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Magyarországon egyre több olyan falut és tanyát találunk, amelyekbe a rendszerváltás óta jól
szituált, tehetősebb középkorú és idős emberek költöznek. A szocializmus idején elsősorban
mezőgazdasági termények termelésével és azok ipari felhasználásával foglalkozó, lakó és
munkahelyként szolgáló falvak utcái illetve külterületei a rendszerváltozás után az őslakosok
szeme láttára és befolyása nélkül újfajta használati oldalukról mutatkoznak meg. Jelentős
számú falu több-kevesebb lakóháza külföldiek és – kisebb számban – magyar városlakók
(főleg budapestiek) nyaralójává vagy végleges lakóhelyévé válik. Az élménymigránsok által
használt ingatlanok számát tekintve az egyes települések igen változatos képet mutatnak. A
szociálisan nehéz sorsú lakókat koncentráltan felfogó településen egy-két külföldiek által
birtokolt ingatlannal találkoztunk, de volt néhány főutaktól elkerült, szociális gyújtópont
nélküli település is, ahol csaknem valamennyi ingatlan külföldiek tulajdonában volt.

Első látásra ezek a migránsok a falut nem a mindennapi megélhetésük, hanem szabadidős
tevékenységük, kikapcsolódásuk színhelyéül választják. Ennek az „élménymigrációs“
jelenségnek elsősorban a nemzetközi szereplői (német1, holland, osztrák beköltözők) jelennek
meg a médiában és a köztudatban, de néhány településen találkoztunk a magyar fővárosból
szinte heti rendszerességgel vidékre ingázó vagy letelepedő ingatlantulajdonosokkal is. Az
általuk megvásárolt, többnyire lakatlan vagy romos parasztporták és szocialista típusházak
gondos átalakítás után a falvak büszkeségeivé válnak – bár ezeknek a felújított portáknak a
kulcsra zárt kapui, ajtói és bespaletázott ablakai a tulajdonosok gyakori távollétéről
tanúskodnak.

A falvak helyi lakosai általában üdvözlik a nyugati beköltözőket, mivel a házakat új
tulajdonosaik megmentik az enyészettől, és így felértékelődik a falu az ő portáikra nézve is.
Az ilyen falvak kirívó, különleges jövevényei kulturális sokszínűséggel töltik meg azt a
helyet, amit a helyiek eddig a mindennapi életük élésére másképp használtak. A helyiek
szemében az eddigi falusi tér – a nyugati ingatlantulajdonosoknak köszönhetően – új vizuális
és használati oldalairól mutatkozik meg: olyan új kreatív és kollektív tevékenységek
színterévé válik, melyek eddig nem voltak jelen a település mindennapjaiban. Ez a migráció
megnöveli a faluhoz való kötődést a helyi lakók számára is, mert a külföldiek – mintegy
tükröt tartva nekik – működőképes faluhasználati és életmódbeli lehetőségeket jelenítenek
meg.

1 Az egykori Német Demokratikus Köztársaság területéről (a mai újraegyesült Németországban az úgynevezett
„Új Szövetségi Államokból”) elvétve találkoztunk ingatlanvásárlókkal, holott a hidegháború idején a kelet-
német társadalom számára Magyarország vonzó turisztikai célpont és több tekintetben is irigyelt ország volt.
Magyarország – az NDK állampolgárainak szemében – az egyénnek nagyobb mozgásszabadságot valamint
nagyobb jólétet biztosított, mint az NDK a saját állampolgárai számára, ezért a magyarországi nyaralások és
kapcsolatok fontos szimbolikus ill. konkrét tőkét testesítettek meg a kelet-német társadalomban. Más
posztszocialista országok lakói számára sem vonzóak az általunk vizsgált régió, mert csak elvétve találkoztunk
Romániából vagy a volt Jugoszlávia területéről érkező betelepülőkkel.



2

A helyhez kötődés fokozatai: rezidenciaturizmus és migráció

Az élményorientált vándorlások kutatása kapcsán különbséget kell tenni az évnek csak
bizonyos szakaszaiban, például a szabadságok vagy a hosszabb ünnepnapok idején a második
ingatlanjukban, a falvakban időző rezidenciaturisták, és a falvakat első lakóhelyükként
választó bevándorlók között. A magyarországi falvakban letelepedők közigazgatási
tekintetben két csoportot alkotnak: kisebb számban vannak azok, akik fő lakóhelyükként a
vidéki házukat jelölték meg (ők a „legális“ betelepülők) és nagyobb arányban találkozhatunk
olyan, főleg külföldi ingatlantulajdonosokkal, akik bár az év egészében Magyarországon
élnek, különböző okokból mégis egy gyakorlatilag igénybe nem vett külföldi lakcímmel is
rendelkeznek.

A letelepedés dinamikájára jellemző, hogy először csak a szokásos szabadságok idejére
veszik birtokukba újjáépített „birodalmukat” azok új nyugati gazdái, majd a
rezidenciaturizmust a tulajdonosok emelkedő életkorával párhuzamosan felváltja a migráció
és egyre többen válnak e házak állandó lakóivá. A letelepedett külföldiek és fővárosiak nagy
része általában már nem dolgozik, csak elvétve találkoztunk olyan letelepedettekkel, akik
magyar vagy nemzetközi vállalkozóként a kereskedelemben vagy a vendéglátásban még
aktívan dolgoznak.

Az élménymigráció és a jóléti migráció fogalmai a „klasszikus migráció” kategóriájának
ellentétes jelentését hangsúlyozzák. A „klasszikus migráció” fogalmát olyan vándorlási és
mobilitási folyamatokra értjük, melyekben a a gazdasági előbbrejutás, a testi épség megóvása,
a világnézet szabad hangoztatása illetve egy vallásuk korlátlan gyakorlása a fő motiváció.
Ennek ellenére az adatok általában azt mutatják, hogy az individuumot a kibocsátó
társadalomban negatív megkülönböztetés éri a mindennapi életben. A jóléti migráció
tekintetében ezek a hátrányok nem érhetők tetten. A jóléti migráció és az élménymigráció
ugyanúgy félrevezető terminusokat takarnak, mint az alapesetnek számító „klasszikus
migráció” típusának fogalma, mert mint minden kategória, ezek is jelentéseket
egyszerűsítenek le és zárnak ki, életutakat és sorsokat sablonizálnak, valamint embereket
stigmatizálnak. Mégis, ezek nélkül a kategóriák nélkül sem a társadalomtudomány sem a
közigazgatási, politikai és gazdasági gyakorlatok számára nem volnának értelmezhetők az
általában részletező, hosszú, az emberi életutak sokszínűségét visszatükröző etnográfiai
leírások.

