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Absztrakt

Zsámbék kiemelkedik a gombaként szaporodó 
és növekedő főváros-környéki agglomerációs tele-
pülések közül, mintegy határozott karakter, identi-
tás övezi. A város jó értelemben vett falusias jellege 
(emberléptékű, természet-közeli és szoros társa-
dalmi kapcsolatokkal jellemezhető településként), 
a városképét is meghatározó romtemplom és sváb 
történelmi múltja adja ezeket a karakterjegyeket. A 
kutatás azt vizsgálta, hogy kik azok a személyek és/
vagy intézmények, akik a kialakítói, illetve fenntar-
tói a mai közösségi identitás elsősorban kulturális 
jellegű alkotójegyeinek, a zsámbéki reprezentált 
képnek, mely a település lakosságlétszámának és 
gazdaságának záloga és motorja.

Abstract

Zsámbék stands out among the multiplying and 
growing settlements around the capital of Hungary 
by having an identical character. It’s consisted of 
the closed-to-nature and human-sized qualities as 
well as of the tempting feature of having a com-
munity with strong bonds. Similarly, the ruined 
church that occupies the view of the city and the 
past of the former German-speaking community, 
which is still vivid on the events and on the physical 
surface of the settlement, are defining elements of 
its outlook. The current research has investigated 
the possible actors and institutions that formulate 
and maintain these cultural elements of the com-
mon identity (the represented image of Zsámbék), 
which are also the key elements and motivating fac-
tors of the local economy and population growth.

1 A jelen kutatás az MTA TK SZI Mobilitási Centrum 
célkitűzéseinek szempontrendszerét követve, azaz „a tár-
sadalmi, munkaerőpiaci, iskolai és területi mobilitás új 
összetevőinek az elemzése interdiszciplináris kutatási ke-
retben” valósult meg (MTA TK SZI Mobilitási Centrum 
2018). Jelen vizsgálat 2018–2019-ben zajlott, azokat az 
állapotokat elemzi adott szempontok szerint, de nem fog-
lalkozik az azóta történt változásokkal.

Bevezetés

Zsámbék Magyarország központi régiójában, 
Budapest agglomerációs környezetében, Budake-
szi járásban elhelyezkedő mintegy 5,5 ezer lakosú 
város (Népesség.com 2019). A település társadalmi 
összetettsége a második világháború időszakától 
származtatható, amikor a helyi sváb közösség szinte 
teljes kitelepítése, és több helyszínről érkező (Alföld 
és Felvidék) új közösségek betelepítése valósult meg 
(Őri 2014). Azóta egy vegyes származású és összeté-
telű településről beszélhetünk, melyet az évtizedek 
során mindig jellemzett különböző közösségek be-, 
illetve elvándorlása.

Zsámbék már-már azonosul az egykori pre-
montrei templom maradványaival, ami nemcsak a 
jelentős történelmi múltat, a katolikus rend egyko-
ri és mai jelenlétét, hanem országos szintű, mások 
mellett műemléki meghatározottságot is jelent. 
Emellett megfigyelhető az egykori sváb múlt kul-
turális jegyeinek újrafelvétele és határozott megjele-
nítése a város területén, illetve rendezvényein. Jelen 
dolgozat azokat a kulturális közösségi identitáste-
remtő aktorokat és intézményeket vizsgálja, melyek 
a település jelenlegi társadalmára integráló hatást 
gyakorolnak.

Az elméleti fejezet után Zsámbék rövid ismer-
tetése következik a korábbi kutatások és a jelenlegi 
helyzet összevetésében, ezzel is követve Eisenstadt 
és Giesen szemléletét a közösségi identitás mint 
folyamat értelmezéseként. A jelen kutatási mód-
szerek, források és célok ismertetését a jelenlegi 
társadalmi csoportok bemutatása követi, valamint 
az interjúk, közösségi rendezvények és publikációk 
vizsgálata alapjául a kortárs identitásalakítók anali-
zálása olvasható. A dolgozat konklúziója a kutatási 
eredményeket foglalja össze, új vizsgálati kérdéseket 
és lehetőségeket fogalmaz meg, melyek más, a lo-
kális kulturális értékeken alapuló egyediséget kife-
jező kistelepülések vizsgálatához, az ott végbemenő 
folyamatok megértéséhez, és az esetleges kihívások 
azonosításához is hozzájárulhatnak.

https://doi.org/10.35402/kek.2020.2.4
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Közösségi identitásteremtés kulturális 
eszközökkel

Az identitással és a kollektív identitással foglal-
kozó szakirodalom számos megközelítési lehetősé-
get biztosít, sőt sokan a definíció ellehetetlenüléséig 
szétfeszítettnek látják a fogalmat (Brubaker – Coo-
per 2000). Évtizedek óta folyamatosan, mások mel-
lett Bernhard Giesen – Robert Seyfert (2015) üres 
jelzésnek nevezte a kollektív identitást, melynek 
legfontosabb jellemzőiként a meghatározhatatlan-
ságot, illetve konkrétum-nélküliséget és az állandó 
alakulást nevezték meg. Abban egyetértés látszik, 
hogy a közösségi identitás nem ösztönös vagy vele-
született, hanem megalkotott és változtatható (Ass-
mann 1999). Így sokkal inkább egy folyamatként, 
mintsem egy produktumként szükséges értelmezni 
(Eisenstadt – Giesen 1995). A közösségi identitást 
sokan az egyéni identitáshoz hasonlítják, abból ki-
indulónak gondolják, hiszen mindkettő egy má-
siktól való elkülönülés gyakorlatában valósul meg 
(Jasper – Polletta 2001). Mások a közösségi identi-
tás kialakulásakor a közös helyszín vagy intézmény 
megtapasztalására teszik a hangsúlyt (Snow 2001). 
Számos kutató a közös élményből, tapasztalatból, 
érdeklődésből, valamint a szolidaritásból eredezteti 
a jelenség formálódását, ez utóbbit erősíthetik a kö-
zös rítusok, a nyelv, a művészeti alkotások, illetve az 
érzelmi kötődés is (Melucci 1995). Mindez fordítva 
is igaz, hiszen az egyének közösséghez tartozásukat 
kulturális szimbólumokkal, jelekkel fejezik ki, me-
lyek érzéseiket, meggyőződésüket jelenítik meg. A 
tágan értelmezett kultúrának ilyen formán közös-
ségteremtő ereje van (Pataki 1997).

Korábbi kutatások kimutatták egyes intéz-
ményekhez vagy csoporthoz tartozás, valamint 
az értékek összetartó erejét (Kapitány – Kapitány 
2012). Különösképpen a múltat és jelent összekap-
csoló, autentikusnak vélt lokális értékek, örökségek 
felértékelődése figyelhető meg az elmúlt időben 
(Bruckmeier – Tovey 2008; Lee et al. 2005). Az 
emlékművek elősegíthetik ezt a fajta összetartozás- 
érzést. Bár nagyon változatos tárgyúak lehetnek 
(Wehner 1988), a múlt egy aspektusát általában 
érzelmi interpretációban mutatják be, mely ideali-
záló és kihangsúlyozó szereppel bír (Sinkó 1992). 
Hiszen ezek az alkotások a múltat, illetve annak 
bizonyos értelmezését idézik (Connerton 1989), 
ez utóbbin keresztül a kortárs szemlélet és hatalmi 
rendszer is megjelenik (Potó 1989). A múlt kortárs 
célokat alátámasztó megemlékezéséhez, a hatalom 
kultúra kihasználásához (Anderson 1983) is nagyon 

fontos a köztéri alkotáshoz kapcsolódó társadalmi 
gyakorlat vizsgálata, mely többféle megközelítést, 
hangsúlyt világíthat meg. Sőt mi több, amennyi-
ben a társadalmi gyakorlat elmarad, és így a köz-
téri alkotás jelentősége csökken, az általa kifejezett 
üzenet is feledésbe merülhet (György 2006). Craig 
Calhoun (Anderson ‘elképzelt közösség’ fogalmát 
használva) kiemeli, hogy egy ilyen jellegű csoport 
nem személyes ismeretségi, hanem kulturális ala-
pon szerveződik, mely változó és változtatható, va-
lamint, hogy társadalmi gyakorlattal erősíthető is 
(Calhoun 1991).

Korunkban a múltra emlékezés egyik leggya-
koribb kulturális megvalósítása az örökségteremtés, 
azonban ha megosztott örökségről van szó (egy vá-
ros történetét több csoport élte/éli meg és alakította/
alakítja), különösen fontos, hogy az örökségi értékek 
értelmezése és értékelése azonos módon valósuljon 
meg, más esetben az önazonosság válik kérdésessé, 
és a kortárs körülmények és célok lesznek meghatá-
rozóak (Ashworth 1991). A közösségen belül meg-
osztott örökség ugyanakkor elősegítheti a közösségi 
szolidaritást és a biztos jövő elképzelését, melyek egy 
változó összetételű közösség esetén integráló erővel is 
bírnak (Labrador 2013). David Lowenthal szerint a 
múlt érvényesíti a jelent azáltal, hogy időtlen értékek 
és meg nem tört folyamatok elméletét fogalmazzák 
meg, újraélesztve elvesztett vagy megváltoztatott 
értékeket. Véleménye szerint a múlt eseményei és 
emlékei nyersanyagok, amelyeket a jelenben kell 
feldolgozni, és az egyéni, valamint a közösségi iden-
titás kialakulásának fontos részei, értelmet, célt és 
értéket adva az emberi életnek (Lowenthal 1985). 
Sokan kiemelik, hogy ezeket az összetartó erőknek 
is értelmezhető közös értékeket vagy tapasztalatokat 
szükséges folyamatosan fenntartani és megerősíteni, 
hogy mint hivatkozási illetve azonosítási pontok a 
közösségen belül és közösségen kívül állók számára is 
folyamatos és élő ismeretek legyenek (Spicer 1971).

Zsámbék a korábbi kutatásokban és a jelen 
vizsgálat tárgyaként

A budapesti agglomeráció társadalomszerkeze-
tének változásával foglalkozó kutatások nagyszámú-
ak és interdiszciplinárisnak tekinthetők (a teljesség 
igénye nélkül Barta 1999; Csanádi – Csizmady 
2002; Dövényi – Kovács 1999). E dolgozatban a 
jelen kutatási kérdések és egyéni felmérések alapján 
legrelevánsabbnak tekinthető vizsgálatok vázlatos 
ismertetése és módszerének felhasználása jelenik 
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meg. A rendszerváltást követő szuburbanizációs 
hullámok vizsgálatakor nagy hangsúlyt kapott a he-
lyi önkormányzatok mint aktív szereplők elemzése. 
Dövényi Zoltán, Herman Kok és Kovács Zoltán 
1998-ban publikált kutatása szerint Zsámbék ön-
kormányzata „Enyhén támogató,[…] döntéshozói 
jó üzletnek látják, így parcellázással, közművesítés-
sel segítik is a beköltözést, cserébe számítanak a friss 
tőkére és az adóbevétel emelkedésére” (Dövényi 
– Kok – Kovács 1998:233). Ez a meglátás a jelen 
kutatás szerint is helytálló, elsősorban a lakossági 
fórumon elhangzottak, az interjúk és a zsámbéki 
városfejlesztési tervek alapján. A jelenlegi városve-
zetés igyekszik a közművesítést kiterjeszteni a város 
teljes területére, illetve új lakástípusok bevezetésével 
próbálja az igényeket megoldani.

