rendelkezésre a „leszaladok a boltba” lehetősége, hanem azzal kell dolgozniuk, amijük épp
van, akkor mennyire tudják kreatívan megoldani az ételkészítést. A feladat a szezonálislokális terményekre és a fogyasztási szokásaink újragondolására hívta fel a figyelmet.
Az egyik kiemelkedő vendég a Gömörszőlősről érkezett Dr. Gyulai Iván ökológus volt, az
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke, aki a mélymulcsozás
technikájának ismertetésével mutatta be, hogy hogyan lehet környezetkímélő módon, a
talaj bolygatása nélkül művelni kertjeinket. A mulcsozás más környezetkímélő
technológiákkal segíthet, hogy minél kisebb legyen ökológiai lábnyomunk.

A szervezők már kezdettől úgy szerették volna alakítani a rendezvényt, hogy a
fesztiválozók óvják, kíméljék a természeti környezetet. Vízöblítéses vécé helyett
komposztbudikat lehetett használni, hasznosították a szürkevizet, aszaltak és
szárítottak, természetbarát, lebomló anyagokkal mosogattak és tisztálkodtak és
természetes építőanyagokat használtak a fesztivál épületeinek felállítására. A zéró
hulladék-elv alkalmazása később, 2017-re vált teljes körűvé. Ekkortól hivatalosan is a
Gyüttment Fesztivál lett Magyarország első Zéró Hulladék fesztiválja és a
hulladékmentességet azóta is tartják.7
A 2016-os Gyüttment Fesztivál szintén Csobánkapusztán volt, ahol az előző
évihez hasonlóan sokszínű és ökologikus fesztivált szerveztek a látogatóknak. A
program kínálatban voltak szakmai beszélgetések, előadások, közös alkotások,
termelői piac, magbörze, tanyalátogatás, gyógynövény- és gombagyűjtés, öko- és népi
építészet, család- és gyermekbarát programok, és természetesen a zene is fontos
helyet kapott.

7

Forrás: http://gyuttmentfesztival.hu/zero-hulladek/. (Utolsó megtekintés: 2019.05.26.)
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Pillanatképek a 2016-os, csobánkapusztai Gyüttment Fesztiválról
A szakmai programok között a Kislépték Egyesület elnöke, Szabadkai Andrea több
előadást és beszélgetést is tartott a tájak adottságaihoz illeszkedő léptékű gazdálkodási
formákról, továbbá az ezekhez kapcsolódó helyi feldolgozási-, értékesítési rendszerekről,
rövid értékesítési láncokról.
A „Vidéken megélhetés, jó példák közelről – távolról!” című előadásban például szó esett
arról, hogy a luxus- és exkluzív szolgáltatások piaca a 2008–2009-es válság idején sem
szorult vissza. Minőségi, de „szelíd módon előállított” termékekkel, szolgáltatásokkal a
vidéki termelőknek is érdemes keresnie azokat a piacokat, melyektől jó megélhetést
nyújtó, fizetőképes keresletet remélhetnek. Mindehhez azonban hiteles szakmai tudásra
és innovatív ötletekre, formabontó (out-of-the-box) gondolkodásra van szükség. A
beszélgetések során szó esett arról, hogy a vidéken élők sokszor úgy tekintenek szűkebb
hazájukra, hogy „nincs itt semmi” – a „kincseket rejtő lehetőségeket” gyakran a kívülről
érkezettek látják meg.
A „Vidéki ábránd és romantika, vagy realitás és tudatos életpálya?” című előadás arra
hívta fel a „gyüttmentek” figyelmét, hogy a vidéki élethez is szükség van jövedelemre,
melynek a termelés, az élelmiszer- vagy kézműves termékek előállítása és értékesítése
szolgálhat forrásául. A termelés, értékesítés sajátos jogi követelmény- és
szabályrendszerével érdemes tisztában lennünk, ha biztosítani akarjuk megélhetésünket.8
Ez az előadás egyfajta jogi információs csomag volt, ami segítséget próbált nyújtani, hogy
hogyan is induljunk el, és mire készüljünk, ha gyüttmentként a vidéki életet választjuk.

Csobánkapuszta, mint utóbb kiderült, nem maradhatott sem a fesztivál állandó
helyszíne, sem a gyüttment élet megismerésének hiteles terepe a területtel
kapcsolatos tisztázatlan körülmények, a szintén itt megrendezett SUN Fesztivál9 és a
rendőrség/önkormányzat/lakosság közt fennálló ellentétek, összességében a helyi
beágyazottság hiánya miatt.

A Gyüttment vándorfesztivállá lett, azaz 2016 után

minden évben más helyszínen tartják.
A 2017-es, Oszkón megrendezett fesztivál helyszínét egy korábbi előadó – aki
maga is oszkói gyüttment – ajánlotta. Az itteni legfontosabb helyi civil szervezet, a
Hegypásztor Kör aktivitása, a helyben megőrzött népi épületek és az infrastruktúra
mind megfelelőek voltak a fesztiválszervezéshez. Ugyanakkor nem véletlen, hogy a
rákövetkező évben már nem itt tartották a rendezvényt. Az egyik interjúalanyunk
figyelmesen megjegyezte, hogy annak ellenére, hogy a fesztiválozók betartották a
gyümölcsészet „házirendjét” és például meg tudták állni, hogy ne szedjék le az almákat
8

Kislépték Egyesület: https://www.kisleptek.hu/magyar/oldalak/gyuttmentfesztival/. (Utolsó
megtekintés: 2019.05.26.)
9
SUN Fesztivál: https://www.facebook.com/Sun.Festival.Official/. (Utolsó megtekintés: 2019.05.26.)
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a fákról, az összegyűlt embertömeg mégiscsak letaposta az itt lévő aljnövényzetet, ami
normál esetben egy fesztivál természetes velejárója, azonban a gyümölcsészetnek ez
egy plusz teherként, externáliaként jelent meg, az itt lévő mikroklímába történő
beavatkozásként.
A 2018-as fesztivált Zebegényben rendezték meg, az egyik fő szervező
lakhelyétől nem messze, a Dunakanyarban. A szervezést az önkormányzat is támogatta
és segítette. Ez évtől kezdődően a szakmai programokat már udvargazdák segítségével
szervezik. A zebegényi helyszín többek visszajelzése alapján is egy „bevált” hely volt,
mert „ott volt tér a programok számára” és maga a táj annak hegyvonulataival és a
kanyargó Duna ezüstszalagjával mint természeti szépség is hozzáadott a fesztivál
hangulatához.
A 2019-es fesztivál helyszínét a szervezők nyílt pályázat útján választották ki. Jól
jelzi a kezdeményezés népszerűségét, hogy országszerte kereken 60 helyszín
ajánlkozott, hogy vendégül látná a 2019-es Gyüttment Fesztivált. (Igaz, ebből a
szervezők szerint igazából csak kb. 10 olyan volt, ami valóban alkalmas lehetett a
lebonyolításra, tehát komolyan megvizsgálták a lehetőséget.) Végül a Szekszárd
melletti Sötétvölgyre esett a választás.
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4. Vidéken újrakezdők
4.1 Kapcsolódásuk a Gyüttment Fesztiválhoz
A fesztivál látogatói között megkülönböztethetünk


kiköltözni nem tervezőket;



kiköltözni vágyókat, akik tervezik ezt a lépést, de még nem tették meg és



már kiköltözötteket.

Úgy gondoljuk, a fesztivál mindhárom réteget megszólíthatja, inspirálhatja őket
és hasznos segítséget nyújthat nekik. A felosztás természetesen nem merev, hiszen
kiköltözést még nem tervezőből is válhat végül kiköltöző, illetve olyan is van, aki
különböző okok miatt visszaköltözik Budapestre, vagy más (nagy)városba. Jelen
fejezetben a Gyüttment Fesztiválnak a kiköltözést komolyan tervezőkre, illetve a már
kiköltözöttekre gyakorolt hatásait vizsgáljuk, válaszadóink véleményein, meglátásain
keresztül.
4.2 A Gyüttment Fesztivál hatása életükre
Vidékre költözött interjúalanyaink közül a fesztivállal kapcsolatban többen említették a
következőket, illetve az interjúk alapján mi magunk az alábbi hatásokat emeljük ki:
1. Gazdálkodással, háztartással, életvitellel stb. kapcsolatos gyakorlatok, ötletek,
tanácsok, praktikák cseréje a fesztiválon
2. Találkozás a barátokkal, ismerősökkel
3. A környezettudatos, gyüttment identitás fejlődése
4. Pártalálás
5. Inspiráció és gyakorlati segítség a kiköltözést komolyan tervezőknek

1. Gazdálkodással, háztartással, életvitellel stb. kapcsolatos gyakorlatok, ötletek,
tippek, praktikák cseréje a fesztiválon
A fesztiválon lehetőség nyílik megvitatni a környezettudatos, gyüttment életmód
ezernyi gyakorlati vonatkozását. Eszmecserét lehet folytatni arról, hogy más meddig
jutott az önellátásban, hogyan védi meg saját nevelésű palántáit a csigáktól és egyéb
kártevőktől, milyen terményeket termel sikeresen, milyen tippeket tud adni
kemenceépítéshez, miután a sajátját már felépítette és üzemelteti, milyen
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nehézségekkel és hogyan küzdött meg… Otthon kipróbálhatják egymás tanácsait a
gyakorlatban. Mindez nagyon fontos mind a leendő kiköltözők, mind a már
kiköltözöttek számára.
2. Találkozás a barátokkal, ismerősökkel
Sok kiköltözött számára a fesztivál gyakran várva várt esemény, hogy hasonló
szemléletű, hasonló életmódot folytató, az ország más részein élő barátaikat,
ismerőseiket viszontláthassák. A túlzsúfoltság viszont többek számára már nem vonzó,
a rengeteg találkozás túl ingergazdaggá, fárasztóvá is tud válni; de inkább a pozitív
oldal, a találkozás lehetősége dominál. Egy, már évek óta vidéken gazdálkodó
interjúalanyunk úgy fogalmazott, hogy a fesztiválon számára a legértékesebb az, hogy
rá tud látni a kapcsolati rendszerre azáltal, hogy ott megjelennek a hasonló vagy
párhuzamos témákban dolgozó, működő szervezetek, családok, emberek.
Mindez annak fényében különösen is fontos, hogy az interjúkban többen
említették: választott vidéki élőhelyük gyönyörű ugyan a természeti adottságok
szempontjából, azonban kívülállónak érzik magukat, egyrészt mert gyüttmentnek
számítanak, másrészt mert a falubeliek egyébként sem osztják az ökologikusabb
életmóddal kapcsolatos elképzeléseiket. A fesztivál még a maga négy napja alatt is
képes oldani valamelyest ezt az élményt.
A