Kutatástörténeti fejezetek a rezidenciaturizmus, az élménymigráció és a jóléti migráció
jelenségéről

Mivel egyes nyugati államokban a rezidenciaturizmusnak és az élménymigrációnak elterjedt
társadalmi gyakorlata van, ezért a téma népszerűsítő irodalma is bőséges. Tanácsadó könyvek
soraiban részletes sorselemzéseket, célország-bemutatásokat olvashatunk, kivándoroltak jó
tanácsait fogadhatjuk meg, illetve pontos listákat olvashatunk a migráció lehetséges előnyeiről
és veszélyeiről. Az elvándorlás hátterének, rítusainak, körülményeinek és következményeinek
részletes leírásai elsősorban külföldi újságírók tollából születnek. A tudósítások interjúkon és
résztvevő megfigyeléseken alapulnak, s némelyik kötet olyan részletező alapossággal készült,
hogy sokszor nehéz megkülönböztetni az etnográfiai kutatások eredményeitől. (Vö. pl. THUL
2003; FINKELSTEIN 2005) Amilyen széleskörű irodalma van ennek a témának a nyugati
államok népszerűsítő-ismeretterjesztő könyvpiacán, olyan csekély az érdeklődés a
rezidenciaturizmus, a jóléti migráció, valamint az élménymigráció kultúra- és
társadalomtudományos vizsgálata iránt.
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Még a modernkori turizmus kialakulása előttről ismerünk olyan mobilitási szokásokat, amikor
a lakóhelyüktől távol eső területre emberek rendszeresen visszatérnek kikapcsolódni.
Elsősorban az arisztokrácia téli és nyári rezidenciáinak vagy vadászkastélyainak használata
emlékeztet a mai rezidenciaturizmusra. Ezeken a második lakóhelyeken az év bizonyos
szakaszaiban, szűk családi körben vagy ismerősök társaságában, a mindennapi
tevékenységektől eltérő életet tudott folytatni a nemesség egy része. A második
lakórezidenciák – reprezentatív jelentésükön túl – a mindennapi élet kerékvágásából
zökkentették ki a tulajdonosaikat, miközben olyan tevékenységeket, tárgyi, társadalmi és
természeti környezetet kínáltak fel nekik, melyek az állandó lakóhelyükön nem fordultak elő.
A modern kori turizmus történetében a rezidenciaturizmus jellemző példái a tavak, a folyók és
a tengerpartok mentén, a városszéli zöldövezetekben vagy a hegyekben birtokolt nyaralók,
hétvégi házak, appartmanok. Bizonyos övezetekben a turisztikai igények keveredhetnek
például gazdasági célokkal is: gondoljunk csak a hétvégi hobbikertekre vagy a szőlőhegyekre,
melyek tulajdonosai hol pihenésre, hol pedig háztáji gazdasági termelésre használják második
ingatlanukat. Kutatásaink során mind a belföldi mind pedig a külföldi rezidenciaturizmus
jelenségére akadt példa.

Az élménymigráció és a nemzetközi rezidenciaturizmus jelenségének tömeges kezdete a múlt
században a nyugati társadalmakon végigsöprő diáklázadások és hippi mozgalom időszakával
közel egy időre datálható. Ezek a migránsok már nem a klasszikus politikai, vallási,
világnézeti és gazdasági kényszerből, hanem sokkal inkább valamilyen vidék iránti
rajongásból és otthonról való elvágyódás miatt kerekednek fel. A klasszikus migrációtól
eltérően nem a veszély vagy fenyegetés volt a migrációs legfőbb mozgatója, hanem a
valamitől való elszédülés, a valami felé való vonzódás és a valahová elmozdulás vágya. Az
élménymigráció jóléti szándékokkal vagy tevékenységekkel is párosulhat: vannak, akik
rajongásból kerülnek egy új országba, ám ott aztán munkába is állnak; illetve korábbi
felhalmozásaiknak vagy nyugdíjuknak köszönhetően anyagi hátterük az új országban
magasabb életszínvonalat biztosít.

Dieter Haller német antropológus előszeretettel vizsgál „mágikus migrációs helyeket”, azaz
olyan migrációs folyamatokat, melyek elsősorban kulturális okokra vezethetők vissza.
(HALLER 2000) A rezidenciaturizmus, az élménymigráció és a jóléti migráció eseteiben
legtöbbször az ezekhez a helyekhez kötődő elképzelések alapján jelennek meg a vándorlók.
Ilyen hely például a Földközi-tenger partján a Gibraltári szoros marokkói oldalán levő város,
Tanger, amely európai és amerikai írókat, nagyvilági hölgyeket, adó elől menekülőket,
fegyverkereskedőket, kémeket, homoszexuálisokat, drogosokat, spekulánsokat és
csempészeket vonz; vagy az egyiptomi kikötőváros Alexandria, a gondtalan művészi alkotás
paradicsoma; a spanyol Costa Brava és Costa Blanca, valamint Mallorca szigete, ahová a
nyugati társadalmak nyugdíjukért több komfortot kívánó idősei és a letűnt gyarmatok emléke
után sóvárgó britek vándorolnak ki. De a világvárosok (HANNERZ 1999) is migrációs
vágyakat ébresztenek a megszólítottakban: Párizs a civilizáció szimbólumaként, San
Francisco a homoszexuálisok melegágyaként, a kettéosztott Berlin egyes negyedei a
hidegháború idején az otthontól való elszakadás, a kispolgári léttől való menekülés
ígéreteként ébresztett migrációs vágyakat. Dieter Haller ezekben a migrációs jelenségekben a
mágikus helyekhez kötődő megváltás-elképzeléseket emeli ki, amelyekben a helyekről szóló
autenticitás, igazság és a cselekvés helyessége sűrűsödnek össze. Az élménymigránsok
ezektől a helyektől énjük felszabadítását várják el úgy, hogy minden eddigi, a korábbi
életükben meglévő társadalmi és kulturális kényszert maguk mögött hagynak. Az elhagyott
társadalmat és benne saját sorsukat kaotikusnak élik meg, miközben a mágikusan
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felmagasztalt új lakóhely a „valódi”, az individuumhoz illő otthon képeként lebeg a szemük
előtt.