Scheer Márta, Beliczay Erzsébet és Tombácz 
Endre tanulmányukban azt vizsgálták, hogy az 
önkormányzatok milyen intézkedésekkel támogat-
hatják a beköltözés szegregáció nélküli megvalósu-
lását. Az általuk meghatározott öt legfőbb kategória 
közül jelenleg a vizsgált településen az alábbiak va-
lósulnak meg: „2) Üdülőtelkek állandó lakóhellyé 
nyilvánítása: […] az átminősítés nem településfej-
lesztési elvek alapján, hanem egyéni igények mi-
att születik meg” (Scheer – Beliczay – Tombácz 
2003:69). Mégis tömbszerű problémaként jelenik 
meg mindez Zsámbékon, ahol a (Nyakas-) hegy-
oldalon lévő zárt telkek átminősítése a teljes terület 
komfortjának növelésével, közmű bevezetésével, 
útrendszer fejlesztésével kell, hogy együtt járjon. 
Azonban ennek közösségi megítélése nem egységes. 
Sok az üresen álló terület, így a közpénzből való fej-
lesztést sokan nem látják ott indokoltnak, ráadásul 
sok, az érintett területen élő tulajdonos kifejezetten 
nem akarja a komfort növekedését.

A másik megoldási forma a telekaprózás, mely 
Scheer, Beliczay és Tombácz megítélése szerint 
„mind környezeti, mind városképi szempontból 
előnytelen megoldás, besűríti a települést, meg-
bontja a település és az azt körülvevő táj harmó-
niáját” (Scheer – Beliczay – Tombácz 2003:69). 
Erre a módszerre egy kiemelkedő példa a Kálvárián 
valósult meg, mely nagyon komoly anyagi előnyök-
höz juttatta az önkormányzatot, melyet a szüksé-
ges fejlesztésekre tudott fordítani. A negatív hatás 
egyelőre nem tapasztalható, nagyobb aggodalomra 
adhat okot, ha a helyi vezetőség azonos metódust 
kíván alkalmazni a Romtemplom környékének 
revitalizálásakor, mert bár szigetszerűen, de több 
egységben, egymást erősítve megvalósulhat a szer-
zők által megfogalmazott veszély.

Végül, de nem utolsó sorban Zsámbékon is 
azonosíthatjuk az „Új parcellák kialakítás[ának]” 
hívott megoldást, mely „az eredetileg nem lakó-
terület [a vizsgált területen a Zsámbéki-medence 
mezőgazdasági területeinek, illetve szomszédos tele-
püléssel összekötő főút menti területeinek] lakóte-
rületté nyilvánítása” (Scheer – Beliczay – Tombácz 
2003:70). Ennek mértéke nemcsak az igények által 
behatárolt, hanem a környező települések közelsége 
(Tök), vagy egyéb már meglévő földrajzi vagy egyéb 
hiány (közlekedési vagy szolgáltató egység távolsá-
ga) által meghatározott.

A főváros agglomerációjában elhelyezkedő te-
lepülések vezetése számára fontos volt a beköltözés 
és integrálódás elősegítésének egy másik eszköze, a 
település otthonossá tétele, mind a megváltozott 
települési szerkezet, illetve jelleg alakításával, mind 
az új igényekhez igazodó szolgáltatások megvalósí-
tásával (Csizmady – Csurgó 2012). A városvezetés a 
városrehabilitációs Zsámbék 2030 hosszú távú terv 
jelenlegi szakaszában, elsősorban a közösségi funk-
ciók és szolgáltatási egységek fejlesztését, valamint 
a kulturális értékek revitalizálását tűzte ki célul 
(Zsámbék 2018). Zsámbék történeti központja az 
évszázadok folyamán összekapcsolódó terekkel fo-
lyamatosan bővült, kisvárosi, mezővárosi és 2009 
óta városi rangnak megfelelően. Jelenleg egy új 
látogatónak, de a helyi lakosnak is nehezen meg-
határozható egyetlen funkcionális középpont, mely 
közösségi térként is szolgálhatna.

A falu központja az egykori Zichy-kastély kör-
nyezetében kiépült központi intézményekkel (a 
központi buszmegálló, a piactér és néhány üzlet) 
nem jelent elég vonzó erőt. Még a híres „kisbüdös 
pékség” sem, mely évtizedek óta nemcsak a minősé-
gében, de a megjelenésében sem változott semmit, 
vagy a méltán híres lángosos – mely „az ország lán-
gosa” címet is elnyerte, és hasonlóan hosszú múltra 
tekint vissza – sem tartotta a központban a lakossá-
got.2 Ennek egyik oka lehet, hogy a városközpont 
korábbi boltjai, éttermei között sok ma üresen áll.3 
A művelődési ház is a város központjában található, 
a 18. században épült, az egykori Zichy-kastély gaz-
dasági épületében, mely később a falu nagyvendég-
lője és csak az 1950-es évektől kezdődően kapott 
„kultúrházi” funkciót (Mizsambekunk.hu 2019). 
Azonban az intézmény 2010. évi összevonása után 

2 Érdekes megjegyezni, hogy mindkét hagyományosan 
zsámbékinak tartott kiszolgáló egységet „gyüttmentek” 
más városból származók vezetik.
3 Sokak szerint ennek oka a főiskola elköltöztetésével 
hozható kapcsolatba.
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a könyvtár, a lámpamúzeum, a romtemplom és a 
tájház egy intézményi keretbe került, így az épület 
nem tekinthető egyetlen, a központot meghatározó 
intézménynek.

Ahogy látjuk, bár földrajzilag valóban közpon-
tinak tekinthető az „ófalu”, területe a közhasználat-
ban, és így a lakosok mentális térképén sem meg-
határozó szerepű. Ezt erősíti a város Tökhöz közeli 
új „központja,” ahol a sportpálya, az új iskola, az 
óvoda és a bölcsőde egymás mellett megtalálható. 
Azonban itt csak kisboltok, pékségek vannak, így az 
ügyintézés (önkormányzat irodája) és a piac miatt 
az ófalu még mindig fontos, de csak konkrét céllal 
veszik igénybe. Mindezeket figyelembe véve az új 
főépítész egy, a közösségi tereket kialakító program-
mal kezdte el munkásságát 2015. januárjában.4 A 
vizsgálat időszakában   került második szakaszába ez 
a városfejlesztési projekt. A városközpont díszköve-
zése, a buszforduló áthelyezése lezárult, ezután már 
a városlakók dolga, hogy benépesítsék a területet, 
melyet a helyi közigazgatási és kulturális szervezetek 
programokkal igyekeznek élővé varázsolni, például 
a város közös adventi koszorújának a felújított térbe 
helyezésével és az első gyertyagyújtáskor megren-
dezett ünnepséggel. Ez alkalommal került bemu-
tatásra az első várostörténeti könyv is a felújított 
tér történetének családregénybe oltott alkotásával 
(Zsámbék 2018a).

A kutatások egy harmadik meghatározó cso-
portját alkotják a társadalomszerkezeti változások 
kapcsán kialakuló konfliktusok vizsgálata. Ilyen 
volt mások mellett egy magyarországi, 2000-es 
évek végi felmérés, mely elsősorban a beköltözők 
„vi dékreprezentációját és annak társadalmi hatásait 
vizsgálta” (Csurgó 2014:212-231). Az itt rögzített 
értékek, mint zöld terület, egészséges, jó levegő és 
természet a jelen kutatás interjúalanyainak vidék-
képeiben (Zsámbék értékei közt) is megjelent, és 
konfliktusforrást teremtett. A falusias karakter ré-
szeként, elsősorban a fővárossal szemben jelentek 
meg a fenti pozitív vidékreprezentációs jegyek. 
Sőt, mi több, sokan csak hátrányt látnak a városi 
rang 2009-es elnyerésében. Ennek sok magyará-
zata lehet, például, hogy „hirtelen történt” (egy 
interjú alany megfogalmazása szerint) egy kevés-
bé támogatott polgármester „ötlete alapján”. Míg 
Csizmady és Csurgó a jelen kutatás interjú-alanyai 
által „gyüttment” (beköltöző) és az őslakos társadal-
mi csoportok egymásra és lakókörnyezetükre ható 
viszonyát, illetve a lokális társadalmi gyakorlatok 
megváltozását vizsgálták, a jelen kutatás a több 

4 ld. 24. lábjegyzet.

szempontból, és történetileg is összetett zsámbéki 
lakosság belső erőviszonyait, azon belül is az integ-
ráló szereplők és intézmények azonosítására, kuta-
tására és megismerésére törekszik.

A dolgozat 2018–2019 folyamán a nyomtatott 
és elektronikus sajtóban Zsámbék városáról elérhe-
tő reprezentációk és információk kutatása, korábbi 
felmérések, rendelkezésre álló statisztikai adatelem-
zések, meg a helyi közigazgatási rendeletek össze-
vetése és kvalitatív elemzése, valamint terepmun-
ka alapján valósult meg. A zsámbéki terepmunka 
helyszíni felmérésekből, városi kulturális rendezvé-
nyeken és lakossági fórumon való részvételből, va-
lamint interjúkból tevődött össze.5 A kutatás egésze 
folyamán elsősorban az egyéni, a közösségi és in-
tézményi megítélések vizsgálatára törekedtem, ezért 
volt fontos a személyes interjúk mellett a közösségi 
rendezvények, valamint a különböző fórumokon 
megjelenített reprezentációk és azok megítélésének 
vizsgálata is.

Az interjúk félig szerkesztett formában való-
sultak meg, előre megfogalmazott kérdések mint 
kiindulópontok mentén. A kérdések (más tele-
püléseken megvalósítandó kutatásokhoz igazítva) 
egységes képet kaptak egy későbbi összehasonlító 
kvalitatív kutatási vizsgálat forrásaként.6 A megkér-
dezettek egyrészt az előzetes kutatás alapján direkt 
megkereséssel, másfelől hólabda-módszerrel kerül-
tek kiválasztásra. Az interjúalanyok kiválasztásakor 
a kutatás tárgyát képező csoport (lokálisan integrál-
tak) megszólítása mellett törekedtem egy reprezen-
tációs képet kialakítani. Így nemcsak a városvezetés, 
a helyi kulturális intézmények képviselői, valamint 
számos szociális intézmény (mint az Apróka Böl-
csőde vagy a Boldog Gertrúd Központ) és szabad-
idős szervezet (Zsámbéki Sportklub vagy a Zsámbé-
ki Önkéntes Tűzoltóság) képviselőjét kerestem fel, 
hanem olyan zsámbékiakat, akik a városhoz való 
kötődés különböző csoportjaihoz sorolhatók. Ezek 
alapján beszélgettem például ingázóval, kismamával 
és helyben dolgozóval (a városban eltöltött aktív idő 
mértéke alapján), valamint „őslakos”, „gyüttment” 
és „gyüttmaradt” zsámbékival is (városba költözés 
alapján). Ez utóbbi beszélgetések bár igyekeztek a 
kutatás főkérdéseit érinteni, nem tekinthetők struk-
turált vagy félig strukturált interjúknak. A kötetlen 

5 A lakossági fórum megfigyelését ezúton is köszönöm 
Balázs András kollegámnak. A kutatás során 18 interjú 
készült, melyek a vizsgálat elsőszámú forrásanyagát adták.
6 További információk az MTA Mobilitási Kutatási 
Centrum által megvalósított kutatási projektről (MTA 
TK SZI Mobilitási Centrum 2018).
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beszélgetések a fenti strukturált interjúkkal kb. 
azonos ideig tartottak (ált. kb. 40 percig), azonban 
különbségként elmondható, hogy a kötetlen beszél-
getésekkor a beszélgetőtársak legtöbbször nem já-
rultak hozzá a felvétel készítéséhez, csak jegyzeteket 
készíthettem. Minden interjú/beszélgetés-alanyom 
véleményét és meglátását a korábbi kutatásokkal, il-
letve a teoretikus szakirodalommal összevetve igye-
keztem elemezni, hogy a személyes és pillanatnyi 
álláspont befolyásoló erejét ki tudjam szűrni.

