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Székelyföld: elitek és jövőképek1
(Székelyföldi Foresight Program)
A posztszocialista térségben, s ezen belül különösen a periferikus helyzetű rurális
térségekben ritkán vetünk számot egy olyan fejleménnyel, amely az EU-hoz való igazodást, s
ezen belül a támogatási források felhasználását is alapvetően meghatározza.
Ennek lényege a következő: az EU fejlesztéspolitikai szemléletének és gyakorlatának
alkalmazása az esetek döntő többségében oly módon történik, hogy az alkalmazók nincsenek
tekintettel a fogadó környezet tényleges felkészültségére. Rendszerint van fogadó intézmény,
esetleg az intézményben dolgozik a szemlélet vagy a gyakorlat befogadására felkészült
szakember is, ez azonban még korántsem jelenti azt, hogy a térségi társadalom is fogadókész!
Márpedig a felkészültség több szinten is hiányos lehet.
Elsősorban hiányozhat (és rendszerint hiányzik is) a szóban forgó policy vagy projekt
társadalmi szükségességének fölismerése. Ez röviden értelmezési zavart jelent („miért is kell
nekünk ez?”). De hiányozhat a végrehajtással kapcsolatos tudás is, ami eleve kizárja a
társadalmi részvétel minden formáját. Mindennek hatására a helyi vagy térségi társadalom
sajátos „rejtett perlekedő” magatartást vesz fel a szóban forgó policyval vagy projekttel
szemben, még akkor is, ha az bizonyíthatóan a település érdekeit szolgálja, s ennek
következtében kialakulnak a közösségi jellegű távolságtartás nyelvi-szimbolikus és
magatartásbeli formái.
Mindez részletesen is elemezhető, ezen a helyen csupán azt szeretnénk jelezni, hogy a
legtöbb policy és a legtöbb projekt a helyi társadalom optikájából nézve legitimációhiányban
szenved, és ennek többféle negatív következménye is van.
A Foresight módszer nagy előnye, hogy nem osztozik a legitimációhiányos policyk
vagy projektek sorsában! A székelyföldi Foresight program részleges eredményeit bemutató
korábbi kötetünk (Biró A. Zoltán szerk.: Székelyföldi elitek jövőképe. Alutus Kiadó 2007)
bevezető tanulmányában részletesen bemutattuk a Foresight program általános jellemzőit és
fejlesztéspolitikai alkalmazásának előnyeit. Jelezve azt, hogy a társadalmi részvétel
biztosítása, interaktív jellege és network-szervező képessége révén jelentős cselekvésösztönző
erővel rendelkezik, s alkalmazásának egyik nagy előnye az, hogy képes a térségi
fejlesztéspolitika termékeny közegeként, egyfajta térségi fejlesztéspolitikai szocializációs
folyamatként működni. Ehhez járul hozzá az a további adottság, amelyre ebben a bevezetőben
utalunk: a Foresight program sajátos módszertanából következik, hogy széleskörű társadalmi
támogatottsága van, s ez a támogatottság képes túlnőni a térben és időben behatárolt
programon, a sikeres program-menedzsment révén a Foresight a térségi fejlesztés folyamatos
gyakorlatává képes válni.
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A székelyföldi elitek jövőképét kutató program a Hargita Megyei Önkormányzat támogatásával készült. A
program eredményei az Alutus Kiadó gondozásában jelentek meg (Székelyföldi jövőképek – Térségi
fejlesztépolitika. Szerk. Biró A. Zoltán). Ez az összeállítás a megoldatlan problémákkal és a továbblépési
lehetőségekkel kapcsolatos eredményeket, valamint a térségi forgatókönyveket tartalmazza.

A program első szakasza eredményeinek ismeretében már világosan körvonalazódott
néhány olyan fontosnak mutatkozó következtetés, amely a térségi fejlesztéspolitikai
gyakorlatnak lendületet tud adni. Csak jelzésszerűen utalunk ezekre:
- Az adatsorok határozottan bizonyították azt, hogy a térségi elitek bíznak ebben a
vidékben, fontosnak tartják nem csupán a vidék jövőjét, hanem saját helyüket is ebben a
vidékben. Tekintettel a korábbi másfél évtized erős migrációs hullámára, az elhúzódó és sok
kellemetlen következményt termelő privatizációs folyamatra és gazdasági átmenetre, az
összeomló munkaerőpiacra, ez az álláspont ma nem jelentéktelen üzenet.
- Hangsúlyosan jelent meg a kutatási eredményekben a falu fontossága, térségi
szerepe. Miközben a térségi elitek jól érzékelik a falu és a város közti különbség növekedését,
egyes kistelepülések periferizálódását, egyelőre szó sincs arról, hogy úgymond leírnák a
székelyföldi falusi világot.
- Több téma kapcsán került előtérbe a térségi problémák egységes kezelésének igénye.
Miközben erőteljes szétfejlődés tapasztalható területi vagy társadalmi léptékben egyaránt, a
térségi elitek egységben látják nem csupán a térség gondjait, hanem azok kezelésének
lehetőségeit is.
- A megkérdezettek köre átfogó jellegű térségi generációváltás szükségességét jelzi és
annak jeleit érzékeli.
- A várható térségi folyamatokkal, a jövőképekkel kapcsolatos álláspontokat sok téma
esetében erőteljes tagoltság jellemzi. Ennek többek között az az oka, hogy a jövővel, a
tervezéssel kapcsolatosan mindmáig nem alakultak ki sem közéleti, sem szakmai szinten a
véleménycsere közéleti terei és reflexiós keretei. Ezért a vélemények síkján is gyakran azt
tapasztalhatjuk, mint a döntéshozás szintjén: a stratégiai mérlegelés és döntés helyét sok
esetben a szituatív jellegű döntés és cselekvés veszi át. Ez nyilván összefüggésben van az
1989 előttről örökölt fejlesztéspolitikai hátrányokkal, a saját források korlátozott voltával, de
minden bizonnyal hatással van erre a vélemény-nyilvánítási és döntési gyakorlatra a nem
kellő képzettségi szint vagy a szakmai tapasztalat hiánya is.
- Nem véletlen, hogy a fentiekben jelzett helyzetben (periferikus rurális térségben
különösen) a cselekvési mezőt a kedvezőtlen tényezők mintegy feldarabolják, a cselekvési
irányokat és léptékeket gyakran újradefiniálják.
A bemutatott jellemzők olyan térséget és olyan elitet körvonalaznak, amelynek
számára a kialakított szerkezetek stabilitásának és működésének biztosítása egyfelől, a
kihívásoknak és változásoknak való folytonos megfelelés másfelől állandó dilemmát és –
többnyire kedvezőtlen – döntési/választási kényszert jelent.
Ma már, a Foresight program kutatási részének lezárultával, sokkal többet tudunk
mondani a térségi elitek véleményéről, magatartásairól, azok fejlesztéspolitikai vonzatú
következményeiről. A kapott eredmények tizenkilenc nagyobb témakörben mutatják be azt,
hogy a térségi elitek milyen székelyföldi lépétkű társadalmi folyamatokat valószínűsítenek, és
ezekhez milyen térségi hatásokat rendelnek. Az eredmények foglakozási csoportok, életkori
csoportok és lakhely szerinti bontása sokféle információt szolgáltat fejlesztéspolitikai
szakembereknek, döntéshozóknak arról, hogy fejlesztési elképzeléseikhez hol, milyen
mértékű társadalmi támogatással rendelkeznek, mégpedig a legfontosabb társadalmi csoport, a
térségi elitek részéről. A témakörök a következők:
- Demográfiai helyzet (népességszám, termékenység, migráció, több helyhez
tartozás)
- Munkaerőpiac
- Szociális helyzet
- Oktatás, tanulás
- Környezet

-

Kulturális értékek
Tudástársadalom, kapcsolatmenedzsment
Infrastruktúra (háztartási szint, kommunális szint, térségi szint)
Vállalkozások
Mezőgazdaság, földhasználat
Erdőhasználat
Életminőség
Intézmények, innováció
Integráció
Önállósági modellek
Közélet, politika, társadalmi részvétel
Térségi identitás alakulása
Térségi eloszlások alakulása
Térségi image alakulása