A „mágikus migrációs helyeknek” történelmileg kialakult megváltásképzet-történeteik
vannak, melyek az idők során inkább állandóak maradnak, de a bevándorló rétegek társadalmi
helyzete korszakról korszakra változhat. Ennek a változó társadalmi bevándorlói háttérnek és
a viszonylag stabil megválás-képzetnek a bizonyítéka egy Új-Zelandon készült etnográfiai
leírás Brigitta Bönisch-Brednichtől (BÖNISCH-BREDNICH 2002). Az 1960-as évek végétől
egyre több, főleg német bevándorló jelenik meg Új-Zélandon, aki a migráció eszközével már
nem a klasszikus migráció vonalába sorolható gazdasági felemelkedésért és előbbre jutásért
küzd, hanem az addigi, megszokott életét a társadalmi jelenségek iránt érzett megvetés miatt,
frusztrációból, kalandvágyból, erős baloldali politikai meggyőződésből és lelkiismereti
okokból adja fel. Az élménymigráció a szigetországban az 1970-es évek individualista
betelepülőinek, az 1980-as évek alternatív életet keresőinek és az 1990-es évek életstílus-
kifejezőinek időszakára korszakolható. Az 1960-as évek német kivándorlói között szép
számmal találjuk a hippi-mozgalom „harcosait”: ők a ló hátán évekig az új-zélandi szigeten
vándorlók, akiknek hippi társaik Észak-Afrikában, Dél-Európában és Ázsiában is megvetették
a lábukat. Új-Zélandon a az ilyen hippi betelepülők körében a 70-es és a 80-as években
virágzik a lakóközösségekben élés, az önellátó gazdálkodás és a házfoglalás is. Egyesek aktív
szolidaritással akarják a helyi őslakos maorikat – többnyire a velük való házasság útján –
megmenteni. A hippik politikai aktivitása az elesettekért és az elnyomottakért a migrációban
is megmaradt, sokan keresték a kapcsolatot a hasonlóan gondolkodó helyiekhez. Mivel ezek a
kivándorlók gyakran változtatták lakóhelyüket, többen közülük Európa és Új-Zéland között
ingáznak, nem alakult ki igazi társadalmi betagolódás a helyi lakosság felé.

Az 1970-es évek „yachties” bevándorlói álmaikat hajszolva, belső szabadság-, utazás- és
kalandvágyból vetődtek Új-Zélandra. A szigetországba vándorlásuknak kevésbé volt politikai
indítóoka, sokkal inkább a gondtalan utazás és a hobbiűzés volt a migráció célja. Az 1980-as
években az élményturizmus háttere átvándorolt a gondtalan, anyagilag stabilan megalapozott,
munka nélkül való élés típusába. Ami mindhárom, példaként kiragadott új-zélandi migrációs
attitűdöt átöleli az a hol egyszerűen (ökologikusan, a természeti környezetébe esztétikailag és
anyagaiban is harmonikusan illeszkedő), hol pazarul felépített, nagy építési telken álló ház,
mely a kivándorlás célját, a ház tulajdonosának életstílusát és vágyott életérzését, és nem
utolsó sorban a biztonságot és a gondtalan szabadságot testesíti meg.

A magyarországi falvakba költözésnél a migránsok számára fontos szempont volt a falvak
ismeretlensége, észrevétlensége, elzártsága, turisztikai kihasználatlansága. A kutatás ezen a
ponton csatlakozik a Pécsi Tudományegyetem Kommunikációs Tanszékén végzett
kutatáshoz, amely a Káli-medence felfedezését és regionális intézményeülését követi nyomon
a turizmus társadalmi gyakorlatának változásán keresztül. A Balaton-felvidék egyes részeire
szemet vető (elsősorban művész) értelmiségi réteg a hétvégi vidékre költözést, a szabadidős
tevékenységét és a nyaralóik átrégiesítését „arra használta fel, hogy szembenállását fejezze ki
az adott politikai (és társadalmi, kulturális) rendszer alapértékeivel; tudatosan
szembeforduljanak a tömegturizmus által előállított, egységesített, tömeges fogyasztásra szánt
kulturális mintáival”(SZIJÁRTÓ 2002: 9, lásd még SZIJÁRTÓ 2000). A vidék szabadidős
meghódításának divatai és típusai az ipari társadalmakban folyamatosan jelen levő krízis-,
elvágyódás- és ellenvilág-elképzelésekből táplálkoznak. A Káli-medencéről készült
antropológiai esettanulmány a társadalom modernizációs válságainak kapcsán az önállóan
kitermelődő kritikai attitűdöket és a krízis megoldására a mindennapi élet keretei között
termelődő konkrét cselekvéseket értelmezi a táj formálása során (SZIJÁRTÓ 2002: 11).



5

Hasonló tömegturisztikai valamint város ellenvilág-képzetek érhetők tetten a tanyasi turizmus
és a tanyasi rezidenciaturizmus jelensége mögött is. A tanyák fontos helyszíneiben, úgymint
az Alföldben, a pusztában és a csárdában a „népi kultúra”, a „múlt” és a „falusiasság”
hangsúlyozása jelenti azt a reklámot, ami turisztikailag hasznosíthatóvá teszi ezt a
településfajtát. A lovaglás, a kocsikázás, a lovas bemutatók, a gasztronómia és a puszta-shop
jelentik a pusztprogram – a legtöbb esetben egyáltalán nem autentikus – fő műsorszámait,
melyeknek alig száz éves keletkezés-történetük, általában értelmiségi szülőatyjuk és nem
helyi menedzsmentjük van. A tanyák turisztikai népszerűsítésében az is szerepet játszott, hogy
azok a 19. századtól folyamatosan bekerülnek az irodalomba, a képzőművészetekbe, az
operettekbe majd a filmekbe. Így ezek az alaposan revitalizált kultikus és misztikus helyek – a
turisztikai prospektusok ígeretei szerint – az „állandóan rohanó” és „túlhajszolt” városi
emberek nyugalmas oázisává válnak. (KÜRTI 1999) A falvak élményturistáinak és
rezidenciaturistáinak mobilitási attitűdjei a Káli-medencében tanyát verő értelmiségiek és a
magyar pusztára ellátogató turistáknak illetve az oda letelepülő élménymigránsoknak a
motivációihoz nagyon hasonlítanak. Az ideiglenes vagy végleges szembefordulás a saját
társadalom értékeivel és az eddigi életmóddal történelmileg létrehozott „kultikus”
ellenvilágok felé vonzza ezeket a vándorokat.

A falvakba költözés okai

A magyarországi falvakba irányuló jóléti migráció és rezidenciaturizmus kutatása kapcsán
rákérdeztünk azokra a társadalmi gyakorlatokra és a mögöttük meghúzódó elképzelésekre,
melyek a migráció kiváltó okait és körülményeit ragadják meg. Hogyan éltek és hogyan
gondolkodtak magukról és saját társadalmukról a migráció előtt és után a nyugati
ingatlantulajdonosok? Milyen elképzeléseik voltak Magyarországról, milyen elvárásaik voltak
a migrációval kapcsolatban?