Gyüttmenten

a

kapcsolati

háló

különösen

felértékelődik

azon

interjúalanyaink számára, akik választott településükön – jó szándékuk, közeledésük
ellenére – elutasítást, elzárkózást, esetleg irigységet és ellenségességet tapasztaltak
a gazdálkodási módszereikkel, szemléletükkel megismerkedni nem kívánó helyiek
részéről. Az öko-szemléletű kiköltözők és a helyiek ellentéte gyakori, a szakirodalom
által is sokszor emlegetett probléma (ld. pl. Takács-Sánta, 2017, Farkas, 2017), amely
az interjúkban is újra és újra előkerült. A problémát jól összefoglalja Takács-Sánta
(2017), aki arra hívja fel a figyelmet, hogy sok ökoközösségi tag több távolabb élő
emberrel ápol jó kapcsolatot, mint azon helység, település lakosaival, ahol él
(leszámítva természetesen az ökoközösség többi tagját). A helyiek és az ökoközösségi
tagok között nem egy esetben egyenesen fal képződött az ellentétekből. Ezek alapja –
a „gyüttmentség” hagyományos felfogásán, illetve a demográfiai, iskolázottsági és
szemléleti különbségeken túl – az volt, hogy az ökoközösségek a helyiek számára
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idegen életvezetési, gazdálkodási stb. gyakorlatokat, szokásokat (pl. távoli tájakét vagy
régmúlt korokét) hozzák be a település életébe és terébe.
A kérdéssel kapcsolatban több interjúalanyunk beszélt arról, mennyire fontos az
őslakosokkal szembeni alázat. Egy találó megfogalmazás szerint: ha az ember
beköltözik valahova, fontos a személyes kapcsolat a helyiekkel, a nyitottság és az
alázat, továbbá fontos észrevenni és tiszteletben tartani, hogy a helyiek mi alapján
ítélik meg az embert. Például (X településen) a kert esetében fontos, hogy az ember az
előkerttel is foglalkozzon, virágok legyenek benne, fontos a külső. Válaszadónknak
eleinte fontosabb volt, hogy az ökoközösségnek legyen saját termelésű paradicsoma,
de később, a fenti okok miatt, az előkerttel is foglalkozni kezdett. Továbbá, ugyancsak
ő emelte ki, hogy fontos elmenni a helyi emberek által szervezett eseményekre, és
azokban részt venni és segíteni: „Nagyképű dolog azt hinni, hogy majd mi
kezdeményezünk

valamit,

és

ők

csatlakoznak.

Lehet,

hogy

a

mi

társadalomszerkezetünk más, de az övékének is részei vagyunk.” Előfordul azonban,
hogy a szemlélet és a szokások különbözősége okán sem a kedvesség, sem az alázat,
sem az őszinte jó szándék nem oldja fel az ellentétet, legfeljebb enyhíti azt.
Interjúalanyaink különböző attitűdöket fogalmaztak meg a helyiekkel
kapcsolatban. Voltak, akik különösen fontosnak tartják a velük való kapcsolatot, és a
jövőben mélyíteni szándékoznak azt. Mások feladták, csalódtak a helyiekben,
elszigetelődtek. Ennek kapcsán felmerülhet az a kérdés is, hogy a fesztivál nem élezi-e
tovább ezt az ellentétet, a maga más világával, identitás-erősítő szerepével? A válaszok
alapján nem gondoljuk, hogy tovább erősítené. A fesztivál inkább egy olyan hely, ahol
töltekezni lehet.
Többen kiemelték a fesztivált előkészítő önkéntes tábor fontos szerepét is.
Néhány kiköltözött interjúalanyunk ezen is részt vett, illetve volt olyan, aki a fesztivált
előkészítő önkéntes táborban aktívan jelen volt, magán a fesztiválon viszont egyéb
elfoglaltságai miatt már nem tudott részt venni, azonban a tábort is nagyra értékelte.
Így vannak ezzel a többiek is: sokak szerint az építőtábor még gyakorlatiasabb, még
hangulatosabb és bajtársiasabb, mint a rákövetkező fesztivál. Ennek a véleményének a
fesztivál egyik fő szervezője is hangot adott, aki az építőtábor esti tábortüzeinek
szépségét, ősi közösségformáló erejét emelte ki. Szerinte a tábortűznél az aznapi
konfliktusok, sebek is gyógyulni tudnak.
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Az építőtábor egyébként interjúalanyaink szerint nehéz, feszített tempójú,
verejtékes munkát igénylő vállalkozás, mégis mindenki szereti. Olyan élményt ad,
amely a mai világban nagyon hiányzik: a „semmiből valamit építeni”, az eredményesértelmes kétkezi munka, az összetartozás élményét.
Interjúalanyaink a korábbi ismerőseik mellett új ismeretségekre is szert tettek
a fesztiválon, például a különböző előadásokon, kézműves foglalkozásokon, esti
programokon, illetve a meglévő barátaik mutatták be nekik az ismerőseiket.
Interjúalanyaink közül többen számoltak be arról, hogy újabb potenciális barátságokat
kötöttek, és a meglévőek mellett ezeket a kapcsolatokat is szeretnék majd tovább
ápolni, így a fesztivál egyre inkább várva várt találkozási pont a számukra, az év olyan
négy napja, amelyet jó előre felírnak a naptárjaikba.
Lényeges kérdés, hogy a fesztivál kapcsán beszélhetünk-e gyüttment
közösségről? Úgy gondoljuk, ezt a kérdést jobb óvatosan kezelni, két okból is. Egyrészt
azért, mert bár a Gyüttment kezdeményezés nemcsak a fesztiválból áll – az ennek csak
a leglátványosabb része. De akik csatlakoznak hozzá (akár a fesztiválhoz, akár a tágabb
kezdeményezéshez) azok az ország különböző részein, vagy az országhatáron túl élnek,
tehát homogén földrajzi közösségről semmiképpen nem beszélhetünk. Eszmei
közösségről talán (a fesztiválra jellemző világnézeti heterogenitás, illetve a legkisebb
közös nevező, az ökológiai szemlélet kérdéseit részletesebben a fejezet végén
tárgyaljuk). Másrészt pedig azért, mert a közösség fogalma az ökológiai diskurzusban
ma már (túl) gyakran használt fogalom, mely folyamatosan előkerül, ezáltal az a
veszély is fennáll, hogy mindent és semmit is jelent egyszerre. Ezzel egyáltalán nem azt
állítjuk, hogy ne legyen cél a közösségépítés, ne beszéljünk róla vagy, hogy nincsenek
közösségek – természetesen vannak, és cél is újabbakat építeni. Mindössze jelezni
kívánjuk, hogy – jogos és fontos említései mellett – sajnos az is előfordul, hogy a
„közösség” szóval csak dobálóznak, illetve hogy egyfajta vágyott, sosemvolt közösséget
idealizálnak a beszélők (például törzsi, ősmagyar vagy paraszti közösséget, amelyek
életéről, működéséről azonban nem áll rendelkezésükre elegendő információ), és az is,
hogy jolly jokerként használják a szót.10

10

Farkas (2017) bár kimondottan a hazai ökofalvakról ír – jól látja a közösség-tematika kiemelt
fontosságát, sőt, egyenesen a közösség „mítoszá”-ról beszél: „A magyar ökofalvakban bárki számára
feltűnővé válhat a közösség-kérdés erőteljes jelenléte: a különböző előadásokon, bemutatókon, ökofalu-
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3. A környezettudatos, gyüttment identitás fejlődése
Nyilvánvalóan létezik valamiféle, jobb kifejezés híján „környezettudatos,
gyüttment identitás”; (a kettő nem ugyanaz, de jelen esetben összefonódik) a már
kiköltözött fesztivállátogatóknál implicite és explicite is, de a fentebb említett két pont,
a találkozás és a gyakorlati ötletek cseréje komoly tényezői ezen identitás további
fejlődésének. A fesztivál szakmai programjai, bemutatói, szervezett és informális
beszélgetései így fontos visszacsatolást jelentenek a kiköltözők számára.
Ezen identitással állhat kapcsolatban az is, hogy válaszadóink számára mit jelent
a „gyüttment” kifejezés. Maga a szó sokak számára nem vonzó, mert negatív felhangja
van. Egy találó összefoglalás szerint a gyüttmentség vándorlást is jelent, azt, hogy
valaki jön és megy. De kívül esőt, beköltözőt, idegent is jelent: ha a szülei költöztek
oda, még akkor is gyüttment; nem viselkedhet úgy, mintha tősgyökeres lenne az adott
helyen. Szerepdefiníció is, amely az egyén élete végéig megmarad.
Egyik válaszadónkhoz közelebb állt a kifejezés elsőként említett értelme, a többit
lekicsinylőnek és tévesnek találta, mert a kívülről jött valójában pozitívumot is
jelenthet. Megemlítette továbbá, hogy mindez Budapestre nem érvényes, mert ott a
több generáció óta tartó helyben élés nem jelent semmit.
Egy másik válaszadónk így emlékszik vissza Y településen töltött éveire: „A
Gyüttment Fesztivállal kapcsolatban, már (Y településről) van egy elemi érzésem: egy
hetvenéves bácsit nyilvánosan legyüttmenteztek. Nem volt vicces. A bácsi a falu egyik
erőssége volt, huszonegy-huszonkét éves kora óta ott élt, egy éneklő kutat is csinált. (Yon) óriási különbség volt helyi és gyüttment között.”
A fesztivál azonban több válaszadónkban is átírta, átírja ezt a negatív felhangot;
ez tudatos célja is. A fesztivállátogatókban elindíthatja vagy megerősítheti a kifejezés
másfajta értelmezését, büszkévé is tehet őket a gyüttment mivoltra. Az új értelmezés
része például, hogy gyüttment az, aki elég bátor ahhoz, hogy belevágjon a
kiköltözésbe, a gazdálkodásba, aki vállalja az ezzel járó nehézségeket, és aki
tudatosan képviseli egy természetközelibb, egyszerűbb életforma értékeit a mai
világban.

találkozókon, de a hétköznapi beszélgetésekben és az interjúkban is sorra előkerül a közösség utáni vágy
és az ideális közösség-elképzelések megfogalmazása. Ami számomra leginkább feltűnő volt ebben, az a
közösségiségnek már-már szakrális szintre emelt fontossága (…)”