A tizenkilenc témához társul még két általánosabb blokk, amelyben a térségi elitek a
térség hangsúlyosnak vélt társadalmi folyamatairól nyilatkoznak tizenegy témakörben,
valamint a térség számára fejlődést, továbblépést jelentő folyamatokról (szintén tizenegy
témakörben). A kutatás keretében két témakörben kaptunk nyílt kérdéscsoportonként több
mint 2000-2000 választ arra, hogy a térségi elitek mire tekintenek úgy, mint a székelyföldi
térség legfontosabb problémájára, illetve miként a térség ma még ki nem használt fejlesztési
lehetőségére. Ebbe a tematikus összeállításba ezeket az elemzéseket válogattuk be,
kiegészítve a térségi jövőképekkel.
A kutatási program keretében készült tematikus tanulmányok általános tájékoztatást
kínálnak – a térségi elitek optikájából - a térségi soktényezős fejlesztéspolitika minden
fontosabb területéről. Ez a komplex helyzetkép egyrészt a legfontosabb (a döntési, vezetési
stb. helyzetben lévő) térségi társadalmi csoport valóságértelmezését, gondolkodását és
aspirációit tartalmazza. Másfelől pedig a fejlesztéspolitikai elképzelések, programok csak
tényleges cselekvések számára jelentenek olyan átfogó referenciakeretet, amely lehetővé teszi
a támogatások, társadalmi ellenállások nyílt és rejtett erőforrásaival, illetve akadályaival való
eredményes és költséghatékony „gazdálkodást”. A kifejezés korántsem véletlen, hiszen a
térségi elitek tudása és véleménye az egyik legfontosabb térségi erőforrás, amellyel a
fejlesztéspolitika szereplőinek sáfárkodnia kell. A társadalmi támogatás nem csupán
szimbolikus tőke, hanem anyagiakban, időben és energiában mérhető haszon is. Az
akadályozás mérhető veszteség vagy éppen érzékelhető mértékű hátrány okozója lehet.
Mindezen felül pedig a Foresight program statisztikai táblázatokban ki nem mutatható
jelentős eredménye: a tág értelemben felfogott térségi fejlesztéspolitikai kultúra folyamatos,
széleskörű társadalmi részvételen alapuló termelése. Ez a folyamat a kutatás és az elemzés
lezárultával nem ért véget, sőt most kezdődhet igazán. A kutatási eredmények viták, szakmai
műhelyek, térségi publikációk tárgyává válva elkezdenek beépülni a hétköznapi és a hivatalos
nyilvánosságba, rendszeressé és élénkké, egy idő után mindennapi rutinos tevékenységgé
teszik a fejlesztéspolitikai tematizációt. Ma még ebben a térségben igencsak messze vagyunk
ettől az állapottól, de bízhatunk abban, hogy a Foresight program eredményei, a várhatóan
később beinduló szektoriális Foresight programok ebben a térségben is otthonossá teszik az
Európai Unió egyik legújabb, kreatívnak és eredményesnek mutatkozó fejlesztéspolitikai
szemléletét és gyakorlatát.

1. Várható térségi folyamatok
A hétköznapi beszédben és a térségi társadalmi nyilvánosságban nagyon gyakran
kerülnek megfogalmazásra olyan kijelentések, amelyek a térség helyzetének várható
alakulásához kapcsolódnak. A „térség sorsának alakulásához” kapcsolódó ilyen kijelentések
esetében általában azt tapasztaljuk, hogy mindig valamilyen konkrét téma kapcsán
fogalmazódnak meg és az adott beszélgetési helyzetből mindig egy jóval általánosabb, az
adott beszédhelyzet témájánál tágabb körű, de ugyanakkor nagyon határozott következtetést
vonnak le.
Ezekre a konkrét beszédszituációkban kitermelődő általánosabb következtetésekre
ugyanakkor az is jellemző, hogy kizárólagos jellegűek, az egyéb alternatívákat vagy az egyéb
hasonló jellegű kijelentéseket kizárják. Jellegzetes példa: ha a beszédhelyzet témája a
munkaerőpiac valamilyen konkrét esete (pl. elbocsátottak valakit, egy cég új alkalmazottakat
vesz fel stb.), akkor a beszédhelyzet gyakran kitermel olyan általános jellegű és a
kizárólagosság érvényével megfogalmazott kijelentést, mint: „ebben a térségben a rendes
foglalkoztatás többé nem tud visszaállni”, vagy „amíg gyárakat nem építenek, addig nem lesz
itt elég munkahely”. Az ilyen nagyon határozott hangnemben megfogalmazott, sokféle
metanyelvi elemmel kísért kijelentések mindig lezáró jellegűek, az adott szituációkban nem
váltanak ki vitát, és arra sem kínálnak lehetőséget, hogy a térség más, hasonló léptékű vagy
fontosságú folyamataival összevetésre kerüljenek. Érdekes fejlemény, hogy a térségi média
anyagai is többnyire ezt a „félig végigvitt” témakezelést követik: egy adott területhez
kapcsolódva konkrét példát mutatnak be, ahhoz általánosabb tematikus következtetést
kapcsolnak, anélkül, hogy ezeket az általánosabb kijelentéseket összefüggésbe hoznák a
térség más, hasonló lépétkű vagy fontosságú folyamataival.
Az adatfelvétel során 11 olyan kérdést tettünk fel, amelyek a fenti példához hasonlóak.
Olyan témakörök, amelyekhez sok hétköznapi vagy nyilvános beszédesemény kapcsolódik, s
amelyek kapcsán a beszédesemények szereplői szívesen csatolnak általánosabb, lezáró jellegű
kijelentéseket.
Nem véletlen, hogy a válaszok nagyon magabiztosak voltak („igen” vagy „nem”
típusú válaszok, ezzel szemben a „nem tudom megítélni” választ a megkérdezettek alig tíz
százaléka választotta. Kivételt képeztek azok a kérdések, amelyek nem egy állapotot, hanem
többváltozós folyamatot vetítettek előre, de ezek esetében sem érte el a bizonytalanok száma
az egyötödöt. Mindez arra utal, hogy a középszintű tematikus általánosítások ereje ebben a
térségben jelentős mértékben meghatározza a közvélekedést.
Nézzük először azokat a várható térségi folyamatokat, amelyekkel kapcsolatban az
elitek döntő többsége (több mint kétharmada vagy még sokkal nagyobb része) azonos
véleményen van, s ahol a bizonytalanok száma elenyésző. Ezek olyan témák, amelyek
értelmezéséhez a válaszolók inkább egyértelmű „eredményt” kapcsolnak, és nem sok
mérlegelési lehetőséget látnak. A 11 megjelölt térségi folyamatból 5 került ebbe a csoportba,
ebből háromnak – a térség optikájából nézve – pozitív a tartalma, kettőnek pedig negatív.
A legnagyobb támogatást az a kijelentés kapta (a válaszolók 82,1 százaléka), miszerint
a térségben a versenyképes és versenyképtelen csoportok erőteljesen el fognak különülni (a
folyamatot nem valószínűsíti a válaszolók 10,2 százaléka, bizonytalan 7,7 százalék).
Majdnem két évtizeddel a piacgazdaság bevezetése után ez az álláspont akár természetesnek
is tűnhetne. Ismerve azonban a térségi társadalomtörténetet, ezt a kijelentést nem is olyan
egyszerű értelmezni. Ennek a meglehetősen egyértelmű álláspontnak különleges súlyt ad az a
tény, hogy a térségi közgondolkodásban az erőteljes társadalmi tagolódásnak és társadalmi

egyenlőtlenségnek úgymond „nincsen hagyománya”. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az ebben
a válaszban előrevetített társadalmi tagolódást a térségi elitek nem csupán társadalmi
pozícióhoz kapcsolják, hanem településtípushoz is. A térségi társadalmi tagolódások és
egyenlőtlenségek ilyetén előrevetítése – olvasatunk szerint – mindenekelőtt azt jelenti, hogy a
térségi elitek – a kilencvenes évek hangsúlyosan ideologikus beállítódásaitól eltérően –
meglehetősen „pragmatikussá” váltak, és a várható társadalmi folyamatok megítélésében a
nemzeti/nemzetiségi és identitásigazolási tematizációk helyett/mellett a tapasztalatoknak, a
tényeknek a korábbinál jóval nagyobb szerepet adnak. Ez a változás – amennyiben valóban
így van – fejlesztéspolitikai szempontból fontos változás, hiszen megnyitja az utat az olyan
térségi léptékű szakpolitikai tematizációk előtt, amelyekre ezelőtt 5-10 évvel még semmiféle
esély nem mutatkozott.
Nézzük a markáns véleménytöbbséget tükröző témákat egységes táblázatba foglalva.
Várható térségi folyamat
A versenyképes és a versenyképtelen
társadalmi csoportok erőteljesen elkülönülnek
Az információs társadalom fejlődése ezt a
térséget is bekapcsolja a globális vérkeringésbe
A kisebb-nagyobb térségek erős és hatékony
politikai érdekképviseletre fognak törekedni
A munkaerő tekintetében a térség hosszabb
távon is kibocsátó közeg marad
A nemzetállami befolyás csökken, a regionális
érdekérvényesítés előtérbe kerül