A tereptapasztalatok azt mutatják, hogy – a közhiedelemmel ellentétben – a gazdasági
kényszer igen kevés migráns esetében nyomós ok arra, hogy Magyarországon rendezze be
élete következő szakaszát, s Magyarország csak egy szűk réteg számára jelenti az utolsó
gazdasági menedéket. Az az állítás pedig végképp nem igaz, hogy azok rendezkednek be idős
korúakként Magyarországon, akiknek a Földközi-tenger partján – az időskorú nyugat-
európaiak intenzív beköltözésének következtében – már megfizethetetlenek az ingatlanok.
Azonban a magyar falvakba irányuló mobilitásnak szinte minden esetben egyik oka az
ingatlanok alacsony ára, és sok nyugati migráns szeretné, ha aktív keresőkori életszínvonalát
magyarországi kivándolása révén megőrizhetné vagy emelhetné.2

A nyugati ingatlantulajdonosok céltudatosnak hatnak akkor, amikor arról számolnak be, hogy
hogyan választották ki a falut vagy az ingatlant. A megkérdezett migránsok általában már
több országban és kontinensen jártak üzletemberként vagy turistaként, ezért – saját bevallásuk
szerint – „szakértőnek” érzik magukat abban, hogy milyen helyeken érdemes illetve nem

2 Hasonló vizsgálati eredményeket mutat egy összehasonlító etnográfiai elemzés is, amely az osztrák-magyar
határ két oldalán elhelyezkedő Andau és Jánossomorja település rendszerváltozás utáni társadalmi, politikai,
gazdasági és kulturális transzformációjáról készült. A határ átjárhatósága a magyarok szempontjából többek
között munkalehetőségeket jelent, az osztrák lakosoknak olcsó magyar munkaerőt és olcsó szolgáltatásokat
nyújt. (BAUMGARTNER/KOVÁCS/VÁRI 2002: 69-87)
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érdemes élni. Ingatlanvásárlásuknál döntő szempont volt az, hogy olyan vidéken akartak élni,
amely ízlésükhöz és világképükhöz illik, azaz, a turizmustól, a tömegtől, a giccstől és a
„bóvlitól” távol esik. Ezért az ingatlanok átalakítását is homogénnek tűnő koncepciók mentén
álmodják meg a nyugati beköltözők: a „kifelé” semmilyen harmóniát nem megbontani, a falu
és természet adta képet nem megváltoztatni elveken „konzerválni”, „kimélni” és „megtartani”
akarnak egy a régióba képzelt „összhangot”, míg az ingatlanok belső építészeti és berendezési
technikái a stílus által kifejezett „identitás lenyomatának” készülnek. Esztétikai szempontjaik
értelmezésénél a Balaton-part tömegturisztikai célra való átalakítása negatív példaként
szolgál, amelyben mind a külföldi mind a magyar ingatlantulajdonosoknak nagy szerepet
tulajdonítanak.

A megkérdezett ingatlantulajdonosok általában középkorú, ötven és hatvanöt év közötti német
állampolgárok. A vállalkozók kettős (magyar és német illetve magyar és svéd) állampolgárok.
Feltűnő a gyermektelen párok illetve az egyedül álló nők magas aránya. A gyermekes párok
gyerekei pedig már önállóak. A nyugatról érkezett adatközlők az első benyomásaink alapján
önállósították magukat az előző lakóhelyükön a családi kapcsolataikat illetően: baráti köröket,
egyesületeket és hobbikat hiányolnak akkor, amikor arra kérdezünk rá, hogy mi vagy ki
hiányzik itt az életükből. Az adatközlők nagy része még dolgozik Németországban, az
ingatlanvásárlás az esetek nagy részében a közelgő nyugdíjas kor egyik fontos biztonsági
pilléréül fog szolgálni. A megkérdezett ingatlantulajdonosok például a következő
munkakörökben dolgoznak vagy dolgoztak: videókazetta-kölcsönző magánvállalkozó, festő-
mázoló, elektroműszerész, étterem- és panziótulajdonos, sportruházat forgalmazó, zenész-
vállalkozó, mutatványos a müncheni sörfesztiválon, kertész, betanított munkás. Kutatásaink
során azonban kimagaslóan nagy keresettel illetve nagy vagyonnal rendelkező nyugatiak nem
kerültek a vizsgálati körünkbe.

A migráció okainak firtatása során feltűnő az individuumok társadalomban való csalódottsága
és – ezzel szoros összefüggésben – az egyén döntési szabadságának felértékelődése. A
migránsokkal készített interjúkban számok, adóösszegek, biztosításterhek jelentik a migrálás
érveit. Az adatközlők úgy érzik, hogy egy túlköltekező, túlméretezett és az individuumok
igényeitől nagyban függetlenített államapparátusnak dolgoztak egy életen át, s ennek csak a
migráció vethet véget. A társadalomtudomány a saját társadalomban való csalódottság okait
egyrészt a globalizáció hatására felerősödő hagyományvesztésben, másrészt a nemzetállamok
szociális, gazdasági, politikai és kulturális szerepének ellehetetlenülésében jelöli meg. Mindez
az egyéni élet értelmezésére is rányomja bélyegét: a saját élet – a letűnt társadalmi rendszer
tükrében – csak „töredezett“, „veszélyekkel terhes“ vagy „nem-konvencionális“ lehet. Az
egyik legsúlyosabb traumát azonban az jelenti, hogy a társadalom egészével eddig ökonómiai
egyensúlyban hitt (néha egyensúlyban levő), politikailag és kulturálisan is legitimnek
tekintett, a nemzetállami keretek között működő intézmények (pl. iskolák, biztosítók,
munkahelyek, szociális ellátó rendszerek) már nem képesek az egyéni életpályák biztonságos
szolgálására. Ugyanakkor az intézmények – legitimációs és egzisztenciális okokból – az
individuumok élete fölött uralkodnak. (KOHLI 1994) Az egyéni élet ezért egy
„ellentmondásos harc” metaforában sűrűsödik össze a nyugati későmodern társadalmak
biográfiakutatása szerint, ami sokakat a többségi társadalmi élettől való elhatárolódásra
ösztönöz. Az „új“, későmodern biográfiákban a hangsúly az „önmegvalósításra“, az „egyéni
erővel való boldogulásra“ és az „önimádatra“ esik – miközben az individuum az intézmények
labirintusaiban utat keres. A posztindusztriális társadalmak individuumai a saját szó
(BECK/ERDMANN ZIEGLER/RAUTERT 1997) fogalmának misztikus bensővé tételével
lelik meg azt a bíztatást, amelyre életprogramjukat felfűzhetik.
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Ez az én-centrizmus csak a nagymértékben differenciált, „atomjaira hullott“ társadalmakban
megy végbe, ott, ahol az individuum a társadalom részrendszereiben csak részaspektusaiban
vesz részt: például fogyasztóként, ügyfélként, diákként, szülőként vagy testvérként. Így az
„önmegvalósítás“ és az „önbeteljesítés“ mítoszai olyan megoldást ígérnek, mellyel az életnek
szabályos körvonalat lehet kölcsönözni. A magyarországi falvakban letelepedő nyugati
migránsok ezekből az intézményeik által atomjaikra hullott későmodern társadalmakból az
identitáskeresés motivációjával érkeznek: a megvett ingatlan és környezete az önmegvalósítás
eszköze lesz, melyen keresztül életérzések és vágyak tükrözhetők, s az elért életteljesítmény is
manifesztálható.