A kutatás célja megvizsgálni, hogy vajon mik 
azok az elsősorban kulturális intézmények, illetve 
aktorok, amelyek az összetettség ellenére egységet 
próbálnak formálni a településen, milyen értékek és 
identitások kialakítása mentén tudják a helyi ösz-
szetartozás reprezentációját megteremteni. A teljes 
körű lokális integrációs mechanizmusok felfejtésé-
vel megkíséreltem a zsámbéki „társadalmat összetar-
tó, a társadalmi szereplők együttműködését kiváltó 
és motiváló vagy azzal ellentétben ható jelenségek, 
mechanizmusok[at] […] egyéni, intézményi és 
kapcsolati szinten is” (Kovách és társai 2017:25) 
megvizsgálni. Kovách és kollégái lokálisan integrál-
taknak nevezik a társadalom azon csoportját, mely a 
felmérések alapján olyan tulajdonságokkal bír (má-
sok mellett kiemelkedő civil és politikai aktivitás, 
gazdag kapcsolati rendszer és magas intézményi bi-
zalom), mely egy adott közösségben irányító, adott 
esetben összetartó szerepet implikál (Kovách 2017). 
A jelen mikro-kutatás tárgya ennek az integráló 
elitnek azonosítása és elemzése Zsámbékon, bele-
értve szerepük fenntarthatóságának vizsgálatát is.

Zsámbék 2018–2019-ben

1. Gazdaság 

Zsámbék területén túlnyomórészt egy-két 
emeletes önálló kerttel rendelkező családi házak 
találhatók. A kertekben egyéni használatra vagy 
kistermelői szinten zajlik a növénytermesztés. 
Emellett a háztáji tartása szintén élő gyakorlat, és 
ezek egymás közti forgalma kapcsolati és gazda-
sági hálózatot is kialakít a városban. Megfigyel-
hető továbbá az 1980-as évektől kialakuló (Beré-
nyi 1981), mára halványuló gyakorlat (Szebényi 
2016), a hétvégi használatra berendezkedett zárt-
kertes csak kiszolgáló épülettel rendelkező főként 
gyümölcsösök nyomai a városi szerkezeten. Fontos 
kiemelni, hogy nemcsak a telekkijárók közössége 
halványodott el a mai zsámbéki társadalomban, 

de egyre nagyobb arányban vannak, akik bár gaz-
dasági szempontból már nem tudnák megtartani 
az önálló házukat, azonban a saját háztáji vagy 
kertgazdálkodásukat nem akarják feladni. Az ilyen 
típusú „bevétel-hiány, de lakóhely-többlet” hely-
zetre jelentett megoldást a korábban a városban 
működő főiskola következtében létező albérlet-ke-
reslet, illetve a falusi turizmus keretében megvaló-
sított lakhely-kiadás lehetősége. Azonban a mára 
megváltozott jogi rendszer (2009-ben eltörölték e 
szálláshely-szolgáltatás adómentességét) és a városi 
rang elnyerése (ugyanebben az évben) miatt ez a 
lehetőség nem él.

Városi szinten gazdasági tényezők tehát a me-
zőgazdaság helyett az ipari szereplők lehetnének. 
Erre utalhat a városvezetés dokumentumaiban és 
az interjúk során is negatívumként megnevezett 
közlekedési tényezők: a városképet és lehetősége-
ket nagyban meghatározó átmenő főutak (101., 
102., 104. és 105. számú összekötő), illetve az 
M1-es autópálya közelsége. Ez a probléma már 
a 2010-es városfejlesztési tervben is megjelenik 
a nagyarányú szállítóközlekedés kedvezőtlen ha-
tásával, a lakosságra és a főút menti épületekre 
gyakorolt befolyásával, nem beszélve a levegő-
szennyezésről. Míg a városvezetést és a lakosságot 
aggodalommal terheli, a mindenkori város határá-
ban elhelyezkedő „ipari központ” számára az agg-
lomerációban is hasznos szempontok lehetnek a 
meglévő közlekedési lehetőségek. Számos nagyobb 
gyárat találunk a város szélén (is) (pl. a Ziegler- és 
a Medicontour Kft., Wavin Hungary Kft., Alex 
Fémbútor Kft., PEMÜ Műanyagipari Zrt.). Ezek 
a „nagyüzemek” viszonylag állandó, de távoli je-
lenlétet képviselnek, a főváros közelsége miatt 
nem generáló tényezők a mobilitás-vizsgálatban. 
A város társadalmát alakító aktorok lehetnének 
az itt működő gazdasági szereplők, akik mind a 
helyieknek biztosítanak munkát, mind a környe-
ző területekről vonzanak ide dolgozó tömegeket. 
Emellett megkeresések esetén támogatást adnak a 
kulturális intézményeknek, az adózáson keresztül 
is támogatják a várost, de ennél szorosabb együtt-
működés nem tapasztalható. Erre jó példa, hogy a 
városfejlesztési célokról szóló társadalmi egyeztető 
tárgyalásokon nem tekintették ezt a csoportot ki-
emelt célközönségnek, csupán tájékoztató jellegű 
megbeszélés valósult meg velük.7

Azonban érdekes jelenség, hogy 2007-es adatok 
szerint közel egyenlő arányú volt az egyéni vállalko-
zók (150) és a jogi személyiségű vállalkozások száma 

7 A város főépítészével folytatott interjú alapján.



40 Kultúra és Közösség

Városok, közösségek, integrációk

(125).8 2014-es adatok szerint 155 a regisztrált gaz-
dasági vállalkozások száma 1000 főre vonatkoztatva 
(Országos Területfejlesztési és Területrendezési In-
formációs Rendszer vonatkozó adatai 2019). A la-
kónépesség száma annak az évnek a közepén a KSH 
adatai szerint meghaladta az 5230 főt (KSH 2019). 
Bár az elmúlt évek meghatározó gazdasági változá-
sai és eseményei nyilvánvalóan befolyásolták Zsám-
bék működését, a felmérések alapján még mindig 
él a köztudatban az a benyomás, hogy sok helyi, 
kisléptékű vállalkozás üzemel a városban.9 Ennek 
oka lehet az is, hogy ezek a gazdasági egységek in-
tenzívebb kapcsolatot ápolnak a várossal, rendsze-
resen részt vesznek egy-egy szervezet, vagy a város 
egészének működésében, például a közterek éven-
kénti virágosításával, a szeptemberi szüreti fesztivál 
lovas programpontjának biztosításával, vagy a helyi 
futballklub, az önkéntes tűzoltó szervezet éppen 
aktuális fejlesztésével. Ezek az elsősorban kulturális 
és szociális együttműködések a Pataki által is meg-
fogalmazott közösségteremtő erővel Zsámbék lakó-
közösségéhez kötik ezeket a gazdasági egységeket 
és képviselőiket (1997). Ezt az összekapcsolódást 
megerősíti az interjú-alanyok véleménye, miszerint 
ezek az együttműködések egyrészt saját elhatározás-
ból, másrészt személyi kapcsolatokon alapuló, sze-
mélyes megkeresésekkel valósulnak meg.

A kapcsolat fordított irányban, azaz a városve-
zetés felől is szorgalmazott, a központilag megha-
tározott partnerségi szabályzat alapján10 történik, 
például az orvosi rendelő vagy a művelődési ház 
felújításakor. Mások mellett a 2017-es „a település-
fejlesztéssel; településrendezéssel és településkép-ér-
vényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályai” meghatározzák, hogy:

Zsámbék város önkormányzata együttmű-
ködhet: a) a város közigazgatási területén állandó 
lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantu-
lajdonnal rendelkező természetes személyek[kel], 
b) Zsámbék Városban székhellyel rendelkező 

8 2010-es városfejlesztési terv alapján (Zsámbék 2010).
9 Mindezt számos interjúalanyom is megemlítette.
10 „az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének első for-
dulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva – figyelemmel a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 
(XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is” (Kor-
mány 2017).

civil szervezetek[kel], d) azon környezetvédelmi 
érdekek képviseletére létrehozott egyesületek[kel], 
szervezetek[kel], amelyeknek működése vagy tevé-
kenysége a kerület közigazgatási területére terjed ki, 
e) a városban székhellyel, telephellyel rendelkező 
gazdálkodó szervezetek[kel], f ) a városban székhely-
lyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek[kel]. 
(Zsámbék 2017)

Zsámbék igyekszik környéki központtá válni 
a kiemelkedően sikeres járási központ mellett,11 
a környéki Zsámbék medencei12 együttműködé-
sekben próbál meghatározó szerepet betölteni. A 
kutatás idején új tervként fogalmazódott meg egy 
innovatív park létesítése, mely környezetkímélő 
gazdasági tevékenységet folytatna, és az oktatás 
szerepét növelné, illetve hozná vissza. Ez utóbbi 
(Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2018) 
nemcsak a regionális vezető szerep megerősítése és 
az alvóváros státusz ellenpontozására, hanem a la-
kosságszám állandóvá vagy növekvővé alakítása ér-
dekében is fontos cél.

2. Társadalom – politika 

Statisztikai adatok alapján a város lakossági 
számaránya az elmúlt években állandónak mutat-
kozott (KSH 2019), mely nemcsak a születés és 
halálozás közel kiegyenlítődött arányával magyaráz-
ható, hanem azzal is, hogy a beköltözők és az el- 
vagy bizonyos esetekben visszaköltözöttek száma is 
kiegyenlítődött. Ez nem volt mindig így. A telepü-
lés történetében szinte folyamatosnak tekinthető a 
társadalmi összetétel változása a fluktuáció miatt, 
melynek hatása a társadalmi kapcsolatban és a város 
szerkezetén is megmutatkozik.

Az 1970-es évektől légvédelmi rakétabázis és 
laktanya működött a településen, amelyhez tiszti 
lakótelep is épült a családok számára, mint példá-
ul a mai Józsefvárosi lakótelep. Mind a mai napig 
főként ezek a területek alkotják a különösen kis-
számú, többlakásos házak csoportját egész Zsám-
bék területén. Mindez mára „szociális probléma” 
is lett, hiszen van egy markáns igény ilyen, kisebb 

11 Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési In-
formációs Rendszer, budapestkornyeke.hu adatait közli az 
alábbi hírportál: Varkapu.info 2018.