18

4. Pártalálás
A környezettudatos, gyüttment életforma abból a szempontból is speciális,
hogy egyedül nehezen, vagy egyáltalán nem elképzelhető. Ezzel semmiképpen sem
azt állítjuk, hogy egyedülállóknak nem járható út, hiszen barátokkal, közösséggel
együttműködésben is megvalósítható. Azt viszont állítjuk, hogy teljesen egyedül nem
megy, szemben a városi létformával, ahol a szolgáltatások elérhetősége könnyebbé
teszi az egyedüllétet. A környezettudatos motivációjú gyüttment életnek viszont
alapvető elemei a termények és szívességek cseréje, kölcsönös segítség, a helyi
erőforrások használata, és az ezek során kialakuló nagyobb fokú bizalom és
személyesség szükségessége.
A fesztivál szervezői többektől is hallották, hogy ismerőseik hasonló szemléletű
pár nélkül nem szívesen vágnának bele a kiköltözésbe, vagy belevágtak, de mégiscsak
társsal lenne az igazi, az időigényes kétkezi feladatokat is szeretnék megosztani. A
szervezők így felismerték annak fontosságát, hogy a fesztivál a pártalálás lehetőségét is
elősegítse. Így jött létre a Mátkafogó elnevezésű „szolgáltatás”, ami az oszkói és a
zebegényi fesztiválon már működött. Oszkón vörös (férfiak), illetve kék (nők)
karszalaggal lehetett jelezni, ha valaki társat keres. Zebegényben a Mátkafogó már
társkeresőknek szóló programokkal is bővült), amely rövid életideje alatt már össze is
hozott párokat. Nyilván több évre lenne szükség ahhoz, hogy megtudjuk, e kapcsolatok
vajon tartósak is maradtak-e, a kezdet mindenesetre biztató. A fesztivál egyik fő
szervezője egyébként nagyon büszke a fesztiválnak erre az oldalára, hogy a fesztivál
esetleg segíteni tud a hasonló szemléletű társ megtalálásában.
Fontos megemlíteni azt is, hogy a fesztiválon a Mátkafogótól függetlenül, annak
létezése előtt is összejöttek párok. Egyik interjúalanyunknak a fesztivál (de még nem a
Mátkafogó) segítségével induló párkapcsolata adta meg a végső lökést a már vágyott
kiköltözéshez; párjával azóta is vidéken gazdálkodik. Még ha itt egyetlen párról is van
szó, úgy gondoljuk, hogy már egy ilyen történet is eredménynek számít.
5. Inspiráció és gyakorlati segítség a kiköltözést komolyan tervezőknek
A vidékre vágyók láthatják, hogy a kiköltözés, a természetközeli életmód
megfelelő feltételek mellett tényleg működhet. Az érdeklődés és a vágy meglétén túl a
megélhetés biztosítása (csakúgy, mint a hasonló szemléletű társ megléte) a
kiköltözés sarkalatos pontja; sokan emiatt halogatják a kiköltözést. Ők a fesztiválon
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beszélhetnek azokkal, akik a megélhetésüket is sikeresen megvalósították; segítséget
kaphatnak arra nézve, hogy az ő vidéki megélhetésük számára melyek lennének a
megfelelő alapok (pl. az önellátás különböző fokozatai, termelői piacon való
értékesítés, távmunka, esetleg ingázás, illetve ezek különböző arányú kombinációja).
4.3 Hogyan értékelik a Gyüttment Fesztivált a kiköltözők?
A fenti öt szemponton túl, interjúalanyaink válaszaiból néhány egyéb gondolatot is
fontosnak tartunk megemlíteni a fesztivállal kapcsolatban, melyeket ebben az
alpontban mutatunk be. Az alábbi témáknál összefonódnak a fesztiválról alkotott
vélemények, benyomások és a fesztivál által keltett hatások, de ezeket itt nem igazán
tekintjük szétválaszthatóaknak.
Több válaszadónk hiánypótlónak tartja a fesztivált a maga nemében. Elsősorban
a gyakorlatiasságát emelik ki, ez az, amiben többnek tartják más életmódfesztiváloknál és programoknál. A második leggyakrabban kiemelt vonás a hitelesség:
több előadó az egész életét tette fel a környezettudatos életmód, ezen belül például a
permakultúra gyakorlására, számosan közülük úttörőnek számítanak hazánkban.
A Gyüttment Fesztivál világnézetileg heterogén, a közös kapocs az ökológiai
szemlélet – ezt a fesztivál egyik fő szervezője is megfogalmazta, de sok kiköltözött is.
Többféle világnézet, spirituális, vallási gyakorlat is kapcsolódhat az ökológiai
szemlélettel, tudatossággal (pl. ősmagyar, sámán hagyományok őrzése, felelevenítése,
kereszténység, Krisna-tudat stb.), de van, akinél nem kapcsolódik semmilyen más
világnézettel vagy vallással. A fesztivál a legkisebb közös nevezőre, az ökológiai
szemléletre koncentrál, ezt a többség értéknek is tartja. Válaszadóink zömmel pozitív
érzéseket fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy itt többféle szemlélet is együtt
van, a maguk kultúrájával, öltözködési és egyéb szokásaival. A fesztivál nem a „térítés”
vagy a világnézeti homogenizálás terepe, sokkal inkább a párbeszédé. A közös nevező,
az egymástól való tanulás, különleges lehetőség.
Felmerülhet az a kérdés is, hogy nem vallás-e maga az ökológiai szemlélet is,
legalábbis nem tudna-e akként működni? Attól függ, hogy a vallás milyen
meghatározását használjuk, de – tág definíció használata mellett részben akár igen,
vagy közelíthet hozzá. „Terjesztjük az infót, mint egyfajta vallás, ami terjeszti az igét” –
fogalmaz egy válaszadónk, majd így folytatja: „De persze a fenntarthatóság
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mindenkinek más, így nem feltétlen egy az irány. Nem kérdezősködik az embereknél,
hanem utat mutat nekik, ami sokkal fontosabb! A jó példa mindig fontosabb. A
kapcsolódás is nagyon fontos eszköz.”
Ezzel kapcsolatban az a kérdés is felmerülhet, hogy nem „szektásít-e” a
fesztivál? Ezt nem gondoljuk. Egyrészt azért nem, mert mint már volt róla szó,
világnézetileg heterogén, és ezt értéknek is tartja önmagában (amennyiben az egyik fő
szervező és a válaszadók erről alkotott véleményét vesszük alapul). Egy válaszadónk
többek véleményét foglalja össze, amikor ezt mondja: az oszkói fesztiválon nagyon jó
élmény volt a püspöki mise, és az, hogy utána a püspök beszélgetett a krisnás
gyüttmentekkel is; jó volt látni a püspök részéről a nyitottságot, az elfogadást, ez
válaszadónk számára sok impulzust magába foglaló, előrevivő élmény volt. Másrészt
azért sem, mert a Gyüttment szakmai fesztiválként valós, gyakorlati ismereteket közöl,
amelyek a kiköltözők esetében a mindennapi életben hasznosíthatóak. Azt sem tartjuk
problémának, ha ezen túl mozgósít vagy felszínre hoz kvázi-vallásos érzelmeket is – ez
önmagában semmiképpen nem egészségtelen, sőt, nagyon is fontos lehet korunk
embere számára. Egy válaszadónk így nyilatkozott (nem a fesztiválon, hanem egy már
korábban történt) ökológiai „megtéréséről”: „A dzsungelben találtam meg Istent, az
erdőben volt egy megtéréshez hasonló élményem. Amit csinálunk, abban is ott van
Isten. Az egót, az öncélt igyekszünk mindig félretenni, egy nagyobb jóért teszünk
mindent. Ezt nevezhetjük hitnek.”
Mint már említettük, az ökológiai világszemlélet és az ehhez kapcsolódó
környezettudatos gyakorlat nem zár ki semmilyen fajta vallásos világszemléletet és
gyakorlatot, sőt előfordul, hogy a kettő összefonódik, pl. a Krisna-tudat és a
kereszténység egyes ágai vagy megközelítései (pl. ferencesek, pálosok) esetében.
Kiköltözött interjúalanyaink többsége nem jár más fesztiválokra, a gazdálkodás
mellett nincs rá idejük, illetve nem érdeklik őket. Aki jár más fesztiválokra is, az
inkább szakmai fesztiválokat említett (pl. Fazekas Fesztivál), a könnyűzeneieket (pl.
Ozora, Sound) kevésbé. A Gyüttment viszont annál fontosabb a számukra, sokaknak itt
a fesztiváljelleg másodlagos; az elsődleges a találkozási, tanulási lehetőség és az
élmény. Egy válaszadónk szerint kismértékben már így is a szakmai programok
rovására ment a szórakozás: „Én nagyon szeretem a zenét, jó zenék is voltak. De tök jó
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lett volna, ha van egy bulimentes nap. Ha minden nap hajnali háromig-négyig bulizunk,
akkor olyan emberek is, akik érdekeltek lennének az adott témában, buli után nem
fognak felkelni kilenckor. Szerintem legyen egy bulizós nap, mondjuk szombat, és akkor
utána, vasárnap ne kilenckor kezdődjenek az előadások. Egyértelművé kellene ezt
tenni. Persze aki nagyon akarta, az most is felkelt kilenckor, de szerintem jobb lenne
így.”
Válaszadóink véleménye természetesen vegyes a különböző részletkérdéseket
(pl. vándoroljon vagy ne vándoroljon a fesztivál), az esti programokat, a szórakozást (a
zene jellege, a bulik mennyisége), és az élelmezést (ár, minőség, íz) illetően. Az
élelmezést a többség nagyon jónak, ízletesnek és változatosnak találja, néhányan
egyhangúnak értékelték, de senki nem találta rossznak. Az étel-és italárakat inkább
találják megfelelőnek és reálisnak, kevesebben vannak, akik túl drágának.
Vannak, akik szerint a zenei programok nagyon jók, közel tökéletesek, mások
szerint bizonyos dolgokon változtatni kellene (pl. legyen több népzene és kevesebb goa
és transz). Abban a többség egyetértett, hogy a Gyüttment elsősorban nem zenei
fesztivál, és hogy ez így van jól.
Összességében, a megkérdezettek általában véve inkább elégedettek voltak a
fesztivál szolgáltatásaival, mintsem kritizálták volna azokat, megfelelőnek találták a
tisztálkodási lehetőségeket, az élelmezést és a sátorhelyeket.
A fesztiválon kialakított gyerekteret és a gyerekprogramokat válaszadóink
pozitívan értékelték, egyrészt mert némileg tehermentesíti a szülőket, így ők
szabadabban vehetnek részt a programokon, másrészt, mert nagyon jónak látják, hogy
a fesztivál már korai életkorban bevonja a gyerekeket az ökológiai szemlélettel
kapcsolatos különböző témákba, így mintegy segít a következő generáció
kinevelésében is. Egy válaszadónk azonban megemlítette azt is, hogy a zebegényi
fesztivál inkább a kisebb gyerekekre volt tekintettel, a kamaszok számára jóval
kevesebb programot, külön nekik szóló foglalkozást nyújtott, pedig az ő bevonásuk is
alapvetően fontos lett volna.
Az árusokat az interjúalanyok szívesen látják a fesztiválon. Jóval többnek tartják
őket, mint egyszerű eladókat: beszélgetnek, tapasztalatokat cserélnek velük – ez a
kiköltözöttekre különösen jellemző, hiszen gyakran ők is hasonló termékeket állítanak
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elő, vagy terveznek előállítani. Az árusokat inkább csak másodsorban tekintik
„kereskedőnek”.
4.4 A vidéken újrakezdők életútja és életmódja
A kutatás során kérdéseket tettünk fel a családi körülményekre, előéletre, szociális
háttérre vonatkozóan is, mert fontosnak tartottuk, hogy amennyire lehet, egészben
lássuk az embereket, és minél nagyobb rálátással lehessünk nem csak döntéseikre
(kiköltözik vagy sem) hanem azok hátterére, okaira is.
Általánosságban elmondható, hogy a kiköltözők jó részének volt már valamilyen
köze a vidéki léthez: ott nőtt föl, vagy nagyszüleinél vidéken gyerekeskedett, esetleg a
családja is gazdálkodott korábban, vagy pusztán kertészkedni szeret. Ám olyan is volt,
aki a gazdálkodással kapcsolatos tanulmányok után kedvet érzett magában egy
gazdaság beindításához.
A kiköltözés okait vizsgálva olyan fogalmak és jelentéstartalmak jelentek meg,
mint igény a természetközelségre, élhetőbb környezetre, friss levegőre, tágas térre,
saját élelem megtermelésére, állattartásra; vagy gyerekek felnövéséhez alkalmasabb
környezetet választani, illetve az ökofalu létrehozásának gondolata.
Többüknél egy korábbi nagy életfordulat következtében kezdtek lassítani,
elgondolkodni, hogy jó-e amit csinálnak, azt csinálják-e, amit szeretnének, és hogy jól
érzik-e magukat ott, amiben és ahogy vannak? Ez az önreflexív időszak elmélyülést, sok
felismerést hozott és egy belső úton való elindulást, aminek már egy kikristályosodott
szakasza a tudatosabb énkép, ezzel együtt a környezettel kapcsolatos nagyobb
tudatosság és felelősségérzet is, így a Gyüttmenthez való csatlakozás. Mások
gyerekkoruk óta folyamatosan érezték az igényt a többre, a minőségibb szerepre,
tartalmasabb életre, élettérre. Megint mások csak folytatták családjuk, nagyszüleik
vonalán a földdel való foglalatosságot, megtartva a generációs folytonosságot.
A már kiköltözöttek, utólag általában életük egyik legnagyobb lépésének,
fordulópontjának tartják a meghozott döntést, s ezt igazolja az is, hogy sokaknál
hosszas, tudatos tervezés előzi ezt meg. Van, hogy előzőleg már a környéken bérelnek
egy ingatlant és esetleg földet is, hogy kipróbálják magukat. Mások viszont rövid idő
alatt döntenek és földet is vesznek.
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Új és meghatározó tapasztalat a kiköltözőknek a szerényebb kényelem, a
megszokott időkeretek megváltozása, a távolságok növekedése, az addig intenzívebb
emberi kapcsolatok, kulturális lehetőségek megcsappanása. De a megszokás nagy
segítség, akár csak a technika használata a kapcsolattartásban. Függően attól, hogy
mennyire képviselnek kemény vonalat az illetők a fogyasztói léttel kapcsolatban,
különböző mértékben élnek a kapcsolattartási eszközök nyújtotta előnyökkel, azonban
az internetet, még ha módjával is, de valamennyien használják.
Tapasztalataink szerint a kiköltözöttek számára a bevétel és anyagi hátterük
biztosítása egyik sarkalatos pontja volt a „nagy ugrásnak”. Előfordult ugyan, hogy az
interjúkészítők nem könnyen tettek fel erre vonatkozó kérdéseket, de azt tapasztaltuk,
hogy interjúalanyaink készségesen válaszoltak, nem hozta őket zavarba a kérdés.
Bár napjaink magyar valóságában a munkalehetőségek sok esetben szűkösnek
mutatkoznak (különösen a falvakban), az átalakuló világban pozitívumként megjelenik
a távmunka lehetősége, ami szerencsére kinyitja a teret a városoktól távolabbi
területek felé is. A megkérdezettek közül, aki távmunkában dolgozik az vagy heti
váltásban (egy hét a munkahelyen, egy hét otthon) tudja ezt megtenni, vagy teljesen
otthonról dolgozik (a távmunkában érintett párok tagjai közül legalábbis az egyik fél).
Minthogy technizicált társadalmunkban egyre több terület válik számítógép-vezéreltté,
ez nagy segítséget jelent az anyagiak előteremtésében.
A vidéken megszűnő munkalehetőségekkel párhuzamosan a távmunka (például
informatikusi munka) lehetőségének megnövekedése és az albérleteztetés nem várt
ellensúlyként jelent meg az elmúlt években. Vannak, akik a korábbi lakásukat nem
adták el, és most bérbe adják.11 Ezt természetesen viszonylag kevesen tehetik meg.
Mások az új helyükön próbálkoznak vidéki vendéglátással. A fesztivál szervezői közül
ketten például vendég-jurtát adnak ki közel a saját otthonukként szolgáló jurtájukhoz,
amelyben megszállva az odaérkezők az ő életmódjukba is belekóstolhatnak. A nem fix
árért, hanem javasolt adományárért (kevesebbet is lehet fizetni, illetve az
idénymunkákba is be lehet segíteni, részben fizetség gyanánt) kivehető vendég-jurta
nagyon sikeres, gyakorlatilag teltházas.
11