A „ház egy nagy telken” a Magyarországra irányuló élménymigrációban is az álmok
beteljesülését jelenti: az alapos tervezéssel és sok-sok apró ötlettel átalakított egykori
parasztházak vagy szocialista típusházak sok esetben a tulajdonosok életstílusának fontos
megtestesítői. A pazarul kiépített, virágos-árnyas hobbikerteknek általában a helyi lakosok
közül kikerülő kertészük van. Az élménymigránsok és a jóléti migránsok a falut és elsősorban
a hozzá köthető környezetet mint esztétikailag „szép”, érzéki természeti jelenséget fogják fel.
A hosszú kertvégek, a tágas határok és a falvakat környező erdők, ligetek, tavak olyan
értékek, melyek szerintük emelik az életminőséget s amelyekre a helyiek nem igazán tudnak
vigyázni. A hűséges magyarországi lakótárs (a házastárs vagy az élettárs mellett) a
menhelyből hozott kóbor kutya vagy a befogadott macska. A ház kiválóan alkalmas vendégek
fogadására, hosszú esti beszélgetésekre. A munka szó a legtöbb külföldi ingatlantulajdonos
számára már a múlté, az évek alatt félretett vagy hirtelen ölbe hullott pénzből a legtöbben
minden további pénzkereső tevékenység nélkül szeretnének élni.

Ennek a sok szabadidőre alapozott élménymigrációnak persze akkor van igazán értelme, ha
megmutatható az ismerősöknek és barátoknak is mindaz, amit a migráció helyén az
individuum megálmodik és megvalósít. Gerhard Schulze élménytársadalom-elmélete szerint
a modern és későmodern ipari társadalmakban „Az árukínálat robbanásszerű bővülése, a
táguló fogyasztási lehetőségek, a hozzáférési korlátok leépülése, az adottságok átalakulása
formálható valósággá, egyszóval, a lehetőségek fokozódása magával hozza az életfelfogások
változását is” (SCHULZE 1992: 37). A mindennapi élet irányításában és az önkép
alakításában az élmény, az esztétika lesz az életfelfogások legkisebb közös nevezője: az ember
szép, érdekes és személyesen érdemesnek tartott életet kíván önmaga számára kialakítani, s –
mert a lehetőségek döntési örvényében újra és újra az ízlésítéleteire van utalva – a dolgokat
stílusukon keresztül ragadja meg. Emellett az interakciós partner kiválasztása, a társadalmi
miliők képzése szempontjából mérvadó a közös esztétikai ítéletre épülő élményközösség. Az
élményorientáltság Schulze szerint a hétköznapi élet egyre nagyobb területére hatol be: bár
eleinte csak a szabadidőre korlátozódott, lassan átfogja a munkatevékenységet is. Ezért a
szorosabb társadalmi kapcsolatok, a lakókörnyezet, a napi fogyasztás, a térben való mozgás, a
test és a lélek egyre inkább élményigényeket hordoznak. A vizsgált régiókba költöző
migránsok ezekben az általuk „esztétikusnak” látott tájakban és falvakban találják meg
identitásuk „lenyomatait”. A táj „szépségének”, a falvak és házak belakhatóságának, az
individuális igényeik és a környezet harmóniájának hosszú mérlegelése előzte meg
döntéseiket.

Egy további, a migráció okainak a megértéséhez lényeges szempont a nyugati bevándorló
társadalmak lakosainak vélekedése az idegen kultúrákról. Több nyugati társadalomban óriási
népszerűségnek örvendenek egyes idegen társadalmak kellékei. Ezek egyrészt a bevándorló
társadalmak külföldi lakosainak fegyverét is jelentik a szimbolikus és konkrét javakért
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folytatott társadalmi harcban (ANTWEILER 2005: 12), másrészt az egzotikum-kultusz az
élményipar (turizmus, média, divat, lakáskultúra, fesztiválok stb.) fontos eszköze is.

Az egzotikum-teremtés fő eszköze a tér toposszá szervezése. A posztmodernd földrajz
elméletei szerint a helyek köré fűződő társadalmi és kulturális gyakorlatok az elképzelések, a
benyomások az és az adottságok hármasára épülnek (ld. MASSEY 1995, APPADURAI
1999). Magyarország természeti környezetéről a külföldi társadalmakban élők főleg a
turizmusipar termékeiből (ezen belül is főleg az útikönyvekből, tévéreklámokból,
kisfilmekből, utazási katalógusokból) nyerik elképzeléseiket. Ismertek még filmek, viccek,
operettek, melyek a magyar táj sajátosságairól informálják a külföldieket. Ezek szerint a
képek szerint Magyarország természeti adottságai ősidőktől fogva megőrződtek, a táj gyéren
lakott és általában messze esnek egymástól a közigazgatási centrumok. A külföldi
ingatlantulajdonosok ízlésük alapján különbséget tesznek a tömegturizmustól elhasznált és
tönkretett helyek (pl. Balaton, Budapest) és az attól megkímélt és kevésbé átalakított,
természetes táj között. A belakott falurész, a gondosan felépített domicil a magyar vidékről
szóló kulturális koncepciók és a későmodern individualista életelképzelések paradigmái
mentén születik, és az életstílus lenyomataiként és üzeneteiként működik.

A rezidenciaturisták és élménymigránsok mindennapjai a falvakban

A vizsgálat számára fontos kérdés az, hogy a mindennapi kapcsolatok és kommunikációs
hálózatok miként jöttek létre, milyen elveken és rendszerességgel működnek a vizsgált
településeken. Ezekhez az ismeretekhez elsősorban olyan történeteken keresztül jutottunk,
melyek a falvak felfedezéséről, az ingatlanok vásárlásáról, majd a napi tevékenységekről és
emberi kapcsolatokról szólnak.

Az általában lakatlan házakat a megvétel után új gazdáik először átépítik, illetve felújítják,
majd válogatott gondossággal berendezik. Az ingatlanok átépítésében részt vevő környékbeli
szakemberek nevét az építkezők szájról-szájra adják egymásnak. A megbízhatónak vélt
magyar szomszédokat ellenszolgáltatás fejében a ház és a kert őrzésével bízzák meg a
külföldiek. Takarítókat és kertészeket főleg a helyi nők között találnak, mert a férfiak túl
alacsonynak találják a munkáért kapható pénzt, ezért közülük csak elvétve kerül ki a
külföldiek kertjeiben és házaiban rendszeresen serénykedő alkalmazott. A magyar helyi
férfiak illegális foglalkoztatására az építkezések idején, időszakos jelleggel kerül sor, de a
falvakban letelepedett néhány külföldi kisvállalkozónál (kereskedőknél, lovaspanzió
tulajdonosoknál) találkoztunk egész évben (feketén) foglalkoztatott helyi férfiakkal is.