Valószínűsíti
82,1

Nem
valószínűsíti
10,2

Nem tudja
megítélni
7,7

80,4

10,8

8,8

74

13,9

12,1

74,1

16,2

9,7

67

22
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A megjelölt térségi folyamatok kapcsán 3 kérdés esetében kaptunk olyan válaszokat,
amelyek szintén egyértelmű többségi álláspontot tükröznek, s amelyek a válaszolók szemében
szintén valamiféle „végeredményt” vetítenek előre. E folyamatok tekintetében az igenlő és a
nemleges válaszok kétharmad-egyharmad arányban oszlanak meg, a válaszolni nem tudók
aránya egy kérdést kivéve továbbra is alacsony. Ebben az esetben fontos lesz majd
megvizsgálni azt, hogy az egyes választípusok mögött a térségi elitek milyen csoportjai
húzódnak meg foglalkozási ágazat, lakhely vagy életkor szerinti bontásban. Nézzük először a
három folyamat valószínűsítésére vonatkozó adatokat táblázatba foglalva.
Várható térségi folyamat
A térség fokozatosan az erdélyi magyar
társadalom egyik legfontosabb központjává
válik
A megélhetési feltételek javulása nyomán a
térség népességszáma stabilizálódik
A térségi (saját) erőforrásokra alapozva olyan
gazdálkodási gyakorlat alakul ki, amely a
környezeti és szociális problémákra érzékeny
lesz

Valószínűsíti
60,8

Nem
valószínűsíti
24,8

Nem tudja
megítélni
14,4

58,2

30,5

11,3

56,7

23,9

19,4

A harmadik csoportba soroltuk azokat a térségi folyamatokat, amelyek bekövetkeztét
illetően a térségi elitek egyértelműen megosztottak. Ezek táblázatba foglalva a következők: A
bizonytalanok száma ezekben az esetekben is nagyon alacsony, az igennel vagy nemmel
válaszolók aránya azonban kiegyenlíti egymást. Az eltérő megítélést támogatja maga a kérdés
is, hiszen olyan folyamatokról van szó, amelyeknek többféle kimenete lehetséges. Amint azt a
bevezetőben jeleztük, a térségi közbeszédben és véleményalkotásban az „eredményt”
előrevetítő folyamatok megítélése általában sokkal egyértelműbb és rendszerint nagyobb
konszenzust eredményez. Ez mindenképpen kapcsolatban van azzal, hogy az 1989 utáni
időszak nagyobb részében a térségi hétköznapi diskurzust és közbeszédet inkább a
kisebbségpolitikai és identitáspolitikai tematizációk uralták, a szakpolitikai tematizációk
gyakorisága és társadalmi súlya egészen az utóbbi évekig elenyésző volt.
Várható térségi folyamat
Mint minden nehezen megközelíthető térség, a
Székelyföld is tartósan periféria marad, az EUhoz való csatlakozás után is
A városok és nagyobb falvak fejlődnek, a sok
kis település fokozatosan felszámolódik
A piacgazdaság és a globalizációs folyamatok
fokozatosan felszámolják a regionális
szerkezeteket

Valószínűsíti
45,4

Nem
valószínűsíti
45,8

Nem tudja
megítélni
8,8

44,6

43,8

11,6

39,9

38,1

22

A várható térségi folyamatok kapcsán megfogalmazódó válaszokból elsősorban azt a
következtetést vonhatjuk le, hogy a térségi elitek körében a társadalmi folyamatok
értelmezése a korábbi indulati/ideologikus megítéléstől az érvelő, elemző megítélés felé
mozdult el, és a fejlesztéspolitikai tematizáció ebben a körben ma már eléggé erős ahhoz,
hogy a témával foglakozó szakmai szereplők számíthassanak a térségi elitek véleményére és
társadalmi részvételére.

2. Fejlődési, továbblépési esélyek
Melyek azok a folyamatok, amelyek a térség számára valóban fejlődést, továbblépést
fognak jelenteni? Az ehhez a kérdéshez kapcsolódó 11 különböző térségi fejlesztési/fejlődési
lehetőség mérlegelése – várakozásainknak megfelelően – valamivel nehezebbnek bizonyult,
mint a jelenlegi térségi helyzetképre jellemző folyamatok definiálása.
Ez egyáltalán nem véletlen, ugyanis a jelenlegi helyzet értelmezésére vonatkozóan
egész sor értelmezés van forgalomban a térségi társadalmi nyilvánosság, a szűkebb körű
nyilvánosságok, illetve a hétköznapi beszéd szintjén. Ezeknek az értelmezéseknek a
kidolgozottsága esetenként nagyon eltérő, a részletesen indokolt, érvekkel és értékelésekkel
alátámasztott helyzetképtől az affektív elemekkel terhelt utalásokig mindenféle variációval
találkozhatunk. Ennek ellenére azonban ez a „közszájon forgó” értelmezés-halmaz alkalmas
arra, hogy a megkérdezettek véleményalkotását támogassa, ösztönözze, vagy legalábbis
referenciakeretet kínáljon az egyéni álláspontok megfogalmazásához.
A jövőre vonatkozó vélemények megfogalmazását már korántsem segíti ennyi
közszájon forgó, többé-kevésbé kialakított értelmezés. Ennek legalább kétféle oka van. Az
első mindenképpen az, hogy az ellentmondásos és sok negatív következménnyel járó
társadalmi átmenet a beszédhelyzetek többségében az éppen adott helyzet értelmezésének
sokkal nagyobb prioritást ad, mind a jövővel kapcsolatos értelmezéseknek. Ez utóbbiakra

vonatkozóan nyilván mindig kialakul, elhangzik valamiféle értékelés, jóslat stb., de ezek
többnyire egyszavas-egymondatos, érzelmi-ideológiai elemekkel és utalásokkal terhelt
verbális gesztusok, nem pedig kifejtett, indokolt értelmezések. A másik ok pedig abban
keresendő, hogy a térségi nyilvánosság alakítói (intézményi vezetők, közéleti szereplők,
szakértők) az elmúlt két évtized folyamán a szó szoros értelmében vett térségi
fejlesztéspolitikai diskurzust nem tudtak kialakítani, s ha meg is próbálkoztak ilyesmivel,
annak nem sikerült széleskörű társadalmi ismertséget szerezni.
Mindez együttesen azt eredményezi, hogy a megkérdezett térségi elitek számára jóval
nehezebb a várható térségi továbblépési folyamtokról beszélni, azokat értelmezni és értékelni,
mint a jelenlegi helyzetet. A fejlődési, továbblépési trendek tizenegy megjelölt változata közül
négy téma esetében tűnnek nagyon határozottnak a térségi elitek (a határozatlanok aránya 10
százalék alatti) a több kérdésnél a válaszolók megközelítőleg egyötöde tanácstalan, s ezekben
az esetekben nyilván a vélemények megosztottsága is magasabb fokú.
Az alábbiakban négy csoportba osztva mutatjuk be a válaszokat, részben a tematikai
összefüggések, részben pedig a válaszok megoszlása alapján.
2.1. Stratégiai lépések és programok
A további térségi fejlődést, előrelépést illetően két olyan témakör van, amelyben
gyakorlatilag egyöntetű a vélemény. A megkérdezettek szinte kivétel nélkül úgy látják, hogy
fokozni kell a térségi intézmények és társadalmi szereplők nyitottságát, adaptációs
képességét. A második egyöntetű álláspont pedig azzal kapcsolatos, hogy a térségbe irányuló
tudástranszfer további formáit kell kialakítani, a tudástranszfer folyamatot a jelenleginél
jobban föl kell erősíteni. Mindkét álláspont nagyon határozottan utal arra, hogy a térségi elitek
nagyon is tisztában vannak a székelyföldi térség periferikus, vidéki jellegével, és ennek a
megváltoztatását tekintik a legfontosabb térségi továbblépési lehetőségnek. Ugyanakkor az is
fontos, hogy mind a két téma esetében a változás elsősorban a térségi szereplőktől függ, ez a
két megjelölt fejlődési irány belső változást implikál. Mindkét javaslat stratégiai jellegű, az
egész térséget érintő, időben tartós feladatra utal.
Valamivel kisebb mértékűnek, de szintén általánosnak tekinthető a térségi elitek
támogatása két másik továbblépési lehetőséget illetően. Ezekben az esetekben a támogatók
aránya 80 százalék körül van, a nemleges válaszok és a bizonytalanok aránya megoszlik.
Mindkét továbblépési, fejlődési lehetőség nagyon konkrét, gyakorlatias feladatra koncentrál,
tulajdonképpen projektszerű javaslatok, amelyeket konkrét programok alapján, célorientáltan,
meghatározott időkeretben meg lehet, meg kellene oldani. Az egyik téma a tudástársadalom
térségi feltételeinek megteremtése, amit a térségi elitek a versenyképesség legfontosabb
elemének tekintenek, a másik pedig a térségi arculat tudatos alakítása.
Fejlődés, továbblépés
Valószínűsíti
Nem
Nem
valószínűsíti
tudja
megítélni
Fokozni kell a térségi intézmények és minden
92
3,4
4,6
szereplő nyitottságát, adaptációs képességét
A térségbe irányuló tudástranszfer további
86,1
5,5
8,4
formáit kell kialakítani, ezt a folyamatot a
jelenleginél jobban fölerősíteni
A térség számára a tudástársadalom térségi
80,8
8,3
10,9
feltételeinek
megteremtése
jelenti
a
versenyképesség legfontosabb elemét
A térségi arculat tudatos alakítása a
79,7
11
9,3
jelenleginél sokkal nagyobb szerepet fog kapni