A témával kapcsolatos egyéb információforrás szerint ez azonban „menekülőút” lehet, és ezért a
vidéki kötődést lazítja a kiköltözőknél. A tapasztalat szerint ugyanis a vidéki élet nem várt nehézségei
miatt hamarabb költözhetnek vissza a városba azok, akik megtartották korábbi lakásukat, mint akik
minden hidat felégettek maguk mögött.
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A szerényebb, természetközelibb életmóddal a rezsiköltségek jelentősen
csökkenthetők, kisebbek a kiadások, és ezt segíti az is, ha élelmet termelnek, hiszen
nem kell rá költeni. Ezzel együtt, többen bevallották, hogy jelenleg nagyrészt a korábbi
munkahelyükön megkeresett tartalékaikat élik fel, új megélhetési alapjuk kialakítása
folyamatban van.
A kiköltözésnek különböző „szintjeit” különböztethetjük meg, aszerint hogy
mióta és hol él az illető, és hogy mivel foglalkozik, illetve az önellátást milyen mértékig
tudta megvalósítani. (Ez a megkülönböztetés természetesen nem jelent részünkről
értékítéletet.) Egyes interjúalanyaink működő ökoközösségekben, ökofalvakban élnek,
akár már évtizedek óta. Mások rövidebb ideje élnek ilyen a helyen. Az ökofalvakban
élők természetesen sokkal inkább önellátó életmódot folytatnak, mint a többi
megkérdezett.
Vannak, akik a kiköltözéssel részben vagy teljesen foglalkozást is váltottak,
például korábbi munkahelyükön felmondva gazdálkodni kezdtek, mások nem tették
ezt. Megint mások nagyvárosokhoz vagy a fővároshoz jóval közelebb élnek, korábbi
munkahelyüket részben vagy teljesen megőrizték. Náluk például a kert, ezen belül is a
konyhakert és ennek művelése, a komposztálás, a vonzóbb természeti környezet
jelenléte, illetve egyes válaszadóinknál az állattartás jelenti az újdonságot korábbi
életükhöz képest.
Többen piacoznak azok közül, akik teljes munkaidőben gazdálkodnak. Van olyan
is, aki piacozással kezdte, de ma már sikeres zöldségközösséget üzemeltet. A már
régóta gyüttmentként élők kisebbik része már teljes mértékben gazdálkodással, illetve
kézműves portékák előállításával keresi a kenyerét, melyből szerény életvitel mellett
ugyan, de elmondásuk szerint meg lehet élni.
A megélhetés szempontjából (is) egyedülálló kategóriát képez Krisna-völgy. Az itt
élőknek a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége ad szolgálatot, és egyben
gondoskodik a megélhetésükről.
Kiköltözött interjúalanyaink nagyjából fele rendszeresen ingázik a munkahelye
és a lakóhelye között, ami az autók gyakoribbá válásával, a tömegközlekedési
lehetőségek bővülésével, az utóbbi évtizedek eredményeként válhatott gyakorivá. Az
ingázás egy lehetséges kompromisszumot nyújt a városból vidékre tartóknak. Sajnos,
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egyes esetekben a kiköltözés miatt gyakrabban használják az autót – ezt egyes
interjúalanyaink is problémaként említették meg.
A lefolytatott interjúbeszélgetések alapján a kiköltözőket két főbb karaktertípusba sorolhatjuk: a) szilárd hivatástudattal és fizikai keménységgel rendelkező, erős
önálló személyiségek; b) lágyabb, a humanitásra, spiritualitásra nyitott, a környezetük
adta rengeteg örömnek örülni tudó emberek. (A két típus persze egymásba is
átjátszik.) Néhány megnevezett örömforrásuk:


A házát és a barátait, a gyönyörű tájat szereti. A diófa alól nézni a
szemközti domboldalon a ménest és a rétet.



Ahogy jön haza, szereti a táj látványát, ahogy átalakul. Az erdőket!



A természettel együtt élni, megélni minden szépségét, és nehézségét.



A legkönnyebben megfogható örömforrás az, hogy boldog állatok veszik
körül. Ha egy 400 kilós vadlovat, vagy egy 600 kilós marhát barátjának
mondhat, akkor az igazán mélyről jövő boldogságot ad. Hogy a szakmája
által nem csak a természettel tud együttműködni, hanem a közösséggel
is, azáltal, hogy készít nekik egy baltát, amit generációkon keresztül
használni tudnak és szolgálja őket.



Az evés! Szeretnek jókat enni, jókat főzni, szeretettel készíteni, jó
alapanyagokból, mert ez egy pozitív energiaforrás. Közösségi ember, a
barátaival is nagyon szeret lenni.



A tanya. Az a hatás, amit az igazi nyugalom és háborítatlanság gyakorol
rá. Mikor télen a hóban, fagyban kint állt és nem érezte, hogy rossz lenne,
sőt...



Étkezés, tisztálkodás, testmozgás, a természettel való munka, biztonságot
nyújtó párkapcsolat, család és barátok léte, emelő közege. A korábban
tanultaknak a gyakorlatban való felismerése, összefüggések felfedezése.



A fő boldogsága, ha segíthet másokon, mások boldogságáért és örömért,
biztonságáért tehet.



Ha sikerül elégedetté tenniük másokat, számukra ez a filozófia. Azért
élnek, hogy mások és Isten számára tudjanak jót cselekedni és élni.
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Hogy már a tavaszt érzi, a tél után. A munkáját, de ha abból sok lenne,
akkor ott vannak attól három lépésre a virágzó fák, a méhek.



Hogy felismertek egy olyan természet alapú rendet, amivel tudják segíteni
az embereket, és innentől ez az életfeladatuk, amire innentől
szolgálatként tekintenek.



Egy jól sikerült találkozónak, gyümölcsész konferenciának, képzésnek,
előadásnak is örül. A régi magyar és skandináv filmeknek.