Az ingatlantulajdonosok nagy része városban élt hosszú ideig, faluban vagy falusias jellegű
kisvárosban a megkérdezettek töredéke lakott. A migránsok – a nyugati ipari társadalmakra
jellemző módon – általában nagy tereket „jártak be” munkahelyi tevékenységük során, nem
egyszer változtattak munkahelyet, többször történt privát illetve munkahelyi „törés” az
életükben. A migránsok a falusi környezetben olyan dolgokat neveznek meg mindennapi
magyarországi tevékenységekként, melyek korábbi életükben nem voltak jelen: a csend és a
nyugalom, valamint a jó levegő élvezete, az időtlen élet, a lassúbb élettempó, a pihenés vagy
semmittevés, a spontán hétköznapi kapcsolatok, a spontán mindennapi tevékenységek öröme.
A minőségében más típusú életvitelük egyik markáns velejárója még a tárgyi, személyi és
természeti környezettel való „egyszerűbb” bánásmód is, például az erdőben és a kertben lehet
fát gyűjteni, szerves hulladékot komposztálni, a faluban lezserebb ruhákban is szabad járni, a
szomszédokhoz nem kell telefonon bejelentkezni, stb.
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A rezidenciaturisták és az élménymigránsok mobilitási és faluhasználati attitűdjei jelentősen
különböznek a helyi lakók szokásaitól. A migránsok portái már külsejükben is kitűnnek a
megszokott képből: az új ingatlantulajdonosok semmilyen teret nem szentelnek például a
mindennapi élelem megtermelésének és feldolgozásának. A ház és kert elsődleges szerepe
tehát a jó közérzet, az esztétikai élvezet és a pihenés biztosítása. A házakat és kerteket kisebb
koncepciók és „életfilozófiák” menték építtetik újjá tulajdonosaik, minden szegletnek
gondosan kijelölt szerepe lesz, minden építészeti elem gondosan mérlegelt vizuális kivitelezés
szülötte. Ezek a lakóhelyek igen fontos vágyak és célok manifesztációi, de ezzel együtt a
későmodern migrációs folyamatok összetett jelentésének lenyomatai is.

A tereptapasztalatok egy nem várt társadalmi magatartást is megmutattak: a magyar falu a
Nyugat-Európában „túlhaladottnak” tűnő nemi szerepeket felszínre hozza. A legtöbb nyugat-
európai társadalomban, de főleg az NSZK-ban, a nők foglalkoztatása egy absztrakt politikai
program (és nem, mint a volt szocialista országokban, egy gazdasági kényszerből fakadó
szükség) eredménye, amely szoros ideológiai kapcsolatban van a nyugat-európai modernitás
által kitermelt nemi szerepek dekonstruálásával. Ez a program a férfi és női társadalmi
szerepek határait akarja elmosni, hogy így szüntesse meg a férfiak által irányított és
ellenőrzött függőségi rendszereket. A magyar falu – úgy tűnik – „visszanőiesíti” és
„visszaférfiasítja” e migránsokat: a nők előszeretettel tanulnak meg főzni, sütni, befőzni és
virágoskertet ápolni, míg a férfiak felfedezik magukban a barkácsoló ezermestert. Bár e
tevékenységeknek megvannak a korlátai is: csak olyan munkákat végeznek, melyek
„kreatívak”, melyekben „örömüket találják”. A nehéz illetve monoton munkákat (úgymint az
ablaktisztítás, az ásás, nagyobb kerti munkák, kaszálás) már a helyi lakosokkal végeztetik el.

A külföldiek érzékelik a falusiak nehéz életkörülményeit, s ezt a magyar és német
„munkamorál” közötti különbségekre vezetik vissza. Szinte minden beszélgetésben elhangzott
az a kritika, hogy a magyarok kevés munkával és gyorsan szeretnének meggazdagodni, s ez
csak nagyon keveseknek sikerülhet. A régi nyugat-német tartományokból jövők a
legkritikusabbak a magyarok munkához való viszonyával kapcsolatban: „de hát ez nem megy
ilyen egyszerűen. Hogy az ember valamit elérjen, ahhoz nagyon sokat kell dolgozni és lenne
is mit.”3 Érveik között általában saját munkabírásuk, pénzkeresési szorgalmuk és önmérsékelt
fogyasztási szokásaik szerepelnek. Az alkoholizmust nevezik meg még fő problémaként,
mely Magyarországon az embereket egzisztenciálisan romokba dönti. A falvak
szegénységének egy másik okaként a nagyon rossz infrastruktúra szerepel a külföldiek
magyarázatában: a faluból nehéz eljutni bárhová, ha az ember autó nélkül indul el. A buszok
nagyon ritkán járnak, az itteniek számára viszont létfontosságú lenne a rendszeres és hozzájuk
igazodó buszközlekedés.

A nyugati ingatlantulajdonosok is megismernek más életmintákat, illetve új összefüggéseket
fogalmaznak meg maguknak a társadalmi valóságról. Így például a helyiek háztáji gazdasága
a szemükben az egészség és a szabadság szimbóluma. Csak kevesen gondolták úgy, hogy a
háztáji fontos önfenntartási tényező egy család számára. A helyi társadalmi szereplők az
élménymigránsok számára sok esetben még egy másik időben élnek. Az „így éltek nálunk az
emberek az 1950-es években” kifejezéssel a napi munkavégzés és időtöltés valamint az
alacsony mobilitási fok sajátosságait jellemzik az adatközlők. Viszont ez az állapot egyesek
szerint a következő generációval kihal, mások szerint viszont inkább generációról
generációra, kisebb változásokat megengedve tovább öröklődik akkor, ha a képzetlenebb
rétegek munkaerőpiaci hátránya nő. A megkérdezettek közül szinte mindenki tudott

3 Vörös Judit és Horváth Inez interjúja Karllal 2005. augusztus
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véleményt formálni a magyar társadalom helyi szereplőinek életéről, ki együttérzően, ki
sajnálkozva, mások pedig az „archaikus” életformára kissé irigykedve.