12 A Zsámbéki-medence nemcsak földrajzi fogalom 
és számos szerveződés alapja (mint például a zsámbéki-
medencei polgármesterek éves találkozója), hanem önálló 
médiával rendelkező kistérség: Zsámbéki-medence Regi-
onális Hírmagazin 2019.



41IV. folyam XI. évfolyam 2020/II. szám

Harlov-Csortán Melinda 
Kulturális közösségi identitásteremtés Zsámbékon

léptékű lakhatási formára. Számos interjú-alany ki-
emelte, hogy a családi házból és fészekből kirepülő 
fiatal felnőtt, az elvált középkorú, vagy gyermekét 
egyedül nevelő, de gyerekének friss levegőt biztosí-
tani vágyó szülő, a házat már fenntartani nem tudó 
idősebb generáció, vagy munka miatt Zsámbékra 
kötődő munkavállaló mind-mind azt a csoportot 
alkotja, mely többlakásos házak építését igényli. 
Erre javasolta megoldásként a főépítész és a helyi 
önkormányzat egy „újfajta épülettípus bevezetését” 
például a Mányi út mentén, mely kicsi alapterületű 
lakásokból állna az emeleten, és bolthelyiséggel ren-
delkezne a földszinten.

A rendszerváltáskor itt telket kapó erdélyi kö-
zösség (M. K. 1989) szintén egy jelentősebb társa-
dalmi egységet alkot. Ez a csoport saját (újépítésű), 
nem teljesen azonos házakat épített egymás szom-
szédságában. A mai napig elég szoros és összetartó 
csoportot alkotnak, azonban egy teljes generációnyi 
időszak számos tagot integrált a „zsámbéki kör-
forgásba”. Ehhez sok természetes folyamat járult 
hozzá, életszakaszok változása (nyugdíjazás, család-
alapítás), és a közszolgáltatások igénybevételekor 
kialakult kapcsolatok.

Újabb bevándorlási hullámo(ka)t jelölnek a 
város lakóparkjai, illetve a Kálvária-hegy felparcel-
lázásakor kialakított új telkek. Zsámbék mindkét 
lakóparkját (a Mányi út, illetve a Határ út mentit) 
a jelenlegi főépítész tervezte, akinek az egységes, 
kisléptékű és közösség-orientált tervezési elvek jel-
lemzik minden Pest környéki munkáját. Az Angyal-
árok lakópark kifejezetten kis lakásegységeket jelent 
minimális kerttel, elsősorban kisgyerekes, illetve 
fiatal felnőttek számára (Zsámbéki Polgár 2015). A 
kutatás során kiderült, hogy a viszonylag fiatal lakó-
parkban már most tapasztalható fluktuáció, mely-
nek egyik oka éppen a lakóterek „kinövése” volt. A 
zsámbéki lakóparki házak vagy házrészek viszony-
lag magas áron kerültek eladásra, így azokat egy 
meghatározott réteg lakja. Nagyobb arányban van 
köztük a fiatal család, pesti munkahellyel. Jellem-
zően ők mint új lakók és erős fővárosi kötődéssel 
rendelkezők kevésbé vesznek részt a város kulturális 
életében, hacsak nem a gyermeke(ke)n keresztül, el-
lenben az őket is érintő közügyekben hangsúlyosan 
véleményt nem nyilvánítanak.

Részben a helyszín adottsága miatt már sokkal 
kevésbé mutatja a város többi részét jellemző egy-
séges arculatot a Kálvária-dombi terület. Az állan-
dó panorámával bíró telkek tulajdonosai, illetve 
a kisebb alapterületű parcellákon építkezők, bár 
némi eltéréssel, alapvetően a kimagaslóan jó anyagi 

helyzetben lévő lakosokat csábították Zsámbékra. A  
saját  tervezésű házak és medencék lehetőségével ezt 
a fajta gazdasági kiemelkedésüket megjelenésben is 
nagyobb szabadsággal tudták kifejezni.

Bár ez a rövid áttekintés ellentétes képet sugall, 
érdekes megfigyelni, hogy a 2007-es jelentések 
szerint Zsámbék még azoknak a településeknek a 
csoportjába tartozott, amelyek „rendkívül komoly 
szociális problémákkal szembesülnek, jelentős a 
munkaerőpiacról tartósan kiszorultak, nagycsalá-
dosok, tartós és mély szegénységben élők” száma 
és aránya (MTA Regionális Kutatások Központja 
Térségfejlesztési Kutatások Osztálya 2007). Sőt, 
mi több, komoly városfejlesztési hiányosságokról, 
elmaradottságokról tesz tanúbizonyságot az akkori 
tervezett és szükséges fejlesztések listája (ld. Mel-
léklet 2). Ezekkel az adatokkal ellentétben a meg-
kérdezettek egyöntetűen állították, hogy jelenleg 
nincs Zsámbéknak olyan része, mely bármilyen 
szempontból is „veszélyesnek” azonosítanának. Eh-
hez hozzátartozik az a lakossági benyomás is, hogy 
Zsámbékon nagyon alacsony százalékban van-
nak szegény személyek, a közmunkaprogramban 
résztvevők megítélésük szerint „egy tucatnál nem 
lehetnek többen”. A statisztikai adatok hasonló 
eredményeket támasztanak alá, egy 2018. évi, nyári 
felmérés szerint 72 fő volt nyilvántartott álláskereső 
státuszban a településen (Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgáltató 2018). A szegénység hiányához vagy 
köztéri alulreprezentálásához az is hozzájárul, hogy 
mind az önkormányzat üzemeltet szociális lakáso-
kat, és él a közmunkaprogrammal, mind pedig a 
városban működő felekezeti szervek is nagymér-
tékben hozzájárulnak a szociális egyenlőtlenségek 
kezeléséhez.

A fentebb vázolt pozitív közmegítélés és a fejlő-
dő város benyomása összefüggésben állhat a város-
vezetés stabilitásával és „állandóságával”. A jelenlegi 
városvezetés élén Horváth László, Zsámbék szülötte 
és a Fidesz politikusa áll, akit 2015-ben másodszor 
választottak polgármesternek, azt megelőzően pe-
dig alpolgármesteri pozíciót töltött be. Jelentékeny 
ellenzék nincs a városban, és a polgármester mind 
a jelen kutatásban, mind a médiában többször nyi-
latkozott arról, hogy nem kíván országos pozíciót 
betölteni. A polgármester kiemelten figyel arra, 
hogy a városban élők minél nagyobb arányával 
személyes kapcsolatot ápoljon, például a heti piac 
rendszeres látogatásával, vagy a város zárt facebook-
csoportjának aktív használatával. Ezt a fajta közvet-
lenséget interjúalanyaim mindegyike megerősítette, 
mely kapcsolható a közösségi identitást sok elemző 
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(Melucci 1995) által jellemzett közös élmény, illetve 
közös intézményhez tartozás megélésének tapaszta-
latához. Szintén ehhez köthető az a megfigyelés is, 
hogy sokan elzárkóztak bármilyen kritika megfo-
galmazásától a helyi városvezetéssel kapcsolatban.

 

3. Kultúra – érték 

Zsámbék és az egykori premontrei templom 
maradványainak összekapcsolódása, valamint a 
települést egykoron jellemző, uralkodóan sváb 
közösség múltja vitathatatlan a mai városban is. 
A történelmi múlthoz való viszony az emberek 
megítélése kapcsán is megfigyelhető az őslakos-
gyüttment-gyüttmaradt (Farkas 2018)13 (ez utóbbi 
egy interjú alany megfogalmazása szerint az, aki-
nek „már van halottja a temetőben”)14 szemlélet 
máig azonosítható jelenlétében, bár messze nem 
olyan erősen, és inkább egyéni esetekhez vagy sze-
mélyekhez kapcsolódva. A városvezetés képviselői 
például hangsúlyozták ennek a csoportosításnak a 
meghaladottságát, míg a közösségi intézményekben 
dolgozók még mindig relevánsnak tartják ezeket a 
kategóriákat („idejönnek, és mindent jobban tud-
nak, meg akarják mondani, mi legyen”). Zsámbék 
közösségéhez való tartozásnak a megítélése, és így 
Assmann megfogalmazása szerint a közösségi iden-
titás is megalkotott és változó, illetve változtatható.

Ahogy György és Spicer kiemeli a társadalmi 
gyakorlat szerepét a közösségi összetartozás meg-
erősítésében, a zsámbéki kulturális életben, annak 
rendezvényein való szerepvállalás szintén társa-
dalomalakító tényező. A „gyüttmentek” illetve a 
„gyüttmaradtak” csoportja felosztható a város éle-
tébe már bekapcsolódó nyugdíjassá vagy családossá 
vált betelepülők, a félig (általában csak a gyesen/
gyeden maradt szülőn keresztül) kötődő kisgyere-
kes családok, a kiköltözött dolgozó korúak rétegé-
nek azon csoportja, aki a város körforgásának része-
se kíván lenni, és aktívan keresi a kapcsolatot, illetve 
a „táskások”, akik csak aludni járnak Zsámbékra. 
Ez utóbbi csoport az agglomerációs elhelyezkedés 
miatt nagy arányban van jelen a településen. A 
fővárosba ingázó tanulók és dolgozók beszámolói 
alapján a helyi össztársadalom legalább egyharma-
dát alkotják, és így Zsámbék alvóváros jellegét se-
gíthetik elő.

13 A nagyobb településről beköltözők és a helyiek el-
lentétéről ír Farkas Judit is az ökofalukat vizsgáló munká-
iban (Farkas 2018).
14 Részlet a művelődési ház vezetőjével való interjúból.

Ezt erősíti, hogy a viszonylag nagy kiterjedésű 
település nem rendelkezik belső tömegközlekedés-
sel, se a fővárossal vagy a környező településekkel 
összekapcsoló kötött pályás közlekedési lehetőség-
gel. Ugyanakkor az átmenő (kamion) forgalom in-
tenzitása miatt például a biciklihasználat sem any-
nyira jellemző, illetve lehetséges. Mindezek miatt 
szinte kizárólagos lehetőség az autó használata mind 
a Zsámbékon belüli és azon kívüli úti cél elérésére.15 
Az interjú-alanyok megfigyelését támasztják alá a 
hivatalos adatok is, miszerint Zsámbékon 2005 és 
2015 között több mint 50-nel nőtt a személygép-
kocsik száma 1000 főre vonatkoztatva (Országos 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs 
Rendszer 2019).