4.5 A kudarcok tapasztalatai
Interjúink többségét olyan fesztiválozókkal készítettük, akik most tervezik a vidékre
költözésüket, vagy már több éve kiköltöztek, így ebből a szempontból a mai nappal
sikeresnek mondhatók. Fontosnak tartjuk viszont, hogy szót ejtsünk azokról is, akiknek
a kiköltözés valami miatt mégsem sikerült, mert ez sem ritka jelenség. Nem mehetünk
el mellettük sem és csak úgy lehet teljes a képünk, ha ezzel a problémával is
számolunk, hiszen nagyon hasznos tanulságokat tartogat, ha megvizsgáljuk ezeket az
eseteket is, amelyeket közvetve interjúalanyaink meséltek. Fontos látni, hogy már
maga a szemléletváltás, új emberek és értékrendek megjelenése is nagy változást
hozhatnak egy személy életében, hát még egy teljes lakókörnyezet és életmódváltás.
Éppen ezért szükséges ezen az úton mindenkinek a saját tempójában és csak akképp
haladni, hogy ez ne járjon az illető komfortzónájának erőszakos kitágításával. Mert, bár
lehet szimpatizálni újabb elvekkel és néhány nap erejéig, fesztiválkörnyezetben,
barátokkal könnyen lehet élvezni a megszokottól eltérő élethelyzetet, viszont ez – az új
szokások és tudás kialakulása nélkül – hamar fordulhat csalódásba. Meglátásunk
szerint érdemes szem előtt tartani, hogy a természetközeliség, a kétkezi, teremtő
munka megtapasztalása, a nagyobb szabadság utáni vágy és az egyébként fontos elvek
hirtelen átélése könnyen ébreszti fel mindannyiunkban az ösztönös, régi időket
megidéző erőket és romantikát. Ezt kifejezetten jó dolognak, a kiköltözést egyfajta
életrevalósági próbának tartjuk, mikor is ki tud derülni: az olyan embernél, aki (illetve
akinek a családja esetleg több generáció óta) városban él, a természettől elszakadt
életmód hamuja alatt vajon mennyire pislog még az eredeti, más életvitelt és elveket
szolgáló parázs? De vigyázni kell, hogy ez a hirtelen előbukkanó érzésvilág, újszerű
tapasztalat és önmagunkra ébredés valóban erőforrás lehessen, s tudjuk jól használni,
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nehogy önmagunk és az eredeti tervek ellen forduló, elhamarkodott döntéseket hozó
erővé váljon. Már esetleg pusztán a fesztivál munkálataiba bekapcsolódással is az
évtizedeken keresztül élt, megalkuvásokkal, feszültségekkel terhes életvitel után
zsigereinkben érezhetjük át valami egészen újnak az igényét, saját magunkat is
meglepve ezzel. Ám épp ekkor kell kiváltképp óvatosnak lennünk. Időt hagyni
magunknak, az elméleti tudást a gyakorlatban is kipróbálnunk, tapasztalatot
gyűjtenünk az eddigiektől eltérő munkafolyamatokból, kényelmet nélkülöző és sok
erőráfordítást igénylő élethelyzetekből, melyekre bármelyik ökofaluban, hónapok
alatt, önkénteskedéssel szert tehetünk. Elkerülhetünk ezzel egy túl korai döntést földvagy házvásárlásról, azt hogy fölöslegesen és idő előtt feladjuk életvitelünket, hiszen a
célunk az – s ez elég kell legyen – hogy mindenki egy lépéssel előrébb léphessen egy
élhetőbb lakókörnyezet és életminőség felé.
A kutatás során többször is megállapítást nyert, hogy egyedül nekiindulni egy
ilyen nagy váltásnak sokkal kevésbé ígéretes, mint ugyanezt párban, vagy esetleg
kisebb közösséggel, barátokkal megtenni. Rendszerint elhangzott, hogy ha nem
alakult ki viszonylag hamar kapcsolat, szorosabb együttműködés, akár csak
munkakapcsolat az ökofalvakban, vagy egy („hagyományos”) faluba beköltözés után,
akkor igen nagy eséllyel morzsolódott le a beköltöző új lakó. Számos csoportosulás
ugyanezért nem tudott működő közösséggé előrelépni, még akkor sem, ha komoly
szándékok és egy ökofalu kialakítása volt is a cél.
A jó és jó időben történő döntéshozatalhoz tehát az önismeret a kulcs. Ezért
fontos hangsúlyozni: nem cél, hogy mindenki kiköltözzön a városból és gazdálkodásba
fogjon, sokkal inkább az, hogy ott tegyünk a köz-ért, ahol éppen vagyunk és ez is
elegendő, minden további csak egy lehetőség.

28

5. „Városi gyüttmentek”
5.1 Kapcsolódásuk a Gyüttment Fesztiválhoz
Kutatásunk fókuszában a Gyüttment Fesztivál állt, melynek célja segíteni a városból
kiköltöző embereket. A fesztivált azonban nem csak vidékre költözöttek látogatják,
hanem a városban élő, zöld gondolkodásmódú emberek életében is szerepe és helye
van a fesztiválnak. Sőt, a szervezők becslése szerint a városból érkezők vannak
többségben a fesztiválozók között. Vizsgálatunk azonban a vidéken, környezetbarát
módon élőkre koncentrált, ezért nehézséget okozott a téma kutatásánál, hogy a városi
alanyok száma a mintában viszonylag alacsony volt, valamint az interjúvázlat sem
kifejezetten fókuszált a városiakra, ezért a más válaszokból közvetetten a városiakra
vonatkozó részek értelmezése adja a dolgozat egy részét. A fesztiválhoz kapcsolódó
városi interjúalanyaink között voltak önkéntesek, látogatók, szervezők és előadók is.
Ebben a fejezetben az ő gondolataikat, véleményeiket foglaljuk össze az interjúk
alapján.
Mérnök végzettségű megkérdezettünk először a második, 2016-os fesztiválon
vett részt, egy ismerőse kérte fel, hogy tartson előadást. Elmondása alapján a nyár
legjobb élménye volt számára a fesztivál, jófej emberekkel találkozott egy
hulladékmentes környezetben, ami inspirálóan hatott rá, így következő évben már a
szervezők csapatában volt, a helyszínötletet is ő adta. A szervező csapatban a
kapcsolatrendszere, a mentalitása és az ötletei is sokat segítettek. Rendszerező
embernek tartja magát, így azt érezte, hogy a sok nő között kicsit kilóg a csapatból. Sok
feladatot vállalt, a fesztivál megépítésétől kezdve vett részt a folyamatban. A
következő évben egy félreértés miatt már látogatóként érkezett.
Egy válaszadónk a Facebookról szerzett tudomást az eseményről és már az első
csobánkapusztai fesztiválon is segédkezett, majd a második évben is önkéntesként volt
jelen. Párjával felváltva vesznek részt évről-évre a szervezőcsapatban.
Egy másik interjúalany az oszkói helyszínt és infrastruktúrát biztosította, majd
segédkezett a programszervezésben is. Az is fontos cél volt részéről, hogy javítsa a hely
presztízsét, vagyis bemutassa a fiataloknak a környék értékeit, vonzó színben
feltüntetve az odaköltözést és a helyben letelepedést. Buszos körutazással mutatták be
a helyben eladó házakat, illetve terítékre kerültek a település helyi gasztronómiai
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különlegességei is. Ezen túlmenően még a természetes építészetről tartottak
bemutatókat, helyi kézműveseket szerveztek be, volt egy pódiumbeszélgetés is, illetve
beszálltak a helyszínek kialakításába, saját vinotékát és büfét üzemeltettek. Szerinte
csak a fesztiválon megjelentek 10-20 %-a gondolja komolyan a fesztivál elveit és
értékeit. A látogatók nagy része fizetőképes városi útkereső, akik azonban a városi
kényelmet nem tervezik feladni.
Egy másik megkérdezett résztvevő szintén a Facebookról szerzett tudomást a
fesztiválról és a 2018-as eseményen előadóként jelent meg. Nagyon büszke volt
emiatt, megtiszteltetésnek érezte. Ugyanakkor, észrevétele alapján az előadás
helyszíne eléggé félreeső területen volt, ezért vettek részt rajta nagyon kevesen, és
volt, hogy az előadók egymást hallgatták meg. Nem értette, hogy miért nem volt
jobban promotálva a zebegényi helyszín.
Volt olyan, aki „szájhagyomány útján”, az ismerőseitől hallott először a
fesztiválról és immár harmadik éve előadóként vesz részt az eseményeken.
Izgalmasnak találja a fesztivált, ezért lett rendszeres visszajáró. Egyik alkalommal a
szalmabála építészetről tartott előadást, máskor pedig közösségi témában adott elő,
illetve a reggeli testmozgás koordinálását is ő vállalta. A közösségi témájú programok,
a reciprok tetőállítás, és a zenei programok is érdekesek voltak számára.
Egy megkérdezett pár egyik tagját felkérték előadni, ekkor hallottak először a
fesztiválról. Úgy érzik, hogy kettős feladatot láttak el, a szervezői csapatban segítették
a közösség és a munka hatékonyságának növelését, illetve az operatív tervezésben is
részt vettek. Elmondták, hogy a fesztivál ösztönzi őket a fejlődésre; jobb szakmai
programok létrehozására inspirálta őket, illetve hogy még inkább az igényekre
reagáljanak.
Egy másik alany szerint a fesztivál akkor éri el igazi küldetését, ha az adott
térségben pozitív és szerteágazó nyomokat tud hagyni.
5.2 Hogyan értékelik a fesztivált a városi gyüttmentek?
A megkérdezett városi gyüttmentek általános véleménye a fesztiválról nagyon
pozitív. Mindenki kiemelte a fesztivál összekötő szerepét a hasonló szemléletű
emberek közt, illetve azt, hogy ez egyfajta fórum, ahol megerősítést nyerhetnek arról,
hogy nincsenek egyedül. Motiváló közeg, ahol a pozitív példák megerősíthetik a
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szándékot a kiköltözés különböző fázisaiban, illetve új löketet és ötleteket adhat
azoknak, akik már meglépték a városból való kivonulást. Az egyik interjúalany találóan
fogalmazta meg az általános vélekedést: „Itt nem azon van a hangsúly, hogy eladjanak
dolgokat (…), hanem hogy tanuljanak emberek, és kapcsolódjanak.”
A Gyüttment Fesztivál sokaknak segít a kiköltözésben, már csak a létével is.
Összehozza az embereket, és ezt tartják a megkérdezett városiak a legnagyobb
erényének. „A kapcsolódás nagyon fontos, abban sokat ad, ez a szó számomra itt új
értelmet nyert.”
A fesztivál értékelésére többek közt ezek a megjegyzések, fogalmak hangzottak
el:


„Találkozások, kapcsolódások, szabadság – szabad légkör, önfeledtség és
felelősség.”



„Nyitottság, elfogadás, előrevivő, sok impulzust magába foglaló…”



„Szabadság, ismeret, közösség.”



„Végre egy cselekvő rendezvény!”



„Tágította a világomat.”

A legnagyobb probléma, ami a megkérdezettek egy jelentős részénél felmerült,
hogy a túl sok program miatt az ember nem tudja, hogy épp hová menjen, és úgy
érzi, hogy lemarad valamiről. („Dönteni kellett, hogy az ember miről mond le.”) Ezzel
kapcsolatban azt is megjegyezték többen, hogy a programok tudatosabb
szinkronizálása szerencsésebb lenne, hiszen néha egyszerre mennek a nagyon
népszerű előadások. Az egyik házigazda/szervező kifejtette, hogy néhány kevésbé
keresett előadón például érezhető volt a frusztráltság, amiért a látogatók a
párhuzamosan

futó

nagyobb

programokat

választották

inkább.