2.2. A belső átalakulás fontosabb folyamatai
Ebbe az általánosabb témakörbe három kérdés tartozik, mindhárom közös jellemzője
az, hogy a belső átalakító folyamatok beindulásával kapcsolatos. A helyi adottságokra
(endogén kapacitások) alapozó vidékfejlesztés előtérbe kerülése a megkérdezettek
háromnegyede szerint jelent fontos továbblépési lehetőséget (ezzel nem ért egyet 10 százalék,
bizonytalan 15 százalék). Ebben a témakörben a térségi elitek részéről ez a támogatási arány
igen magasnak számít, és lehetőséget ad komplex térségi programok sikeres tervezésére és
kivitelezésére. Az intézményeken, hivatalokon belüli generációváltás szükségességének
hangsúlyozása olyan téma, amelynek további jelentős vonzatai is vannak (politikai,
munkaerőpiaci stb.). A fontos térségi szereplők közti integráció, együttműködés
fontosságának hangsúlyozása szintén lényeges a fejlesztéspolitikai szereplők számára, hiszen
még mindig tartja magát az a közvélekedés, hogy ebben a térségben úgymond „lehetetlen”
megegyezni a közös kérdésekben. A válaszok ezzel szemben azt mutatják, hogy a térségi
elitek a megegyezési kísérletek számára társadalmi támogatási hátteret nyújtanak, s ez
megnöveli az egyeztetési és kooperációs folyamatok kidolgozásáért, kivitelezéséért felelős
szereplők játékterét. Ezekben a témákban a megkérdezettek egynegyede/egyharmada nem lát
továbblépési lehetőséget vagy bizonytalan a kérdést illetően.
Fejlődés, továbblépés
A helyi adottságokra (endogén kapacitások)
alapozó vidékfejlesztés fogja jelenteni a térségi
fejlesztésben a húzóerőt
A térség intézményeiben, hivatalaiban
rövidesen generációváltás történik, az 1989
után új szakmai tudást szerzett fiatalok
kerülnek helyzetbe
Már középtávon erősödni fog a térségen belüli
szereplők
közti
integráció
(városok,
érdekcsoportok,
kisrégiók
stb.
együttműködése)

Valószínűsíti

Nem
valószínűsíti

75

10,2

Nem
tudja
megítélni
14,8

71,5

16,5

12

64,4

15,8

19,8

2.3. Bizonytalan gazdasági kép
A megkérdezettek több mint fele továbblépési lehetőséget látna abban, ha ebben a
térségben nagyobb szerepet kapnának a kisléptékű, ökológiailag és szociális érzékeny
gazdasági kezdeményezések. Az 57 százalékos támogatottság mellett 23 százalékos
bizonytalan véleményalkotást találunk, ugyanakkor a megkérdezettek 19 százaléka nem lát
ebben kitörési, továbblépési lehetőséget. Tekintettel arra, hogy ez a gazdasági paradigma
nagyon újszerű és a térségben egyelőre csekély alkalmazást nyert, ennek a fejlesztési
lehetőségnek a támogatása fontos fejlesztéspolitikai lehetőséget is tartalmaz.
A térségi gazdasági helyzetről alkotott kép bizonytalanságát jelzi, hogy az előző
pontban említett, a térség adottságaiból építkező gazdasági modell mellett sok válaszoló
teljesen más gazdasági modellt látna fontosnak. A megkérdezettek majdnem fele mondja azt,
hogy a térségen a stratégiai jellegű külső befektetések segíthetnek, sőt, a fejlesztési
koncepciót is kívülről kell megfogalmazni. Ezzel az állásponttal nem ért egyet a térségi elitek
32 százaléka, nem tud dönteni ebben a kérdésen 18 százalék. Az igennel válaszolók körében
egyik foglalkozási csoport véleménye sem hangsúlyosabb a többi csoporthoz viszonyítva, s

ugyanezt látjuk falu-város bontásban is. Az életkori csoportok szerinti bontásban azt látjuk,
hogy minél idősebb egy csoport, annál inkább a külső befektetés fontosságát hangsúlyozza.
Fejlődés, továbblépés

Valószínűsíti

Nem
valószínűsíti

57,5

19,2

Nem
tudja
megítélni
23,3

48,5

33,2

18,3

A globális kapitalizmus a térségben kisebb
szerepet kap, ehelyett a kisléptékű, ökoszociális piacgazdaság formái kapnak nagyobb
teret
Jelenetős mértékű, stratégiai jellegű külső
befektetést kell szorgalmazni, csak egy kívülről
jövő, átfogó fejlesztési koncepció tudja
megmozgatni ezt a térséget

2.4. Identitás és kultúra: növekvő szerepvállalás
A térségi elitek további fejlődési lehetőséget látnak a lokális és/vagy kistérségi
identitások erősödésében. Ebben a témában a támogatók aránya 65 százalék, ami biztos
társadalmi támogatási hátteret képez az ilyen jellegű koncepciók és projektek számára
(ellenkező véleményen van 17 százalék, bizonytalan ebben a fejlesztési lehetőségben 18
százalék). A nemet választók körében a vállalkozók felülreprezentáltak, az adminisztratív elit
alulreprezentált. Falu-város bontásban a falusi térségben élők támogatják jobban ezt az
elképzelést, ugyanakkor ez a támogatás az életkor előrehaladtával növekszik.
A kulturális értékek hasznosítása (kultúragazdaság) a megkérdezettek fele szerint
jelent fontos továbblépési lehetőséget. Ez szintén fontos arány, ha figyelembe vesszük, hogy
eddig a diskurzus elsősorban a „megőrzésben” látta a kulturális értékek szerepét, ma már
pedig a térségi elitek fele elfogadja a kultúra gazdasági hasznosításának a koncepcióját.
Ellenvéleményen van 28 százalék, nem tud állást foglalni 20 százalék. A kérdés fontosságát
az oktatás-kultúra képviselői számarányukhoz képest fölértékelik, a technokrata elit pedig
enyhén leértékeli. Falu-város bontásban ezúttal is a falusi térségben élő elitek hangsúlyosabb
támogatása érzékelhető, életkori csoportok szerint nincsen lényeges eltérés.
Fejlődés, továbblépés
Tovább fognak erősödni a helyi, mikrotérségi
identitások
A térség legfontosabb tartaléka a kulturális
értékekben keresendő, ezt fogja a térség
hasznosítani (kultúragazdaság)