A város, mely az országban elsőként jutott a vi-
lághálóhoz már a 2000-es évek legelején (Zsámbéki-
medence Regionális Hírmagazin 2001) önálló zárt 
facebook-csoporttal rendelkezik, aminek szinte a 
teljes lakosság aktív tagja, és így egy újabb összekötő 
kommunikációs csatornát jelent (Kapitány – Kapi-
tány 2012). A jelen vizsgálatból kiderült az is, hogy 
az ingázó, fiatal családos, frissen betelepült közös-
ség igényének megjelenítését elsősorban a telepü-
lés zárt közösségi oldalának elektronikus fórumain 
valósítják meg. Ugyanis például a lakossági fórum 
olyan időpontban került megrendezésre, amikorra 
a munkaidő után még nem ér vissza a fővárosból 
ingázó dolgozó. Emellett jelentős a nemrégiben 
megújult városi újság, a Zsámbéki Polgár, mely sze-
mélyközpontú és a helyi hírekre koncentráló, apo-
litikus médium.16 A civil szervezetek jelenthetnek 
még integrációs erőt, hiszen különböző célok és te-
vékenységek alapján tudnak közösségeket formálni. 
Hatásukat nehéz dekódolni, de maga a tény, hogy 
egy alig 5,5 ezres lélekszámú településen közel 40 
civil szervezet működik, sokat jelent (ld. Melléklet 
1). Emellett jelentős az egyre gyarapodó és növekvő 
részvétellel bíró városi rendezvények száma, melyek 
a szüreti báltól a bodzafesztiválig változatos képet 
mutatnak, és mindegyiküket hangsúlyosan a he-
lyi szervezés és/vagy aktív részvétel (például a civil 
szervezeteken keresztül), valamint az elsősorban 
lokális célokra és közönségre fókuszáltság jellemez. 
Mindezek szemléletesen mutatják a kulturális ala-
pon szerveződő csoportok társadalmi gyakorlattal 
megerősített összetartó erejét (Calhoun 1991).

15 A település katolikus plébánosával tartott beszélge-
tés alapján.
16 A főszerkesztővel készített interjú alapján (is).
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Lokálisan integráló aktorok és intézmények

A közösségi identitás és a település lakóinak 
mentális térképe nagyon sokféle csoportosítást mu-
tat az egyéni élethelyzet, foglalkozás és körülmé-
nyek alapján. Általánosan elmondható, hogy bár a 
település már egy évtizede városi rangra emelkedett, 
az interjú-alanyok többsége a mai napig falunak 
hívja a települést. A személyes kapcsolatok ereje 
és az ismeretségek közvetlen, többelemű, összetett 
jellege a különböző integrációs ágensek által szin-
te minden szinten megfigyelhető. A kulturális és 
civil szervezetek vezetői egyaránt kihangsúlyozták 
a direkt kommunikáció súlyát olyan hivatalos al-
kalmakkor is, mint a támogatással kapcsolatos vagy 
együttműködést kezdeményező megkeresések. Az 
interjúk alapján elmondható, hogy mások mellett 
a kisszámú oktatási intézmény (túljelentkezés van 
különösen a bölcsődében és óvodában) és kiszolgáló 
egység (szakrendelők) hiánya, valamint a kizárólag 
távolsági buszközlekedés miatti elzártság is erősíti a 
város falusias jellegét. Az alábbiakban ennek az erős 
összetartozás benyomásának kialakítóit, a lokálisan 
integráló aktorokat és intézményeket elemzem.

1. Városvezetés és intézményei 

Az eddigi elemzés is jól mutatja a városvezetés 
lokálisan integráló szerepét. Az önkormányzati te-
vékenységeken túl a várostervezési hosszú távú ter-
vek kifejezik a helyi integrációs törekvéseket. Mind-
emellett az önkormányzati működtetésű szociális, 
oktatási és kulturális intézmények hasonló szereppel 
tevékenykednek a városban. A kulturális funkciókat 
elsősorban a „Zsámbéki Közművelődési Intézet és 
Könyvtár [látja el, mely] egy összevont kulturális és 
közművelődési szervezet, a várossá váláskor a tör-
vényi előírásoknak megfelelően alakult ki, és jelen-
leg öt egységből áll: a művelődési ház, a könyvtár, 
a romtemplom, a lámpamúzeum és a Szent Ven-
del domborműves népi lakóház” (MiZsambekunk 
2019). Az így kibővült intézményrendszernek bár a 
minimális személyi állomány és financiális lehetőség 
miatt sok akadállyal kell szembenéznie, ugyanakkor 
lehetősége is nyílik programjait nagyobb létszámú 
és feltehetőleg szélesebb rétegnek eljuttatni az egyes 
intézményi részek közönségének összeadódásával. 
Az intézmény vezetőjével készített interjú alapján 
is megállapítható, hogy az intézmény elsősorban 
közösségformáló szerepet kíván betölteni (ld. Pa-
taki 1997). Nem tud, és nem is akar konkurálni 

a főváros nyújtotta kulturális lehetőségekkel, helyi 
szinten kívánja sikeresen megszervezni programja-
it. Ezért hangsúlyt fektet a helyi civil szervezetekre, 
helyet biztosít a különböző egységeiben találkozók 
megszervezésére, kiállítások, előadások, beszámo-
lók megtartására. Így próbál részt venni a közösségi 
identitás kialakításában, illetve megerősítésében, 
közös helyszínt és intézményt biztosítva mindenki-
nek (Snow 2001).

A. Gazdaság

A város települési terveinek középpontjában a 
közösségi terek kialakítása és a város egységeinek 
revitalizációja áll, melynek társadalom-integrá-
ló hatása kiemelkedő lehet. Ehhez kapcsolható a 
zsámbéki vezetés következő célfeladata: a kulturális 
értékek megerősítése, valamint a romtemplom és 
környezetének minden szempontból megfelelő és 
eredményes megerősítése. A romtemplom, mely a 
13. században épült, és 1889-es páratlan megoldású 
állagmegőrző gyakorlat után nem véletlenül a ma-
gyarországi műemlékvédelem méltán legnagyobb 
büszkesége, turisztikai látványosság. Azonban a 
romtemplom állagmegőrzése komoly költséggel jár, 
melyet az üzemeltető városvezetés nem tud magára 
vállalni, és így veszélybe kerülhet. Mégis a feladat 
nagy jelentőségű, hiszen a nagyon rossz állapotban 
lévő „régi templom” szimbolikus szerepű. „Minden 
zsámbéki retinájába égett a romtemplom képe” – 
ahogy egyik interjúalany fogalmazott az épület fon-
tosságáról és jelentékenységéről.

 A templom a helyi premontrei rend tagjai szá-
mára is kiemelkedő, azonban fontos megjegyezni, 
hogy ennek a szerepvállalásnak nem jogi alapja 
van, sokkal inkább történeti és számos rendtag fo-
gadalma általi kötődést jelent (Koós Hutás 2017). 
A több mint egy évszázada műemléki státuszú 
templom sorsáról megoldást keresők közt a helyi 
vezetőség és a vallási képviselők mellett a műem-
lékvédelem szakemberei is szerepelnek. 2016-ban a 
magyarországi ICOMOS-szal, az UNESCO Világ-
örökségi Szervezetének műemlékekkel foglalkozó 
szakmai tanácsadó szervének helyi képviseletével 
együtt szerveztek konferenciát, ahol elsősorban 
épületi és műemléki szempontok megvitatása tör-
tént. Azonban még ez a fókuszált beszélgetés sem 
vezetett eredményre a védelem szükségességének 
megállapításán kívül (Építészfórum 2017).

A folyamatot tovább vitte a helyi vezetőség: 
2017-ben turisztikai és városgazdasági szempontból 
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keresett választ a kérdésre meghívott szakértőkkel, 
azonban itt sem született biztos recept (Zsámbék 
2017). A műemlék rossz állapotát, kulturális és 
turisztikai kihasználatlanságát, a közvetlen környe-
zetének nem megfelelő helyzetét egyaránt meg kí-
vánják oldani, melyet a városvezetés tulajdonhiánya 
a helyszínen, a romtemplom melletti temető és az 
ott élők eltérő igényei (csend és háztáji gazdaságuk 
megtartása egy turisztikai célpont kialakításával 
szemben) nehezítik.17 Ez alapján is jól látható, hogy 
a romtemplom helyzete és jövője tekinthető egy 
olyan projektnek, mely a helyi társadalom integ-
ráltságában szerepet játszhat, fontos aktorok koope-
rációját feltételezi, és így számos konfliktus forrását 
is adhatja. A konfliktust a kutatás ideje alatt a két 
– bár nagyszabású, mégis eredménytelen – (egyez-
tető) konferencia és a projekt folyamatos elnapo-
lása mutatja. Feltételezhetően a helyzet kiéleződhet 
majd a lokálisan is jelen lévő premontrei szerzetes-
rend alapításának évfordulójakor, 2021-ben. Ezt a 
feltételezést támasztja alá az is, hogy a premontreiek 
weboldalának Jubileum-részének első alcíme: épít-
kezések (Premontreiek.hu 2018). A romtemplom 
tehát, mint a múltat és a jelent összekapcsoló loká-
lis, ugyanakkor országos szinten is jelentős, auten-
tikus érték, méltán feltételezhető, hogy a közössé-
gi identitás egyik bástyáját alkotja (Bruckmeier és 
Tovey 2008), ahogy ezt a megkérdezett interjúala-
nyok válaszai is egyértelműen jelezték.18

B. Társadalom – politika 

Érdemes kiemelni, hogy a személyes kapcsola-
ti rendszer fontossága és annak tudatos ápolása a 
városvezetést is jellemzi, pozíciójuk, információ-
gazdagságuk és lehetőségeik mellett ez is meghatá-
rozza hatékonyságukat. A városi vezetés képviselői 
további szervezetek és csoportosulások vezetőségi 
tagjaiként ezt a fajta közvetlen, személyi kapcsola-
tot, a „mindenki mindenkit ismer” érzést erősítik. 
Például a polgármester mások mellett elnökségi tag-
ja a Nebuló Alapítványnak, a Zsámbéki Városőrség 
és Polgárőr Egyesületnek, aktív szerepet vállal a 
Zsámbéki Sportklub életében és tanulmányai kap-
csán is szívén viseli a város katonai múltját ápoló 

17 A Zsámbék 2030 és a településfejlesztési koncepció 
és a főépítésszel készített interjú alapján.
18 Az alábbi kérdésekre adott felsorolás első három 
elemének tagja volt minden esetben a romtemplom: Ho-
gyan definiálná a várost? Milyen sajátosságai vannak a 
zsámbéki életnek?/ Mitől különleges Zsámbék?

rendezvények és intézmények működését (Youtube 
2019). A városvezetés mellett megfigyelhető egy 
erős önszerveződő zárt csoportosulás, mely alapve-
tően a város részbeni közös irányítását, felügyeletét 
valósítja meg. Tagjai közt minden esetben megtalál-
juk a polgármestert vagy a városvezetés más tagját. 
Mások mellett a helyi polgárőrség, az önkéntes tűz-
oltóság is ezt a belső összekötő szerkezetet alakítja 
ki, melyben a tagok felelősségteljes szerepet kapnak 
a közösség életében.

Az interjúk során és korábbi média-megjelené-
sekben is szerepel, hogy a polgármester gyakorló 
katolikus vallású, míg az alpolgármester a refor-
mátus közösség tagja, így teremtődik meg a város-
vezetés és a helyi felekezetek közötti kapcsolat. Az 
interjúk19 folyamán kiderült, hogy a polgármester 
sok esetben kikéri a helyi plébános véleményét, 
aki elsősorban építészmérnöki végzettsége, és több 
mint két évtizedes helyi szolgálata folytán tud haté-
kony segítséget nyújtani. Az interjúkból az is kide-
rült, hogy a kapcsolat kölcsönös, hiszen a plébános 
is szoros kapcsolatot ápol a városvezetéssel, így a 
polgármesterrel is, közvetlenül kifejezve meglátása-
it egy-egy a várost érintő kérdésben. A református 
felekezet vezetője hasonlóan hosszú ideje áll a kö-
zössége élén.