Megoldási

lehetőségként felmerült a jobb kitáblázás/tájékoztatás, illetve sokan örülnének egy
programfüzetnek is (újrahasznosított papírból).12
Az időhiány a szervezőknél és előadóknál még inkább problémát jelentett a
programok látogatásánál. Voltak, akik egyre sem tudtak eljutni a napközbeni
előadásokból, mert a saját helyszínüket kellett vezetniük és este így már túl fáradtak
voltak a szórakozáshoz, reggel pedig korán kezdődött ismét a saját programjuk.
12

A fesztivál teljes területére szóló tájékoztatást ugyanis útjelző, programjelző táblák segítségével oldják
meg, egyéb nyomtatott információs anyagot nem használnak (pl. programfüzet, szórólap).
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A programok tematikájával is jobbára mindenki elégedett volt. Kiemelték a
sokszínűséget, a hiteles szakmaiságot és a színvonalat, ami annak is köszönhető, hogy
szívvel-lélekkel van jelen mindenki. Hogy milyen jellegű programok iránt érdeklődtek,
az nagyon szerteágazó, de amit sokan kiemeltek, azok a következők: közösségi
foglalkozások, permakultúra és gazdálkodás témájú előadások, építészet, különböző
technológiák bemutatása, zenés, művészeti és kézműves programok, ketten pedig a
gyerekekkel, vagy gyerekekről szóló programokra mentek, vagy szerettek volna menni.
Páran felvetették, hogy előadások és zenei programok esetén is lehetne nagyobb
hangsúlya a hagyományosabb, népi vonalnak: „Sokkal jobb lenne esténként több
népzene, mert igazából ezek vagyunk mi, ezt sokban lehetne még erősíteni.” A
megkérdezettek közül ketten emelték ki, hogy jó a nappali-szakmai és esti-zenés
programok elhatárolása.
Megkérdeztük, hogy a programpalettát mivel bővítenék; mi lenne az, amit
hiányoltak a fesztiválokon? A válaszok nagyon sokfélék voltak, szinte mindenkinek
más ötlet jutott az eszébe. Akik határozott véleményt formáltak meg ezzel
kapcsolatban, azok közül volt, aki csak a technikai jellegű programok (pl.
szalmabálaház-építés) mikéntjén változtatna: ne csak a végeredményt mutassák be,
hanem a folyamat különböző részeit, lépcsőfokait is (pl. építészeti témáknál). A
közösségekkel foglalkozó előadók a pénz témáját hiányolták: úgy gondolták, hogy túl
kevés hangsúlyt kap a közösségek életének ez a gyakorlatiasabb része. Szerintük
gyüttment körökben néha hajlamosak tudomást sem venni arról, hogy a vidékre
költözésnek is vannak anyagi vonzatai. Valaki a filozófiai témákat erősítette volna, hogy
még inkább szemléletformáló hatása legyen a fesztiválnak. Egyik interjúalany pedig
több programot szeretett volna a természetes gyógymódok témakörben, hiszen
vidéken sokszor messze az orvos és az ember a saját kertjére szorul gyógymódért.
Sokan említették, hogy a fesztiválok között szükséges lenne a kiköltözők, illetve
a gyüttmentek erőteljesebb támogatása, például kiadvány, vagy programok
formájában. Érdekes viszont, hogy az ilyen irányú, létező eseményekre csak kevesen és
ritkán járnak. Főként az időhiányt és a távolságot emlegették indokként (t.i. ezek a
programok főként Budapesten vannak). Egy korábbi szervező szerint is több vidéki,
kisebb esemény kellene a fesztiválok között. A válaszokból úgy tűnik azonban, hogy
nem igazán informáltak/informálódtak az érintettek.
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A helyszínnel kapcsolatban érdekes volt megfigyelni, hogy a nagy többség örült
annak, hogy a fesztivál vándorol. Mint mondják, így több helyre eljut a hírük és
többeknek van lehetőségük kilátogatni (ugyanakkor azt is sokan mondták, hogy a hely
messzesége miatt nem volt alkalmuk egyik-másik évben ellátogatni a fesztiválra). Aki a
vándorlás ellen érvelt, az többnyire a kiépített tereket sajnálta. A fesztivál előtti
hetekig tartó építkezést szeretné elkerülni.
A természet szépségét minden eddigi fesztiválhelyszínnél méltatták, kiemelték
többen is az erdő és mező egyidejű jelenlétét. Mindegyik helyszínt nagyon jónak
értékeltek. Az időjárás némileg árnyalta az élményeket, de főként csak a sátrazás és a
sárban csúszkálás miatt. A zebegényi nagy teret pozitívumként és negatívumként is
említették.
Visszajelzésként többektől elhangzott, hogy „Jó volt a (…) fesztivál, de azért
lehetne Budapesthez közelebb is.” Ez a városcentrikusság azonban ellentétes a fesztivál
gondolataival: „Budapest és a nagyvárosok vannak olyan helyzetben, hogy ilyen
gondolatok felmerülnek, de arról szól most a világunk, hogy ezek most ütköznek, aztán
majd ebből valami kialakul.”
A megkérdezettek közül többen fontosnak tartanák, hogy a helyszíneken
legyen egyfajta utókövetés, hogy 1-2 év múlva hogyan alakult át és mi az, ami
megmaradt. Az adott helyszín fejlesztését is kiemelték: szerintük úgy kéne területet
választani, hogy ők is adni tudjanak valami hasznosat, maradandót. A fesztivál
következményeire is többen felhívták a figyelmet. A nagy tömeg miatti taposás és
károk miatt van egy ellentmondásos része a természetközeli szemléletet valló
fesztiválnak.
Az étel minősége – bár az évek alatt egyre jobbnak érezték – hagy némi
kivetnivalót. Az árakat néhányan magasnak értékelték, amit a közösségi konyha ötlete
ellensúlyozott némileg. A kiváló sört páran külön kiemelték. A komposztbudiról és a
hulladékmentességről nagyon sokan beszéltek pozitívumként.
A kényelmi szempontokat illetően megoszlottak a vélemények: főként az
idősebb korosztály nem feltétlenül kívánt sátrazni, a tisztálkodás kérdése pedig néhány
megkérdezettnél (általában nőknél) kényes határokat feszegetett. A panaszkodók nagy
része úgy véli, hogy bár néha a körülmények nem a legideálisabbak, ez része az
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élménynek, így nem változtatnának rajta („járulékos dolgok”), sőt, egyvalaki szerint
pont ettől lesz a fesztiválnak egyedi hangulata.
Többen nehezményezték, hogy egyesek kocsival akarnak bejutni a helyszínre. Ezt
a jelenséget sokkal szigorúbban kéne szerintük szabályozni.
A létszámkorlát kérdése13 két táborra osztotta a kérdezetteket. Mindenki
magától hozta fel a témát vagy pozitívumként (így marad meg a fesztivál hangulata és
lényege), vagy negatívumként (minél több embernek kéne megtapasztalnia az
élményt).
A szervezőknél és az önkénteseknél felmerült a pénz- és időhiány, ami néha
nagyon megnehezíti a munkájukat. Az előkészületek során nagyobb figyelmet
szentelnének az önkéntesekre (a pszichológiai szempont és kommunikáció terén).
Mindemellett az előkészületeknél önkénteskedni sokszor hasznosabb tapasztalatot
jelentett, mint részt venni a programnapokon. Egyvalaki, aki mindenféle szerepkörben
volt már a fesztivál résztvevője (önkéntes, szervező, látogató) így fogalmazott: „A
fesztivál maga nagy tudásanyagot adott, de az előtte lévő szervezés és konkrét építés
pedig a gyakorlatot adta.” Egybehangzóan úgy vélik a megkérdezettek, hogy a
szervezés évről-évre egyre jobb.
5.3 A Gyüttment Fesztivál hatása életükre
Az első szembetűnő hatása a fesztiválnak az, hogy a gyüttment kifejezést az eredeti,
pejoratív hangvételű jelentés mellett (vagy helyett) megtöltötte más tartalommal. A
„helykereső”, vagy „messziről jött” értelmezése a szónak előtérbe került, pozitív
felhangot kapott. Mára a fesztivál hatására a környezettudatosságot, a kapcsolódást, a
nyitottságot és az ökologikus életszemléletet juttatja eszükbe. Páran azonban még
mindig nem érzik eléggé pozitívnak a kifejezést.
Szintén fontos hatása a Gyüttment Fesztiválnak, hogy összekapcsolja a hasonló
gondolkodású embereket. Olyan közösségben érezhetik magukat a látogatók, és olyan
példákkal találkozhatnak, melyek támaszként és motivációként szolgálhatnak az
alternatív életmódot keresőknek. Legfontosabb következménye, hogy a résztvevők
érzik, hogy nincsenek egyedül. A fesztivál egy szakmailag hiteles, megerősítő közeg a
szemükben: azt közvetíti a jelenlévőknek, hogy megéri az energiabefektetés, amit az
13

A fesztiválra naponta legfeljebb 1000 fő léphet be.
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egyik interjúalany így fogalmazott meg: „Segíti az embereket, hogy menjenek tovább,
de magát a lépést mindenkinek magának kell megtennie.” A fesztivál általában nem
hozott új szemléletmódot, de megerősítette a meglévőt a megkérdezetteknél.
A szakmai fejlődés, illetve új területek megismerése is jelentős hatása a
programoknak, nem beszélve az új szakmai kapcsolatokról. A szervezők/előadók
kihangsúlyozták a tudásuk elmélyítését és a pozitív visszacsatolásokat. Az új
ismeretségek és kapcsolati hálók is maradandó következményei a fesztiválnak. Egyes
esetekben az új barátságon túl hosszú távú üzleti, vagy partneri viszony is kialakult. A
családias légkör és a kapcsolódások egészen új élmények voltak sok megkérdezett
számára. A közösség ilyen szintű átérzése és minden, ami a tudatos közösségépítéssel
kapcsolatos, szinte új ismeret volt mindenkinek. Olyan hasznos és fontos része lett az
életüknek, hogy azóta is egyre inkább elmélyednek a témában. De sokan így vannak
más szakterülettel is. Voltak, akik párkapcsolati témában szereztek hasznos
tapasztalatokat vagy mélyítették el meglévő ismereteiket.
Szinte mindenki említette, hogy sok új információt kapott, sok új technikát
látott (pl. energetikai, építészeti területen), amiket a gyakorlatban alkalmazni is
tudnak. Példaként gazdasági praktikákat és módszereket hoztak fel (a permakultúra és
ökológiai

gazdálkodás

területéről),

illetve

a

háztartásban

alkalmazható

fenntarthatósági praktikákat. Ezek az információk sokszor nem is direkt módon
kerültek az emberhez, hanem csak rájuk ragadt valahogy az események és ismerősök
jóvoltából. Többen mondták, hogy a fesztivál hozta össze őket a permakultúrával, de
legalábbis elmélyítette a tudásukat és érdeklődésüket. A permakultúrával minden
érintett hosszú távú terveket sző, és többek életében előkelő fontosságot kapott a
megvalósítása.
A kiköltözés előtt állók megerősítést kaptak döntésük helyességéről és
megvalósíthatóságáról. A pozitív példák és a szakmai újdonságok is segítik őket az
útjukon. Egyik interjúalanyunk így foglalta össze: „Mert igazából mindenki ott van, aki
számít” – utalva arra, hogy minden fontos téma és azok szakértője, illetve minden
információ, amire szükségük lehet, egy helyen megtalálható. A szakemberek, az
előadók pedig nem elérhetetlen pódiumszereplők, hanem hús-vér emberek, akikre a
későbbiek folyamán is számítani lehet, ha tanácsra lenne szükség.