Az élménymigráció következményei a közigazgatás és a helyi lakók szemszögéből

A gazdasági transzformáció víziója és a migráció a falvak politikai közszereplői szerint
elválaszthatatlanok. Ezért a polgármesteri hivatalok a migránsok – nem túl gyakori –
kívánságaival, kérdéseivel és problémáival általában megkülönböztetett figyelemmel
foglalkoznak. Az önkormányzatok minden külföldi letelepedését támogatják és a külföldiek
által tervezett vállalkozásokat is komolyan veszik. A legnagyobb (külföldi tőke bevonásával
is építendő) közép-kelet-európai szafari park, vagy egy kétszáz lakóházas svéd vállalkozóval
építendő lakópark egy apró település szélén mint potenciális projekt szerepel a falvak
rendezési terveiben. Akkor azonban már elbizonytalanodnak, amikor azt kérdezzük, hogy a
beruházások pontosan kinek (csak a vállalkozónak illetve a falunak vagy a régiónak is)hoznak
hasznot. A falu lakói megosztottak, ha e terveket szóba hozzuk. A nyugati
ingatlantulajdonosok szkeptikusak vagy elutasítók a tervekkel kapcsolatban: ők a tájban levő
harmónia megbomlását látják ezekben a projektekben, amik iránt szerintük a célcsoportként
kitűzött nyugatiak egyáltalán nem lennének érdeklődők.

A közigazgatási szereplők ezekbe a projektekbe való kapaszkodása számunkra nagyon is
érthető: a vizsgált falvakban néhány nyugati vállalkozó is él, így például egy közel száz főt
(többnyire nőket) foglalkoztató német kábeltekercselő, egy lovas panziót üzemeltető család
(feketemunkát alkalmaz), valamint egy éttermet és panziót fenntartó házaspár (ám
valószínűleg személyes okokból ez utóbbi sikertelen vállalkozás). Ezen kívül az egyik falu
polgármesterének családja a külföldiek ingatlanainak közvetítéséből és átépítéséből, valamint
a migránsok hozzátartozóinak és más turistáknak az elszállásolásából él, s egy másik falu
polgármesterének felesége tavaly egy hasonló vállalkozásba fogott. A külföldiek – úgy tűnik
– a munkahelyteremtés és a megélhetés kisebb-nagyobb szikrái és potenciális kitörési pontjai
ezen a vidéken.

A migráció önmagában nem növeli meg az önkormányzatok anyagi forrásait, mivel csak az
állandó lakóként bejelentett állampolgárok után jár állami normatív települési támogatás. A
helyi adókat pedig – a jogharmonizált adótörvény szerint – nem vethetik ki kedvük szerint
különböző mértékben a helyi és külföldi ingatlantulajdonosokra. Ezért a külföldiek által sűrűn
lakott települések általában különböző, ritualizált alkalmakat találnak ki arra, hogy a külföldi
ingatlantulajdonosok és a falu elöljárói között konszenzust hozzanak létre. Nyilvános falusi
ünnepségeken vagy zárt körben megvendégelik a migránsokat, rákérdeznek a településsel
kapcsolatos gondjaikra, elmagyarázzák a közszereplők, hogy az adókat mire fordították, majd
felsorolják, hogy a falunak milyen konkrét segítségre lenne szüksége. Ezek az alkalmak
látszólag megtérülő önkormányzati kiadások: a külföldi ingatlantulajdonosok nemcsak
igénylik az ilyen találkozásokat, de adakoznak is köz- és magáncélra. Az önkormányzatoktól
kiinduló, migránsokhoz kapcsolódó kommunikatív hálózatok nem minden kalkulust
nélkülöző túlélési stratégiaként foghatók fel.

Mindazonáltal a migránsok – a falu képviselői szerint – eddig nem hoztak gazdasági
fellendülést a településekre. Köztudott azonban, hogy a munkaképes helyi és környékbeli
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munkanélküliek a külföldieknél adódó munkát nem utasítják vissza. A nyugati
ingatlantulajdonosokra épülő feketemunka mintha optimizmussal lengené be ezeket a
falvakat: „csak jól kell ablakot pucolni, hogy máskor is hívjanak, mert ennyit nem kerestem
meg a hotelben Zalakaroson” – hangzott el egy, a helyiek attitűdjeit jól szemléltető kijelentés.
Szinte valamennyi külföldi ingatlantulajdonosnál „segít” egy helyi lakos a kertben vagy a
háztartásban. A migránsok romákat és magyarokat egyaránt foglalkoztatnak, s hangsúlyozzák,
hogy nem hajlandók átvenni a magyarok diszkriminatív magatartását a cigányokkal szemben.
Az így kialakult anyagi függőségi viszonyoknak igen markáns ökonómiai és kulturális
következményük van a helyi lakosság szempontjából: az anyagi helyzet javításán vagy
egyedüli ilyen módon való biztosításán kívül belelátnak más életlehetőségekbe is.

Egyes munkák elvégzéséhez (pl. házépítés, átalakítás) azonban elengedhetetlen a nyelvtudás.
S mivel a nyugatiak közül szinte senki sem beszél jól magyarul, ezért a németül tudó
szakemberek, tolmácsok és közvetítők szerepe felértékelődik e környéken. A számításukat a
nyugatiak ingatlanvásárlásából megtalálók általában a németül kommunikálni tudó helyi nők.
A nyelvtudás és a kommunikációs készségek által biztosított megélhetés, s néha az ebből
felépített „gazdagság” haragot is szül. Egy korábban mezőgazdasági munkából vagy a városi
iparba ingázó „falubeliből” a nyugati ingatlantulajdonosok körül „legyeskedő” és „ügyeskedő
szerencsés” szociális helyzetében és társadalmi megítélésében minden (eddig a terepen
„felfedezett”) személy esetében változásokat tudtunk rekonstruálni.

Interjúink segítségével a települések helyi lakóinak szemével is értelmeztük a települések
életében bekövetkezett változásokat. Mivel a nyugatiak megjelenése a falu lakosainak
ökonómiai, szociális és kulturális viszonyait átrendezte, ezért kérdéseinkkel több adatközlőnél
különösen érzékeny témákra tapintottunk. Az adatközlők sokszor csak rábeszéléssel voltak
hajlandók kérdéseinkre válaszolni. Nem egyszer tilos volt a beszélgetést elektronikusan vagy
papíron rögzítenünk. A külföldi ingatlantulajdonosok megítélésével, falura gyakorolt
hatásával kapcsolatban egy ponton negatív vélemény fogalmazódik meg. Egyesek szerint a
településeknek kára van abból, hogy egyre több ház kerül külföldiek kezére, mivel az
ingatlanok ára annyira felszökött, hogy a faluban a várva várt helyi, gyerekes fiatalok számára
már megfizethetetlenek a használt házak: „a telekárakat duplájára vitte fel, nem olcsóbbak a
telekárak, mint Marcaliban vagy Kaposváron: egy 60-70 négyzetméteres tömésházat itt már
4-5 millió forintért adnak el” – panaszkodik az egyik somogyi falu polgármestere.