Valószínűsíti

Nem
valószínűsíti

65,1

16,8

Nem
tudja
megítélni
18,1

52,2

28

19,8

3. Megoldatlan gondok, ki nem használt lehetőségek
Az adatfelvételi folyamat sajátos kiegészítő mozzanatának szántuk a nyílt kérdéseket. Két
kérdést fogalmaztunk meg, arra ösztönözve a válaszolókat, hogy a nagyon sokféle

válaszlehetőséget fölsorakoztató zárt kérdések után két témakörben minden megkötöttség
nélkül állítsák sorrendbe (1.) azokat az általuk fontosnak tartott térségi problémákat,
amelyeknek megoldása nem tűr halasztást, valamint (2.) az eddig kellő mértékben ki nem
használt fejlesztési lehetőségeket. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk ezeket a válaszokat.
3.1. Melyek a legfontosabb térségi problémák, amelyeknek a megoldása nem tűr
halasztást?
Az e kérdésre kapott válaszok tekintetében számolnunk kell azzal, hogy a
témaválasztásokat minden bizonnyal lényegesen befolyásolta a térségi problémákhoz
kapcsolódó erőteljes közéleti és hétköznapi tematizáció. A válaszolók egyenként három
problémát jelölhettek meg, értékelést jelző sorrendbe állítva a válaszokat. A témakör
fontosságát jól jelzi a válaszok nagy száma. Az úgymond halasztást nem tűrő térségi
problémák kapcsán első opcióként 1028, második opcióként 943, harmadik opcióként 816,
összesen 2787 választ kaptunk. A kapott válaszokat 17 tematikus csoportba soroltuk be, az
egyáltalán nem besorolható témák az Egyéb kategóriába kerültek (összesen 39 válasz: első
opció 13, második opció 14, harmadik opció 12). Tekintettel arra, hogy az említési sorrend,
valamint az említési opciókat is figyelembe vevő pontozásos sorrend sokféle mérlegelésre
kínál lehetőséget, nézzük először csupán a témalistát:
1. Infrastruktúra állapota
2. Munkanélküliség, alacsony bérek
3. Oktatás, kultúra helyzete
4. Környezetvédelem állapota
5. Szociális probléma
6. Gazdasági fejlesztés helyzete
7. Mező-, és erdőgazdaság helyzete
8. Autonómia helyzete
9. A térség fejlesztésének helyzete
10. Egészségügyi helyzet
11. Roma problémák
12. Turizmus állapota
13. Regionális identitás állapota
14. Nemzetiségi problémák
15. Közigazgatással kapcsolatos problémák
16. Egyéb témák
17. Politikai pártokkal való elégedetlenség
18. Korrupció
A problémalista már önmagában jól mutatja a közbeszéd meghatározó erejét, és a térségi
fejlesztéspolitikai diskurzus kezdetleges állapotát. Olyan témák szerepelnek többségben,
amelyeket ez a térség 1989 előtt örökölt, s amelyeket az 1989 utáni időszak elhúzódó és
ellentmondásos társadalmi átmenete nem tudott megnyugtató módon kezelni. Tipikusan ilyen
téma a térségi infrastruktúra rossz állapota, a bizonytalan helyzetű gazdasági szektor, a labilis
munkaerőpiac, a folytonos reformkényszerben lévő oktatás és sok más hasonló téma. Nem
szerepelnek a listán olyan témák, amelyek a mai helyzetet alapvetően meghatározzák, de
amelyek csupán az utóbbi időszakban, az EU-csatlakozás utáni felzárkózás kapcsán kerültek
előtérbe. Ilyen a térségi versenyképesség alacsony szintje, a térségi tudás- és
kompetenciaszint, az együttműködések hiánya vagy alacsony szintje, a tájékoztatási
szolgáltatások felemás volta, a periferikus jellegből adódó problémák stb.

A válaszok összesítése után olyan táblázatot alkottunk, amelyben a rendezőelvet az említés
sorrendje alapján pontozott érték adta (első említés 3 pont, második említés 2 pont, harmadik
említés 1 pont). Amint az alábbi táblázatból látható, az egyes említések sorrendje, az
említések összesített számának sorrendje és a súlyozott végső érték sorrendje a legtöbb
esetben azonos vagy nagyon hasonló.
Problémásnak tekintett területek, témakörök:
Ssz.

Témakör

I. említés

II. említés

1.
2.

Infrastruktúra állapota
Munkanélküliség,
alacsony bérek
Oktatás, kultúra helyzete
Környezetvédelem
állapota
Szociális probléma
Gazdasági
fejlesztés
helyzete
Mező-, és erdőgazdaság
helyzete
Autonómia helyzete
A térség fejlesztésének
helyzete
Egészségügyi helyzet
Roma problémák
Turizmus állapota
Regionális
identitás
állapota
Nemzetiségi problémák
Közigazgatással
kapcsolatos problémák
Egyéb témák
Politikai pártokkal való
elégedetlenség
Korrupció
Összesen

449 (1)
108 (2)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

301 (1)
101 (2)

III.
említés
134 (1)
89 (3)

Összes
említés
884 (1)
298 (2)

Pontszá
m
2083
615

59 (4-5)
71 (3)

80 (3)
64 (4)

118 (2)
61 (7)

257 (3)
196 (4)

455
402

53 (6)
44 (7)

57 (7)
63 (5)

69 (5)
63 (6)

179 (5)
170 (6-7)

399
321

38 (8)

62 (6)

70 (4)

170 (6-7)

308

59 (4-5)
27 (9)

31 (10)
36 (9)

16 (13)
42 (8)

106 (8)
105 (9)

255
195

12 (15)
25 (10)
13 (13-14)
16 (11)

40 (8)
19 (11)
18 (12)
14 (15-16)

28 (9)
17 (12)
26 (10-11)
14 (14)

80 (10)
61 (11)
57 (12)
44 (14)

144
130
101
90

14 (12)
9 (17)

17 (12)
15 (14)

12 (15-16)
26 (10-11)

43 (15)
50 (13)

88
83

13 (13-14)
8 (18)

14 (15-16)
7 (17)

12 (15-16)
11 (17)

39 (16)
26 (17)

79
49

10 (16)
1028

4 (18)
943

8 (18)
816

22 (18)
2787

46

A térségi infrastruktúra állapota, mint halasztást nem tűrő térségi probléma magasan az első
helyre került. Az 1028 válaszolóból 884-en tették első helyre ezt a témát (pontszám 2083!).
Ez már csak azért is érdekes, mert az elmúlt időszakban ezen a területen történt a legtöbb
befektetés és a leginkább kimutatható haladás. A kimagasló említési arány rendkívül erős
térségi „civilizálódási étvágyat” jelent, s természetesen nagyon-nagyon sok tennivalót.
Minél több ezen a téren az eredmény, és minél jobban tematizálódik mindez a térségi
nyilvánosságban, annál több igény fogalmazódik meg.
Második helyre a munkanélküliség, valamint az ezzel szorosan összefüggő alacsony
bérszínvonal került (majdnem 300 említés, 615-ös pontszám). Nagyon magas értéket kapott