35

A fesztivál tehát mindenképp hiánypótló darab. Valaki megjegyezte, hogy a
hasonló gondolkodású embernek legalább évente el kell egy ilyen helyre látogatnia,
hogy feltöltődjön szellemileg.
Az egyik volt szervező megjegyezte, hogy igazából az lenne a fesztivál valódi célja,
hogy túl a látogatók igényein, az adott térségben is maradandó nyomot hagyjanak. Jó
lenne, ha a fesztivál a helyiekre is hatással lenne, pl. bevonzana néhány kiköltözni
vágyó fiatalt, akik új lendületet adhatnának fogyatkozó népességű magyar falvaknak.
5.4 A városi gyüttmentek életútja és életmódja
A megkérdezettek közt a nemek eloszlása mintánkban nagyjából fele-fele volt. Az
életkori szórás nagyobb volt: fiatal felnőttől kezdve nyugdíjas korúig készítettünk
interjúkat. Voltak a megkérdezettek között házasok, elváltak, egyedülállók, illetve
kisgyerekesek is. A válaszadók egytől-egyig rendelkeznek felsőfokú végzettséggel –
volt közöttük építészmérnök, agrármérnök, logisztika és termékmenedzser, illetve
többen közösségfejlesztéssel foglalkoznak.
Interjúalanyaink az ország különböző nagyvárosaiból származnak, illetve jelenleg
is ott élnek, például Kecskeméten, Szombathelyen vagy Nyíregyházán. A városi
gyüttmentekre jellemző az ingázás, sokan fenntartanak házat, tanyát falvakban,
ahová rendszeresen járnak, vagy esetleg terveznek oda kiköltözni, vagy kiköltözésük
esetleg már folyamatban is van. Ezek az emberek képesek jelentős, több órás utat is
megtenni, hogy az általuk vágyott nyugodtabb környezetet megtalálják. Másoknak
viszont kifejezetten fontos, hogy lakhelyükhöz közel legyen a kiválasztott terület. Sokan
utaznak autóval, ezt többen is említették, hogy nem érzik fenntarthatónak, azonban a
szükség legitimálja ezt a környezetszennyezést. Hasonló a helyzet a munkahelyre való,
olykor hosszú utazással kapcsolatban is. Egy nyugat-magyarországi nagyvárosban élő
interjúalanyunk lakhelyén kívül még egy másik nagyvárosban is tevékenykedik,
valamint közösségfejlesztői munkája miatt ingázni kényszerül. A sok utazásra az egyik
alanyunk lehetséges alternatívának gondolta az elektromos autó használatát.
A megkérdezettek közül senki sem mondta, hogy szeret városban élni. Annak
oka, hogy mégis ott laknak inkább a kényelem, illetve a munkahely közelsége a többség
szerint. Az egyik, két lakhely között ingázó férfi állítása szerint városban és falun is
otthon érzi magát, azonban hozzátette, hogy városban nem szívesen vállalna gyereket.
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A lakhely megítélését beszélgetőpartnereinkél az is meghatározta, hogy a városban
kertes házban élnek-e vagy sem.
Egy budapesti lakos a város hátrányaként azt említette, hogy nem lehet
megfelelő minőségű zöldséget és gyümölcsöt vásárolni, nem lehet a természettel
érintkezni, nincsenek rendes parkok, a város túlságosan zsúfolt, illetve egy olyan
léptékű rendszert képez, amelyben lehetetlen élni. Azt is problémaként említette, hogy
zavarja, hogy nem ismer más embereket; szerinte az emberi kapcsolatok nagyon
elsilányultak. Ezen negatívumok ellenére azonban jelenleg nem áll még fent a
költözésre való lehetősége.
Bár az általunk vizsgált személyek egy része még városban él, sokan a
kiköltözés bizonyos fázisában vannak. Többen szeretnének kiköltözni, azonban
jelenleg nem adottak még a körülmények. Sokak számára meghatározó volt a vidéki
rokonoknál tett látogatások élménye. Van, aki a városban él, mégsem érzi magát
városinak, ugyanis a közelben lévő faluban jelentős mennyiségű időt tölt családjával.
Életét nagyban befolyásolja, hogy három kisgyermeket nevel és véleménye szerint „sok
példa van arra, hogy kiköltözés után visszatérnek az emberek a városba, aztán a
gyerekek kirepülése után ismét ki akarnak menni…” Egy másik alany szerint a vidék is
megváltozott, átalakultak az intézmények, nincsenek lehetőségek, sokszor az
elnéptelenedés miatt szomszédok sincsenek már. Ugyanakkor, ha egy közösség
összefog, akkor egyszerűbb például a gyerekeket is iskolába vinni.
Az egyik megkérdezettünk jelenleg még albérletben él, városban. Az a célja, hogy
környező vidéki településre költözzön, viszont a tanulmányai és a munkája jelenleg
még a városhoz kötik. „Szinte mindent meg tud adni, amit egyébként a vidék is.”
„Általában a mikrokörnyezetünk az, ami legintenzívebben befolyásol.” A kiköltözés
igénye szerinte nem jelenik meg, ha van munkalehetőség, rendelkezik a ház kerttel,
csendes és tiszta levegőjű a környék, ahogy azonban a közeg kezd élhetetlenné válni,
úgy jelenik meg az kiköltözés igénye is. Egy másik interjúalanyunk elmondása szerint
kiköltözésének egyik akadálya többek közt a tőke, amely ha rendelkezésére állna, akkor
megvalósítható lenne, hogy: „összes barátomat megfognám és velük alapítanék egy
ökofalut.” Az egyetem és a munkája azonban még a városhoz kötik. Mások a tervek
szerint egy ökoparkba költöznének majd, ahol 24 tulajdonos van, 10-15 család
állandóan ott él, a többiek pedig nyaralóként használnák a helyet.
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Többen is úgy vélték, hogy városukban is adottak a lehetőségek egy
fenntarthatóbb életmódra. Véleményük szerint a városi gyüttmentség bárhol
megvalósítható, a városokban is vannak piacok és kertek. Az internet szintén segít a
fenntarthatóbb életmódhoz szükséges tudás megszerzésére. Az ezzel az állásponttal
azonosulni tudó interjúalanyunk szerint az odafigyelés a családjától származik, és mint
idézte: „a Földet nem örököltük, hanem kölcsönkaptuk”.
A megkérdezettek szerint fontos a példamutatás. Egyikük például igyekezett
maga körül Budapesten egy rendezett közösségi környezetet kialakítani, illetve felhívta
barátai figyelmét a biodiverzitás és a komposztdomb kialakításának fontosságára. Egy
építész férfi az egyetemi közegben és otthonában is bevezette a környezetkímélőbb
módszereket és munkájában is erre törekszik. A passzív házakban sok a műanyag
alkatrész, ezért e technológia helyett cége inkább fenntartható, természetes
alapanyagokból dolgozik. A fenntarthatóbb vállalkozás mellett igyekszik életmódját is
eszerint alakítani. A házi, vegyszermentes megoldásokat kedveli, nem fogyaszt és
vásárol feleslegesen, törekszik a lehető legkevesebb hulladék termelésére, illetve saját
szatyrot használ, és műanyagból sem iszik.
Többen voltak olyanok, akik próbálják megtermelni az élelmiszer egy részét a
saját kertjükben, azonban a gazdálkodást a kert kicsi mérete korlátozza.
Komposztálnak, a szemetet szelektíven gyűjtik. Kerékpárral vagy gyalog járnak, nem
fogyasztanak palackozott vizet, használtruha boltba járnak, helyi termékeket esznek, és
egy ember említette, hogy nem fogyaszt húst. Sok embernél az is cél volt, hogy a
csomagolás mennyiségét csökkentsék háztartásukban. Ehhez kapcsolódva egyik
beszélgetőpartnerünk egy csomagolásmentes bolt létrehozásán is elgondolkodott.
Több alany mondta, hogy nem boltban vásárolja a kész kozmetikai termékeket,
hanem saját maga készíti azokat, illetve csomagolásmentes boltban végzi vásárlásait.
Az egyik megkérdezettünk elérte, hogy lakótársai és a vőlegénye is elkezdett
szelektíven gyűjteni és a helyi piacon kevésbé csomagolt tejet és joghurtot vásárol,
amiből a vele együtt élők is fogyasztanak.
Egy másik megkérdezett egy komplett bevásárlóközösséget vezet, ahol kb. 150
megrendelést készít össze rendszeresen, ideje jelentős részét ezzel tölti. Fontos
feladatának érzi, hogy más bevásárlóközösségek létrejöttét is segítse. Létrehozott egy
tudástárat, ahol az ilyen jellegű közösségek szervezeti szintű kialakításában nyújt
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útmutatást, támogatást. Egy komplex elméletrendszert állított fel arról, hogy hogyan
működik a világ, illetve minként változik az emberek szemlélete zöldebb irányba.
Elmélete négy elemből áll. Véleménye szerint a tüneti szemlélet az első lépcsőfok,
ezután következik az ok-okozati szemlélet, ezt követi a rendszerszintű, szerkezeti
összefüggések észlelése és megértése, majd az ökoszisztéma szemléletmód. Ez a
felfogás a fizikai környezet mellett a szellemi törvényeket, például a szabad akaratot is
a rendszer részeként értelmezi.
A városi gyüttmentek között nagyon hangsúlyos szerepe van a közösségeknek.
Vannak, akik együttműködnek a Mindenegyüttmegy Egyesülettel, más egy közösségi
vállalkozás keretein belül egy tehenészet fenntartásában vesz részt. Van, aki a Pál Feri
nevével fémjelzett vallási jellegű közösséget látogatja, ahol a tagokkal együtt
biokertészkedik. Bizonyos alanyok az Emisszió Egyesület tagjai, vannak, akik a
Hegypásztor Körhöz csatlakoztak, megint más pedig a Nemzeti Fenntartható Fejlődés
Tanács tagja volt.
A vallás több alany életében is fontos szerepet játszik. A megkérdezettek között
legnagyobb arányban római katolikusok voltak. Egyikük egy keresztény könyvesboltot
üzemeltet, illetve a Pál Feri Körnek is tagja, valamint a Golgota Gyülekezetbe jár. Egy
másik alany egy súlyos motorbaleset után fordult a vallás felé. A megkérdezettek közt
sok embernek komoly baleset, illetve családon belüli haláleset hozott fordulatot az
életében. Az is fontos pont volt egyiküknek, amikor külföldre disszidáltak, majd
hazatértek utána Magyarországra.
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6. Következtetések és javaslatok
6.1 Következtetések
2018-ban negyedik alkalommal rendezték meg a Gyüttment Fesztivált, melynek fő
szervezője a Mindenegyüttmegy Egyesület. A rendezvény a vidéken újrakezdő,
környezettudatos vidéki életet és értékrendet választó, tájba illeszkedő emberek éves
nagytalálkozója. Jelszavuk: „Költözz vidékre és kezdj új életet!” A fesztiválokat
kimondottan azzal a céllal szervezik, hogy a fiatalokat vidékre csábítsák, illetve a vidéki
újrakezdők számára kapcsolódási, tanulási lehetőséget nyújtsanak. Az elöregedő,
elvándorlással sújtott vidéki térségek számára friss erőt jelentő fiatalok beköltözése
létfontosságú. A „gyüttmentek” céljai tehát vidékfejlesztési szempontból is fontosak
lehetnek, amennyiben a kezdeményezés ténylegesen hatást tud kifejteni – azaz segít
abban, hogy valóban minél többen kezdjenek ténylegesen új életet vidéken.
Tanulmányunkat

az

ELTE

Humánökológia

Mesterképzésének

kutatószemináriuma keretében készítettük, szűk négy hónap alatt. A munkában
résztvevő hét fő összesen 26 interjút készített 2019. március–május között, vidéki és
városi gyüttmentekkel. Terepi kutatásunk három fő kérdést vizsgált, melyekkel
kapcsolatos következtetéseinket, illetve javaslatainkat alább foglaljuk össze.


Képes-e mozgalommá érni a Gyüttment Fesztivál, vidékre költözésre
serkenteni fiatalokat, és őket ebben támogatni?

Kutatásunk alapján úgy látjuk, hogy a gyüttmenteket társadalmi mozgalomként
még

nem

lehet

definiálni.