Persze voltak olyanok is az általunk bejárt falvakban, akik üdvözlik a külföldiek jelenlétét:
„Nem ártanak azok senkinek, csak magukkal foglalkoznak.” Ők beépültek a falu életébe, de
nem nagyon folynak bele az ügyekbe, úgy élnek itt, mintha ők maguk is kívülről szemlélnék
az eseményeket. Akik így vélekednek a betelepülőkről, azok általában még hozzáteszik: a
helyiek inkább a németnek, hollandnak, amerikainak adják el a házukat, mert ők legalább
kifizetik érte a kért összeget.A helyi lakosok szerint a táj szépsége és nyugalma mellett a
beköltözők otthoni rossz anyagi helyzete, mi több „szegénysége” a legfőbb mozgatóerő a
migrációnál. Több helyi lakos vélte úgy, hogy a külföldiek – a nyugati életszínvonal
biztosításának reményében – „olcsóbb környezetben” próbálják megteremteni azt az
életvitelbeli „luxust”, amire otthon képtelenek lennének. Egyesek szerint a beköltözők
takarékossága és a fösvénysége rajtuk csattan akkor, amikor a takarításért vagy a
házgondozásért csak nagyon alacsony összeget kapnak.

Az, hogy a külföldiek keresőképes munkát végeznek/végeztek, dolgoznak/dolgoztak, a
vizsgált terepen a helyi lakosok számára nem látható. Ők a nyugati ingatlantulajdonosokat
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csak a szabadidejüket eltöltő, pihenő, áruvásárló és fogyasztó szerepekben látják, azaz
személyiségüknek csak egy részletébe pillanthatnak bele. Hogy milyen út vezetett el a faluba
migrálásig, a helyiek számára nem ismert.

A beköltözőknek köszönhetően új mintái jelennek meg a szabadidő eltöltésének. A
szórakozást nem a tévé vagy az italbolt, hanem a séták, a nyugágyban való napozás, a
hobbiállatok idomítása és ápolása, a biciklitúrák, a művészkedés, a barátokkal és a
szomszédokkal való grillezzések jelentik. Olyan minták, melyeken a helyiek egyelőre még
mosolyognak, de a falu következő felnőtt generációi talán már ezt a mintát követik.

A helyi lakosok és a közigazgatás szereplői általában keresik a migránsokkal közös
kommunikációs alkalmakat. A nyugati ingatlanvásárlások hatására a települések egyre inkább
megpróbálják magukat egy idegen szemével látni, s a régiót az idegenek (pl. turisták) számára
még vonzóbbá tenni – miközben hangoztatják, hogy a nyugati ingatlantulajdonosok
megjelenésével a falu „érintetlen” maradt, mit sem változott. Így például a faluünnepek és
gasztronómiai rendezvények lelkes közönségét jelentik a nyugati beköltözők is, akik az
elégedettségtől függően támogatják és tisztelik meg a rendezvényeket a következő évben is.
De a fásítási vagy szemétgyűjtési napok is a külföldiek kedvéért – s néha egyenesen az ő
kezdeményezésükre – honosodnak meg a falvakban.

Összegzés

A tanulmányban bemutatott migránsok első látásra a saját társadalmuk ellentétét keresik
akkor, amikor a „világtól elzárt” falvakban ingatlant vásárolnak. A nagymértékben
differenciált, komplex és túlbürokratizált jóléti társadalmak állampolgárai közül egyre többen
érzik úgy, hogy a mindennapi életüket nagyban irányító intézmények labirintusainak
útvesztőiben individuális igényeiket figyelmen kívül hagyják. Az új környezet ezektől a
terhektől felszabadít és lehetőséget teremt egy egyszerűbb, szabályozatlanabb és spontánabb
élet élésére. A saját ízlés szerint kialakított lakóház és kert olyan migrációs vonzerőt jelent,
mellyel az addigi élet egy vonással eltörölhető, s valamennyi személyes probléma
orvosolható. A migránsok fontos identitáslenyomatát jelenti az a vándorlás, melynek végén
egy kötetlenebb, olcsóbb és kreatívabb élet reménye kecsegtet számukra.

Ennek a migrációnak jelentős aspektusa az individualizáció is: ezek a vándorok a társadalmi
kapcsolataikban kevésbé szorulnak családtagjaik vagy rokonaik anyagi segítségére, a vizsgált
migránsok általában egyedül vagy magcsaládokban élnek, gyerekeik pedig már
függetlenedtek tőlük. A migránsok az ingatlanvásárlásról önállóan döntöttek. Meghatározó
ezenkívül az az attitűd is, hogy a klasszikus migrációtól eltérően nem a valamitől való
menekülés, hanem a valami felé való elmozdulás vágya motiválta az élménymigránsokat és a
jóléti migránsokat.

A rezidenciaturizmus, az élmény- és a jóléti migráció gyakorlatában különös szereppel bírnak
azok az elképzelések és vágyak, melyekkel ezek a vándorok útra kelnek. Az idealizált
célország vagy annak egyes régiói valamint társadalma különböző társadalmi és kulturális
gyakorlatokon keresztül már a kiinduló társadalomban kész jelentésekkel rendelkezett.
Elsősorban a turizmusipar, az irodalom, a zene, a képzőművészetek, a film és a gasztronómia
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termelik ki azokat az elképzeléseket, melyekkel a természeti és társadalmi adottságok és az
azokról formált tapasztalatok mellett egy tér toposszá szerveződik. Az élménymigránsok az
általuk felfedezett falvakat a háborítatlan természet és a hagyományos életforma
lenyomataként képzelik el, ahol a szabadidős tevékenységeiket gondtalanul élheik. Ezért a
munkavégzések alkalmai az élménymigránsoknál minimális tevékenységekre zsugorodnak,
így az ingatlan körüli munkák elvégzésére általában a helyi lakókat bízzák meg.

A helyiek szemében a falvak az élménymigránsok ingatlanvásárlása és letelepedése által némi
keresetkiegészítést, egy esetleges jövőbeni regionális szinten érzékelhető gazdasági
fellendülést és újfajta faluhasználati gyakorlatokat jelent. A helyiek gondolkodásában az
élménymigráns és rezidenciaturista új színfoltot hoz a faluba akkor, amikor a szabadidő
eltöltésére és ismerősei megvendégelésére használja azt.

A falvak jelentős részében a helyi közösség társadalmi kapcsolatai és rivalizációs rendszerei
nagymértékben átalakultak az élménymigránsok megjelenése által. Az alkalmazásért
folytatott harcban előnyben és nagyobb anyagi ellenszolgáltatásban részesülnek a nyelvet
tudók és azok, akik nagyobb bizalmat ébresztenek a betelepülőkben és rezidenciaturistákban.
A migránsok jelenlétének köszönhetően újra fontossá válnak régen elfelejtett ünnepek és
gyakoriak az újonnan kitalált közösségi alkalmak is. A falvakban egyelőre kíváncsian várjuk a
beköltözések további szakaszát és az interetnikus találkozások további fejezeteit.
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