még az oktatás-kultúra helyzete, a környezetvédelem kérdésköre, valamint a szociális helyzet
állapota. Mindhárom téma említési súlya eléri vagy meghaladja a 400-as pontértéket.
Összesen több mint száz említést kapott még további négy témakör: a térségi gazdaság
állapota (170 említés, 321 pont), a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás helyzete (170
említés, 308 pont), a térségi autonómia állapota (106 említés, 255 pont) és a térségi fejlesztés
jelenlegi állapota (105 említés, 195 pont). A további nyolc témakör mindenike száznál
kevesebb említést kapott, de az a tény, hogy fölkerültek a listára, mindenképpen jelzi
fontosságukat.
3.2. Melyek azok a térségi lehetőségek, amelyek ma még nincsenek kihasználva?
A térségi lehetőségek elemzése kapcsán mindenképpen célszerű figyelembe venni,
hogy a térségben a fejlesztéspolitikai témák sokkal kevésbé tematizáltak, mint a térségi
problémák. Ez egyfelől azt jelenti, hogy a társadalmi nyilvánosságban és a közbeszédben
ritkábban, kevesebb súllyal szerepelnek a fejlesztési lehetőségek, mint a társadalmi
problémák. De jelenti azt is, hogy a tényleges fejlesztési lehetőségek és a standard
beszédesemények tematikája között kisebb az átfedés. Ezért számítottunk arra, hogy kevesebb
fejlesztési lehetőséget fognak említeni a megkérdezettek, mint térségi problémát, s arra is,
hogy több olyan fontos térségi fejlesztési téma kimarad majd, amelyek újszerűek vagy az
utóbbi években kerültek igazán napirendre. Ilyen lehet például a szociális ellátórendszerek
fejlesztése vagy az információs társadalommal kapcsolatos fejlesztések.
A fejlesztési lehetőségek témakörben 2333 említést kaptunk összesen, ebből első említés 932,
második említés 789 és harmadik említés 612.
A témalista – a tematikus csoportosítás után – az alábbiak szerint alakult:
1. Turizmusfejlesztés
2. Mezőgazdaság, állattenyésztés fejlesztése
3. Helyi erőforrások, természeti kincsek hasznosítása
4. Kultúra, kulturális értékek hasznosítása
5. Infrastruktúra-fejlesztés
6. Vállalkozások, ipar, gazdaság fejlesztése
7. Tudatos erdőgazdálkodás támogatása
8. Humán erőforrás fejlesztés
9. Biogazdálkodás támogatása
10. Szolgáltatások bővítése, javítása
11. Idegen tőke bevonása
12. Munkaerőpiac, munkahelyteremtés
13. Média, Internet, kapcsolattartás fejlesztése
14. Környezetvédelem hangsúlyozása, környezettudatosság növelése
15. Helyi közösség/önkormányzat megerősödése, autonómia
16. Térségi image kialakítása, hasznosítása
17. Vidékfejlesztés
18. Egyéb
A fentebb már jelzett hiányok ellenére a lista meglehetősen széles spektrumot ad a térségi
lehetőségekről. Fontos elem az, hogy a legtöbb kifejezetten a belső (endogén) kapacitásokra
alapoz, és olyan témák szerepelnek benne jelentős súllyal (pl. helyi erőforrások hasznosítása,
kulturális értékek, biogazdálkodás, humán erőforrás) amelyek meghatározó szerepére a
felmérés során kevésé számítottunk, s amelyek tényleges fejlesztéspolitikai elkötelezettségre
utalnak.

A táblázat adatsorai nem annyira összefüggőek, mint a térségi problémák esetében, és sokkal
nagyobbak a különbségek az egyes témák súlya tekintetében is.
Sor Lehetőség
szám
1.
Turizmusfejlesztés
2.
Mezőgazdaság,
állattenyésztés
fejlesztése
3.
Helyi erőforrások, természeti
kincsek hasznosítása
4.
Kultúra,
kulturális
értékek
hasznosítása
5.
Infrastruktúra-fejlesztés
6.
Vállalkozások, ipar, gazdaság
fejlesztése
7.
Tudatos
erdőgazdálkodás
támogatása
8.
Humán erőforrás fejlesztés
9.
Biogazdálkodás támogatása
10.
Szolgáltatások bővítése, javítása
11.
Idegen tőke bevonása
12.
Munkaerőpiac,
munkahelyteremtés
13.
Média, Internet, kapcsolattartás
fejlesztése
14.
Környezetvédelem
hangsúlyozása,
környezettudatosság növelése
15.
Helyi
közösség/önkormányzat
megerősödése, autonómia
16.
Térségi
image
kialakítása,
hasznosítása
17.
Vidékfejlesztés
18.
Egyéb
Összesen

I. említés
556 (1)
58 (3)

II. említés III. említés Összes
említés
139 (1)
61 (4)
756 (1)
137 (2)
74 (2-3)
269 (2)

Pontsz
ám
2007
522

78 (2)

93 (3)

81 (1)

252 (3)

501

25 (6)

70 (4)

74 (2-3)

169 (4)

289

45 (4)
22 (7)

59 (5)
54 (6)

33 (7)
60 (5)

137 (5)
136 (6)

286
234

31 (5)

35 (8)

25 (9-10)

91 (8)

188

17 (8)
16 (9)
13 (10)
11 (12)
7 (17)

43 (7)
31 (9)
25 (10)
19 (12)
20 (11)

39 (6)
29 (8)
25 (9-10)
16 (12-14)
19 (11)

99 (7)
76 (9)
63 (10)
46 (11-12)
46 (11-12)

176
139
114
87
80

10 (13-14)

14 (13)

16 (12-14)

40 (13)

74

10 (13-14)

13 (14)

12 (15-17)

35 (14)

68

9 (15)

11 (16)

12 (15-17)

32 (15-16)

61

12 (11)

6 (18)

12 (15-17)

30 (17)

60

8 (16)
4 (18)
932

8 (17)
12 (15)
789

8 (18)
16 (12-14)
612

24 (18)
32 (13-16)
2333

48
40

Hat olyan témakör van, amelyek esetében az említések száma meghaladja a százat. Ezek
körében kiemelkedően magas pontszámot kapott a turizmus, mint ki nem használt fejlesztési
lehetőség. A fejlesztési javaslatot tevők 80 százaléka említette a turizmust, s majdnem 60
százaléka első opcióként. A turisztikai fejlesztések lehetőségével – tekintettel a nagyon magas
támogatottságra – akkor is érdemes kiemelten számolni, ha a tényleges fejlesztési lehetőségek
az ilyen felfokozott elvárások alatt vannak. Az kétségtelen, hogy a turisztikai lehetőségek
említésének ilyen magas mértéke tartalmaz bizonyos hitszerű elemeket, maga a támogatottság
ténye azonban önmagában is fontos fejlesztési kapacitás.
Magas - bár az összesített pontszámokat tekintve jóval visszafogottabb – támogatást kapott a
mezőgazdaság és állattenyésztés, mint térségi fejlesztési lehetőség, valamint a helyi
erőforrások és természeti kincsen hasznosításának lehetősége. Az említések első
értékcsoportjához tartozik még a kulturális értékek hasznosítása (169 említés, 289 pont), az

infrastruktúra fejlesztése (137 említés, 286 pont), és a gazdasági szektor fejlesztése (136
említés, 234 pont).
A további 11 témakört illetően kiegyensúlyozottabb kép mutatkozik, a fejlesztési
lehetőségeket megjelölők kevesebb tíz százaléka adta voksát egyik vagy másik fejlesztési
témakörre, az említések száma pedig inkább második vagy harmadik opcióként magasabb. A
15-17-es témák még kiemelhetők abból a szempontból, hogy helyi fejlesztés – vidékfejlesztés
témakörben kiegészítik, erősítik egymást, akár egyetlen általánosabb témakörként is
kezelhetők lennének, és ez nagyobb súlyt ad ezeknek a fejlesztési lehetőségeknek.
***
A bevezetőben már említettek alapján nem kell csodálkoznunk azon, hogy jóval több a
térségi fejlesztési probléma, mint a térségi fejlesztési lehetőség. Nem előnyös helyzet, de a
térség társadalomtörténetével és 1989 utáni folyamataival ez a jelenség magyarázható.
Ugyanakkor ezek a táblázatok azt is jelzik, hogy néhány téma az abban érdekelt térségi
szerepelők szerint komoly térségi probléma vagy jelentős fejlesztési lehetőség, miközben a
térségi elitek álláspontja a témának ezt a centrális térségi szerepét egyáltalán nem igazolja.
Jellemző példa erre az állattenyésztés és a földművelés helyzete, amely eléggé háttérben
marad a térségi problémák listáján, a fejlesztési lehetőségek listáján pedig a turizmus mögött
lényegesen lemarad.
A felsorolt térségi problémák és fejlesztési lehetőségek ismerete, értelmezése nagyon fontos
lehet a térségi fejlesztéspolitikák kidolgozásakor, legyen szó integrált fejlesztésről vagy
szektoriális fejlesztésekről. A vélemények jól mutatják az egyes területek fejlesztésével
kapcsolatos vélekedések révén a társadalmi támogatottság vagy adott esetben a társadalmi
tartózkodás („ellenállás”) fontosabb területeit. Bármelyikkel is kell számolnia a
fejlesztéspolitikusnak vagy a döntéshozónak, a helyzet ismerete mindig előnyt jelent, s nem
utolsó sorban a fejlesztéspolitikai beruházások költséghatékonyabb kivitelezésére kínál esélyt.