Ahhoz,

hogy

mozgalomként

értelmezzük

a

„gyüttmentséget”, a benne résztvevő embereknek az összekapcsoltság, az
együttműködés és a hálózatosodás egy magasabb és stabilabb szintjén kellene állnia.
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az imént említettek megteremtésére akár a
fesztivál résztvevők, akár a szervezők részéről ne lennének törekvések. Ezek azonban
egyelőre a kezdeti próbálkozások szakaszaiban vannak. Azt viszont kijelenthetjük, hogy
a szervezők célja és törekvése a gyüttment mozgalom kialakulásának elősegítése.
Segítette a látogatókat a Gyüttment Fesztivál a kiköltözésükben? A számtalan
szervezői, önkéntes és résztvevői visszajelzés alapján elmondható, hogy a rendezvény
létjogosultsága bizonyítást nyert, eredeti szerepét, funkcióját betölti, hiszen a
széleskörű szakmai programkínálatnak, a szellemiségnek megfelelő emberek
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összehívásának, tapasztalatcseréjének és kapcsolódásának teret adott, s mára több,
sikeres kiköltözőről tudunk, akik napi szinten alkalmazzák a megtanultakat.


Hogyan tudná a Gyüttment Fesztivál jobban segíteni a vidékre
költözőket és azokat, akik ezt tervezik?

Az interjúalanyoktól elhangzott sok ötlet, jobbító szándékú kritika között
kirajzolódott egy markáns igény a még gyakorlatiasabb képzésekre, kézzel fogható,
tapasztalható, kipróbálható tudásátadásra, akár év közben is. Ennek korlátot jelent
azonban az, hogy a kiköltözőknek a mindennapi munka mellett nagyon kevés a
szabadideje.
Hasonlóképpen, több beszélgetésből is visszaköszönt annak az igénye, hogy a
fesztivál résztvevői körében hangsúlyosabban tudatosítsák, hogy a vidékre költözéshez
bizony anyagi fedezetre (önrészre) van szükség, kitartó és fizikailag megterhelő munkát
igényel. Fontos megértetni továbbá, hogy rengeteg alázatra, türelemre van szükség az
új élet megvalósításához – elsősorban a megváltoztatott körülmények jelentette
nehézségek, másodsorban önmagunk irányába, harmadrészt pedig a régebb óta
helyben élők, illetve tőlünk eltérően gondolkodók irányában.


Miképpen tudná hálózatosodásukat elősegíteni?

A rendezvény jókor indult, már az első alkalommal kétszer többen jelentek meg,
mint ahogy arra előzetesen számítottak, azóta pedig a létszám emelkedése töretlen,
sőt, szándékos létszámkorlátot kellett bevezetni az eredeti elvek megtartásának
érdekében. A Gyüttment Fesztivál sikerét megalapozó tényezők közé tartozik, hogy
nagy hangsúlyt fektet a bevonásra, az önkéntességre, önszervezésre. Minthogy a zöld
háztartással, ökologikus életformával, gazdálkodással kapcsolatban minden fontos
előadót igyekszik felkutatni, felvonultatni, joggal lehetne egyik interjúalanyunk
gondolata a rendezvény új mottója: „Mindenki itt van, aki számít!”
A kutatás megkezdésekor még nem tudtuk, hogy a fesztiválok mennyiben
gyakorolnak ténylegesen hatást arra, hogy az emberek kimozduljanak a városokból a
vidék irányába. A lefolytatott interjúk és beszélgetések alapján azt az összképet kaptuk,
hogy a Gyüttment Fesztivál „egy bizonyos szintig” tudja összekötni, segíteni az
embereket, a fesztiváljelleg azonban ennél többet jelenleg nem tesz lehetővé.
Inspirálhat, utat mutathat, számos gyakorlati dologra megtaníthat, segíthet párt,
barátokat, közösséget találni; de az, hogy valaki vidékre költözik-e és hogy új élete
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sikeres lesz-e az az egyén elköteleződésének próbája, illetve számos egyéb tényezőtől
függ. Legfőképp talán attól, hogy sikerül-e új életében a saját (és családja)
megélhetésének alapjait szilárdan megalapozni.
A fesztivál szervezőinek kifejezett célja a hálózatosodás támogatása, erre több
eszközzel is törekszenek. Annak egyik oka, hogy a fesztivál vándorol az, hogy hogy az
egyes helyszíneken és a környékbeli falvakban összegyűjthessék és behozhassák a helyi
jó példákat, tudást, a jó gyakorlatokat, kapcsolódási lehetőségeket. 2018-at „a
kapcsolódások évének” nevezték, és a programokat arra figyelemmel szervezték, hogy
minél több kapcsolat, együttműködés alakulhasson ki. 2019-ben erre szintén kiemelt
figyelmet fordítanak a nagytalálkozón. Két fesztivál között a Budapesten, 2018-ban és
2019-ben, a Dürer Kertben tartott „Egy Nap – Városi ökobandázás” nevű éves
„minifesztiválok”, valamint a szintén a fővárosban, 2018–2019-ben kéthetente tartott
Gyüttment Klub eseményei szolgálták az információcserét és a hálózatosodást. Ezeket
a kezdeményezéseket úgy értékeljük, hogy jó irányba mutatnak, a hálózatosodást
támogatják, a vidéki, illetve városi gyüttmentek együttműködését segítik.
6.2 További kutatási javaslatok megfogalmazása
A terepmunkára fordítható idő és erőforrások szűkössége miatt csak korlátozott
mértékben

tudtunk

következtetéseket

levonni

kutatásunk

alapkérdéseivel

kapcsolatban. Célunk az volt, hogy megtudjuk, hogy a Gyüttment Fesztiválon is
résztvevő vidékre költözőket hogyan, miképp tudná segíteni a hálózatosodásukban a
fesztivál? Jelen kutatás keretében azonban a fesztiválok közötti időszak kapcsolódási
lehetőségeire és potenciáljaira nemigen tudtunk kitérni. Éppen ezért, ennek
mélyrehatóbb vizsgálatát javasoljuk a jövőbeni kutatások irányvonalaként kijelölni.
Azt, hogy mennyire tudja segíteni a fesztivál a kiköltözőket vagy már
kiköltözötteket, hosszú távú (longitudinális) vizsgálatokkal, utánkövetéssel tudnánk
hitelesen kimutatni (például öt-, tízéves távlatban arra vonatkozóan, hogy milyen
gyakorlati ismereteket szereztek a fesztiválon, az ő meglátásuk szerint az mit adott
nekik, kikkel kötötte őket össze, illetve más releváns kérdések vizsgálatával).

42

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk megköszönni interjúalanyainknak, hogy idejükkel és lelkesedésükkel
támogatták munkánkat, bepillantást engedtek otthonaikba és mindennapi életükbe.
Enélkül nem jöhetett volna létre ez a tanulmány, hálásak vagyunk nekik a
segítségükért.
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Melléklet: Interjúvázlat

I. Általában a Gyüttment Fesztiválról


Honnan hallottál először a Gyüttment Fesztiválról?



Melyik Gyüttment Fesztiválokra látogattál el eddig?



Kikkel voltál ott?



Részt vettél-e az Egyesület más programjain is?



Jellemezd 3 szóban, hogy mit jelent számodra a Gyüttment Fesztivál.



Mit jelent számodra az a szó, hogy „gyüttment”?



Mi vonz téged a Gyüttment Fesztiválban?

II. A fesztiválok és hatásuk értékelése általában


Mennyire vagy elégedett a Gyüttment Fesztiválok szolgáltatásainak
színvonalával?
(Földrajzi helyszín, a fesztivál területének kialakítása, programok, árak,
étel-ital, szállás, komposzt toalettek, nulla hulladék, mosogatás,
tájékoztatás, online kommunikáció, a fesztiválozó közönség, hangulat… –
nem kell mindent végigkérdezni, csak ha elakad, akkor példálózva említeni
párat)



Mit kaptál a Gyüttment Fesztiváloktól?
(Tudást, kapcsolatokat, közösséget, ihletet, végső lökést stb.)



Mi volt számodra a legértékesebb a fesztiválokban?



Mi volt, ami nem tetszett?



Mit javítanál, fejlesztenél a fesztiválokon?



Véleményed szerint a Gyüttment Fesztiválok és a kezdeményezés hogyan
tudná jobban segíteni a kiköltözőket?



Milyen témájú programok érdekelnek a leginkább a Gyüttment
Fesztiválon?



Van-e olyan téma, amiről még szívesen hallgatnál a Fesztiválon, amiről
még nem volt szó?
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Általában

mennyire

vagy

elégedett

a

Gyüttment

Fesztiválok

programjaival?


Van olyan másik fesztivál, amire még jársz?



Van-e olyan szolgáltatása a Fesztiválnak, amit kiemelnél pozitívumként
vagy negatívumként?



A helyszínnel kapcsolatban mit emelnél ki?



Mitől jó egy fesztiválhelyszín?



Mi az esetleg ami nem volt eddig, de jó lenne, ha lenne a helyszínen?



Találkoztál a tavalyi fesztiválon korábbi ismerősökkel? Körülbelül hány
ismerősöddel találkoztál a fesztiválon?
(Ha a tavalyi nem ugrik be, de korábbiról tud beszélni, az is jó)



Sikerült új ismeretségeket kötnöd? Ha igen, hány új ismeretséget
kötöttél?



A Gyüttment Fesztivál egyik célja, hogy összekössön hasonló érdeklődésű
embereket. Szerinted mennyire sikerül megvalósítani ezt a célt?

III. Saját életút és kapcsolata a Gyüttment Fesztiválokkal


Beszélj egy kicsit az életedről – hogyan, hol, kikkel élsz, mit csinálsz?
(Csak amennyit enged feltárni magából, ne erőltessük)



Hogyan valósítod meg a fenntarthatóságot / gyüttmentséget /
ökotudatosságot a saját életedben?



Milyen hálózatokban / közösségekben veszel részt?



Van-e a környezetedben hasonló gondolkodású ember, akivel segíteni
tudjátok egymást, vagy együtt tudtok működni?



Élettörténet: hogyan jutottál el odáig, ahol most tartasz?



Ha vidékre költöztél: miért?



Mik voltak életedben (a saját utadon) a (pozitív vagy negatív)
fordulópontok, mi volt ezek jellegzetessége?



Saját megítélésed szerint hogyan változtál eddigi életutad során?



Mit szeretsz a mostani életedben?



Mik a fő örömforrásaid?
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Mi tart ott, ahol éppen élsz?



Mit nem szeretsz benne?



Mik a fő problémáid?



Ha van ilyen: mi taszít onnan, ahol éppen élsz?



Mi hiányzik az életedből, mire lenne szükséged a továbblépéshez?



Mik a terveid a jövőre nézve?



A Gyüttment Fesztivál volt-e hatással az életed valamely területére?



Ha igen, mely területére?



Milyen feladatot vállaltál a Gyüttment Fesztiválokon?



Miért vállaltad ezt a feladatot?



Számodra jó volt ez az élmény? Mit kaptál tőle?



Feladatvállalásodnak szerinted milyen hatása volt másokra?



Ha feltételezzük, hogy a társadalmunk átalakulásban van, saját
megítélésed szerint te, személy szerint milyen szerepet játszol ebben?



Szerinted mi az a munka, amiből ma Magyarországon, vidéken meg lehet
élni?



Neked mi a fő megélhetési forrásod?



Miből élnél meg legszívesebben?



Tartozol-e valamilyen vallási felekezethez/közösséghez?
(Aktív vallásgyakorló vagy?)



Közel érzed magad valamely vallási filozófiához?
(Ha nem aktív vallásgyakorló)
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