C. Kultúra – érték

A város oktatási, szociális és kulturális intézmé-
nyeinek képviselőivel készített interjúkból is világo-
san megfogalmazódik az a szemlélet, hogy a város 
integráltságának egyik meghatározó ereje függ a 
kisgyerekek, illetve a kisgyerekes szülők eredményes 
megszólításától. Sőt, a gyermek gimnáziumba kerü-
lése egy komoly vízválasztó lehet, amikor a főváros-
ból kiköltözöttek a hosszadalmas ingázás csökken-
tése érdekében visszaköltöznek. Különösen ezeknél 
az eseteknél azonosítható a helyi kulturális és egyéb 
intézmények, valamint az általuk biztosított érték, 
közösség és elfoglaltság megtartó ereje.  Egy interjú-
alanyom, akinek gyermeke már az általános iskola 
felső tagozatába jár, még mindig elmegy a minden 
évben megrendezésre kerülő óvodai bálba, mert 
meglátása szerint ott vannak olyan szellemiségű fi-
atal felnőttek, akik társaságát ő tudatosan keresi, és 
amilyen körbe tartozni akar.

Érdekes példaként megemlítendő a helyi ön-
kéntes tűzoltó egylet, amelynek ifjúsági program-
ja, és az általuk nyújtott szolgáltatás jellege miatt 

19 Mindkét fél (plébános és polgármester) esetében.
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is éppen ezt a „veszélyeztetett, eltávolodó” réteget 
foghatja meg. Az ifi-csoportba körülbelül 10 éves 
kortól lehet csatlakozni. Kéthetente vannak fog-
lalkozások hétvégén, amely jól mutatja, hogy ez a 
csoport nagyfokú elköteleződést vár el a tagoktól. 
A szervezet részt vesz szinte minden városi progra-
mon, akár passzívan, a rendezvény biztosításakor a 
jelenléttel (például a templomhegy futáskor), akár 
aktívan (például önálló szekéren a szüreti felvonu-
láson). Mindemellett az egylet önálló programokat 
is rendez a szakmai kollégáknak és a nagyközön-
ségnek egyaránt, mely nemcsak a saját kiállító te-
rükben és személyes vezetéssel biztosított, hanem a 
nyílt napon is, mely sokkal inkább a gyakorlat be-
mutatására, az eszközállomány kipróbálhatóságára 
helyezi a hangsúlyt.

Az interjúkból az is kiderült, hogy a korábbi 
nagy volumenű fesztiválok sikerét (például a zsám-
béki színházi napok vagy a jazzfesztivál) az is biz-
tosította, hogy egy-egy helyi lakos kapcsolataival 
és lehetőségeivel segített a szervezésben. Érdemes 
megemlíteni, hogy ezekre a rendezvényekre akkor 
túlnyomó részt nem a helyi vagy környéki, hanem 
a budapestiek látogattak el. Az egy-egy személyhez 
kötődően és személyes kapcsolati rendszeren ke-
resztül megvalósuló szervezés ma is jellemző, pél-
dául az átalakuló Zsámbéki Színházi Bázis kapcsán 
(Zsámbékiszinház.hu 2019).

2. Egyházak és intézményeik 

Zsámbékon jelenleg két egyház tevékenykedik. 
A római katolikus egyházat a premontrei rend férfi 
és női ága képviseli a városban. A Premontrei Női 
Kanonokrend 1989 óta és a kutatás ideje alatt az or-
szágban kizárólagosan Zsámbékon működött nyolc 
nővérrel. A templomi szolgálat mellett a hitoktatás 
és három szociális indíttatású intézmény működ-
tetése és fenntartása kapcsolódik a nevükhöz: a 
Szent Norbert Karitatív Alapítvány, a Premontrei 
Napköziotthon, valamint a Zsámbéki Premontrei 
Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. 
A rend férfi ága szintén jelen van a város életében. 
1989-ben a Premontrei Rend generális apátjának 
kezdeményezésére ismét visszaállt az önálló Gödöl-
lői Premontrei Perjelség, amely egy évvel később 
átvette a zsámbéki plébániát a rend ősi monostora 
(a romtemplom) mellett, és ez egyben a közösség 
domus dependense (függő-háza) lett. Zsámbékon 
és környékén a premontrei atyák (hárman) első-
sorban plébániai munkát végeznek, de mellette 

Zsámbékon még egy rendi iskolát is fenntartanak 
(Premontrei.hu 2019).

Bár feltételezhető, hogy reformátusok már 
korábban is éltek Zsámbékon, a gyülekezet 1947-
ben alakult, elsősorban „a kollektív büntetés esz-
közeként, a Felvidékről, főleg Nemeskisorosziból, 
áttelepített református családokból” (T. Németh 
2011). A kezdeti időszak sok nehézséget foglalt 
magában, a hívők lélekszámának alacsony mérté-
két jelentősen csak az erdélyi kolónia letelepedése 
tudta megváltoztatni az ezredforduló környékén. 
Azonban zsámbéki református anyaegyházközség 
csupán 2011 óta létezik, korábban leány-, társ- és 
missziói egyházközségként működött ez a feleke-
zet. Jelenlegi lelkipásztora Matyó Lajos, 2003 óta 
szolgál a városban (T. Németh 2011). Mindezek 
mellett történelmi adatokból tudjuk, hogy Zsám-
bék jelentős zsidó felekezettel is rendelkezett, de 
mára nincs önálló intézményük. A városban élő 
görögkatolikus hívek számára a katolikus plébá-
niatemplomban biztosítanak rendszeresen isten-
tiszteletet, a budaörsi Szent Demeter Egyházköz-
ség atyáinak celebrálásával.

A. Gazdaság

A vallás fizikális jelenléte nemcsak a város szim-
bólumát adó romtemplom miatt fontos, hanem 
azért is, mert Zsámbék a Mária út zarándok vonal 
része, így (legalábbis elméletben) állandó vallá-
si turizmus célállomását is jelentheti. A katolikus 
egyház saját építésszel dolgoztat, területén, például 
a temetőben, önálló döntéshozónak mutatkozik.20 
Az építkezések nagyon jelentős állami támoga-
tásban részesültek még a 2012-es problémákat 
követően is (Albert 2012). Ezeket a sok esetben 
monumentális mértékű építkezéseket negatívan, 
városidegennek ítélik meg a helyi társadalom egyes 
csoportjai. A katolikus egyházzal kapcsolatos legér-
zékenyebb pont mégis talán a főiskola leégése után, 
annak áthelyeztetése volt. A helyiek értelmezése 
szerint hirtelen döntés alapján történt, az épület, 
illetve ezáltal „a város meglopásával járt annak tel-
jes kipakolása”. 

A Premontrei Női Kanonokrend nevéhez 
köthető a Zsámbékon működő alapítvány és a 
napköziotthon, mely 1993-ban alakult a helyi sze-
gény családok megsegítésére. Mára az étel és ruha 
biztosítása mellett az iskolával együttműködve 

20 Mindezt elsősorban a főépítésszel folytatott interjú 
alapján állítható.
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(1996-tól) fiatal munkanélküliek képzésével-foglal-
koztatásával is szerepet vállalnak. 2006 áprilisában 
a rend az önkormányzattól feladatátvállalási szerző-
dés keretében átvette Zsámbék szociális ellátásának 
szolgálatát. Az ellátás a Boldog Gertrúd Alapszol-
gáltató Központ és Idősek Átmeneti Otthona ke-
retében történik (Premontreinoverek.hu 2019). A 
városban hallhatók olyan vélemények, melyek nem 
támogatják az „állam az államban” jellegű egységet, 
hiszen bár a szociális problémák megoldásában fon-
tos szerepet játszanak az egyházi szereplők, sokan 
nem látják a támogató szerep mellett a visszain-
tegráló lépéseket, ezzel állandóvá erősítve ezt a vi-
szonyt. (Érdekes, hogy azonos narratívával kritizál-
ják a közmunka programot is).

B. Társadalom – politika

Szintén Zsámbékon működik a Premontrei 
Keresztelő Szent János Általános Iskola Gimnázi-
um Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, amely 
a funkcionális bővüléssel, immáron középfokú 
oktatási tevékenységet is végez. Interjú-alanyok 
elmondása szerint a város bizonyos rétege kevésbé 
örül a szakmát adó iskola és a szociálisan rászoru-
ló gyerekekre fókuszáló intézménynek, és sok más 
szempont mellett ezért is gondolnak nosztalgiával a 
működő főiskola korszakára.

A reformátusok kezelik a megnövekedett gye-
reklétszám miatt kialakult óvoda-hiányt az önkor-
mányzat felkérésére és épületében. Az új alapító 
okirat lehetővé tette, hogy „a többi gyermekkel 
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelését” is ellássák. Így hallássérült, eny-
hén értelmi fogyatékos, valamint beszédfogyatékos 
gyermekek is lehetnek az óvoda tagjai. Sőt, a 2015-
ös tanévtől a töki önkormányzattól is átvették az 
ottani óvoda fenntartását. „Így immáron kibővítve, 
egy új feladat ellátási hellyel, telephellyel, 4 csopor-
tos óvodaként, 100 férőhellyel megnyitotta kapuit a 
Csillagvilág Református Óvoda” (Zsámbéki Refor-
mátus Egyházközség honlapja 2019).

C. Kultúra – érték

A Premontrei rend 2021-ben ünnepli fennállásá-
nak 900. évfordulóját, mely tovább erősítheti kívánt 
szerepüket a romtemplom jelen- és jövőbeli sorsával 
kapcsolatban. Ezt olvashatjuk a 2017-es Zsámbé-
ki romtemplom 2.0 konferencia-beszámolójában 

is, ahol a férfi rend tagjai is aktívan részt vettek. A 
református egyház is folyamatosan növeli szerepét 
a településen belül, igen impozáns a Petőfi Sándor 
utcán, a város egyik fő útján, az elmúlt 10 éven be-
lül épített templom.

2009 óta évente kora ősszel megrendezésre kerül 
a templomhegy futás, mely egy egyszeri jótékony-
sági eseményből mára a város egyik meghatározó 
közösségi programjává vált, nem vesztve el annak 
jótékonysági célját. „Az óvodások a zsámbéki rom-
templom körül futnak, a nagyobb gyermekek és a 
családok a környező utcákban – érintve a zsámbéki 
református és katolikus templomot – teljesíthetik a 
közepes távot, a legelhivatottabbak pedig a töki re-
formátus templomot megkerülve hat, a töki temp-
lomromig futva pedig tizenegy kilométeres kört 
teljesíthetnek” (T. Németh 2010). Ez a fajta közös 
múlt teremtés az összetartozás mellett, egy közös 
jövőkép (a következő évig bizonyosan) és közössé-
gen belüli szolidaritás (jótékonysági cél) megerősí-
téséhez is hozzájárul (Labrador 2013). Ez a rövid 
áttekintés is jól mutatja, hogy a városban működő 
katolikus és református szervezetek az oktatásban, a 
szociális szolgáltatásokban és a vallási gyakorlatban, 
valamint rendezvények és a város szimbólumává 
vált építészeti örökséghez kapcsolva is milyen össze-
tett hatást gyakorolnak a helyi közösség hívő és nem 
hívő tagjaira egyaránt.