4. Jövőkép forgatókönyvek
„VAKHIT” SZCENÁRIÓ. Bízni, hinni kell és jól alakulnak a dolgok.
Bízzunk benne, hogy jól alakulnak a dolgok! Jól kell alakuljanak a számunkra fontos
folyamatok! Nincsen kimutatható tárgyi alapja a bizakodásnak, de ennek ellenére erős.
Nem kapcsolódik a bizakodáshoz cselekvési terv, helyzetértékelés. Különösen az
idősebb korosztályok körében, elsősorban falusi környezetben találkozunk ezzel a
hitszerű bizakodással és jövőképpel.
„LESZ MAJD VALAHOGY” SZCENÁRIÓ. Sodródás, a folyamatokat nem
tudjuk érdemben befolyásolni.
A helyzetet nem tudjuk megváltoztatni. A változások nem tőlünk függenek, nem
tudjuk érdemben befolyásolni azokat. Passzív, belenyugvó szemlélődés, de nem
feltétlenül negatív tartalmú. Ez van, ezt kell tudomásul venni. Nem fognak lényegesen
javulni a dolgok, de nem lesz sokkal rosszabb sem. Sohasem volt úgy, hogy valahogy
ne legyen. A folyamatoknak való alárendelődés, igazodási kényszerek elfogadása.

„VAN ESÉLY!” SZCENÁRIÓ. Reális, fokozatos fejlődési esély.
Reális, fokozatosan érvényesülő fejlődési esély van. A tényekből kell kiindulni.
Legyünk tárgyilagosak. Az értékeket föl kell ismerni, de nem szabad illúziókat
táplálni. Vannak adottságaink és nagymértékben rajtunk áll, hogy miként alakul a
térség sorsa. Tegyünk valamit. Elsősorban a középkorúak, kisebb mértékben a fiatalok
képviselik ezt az álláspontot, inkább a városiak, mint a falusiak, foglalkozási csoport
szerint inkább a vállalkozók és a műszakiak.
„NAGY KITÖRÉSI LEHETŐSÉG” SZCENÁRIÓ
Ez a szcenárió csak ritkán jelenik meg, megjelenése egy-egy konkrét térségi
adottsághoz kapcsolódik, és sosem a térség egészét érintő jellemzőkhöz. Egy-egy
térségi adottsághoz vagy fejlődési folyamathoz a megkérdezettek egy-egy csoportja
különleges kitörési lehetőséget kapcsol.
A megkérdezettek döntő többsége úgy látja, hogy a térségnek valamilyen módon
kapcsolódnia kell a nagyobb léptékű vagy globális folyamatokhoz. Ebben a vonatkozásban
különösen nagy hangsúlyt kapott a nyitottság, az adaptációs képesség növelése, az
információs társadalom kínálta lehetőségekkel való élés, a térségbe irányuló tudástranszfer
fokozása és néhány más hasonló jellegű tényező. Ugyanakkor az is jellemző a térségre, hogy
az elitek nem a kizárólag térségen kívülről várják a megoldást a térség gondjaira. Nem
becsülik le a kívülről érkező fejlesztési elképzelések és a kívülről érkező beruházások
potenciális jövőbeli szerepét, de ennél jóval nagyobb fontosságot tulajdonítanak a térségi
endogén kapacitások hasznosításának.
Az adaptációs igény és a belső erőforrások hasznosíthatóságába vetett hit két nagyon
fontos tényező, amelyeknek jelenléte vagy hiánya a jövőképeket alapvetően meghatározza.
Ehhez kapcsolódik még két másik fontos paraméter: a kedvezőtlen térségi helyzetkép, a sok
kedvezőtlen tapasztalat valamint a külső tényezőktől való függés lehetősége/veszélye. Ennek
a négy nagyobb tényezőcsoportnak a megítélése és/vagy értelmezése esetenként a passzív
vagy éppen aktív jövőképek felé mozdítja el a térségi eliteket, nem zárva ki az alaposabb
mérlegelést nélkülöző hitszerű bizakodást vagy a sodródás elfogadást sem. Az egyes
forgatókönyveket meghatározó négy tényező a belső/külső tengely, valamint a pozitív/negatív
tengely mentén egy mátrixot ad.

Külső tényezők
Belső tényezők

Pozitív tényezők
Nyitottság,
adaptációs képesség
Hasznosítható belső
kapacitások

Negatív tényezők
Külső
tényezőktől
való függés
Kedvezőtlen térségi
állapot

Az egyes szcenáriók támogatói ennek a négy alapvető tényezőnek eltérő súlyt adnak,
ugyanakkor az egyes kombinációkhoz sok esetben érzelmeket, hiteket, ideológiákat
rendelnek.
A fentebb jelzett összefüggések, illetve a mögöttük álló sok-sok konkrét vélekedés
alapján kutatásunk anyaga 4 forgatókönyv-változatot hozott felszínre. A következőkben
részletesebben is bemutatjuk ezeket.

4.1. „VAKHIT” SZCENÁRIÓ. Bízni, hinni kell és jól alakulnak a dolgok.
ÉRTELMEZÉS
Bízzunk benne, hogy jól alakulnak a dolgok! Jól kell alakuljanak a számunkra fontos
folyamatok! Nincsen kimutatható tárgyi alapja a bizakodásnak, de ennek ellenére erős. Nem
kapcsolódik a bizakodáshoz cselekvési terv, helyzetértékelés. Különösen az idősebb
korosztályok körében, elsősorban falusi környezetben találkozunk ezzel a hitszerű
bizakodással és jövőképpel.
A JÖVŐKÉPET KITERMELŐ TÉRSÉGI ÖSSZETEVŐK
Ezt a jövőképet alapvetően meghatározza az a meggyőződés, hogy a térség nagyon
jelentős mértékben ki van szolgáltatva külső tényezőknek. Ebben az esetben külső tényezők
alatt a térségi elitek politikai/hatalmi kiszolgáltatottságot értenek. Akik erre a jövőképre
voksolnak, azok számára elsősorban a történelmi tapasztalat, illetve a történelmi tapasztalatok
diszkurzív kezelési módja a mérvadó. Ezek szerint: külső hatalmi-politikai tényezőktől
függünk, de azok csak időnként foglalkoznak a térséggel, a beavatkozások rendszerint erősek
és rövid ideig tartanak, az ilyen beavatkozási helyzeteket ki kell bírni, túl kell élni, utána
úgyis visszazökkennek a dolgok a megszokott kerékvágásba, a dolgok előbb-utóbb úgyis úgy
fognak alakulni, ahogyan mi szeretnénk. Mivel az 1989 utáni társadalmi változások két
ponton is ellentmondanak ennek a meggyőződésnek (ti. a kívülről érkező befolyások nem
kifejezetten hatalmi/politikai jellegűek vagy legalábbis nem köthetők pontosan nevesíthető
hatalmi/politikai szereplőkhöz, másfelől pedig szemmel láthatóan nem fognak egyelőre
abbamaradni, tehát nem lehet kivárásra berendezkedni), ezért szemmel láthatóan egyre
kevesen alapoznak erre a forgatókönyvre. Az is feltételezhető azonban, hogy akik erre a
forgatókönyvre alapoznak (akár globálisan akár csak egyes szektorok tekintetében) azoknak a
magatartása már érdemben nem fog változni.
A JÖVŐKÉPET MEGHATÁROZÓ TÉRSÉGEN KÍVÜLI TÉNYEZŐK
A „Vakhit” forgatókönyvet indirekt módon, de folyamatosan táplálja a térséggel
kapcsolatos közbeszéd. Ez különösen fölerősödött az utóbbi években a térségi autonómia
diskurzusok kapcsán. Lényege annak a meggyőződéseknek, hitnek a hangoztatása, hogy a
nagyon lényeges dolgokat (lásd például autonómia, fontos beruházások, támogatások) mások,
külső hatalmi szereplők adhatják meg a térségnek, ez a követelés jogos, „ez jár nekünk”.
A közbeszéd szintjén nap mint nap több olyan külső szereplő tételeződik, amelynek a
vélt vagy valós működése indirekt módon a „Vakhit” szcenárió legitimitását életben tartja.
Ilyen külső szerepelő például a román állam (amely jogokat adhat), Európai Unió (amely
kikényszerítheti, hogy jogokat adjanak nekünk), magyar állam (amely anyagi és
politikai/szimbolikus támogatást adhat), emblematikus közéleti szereplők (akik eljátszhatnak

valamiféle „vezér” szerepet vagy azt a szerepet, hogy fontos térségi beruházásokat szereztek a
térségnek), európai kisebbségjogi példák (legitim hivatkozási alapok szerepét töltik be).
A JELENLEGI HELYZETKÉP ÉS A JÖVŐKÉP VISZONYA
Ez a jövőkép tulajdonképpen nem számol olyan változással vagy cselekvéssel,
amelynek a térségi intézmények vagy lakosok részesei lennének. Cselekvés helyett a
követelés, változások várása, „lebegtetése” tartozik ehhez a jövőképhez, ezek a várakozások
konkrét paraméterekhez nem kötöttek. Tulajdonképpen ez a jövőkép potenciálisan itt lehetne,
de még „nem teljesedett be”.