3. A. Német kisebbség 

A német nemzetiség tagjai a „gyüttmentek” 
mellett a mai helyi társadalom egy meghatározó 
csoportjának tartott egységét jelentik. Bár sokan 
az egész települést svábnak nevezik, az egykori és 
a második világháború után kitelepített német la-
kosság „csak” az 1700-as évek kezdetén betelepített 
közösségnek tekinthető. A jelenlegi kisebbségi kö-
zösség többsége más településről költözött át ide, 
nem a helyi kisebbségi közösség miatt elsősorban. 
A helyi németség megítélésének és definiálásának 
problematikusságát mutatja megnevezésük is, hi-
szen találkozunk mind a sváb, mind a dunamenti 
német, valamint a németajkú megnevezéssel is. 
Egy helyi kisebbség megváltozása más települések 
történeti kisebbségénél is megfigyelhető (a draszti-
kus kitelepítés mellett például a hosszú együttélés 
során végbemenő asszimilációs folyamatok követ-
keztében). A zsámbéki német kisebbség mindezen 
összetettségek ellenére a település meghatározó ka-
rakterét adják ma is, mely jól mutatja a közösségi 
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identitás állandóan alakuló, szinte meghatározha-
tatlan karakterét (Giesen és Seyfert 2015).

B. Társadalom – politika

Az a közfelfogás tehát, hogy Zsámbékon a svá-
bok jelenléte folyamatos és létszámuk végig nagy-
számú, nem igaz. Sőt, vannak olyan önmagukat a 
német közösséghez tartozónak vallók is, akik nem 
származás, hanem választás alapján lettek a közös-
ség részei, például valamely német civil szervezet 
tagjaiként (ld. Lowenthal időtlenség-értékére, a 
meg nem történt folyamat benyomására, valamint 
az újraélesztett múltra vonatkozó gondolatait, 
1985). Jelentékenységükről szóló közmeggyőződést 
a számtalan civil és kulturális szervezet, a városveze-
tésben a rendszerváltás óta egyedüli, folyamatosan 
megjelenő kisebbségi képviselet is erősíti. Az inter-
júk során kiderült, hogy a városban működő német 
civil, illetve kulturális szervezetek bár tudnak egy-
másról és részt vesznek egymás eseményein, még-
sem működnek igazán intenzíven együtt, aminek 
számos oka lehet. A városvezetésben kapott szerep 
nemcsak a klasszikus érdekképviseletre biztosít le-
hetőséget, hanem a meglévő költségvetés irányított 
felhasználására is. Így a kutatás folyamán kiderült, 
hogy mind a református egyház által fenntartott 
óvoda felújításában, mind az állami iskola német 
nemzetiségi oktatásának támogatásában szerepet 
vállal a helyi kisebbségi önkormányzat, lehetőségei 
mértékében.

A helyi német kisebbségi önkormányzat elnö-
kétől megtudtuk, hogy szoros és jó munkakap-
csolatban állnak az ország többi német kisebbségi 
képviseletével. Például számos más német kisebb-
ségi önkormányzathoz kapcsolódva 2012-ben a be-
telepítés 300. jubileumán avatták az első kétnyelvű 
utcatáblákat Zsámbékon, amiknek számát lehetősé-
geikhez mérten folyamatosan növelik (Klotz 2012). 
A kétnyelvű utcatáblákról jogi szinten a Nemze-
tiségek jogairól szóló Törvény (Njt.) rendelkezik, 
amely az 1993-as kisebbségi törvényt váltotta fel 
2012. január 1-jétől. Az Njt. paragrafusai közül az 
Njt. 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint:

„Azokon a településeken, ahol valamely nemze-
tiségnek a népszámlálás során regisztrált aránya eléri 
a tíz százalékot, a helyi önkormányzat az illetékessé-
gi területén működő érintett települési nemzetiségi 
önkormányzat kérésére köteles biztosítani, hogy a 
helység- és utcaneveket megjelölő táblák feliratai 
a magyar nyelvű szövegezés és írásmód mellett a 

hagyományos nemzetiségi elnevezés a nemzetiség 
anyanyelvén, ennek hiányában a magyar nyelvű el-
nevezéssel azonos tartalmú és formájú elnevezés a 
nemzetiség anyanyelvén is olvashatóak legyenek”.

E szabályozás ismeretében feltételezhető lenne 
a német ajkú kisebbség 10% feletti aránya, azon-
ban nem erről van szó. Míg a 2001-es népszámlá-
lási adatok szerint 144 nemzetiségi személy került 
rögzítésre, 178 nyilatkozta a kisebbségi kultúrához 
való kötődését, és 39 nevezte anyanyelvének a né-
met nyelvet (Népszámlálás2001.hu 2001), ezzel 
szemben a 2011-es népszámlálási adatok szerint 
332 fő (Országgyűlési Könyvtár 2011) vallotta ma-
gát német nemzetiségűnek. Egyik adat sem éri el a 
törvényben meghatározott 10%-t.

Emellett a jelentős testvérváros program által is 
erősödik a város sváb karaktere. Zsámbék testvér-
városa a németországi Wettenberg, ahova a zsám-
béki németség legnagyobb arányát telepítették ki. 
A két település kapcsolata évek óta rendszeres és 
aktív. Ebben az esetben is megfigyelhető, hogy az 
időbeli távolság miatt a közvetlen érintettség a két 
település között már nem olyan erős, ezért új, első-
sorban kulturális együttműködéseket és kapcsolato-
kat alakítanak ki, például a két város tűzoltói között 
is (Calhoun 1991). Érdekes megjegyezni, hogy a 
Zsámbékról elköltöztetett egykori magyar telepe-
sek, akiket még Mária Terézia korában küldtek el 
a faluból, új lakhelyével nincs a mai Zsámbéknak 
ilyen testvérvárosi kapcsolata, ennek a történelmi 
lakosságváltoztatásnak az emlékét nem ápolják. Az 
ebből fakadó esetleges veszélyekre Ashworth is fel-
hívta már a figyelmet (1991).

C. Kultúra – érték

Az egész településre vonatkoztatott sváb iden-
titáshoz a történeti múlt mellett a tiszta, rendezett 
sztereotípiákat és a német nyelv használatát kap-
csolják. Ehhez az is hozzájárulhat, hogy minden 
városi programon vagy ünnepségen megjelennek. 
A település közterületeken megjelenő fizikai repre-
zentációja is német/sváb városképét sejteti. Az egyes 
utcatáblák (elsősorban a városközpontban), emlék-
művek, a város egyetlen tájháza, a svábháznak is hí-
vott Szent Vendel Domborműves Népi Lakóház is 
ezt a benyomást erősítik.

A köztéri alkotások helyzetükből adódóan 
széles közönséghez jutnak el, ezért általában jól 
értelmezhető szimbólumrendszerrel és standard 
formákkal dolgoznak (Boros 2001). A zsámbéki 
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németség kitelepítésének emlékművét, az impo-
záns méretű, nemrég alapított emlékfalat, mely 
a felújított belvárosban került elhelyezésre egy 
jelenlegi parkolót lezáró falfelület egészén, és a 
hozzá tartozó megemlékező gyakorlatot (a január 
19-ei megemlékezések megszervezését)21 egyaránt 
a helyi német kisebbségi önkormányzat vezeti. Ér-
dekes kiemelni, hogy a Zsámbékról elűzött sváb 
lakosok emlékét őrző monumentális köztéri alko-
tásokon kívül (mind betelepülési, mind kitelepí-
tési köztéri alkotást is állítottak) nincs semmilyen 
más kisebbséget vagy egyéb társadalmi csoportot 
ünneplő, vagy róluk megemlékező műalkotás 
sem. Ezzel sugallva azt, hogy egyedüli és az ábrá-
zolás mérete alapján jelentős közösségről van szó 
(Connerton 1989).

A tájház kérdése még összetettebb, hiszen vé-
delmét egy „betelepített telepes” kezdeményezésé-
re kezdték el 1992-ben, és aminek tartalma nem-
csak a sváb hagyományokat mutatja: „Az egykori 
Szent Vendel-ház szobáiban a festett vagy éppen 
különleges technikával készült bútorok a sváb nép-
művészetet és a régi zsámbéki életet, jelképvilágot 
idézik.[…] A konyhában látható tatai kerámiák a 
zsámbéki régi háztartásokban igen elterjedtek vol-
tak. A szoba […] berendezés legjelentősebb darab-
ja az 1874-es évszámot viselő szekrény, melynek 
festése sok jellemzőjében a Fekete-erdő vidékéről 
Zsámbékra települt németek hagyományait őrzi” 
(MiZsambekunk.hu 2019a). Az épület bár fel-
ajánlásra került a német kisebbségi önkormányzat 
részére, annak működtetéséhez és fenntartásához 
szükséges anyagi, szakmai és humánerőforrás híján 
(Szablyár 2009) az önkormányzat, illetve az általa 
működtetett Zsámbéki Közművelődési Intézet és 
Könyvtár része lett. Bár a helyi német kisebbség 
különböző szervezeteinek eseményeit ott is meg-
rendezik, és reprezentatív helyszínként ők is hasz-
nálják, a működtetésben ennél aktívabban nem 
tudnak részt venni.

A svábok vélt vagy valós jelenléte és reprezen-
tációja a város kortárs arculatának fontos alakító 
tényezője (Lee et al. 2005). A korábban már em-
lített saját, illetve városi rendezvényeken való meg-
jelenésük (tánccsoport, kórus stb.) mellett német 
nyelvű misét is celebrálnak rendszeresen a katolikus 
plébánián „ezzel is erősítve a város történeti múlt-
ját”. Emellett az állami fenntartású Zsámbéki Zichy 
Miklós Általános Iskola mind a nyolc évfolyamán 

21 Január 19-e A magyarországi németek elhurcolásá-
nak emléknapja hivatalos magyar állami emléknap 2012 
óta.

keresztül lehetőség van német nemzetiségi nyelv-
oktatásban részesíteni a gyerekeket. Összefoglalóan 
tehát elmondható, hogy a társadalmi integrációban 
a sváb karakternek, mint normát és értéket adó 
városkarakterológiának fontos szerepe van. Ugyan-
akkor érdemes kiemelni, hogy a kutatás folyamán 
gazdasági jelentőségük nem került azonosításra. Az 
elsősorban társadalom összefogó és identitást adó 
szerepétől függetlenül vonzó lehet az idetelepülő 
lakosság vagy a helyi munkaadók számára is – a kö-
zösséghez kapcsolódó pozitív sztereotípiák alapján. 
Azonban ilyen típusú információk nem jelentek 
meg a jelen kutatásban.

Konklúzió 

A jelen kutatás és az egyidőben történő te-
lepülésfejlesztési terveket megelőző társadalmi 
egyeztetések és területi találkozók beszámolója 
alapján is megállapítható,22 hogy a helyiek Zsám-
békot még mindig falusias, és a romtemplom-
mal jellemezhető sváb településnek gondolják, 
melynek pezsgő kulturális élete van. A vizsgálat 
folyamán azonosításra került, hogy a település 
lakóhelytípusok, illetve a lakóhely földrajzi el-
helyezkedése szerint is kisközösségekre osztható, 
melyek ki nem mondott kapcsolódásai mentén a 
helyi társadalom belső szerkezete (akárcsak a mi 
versus ők ellentéten alapuló közösségi öndefiniá-
lás (Jasper – Polletta 2001) szintén elemezhető. A 
lakóhelyek településen belüli elhelyezkedése alap-
ján beszélhetünk a Nyakas-hegy félig komfortizált 
telkeiről, az ófaluról, a két főút menti területről, a 
lakóparkokról, a Kálvária-hegyről, és az iparpark-
ról. Ezek a sokrétű csoportosítások jól jellemzik 
a főváros agglomerációjában jellemző szuburbani-
záció egy speciális típusát, melyben az egyes, sok 
esetben nehezen definiálható, illetve nem kizá-
rólagos csoportokat összetartó, a helyi identitást 
kialakító szereplőinek és intézményeinek jelentő-
sége különösen kiemelkedő (ld. Snow 2001; Ka-
pitány – Kapitány 2012).

A munkaviszony, az elhelyezkedés szerint hely-
ben tartó erő a város melletti iparpark, de termé-
szetesen nem ők adják a kizárólagos dolgozói kört. 
Meghatározó a helyi vállalkozói réteg is, akik szin-
tén a városban maradók arányát erősítik, és hang-
súlyosan részt vesznek a város életében. A lakosság 
nagy aránya ingázó, azonban ezt a halmazt is meg 

22 A társadalmi egyeztetések beszámolója a város hon-
lapjáról letölthető (Zsámbék 2018).
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kell különböztetni a már említett „csak aludni ha-
zajáró” dolgozóktól és azoktól, akik vagy családtag 
általi integrálódás miatt, vagy tudatos döntésként 
keresik a kapcsolatot a helyi kulturális intézmé-
nyekkel és eseményekkel (ld. Pataki 1997). A je-
len kutatás alapján megállapítható, hogy azok az 
elsősorban gazdasági szereplők, akik helyben fejtik 
ki hatásukat, nem nevezhetők a lokálisan integrá-
lók meghatározó csoportjának, helyettük ezzel a 
szereppel alapvetően három csoport azonosítható: 
a városvezetés és intézményei, a két történeti egy-
ház (a római katolikus és a református), valamint 
a sváb közösség.

A készített interjúk, a publikációk, a koráb-
bi kutatások és a média-megjelenések (Youtube 
2019) vizsgálatából kiderült, hogy nagyon szo-
rosak és zártak ezekben az integráló csoportok-
ban a személyes emberi kapcsolatok, a közvetlen 
kommunikáció és döntéshozatal, amely a város 
szélesebb köztudatában a település falusias karak-
tereként is megjelenik. A városvezetés, a vallási fe-
lekezet és a német kisebbség kapcsolatát is jól jelöli 
a polgármester közösségi médián megosztott be-
jegyzése, melyet a város hivatalos fóruma és egyéb 
csoportosulások is átvettek:

„Szép hagyományunk Zsámbékon a búzaszen-
telés, amelyet a Német Önkormányzat szervez meg 
a Német Dalkör részvételével minden évben. Ilyen-
kor a pátyi út mellett lévő kápolnánál imádkoztunk 
közösen mind a négy égtáj felé. Majd Márton atya 
megáldja a földeket és az itt élőket, hogy idén is 
bő termés legyen, hogy ezekben részesüljünk, és ha 
részesültünk, másoknak is tudjunk juttatni belőle” 
(facebook 2019. 04.28.).

Az önkormányzat közösségformáló intézke-
déseinek leghangsúlyosabb eszköze a kutatás ideje 
alatt a városközpont rehabilitációja, mely elsősor-
ban közösségi terek alkotásával és a kulturális érté-
kek, szimbólumok védelmével és revitalizációjával 
valósul meg (ld. Anderson gondolatát a hatalom és 
kultúra kapcsolatáról 1983). Azonban nem szabad 
elfelejteni az önkormányzat korábban kialakított 
szoros kapcsolatát a két egyház helyi szervezeteivel 
sem, melyek a hitélet mellett a közösség szociáli-
san hátrányos helyzetű és ifjúsági rétegeivel köz-
vetlenül is foglalkoznak, illetve a premontrei rend 
a romtemplommal mint városi és vallási szimbó-
lummal az integráló normát is befolyásolják. Ez-
által a romtemplom történeti múltat megjelenítő 
szerepe mellett a jelen kialakítására is hatással van 
(Potó 1989). Nem meglepő az építkezésben, és a 

városrendezésben megjelenő komoly szerepük sem. 
A város társadalmának történeti magja, a sváb múlt 
értékké válik a különböző helyi német csoportosu-
lások (a kisebbségi önkormányzat és a civil szerve-
zetek) tevékenysége által. A retradicionalizálás helyi 
formájaként értelmezhető a sváb település reprezen-
tációjának újraélesztése a városi térben emlékmű-
vekkel és városi ünnepeken történő megjelenésekor, 
valamint az oktatásban is. Ezekben az esetekben egy 
idealizált és sok esetben érzelmileg meghatározott 
kép formálódik (Sinkó 1992).

Ez a három azonosított lokálisan integráló erő 
biztos jövőképpel rendelkezik. A városvezetésnek a 
leendő választásokon nincs releváns konkurenciája. 
A két történeti egyház erősödő szerepét nemcsak a 
közelgő évfordulók, hanem a támogató állampo-
litika is implikálja. A német kisebbség pedig biz-
tos civil háttérrel és politikai reprezentációval bír 
a településen, valamint annak határain túlmutató 
kapcsolathálóval rendelkezik. Mindhárom lokáli-
san integrált csoport jelenléte jól látható a település 
területén és az eseményeken is.

A romtemplom és a hamarosan 900 éves pre-
montrei rend, a hasonlóan több évtizedes múlt-
tal rendelkező másik történeti egyház, valamint a 
18. században betelepített német kisebbség két, a 
településhez kapcsolódó történeti múltat és kor-
társ jelenlétükkel folytonosságot jelző pontjai 
Zsámbéknak. Mindkét aktor jelen van a település 
reprenzentációjában és a közösség mentális térké-
pén is (pozitív értékeket képviselve), melyet tovább 
erősít szerepvállalásuk az oktatásban, a kulturális 
életben (valamint a katolikus egyház esetében a 
szociális szolgáltatások terén is), valamint szoros 
kapcsolatuk a városi vezetéssel. Ez utóbbi működé-
se (is) lehetővé teszi azt, hogy a német származás 
vagy a hitbéli hovatartozás nem kizárólagos feltétele 
a helyi egyházak és a német kisebbségi szervezetek 
által képviselt kulturális értékek mentén kialakított 
zsámbéki identitásképnek, így a változó összetételű 
lakosság közösségi identitást tud formálni, mely jól 
mutatja, hogy a közösségi identitás fogalma egy ál-
landóan alakuló, kizárólagos konkrétumok nélküli 
jelzés (Brubaker – Cooper 2000).
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Harlov-Csortán Melinda 
Kulturális közösségi identitásteremtés Zsámbékon

Melléklet:

1. 2007-ben megfogalmazott települési fejlesztési feladatok 
Zsámbék Ivóvíz és csatornahálózat rekonstrukció (honvédségi 

hálózat) indikátor-tó – záportározó-szennyvíztisztító 
telep védő területen.

85 Tervezés alatt 2008–2010

Zsámbék Járdák + kerékpárutak kiépítése. 70 Tervezés alatt 2007–2010

Zsámbék Vízelvezető árkok és fedett csapadékvíz, csatornák ki-
takarítása, felújítása.

20 Folyamatban 2007–2008

Zsámbék Új bölcsőde építése, korszerű, szabályozóknak meg-
felelő épület.

41 Ötlet 2007–2013

Zsámbék Új óvoda építése, korszerű, szabályozóknak megfelelő 
épület.

31 ötlet 2007–2013

Zsámbék Általános iskolába tanulószoba építés, tornacsarnok, 
tetőszerkezet építés.

71 Ötlet 2007–2013

Zsámbék Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény modernizálása, fejlesztése.

0 Ötlet 2007–2013

Zsámbék Premontrei Szakiskola modernizálása, fejlesztése. 0 Ötlet 2007–2013

Zsámbék A rendelőintézet akadálymentesítése, felújítása. 20,5 Ötlet 2007–2013

Zsámbék Boldog Gertrúd Alapszolgáltatási Központ és Idősek 
Átmeneti Otthonának a fejlesztése.

0 Ötlet 2007–2013

Zsámbék Építészeti emlékek: Romtemplom, Törökkút, Szent-
Vendel ház, Zárdakert, Zichy Kastély (nem önkor-
mányzati kezelésben van), Lámpamúzeum, Mese-
park, Nyakashegy, Immaculata szobor, Búzaszentelő 
Kápolna, Kálvária, Pius-kút. védelme, felújítása.

0 Ötlet 2007–2013

Zsámbék Zsámbéki buszterminál kialakítása. 21 Ötlet 2007–2013
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Városok, közösségek, integrációk

2. városban üzemelő civil szervezetek listája a városi honlap alapján

Civil szervezet megnevezése

„Aranykor” Nyugdíjas Egyesület

Alapítvány a Zsámbéki Általános Iskoláért

Alapítvány a Zsámbéki Napköziotthonos Óvodáért

Anyácsatavi Sporthorgász Egyesület

Apróka Alapítvány a Zsámbéki Bölcsődéért

Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány

Bethlen Gábor Érdekvédelmi és Közművelődési Egyesület

Csillagerdő Közhasznú Egyesület

Élhetőbb Életért Egyesület

Gopala Zsámbéki Thai Chi Klub

Höcögő Néptáncegyüttes Egyesület

„IN VINO VERITAS” Borbarát Kör

Játsszunk Együtt Baráti Egyesület

Keszkenő Népdalkör

Lochberg Regionális Tánccsoport és Ifjúsági Kulturális Egyesület

Mátyás Íjászai Hagyományőrző Egyesület

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Vöröskereszt Zsámbéki Alapszervezete

Zsámbék és környéke Erdélyi Baráti Kör

Zsámbéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Zsámbéki Sportbarátok Egyesülete

Zsámbék Polgáraiért Egyesület

Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület

Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesület

Zsámbék Városőrség

Zsámbéki Műalkotásokért Közhasznú Alapítvány

Zsámbéki Műemlékeket és Hagyományokat Őrző Kör

Zsámbéki Német Nemzetiségi Kör

Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület

Zsámbéki Polgárőrség Bűnmegelőzési Egyesület

Zsámbék Régió Közbiztonságáért Alapítvány

Zsámbéki Sport Klub

Zsámbéki Tánc Sport Egyesület

Zsámbék-Tök Lovasegylet
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