4. 2. „LESZ MAJD VALAHOGY” SZCENÁRIÓ. Sodródás, a folyamatokat
nem tudjuk érdemben befolyásolni.
ÉRTELMEZÉS
A helyzetet nem tudjuk megváltoztatni. A változások nem tőlünk függenek, nem
tudjuk érdemben befolyásolni azokat. Passzív, belenyugvó szemlélődés, de nem feltétlenül
negatív tartalmú. Ez van, ezt kell tudomásul venni. Nem fognak lényegesen javulni a dolgok,
de nem lesz sokkal rosszabb sem. Sohasem volt úgy, hogy valahogy ne legyen. A
folyamatoknak való alárendelődés, igazodási kényszerek elfogadása.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez a jövőkép a mindennapi diskurzusban erős. Még pedig
abban az értelemben, hogy a társadalmi folyamatok általános megítélése (az ország helyzete,
a térség helyzete, az emberek életmódja és lehetőségei stb.) kapcsolódik ehhez a jövőképhez,
miközben az egyedi vagy akár a település lépétkű helyzetmegítélés és értékelés ennél
rendszerint pozitívabb és pragmatikusabb. A sodródást előrevetítő jövőkép és a
pragmatikusan hétköznapi életvezetés szemmel láthatóan párhuzamosan él egymás mellett.

A JÖVŐKÉPET KITERMELŐ TÉRSÉGI ÖSSZETEVŐK
Ezt a szcenáriót elsősorban az önellátó családi háztartások modellje, valamint a ma
már mitikus elemekkel terhelt önfenntartó helyi közösség modellje tartja életben. Lényege az,
hogy kivárással, türelemmel, visszahúzódással minden nagyobb és kellemetlenebb változást
ki lehet bekkelni, „a lényeges dolgok úgysem tőlünk függenek”. A helyzet nem lesz
kezelhetetlenül rossz, de jobb sem. Ezek a történelmi tapasztalatok, valamint a hozzájuk
kapcsolódó mentális beállítódások a térségben ma még nagyon erősek, különösen a közép
korosztály és az idősek körében.
A másik fontos tényezőcsoport a térségi negatív tapasztalatokra alapoz: nincsenek
biztató térségi folyamatok (nincsenek termeléssel foglalkozó munkahelyek, a fizetések
alacsonyak, a fiatalok taníttatása sok pénzbe kerül és iskola után nem találnak munkát stb.).
Mindezek a negatív tapasztalatok azt a meggyőződést erősítik, hogy a sodródás ellen
tulajdonképpen nem nagyon lehet tenni semmit.
A JÖVŐKÉPET MEGHATÁROZÓ TÉRSÉGEN KÍVÜLI TÉNYEZŐK
A jövőkép támogatói számára a külső erők szerepvállalásának ma tapasztalható hiánya
a legerősebb bizonyíték arra, hogy a térség magára marad, nem tud előbbre lépni. Ezt úgy

fogalmazzák meg, hogy az „állam”, a „központ”, a „vezetés” hagyta tönkremenni a dolgokat,
nem igazán tesz számunkra fontos lépéseket. A személyesen megélt tapasztalatokra
hivatkozva amellett érvelnek, hogy a külső erők – amennyiben akarnák azt – tudnák
irányítani, jó irányba vinni a térség, az emberek sorsát.
A JELENLEGI HELYZETKÉP ÉS A JÖVŐKÉP VISZONYA
Amint arra az értelmezés kapcsán már utaltunk, ennek a jövőképnek a mindennapi
gyakorlattal viszonylag kevés kapcsolata van. Ez a reláció minden kétséget kizáróan
kapcsolatban van azzal az „átjárási gyakorlattal”, amely az 1989 előtti időszakban a normatív
nyilvános diskurzus és magatartás, illetve a hétköznapi, egyéni gyakorlat között alakult ki.
Ugyanakkor fontos eleme ennek a jövőképnek, hogy nem tartalmazza a változás
elemét. A jelenlegi sodródás képet vetíti előre, minden lényegesebb változtatás nélkül. Nem
kétséges, hogy ennek az előrevetítésnek akkor is van negatív hatása, ha ettől a hétköznapi,
egyéni életvezetések gyakorlata lényegesen eltér.

4. 3. „VAN ESÉLY!” SZCENÁRIÓ. Reális, fokozatos fejlődési esély.
ÉRTELMEZÉS
Reális, fokozatosan érvényesülő fejlődési esély van. A tényekből kell kiindulni.
Legyünk tárgyilagosak. Az értékeket föl kell ismerni, de nem szabad illúziókat táplálni.
Vannak adottságaink és nagymértékben rajtunk áll, hogy miként alakul a térség sorsa.
Tegyünk valamit. Elsősorban a középkorúak, kisebb mértékben a fiatalok képviselik ezt az
álláspontot, inkább a városiak, mint a falusiak, foglalkozási csoport szerint inkább a
vállalkozók és a műszakiak. Ez a forgatókönyv tipikusan a „kis lépések”, az egyéni, a helyi
vagy legfeljebb kistérségi léptékű kísérletek terepe.
A JÖVŐKÉPET KITERMELŐ TÉRSÉGI ÖSSZETEVŐK
Ennek a jövőképnek a képviselői fontosnak és pozitívnak tartják az 1989 utáni térségi
változásokat. Nem a változások mértékét, hanem a változások tényét és/vagy irányát tekintik
mérvadónak. Pozitívnak tekintik azokat a változásokat, amelyek bizonyíthatóan helyi, térségi
kezdeményezésre, helyi, térségi erőforrásokra alapozva történetek.
Ennek a jövőképnek a kialakulásban is szerepet kap az a térségi tapasztalat, hogy
nincsenek (nem voltak) olyan külső kezdeményezések, amelyek egyik napról a másikra, külső
akaratra vagy erőforrásra alapozva más pályára állították volna a térséget. Eltérően a sodródás
mellett érvelőktől, ezt a tapasztalatot nem a lemondással, hanem a „fogjunk neki akkor mi
magunk valaminek” típusú gondolkodással és/vagy magatartással kapcsolják össze.
Nem utolsó sorban szerepet kap ennek a jövőképnek a kialakulásában az a tény is,
hogy az utóbbi években fokozatosan gyarapodik azoknak a családoknak, személyeknek a
száma, akik az EU-csatlakozás utáni időszak változásaiban lehetőséget és esélyt érzékelnek.
Nagyon fontos hangsúlyozni azonban azt, hogy ennek a szcenáriónak a képviselői a
kisléptékű, fokozatos pozitív társadalmi változásokban bíznak, s e tekintetben meglehetősen
óvatosak is.

A JÖVŐKÉPET MEGHATÁROZÓ TÉRSÉGEN KÍVÜLI TÉNYEZŐK
A külső tényezők közül elsősorban a máshol tapasztalt, ebben a térségben
alkalmazhatónak tűnő pozitív megoldások játsszák legfontosabb szerepet. Ezek a pozitív
példák rendszerint egyéni tapasztalatokon alapulnak, rendszerint kis léptékű cselekvési
lehetőségeket, kezdeményezéseket jelentenek. Jellemző, hogy az EU csatlakozás utáni
országos vagy szektoriális stratégiának, támogatási politikáknak nincsen érzékelhető szerepe
ebben a tekintetben. Bár ezeket a lehetőségeket a társadalmi szereplők fontosnak tartják, az
esélyt nem ezekhez, hanem inkább az egyéni léptékű tapasztatokhoz kapcsolják. Jellemző
példa a turizmus pontszerű térségi fejlődése, amely alapvetően a máshol látott tapasztalatok
térségi hasznosítása nyomán épült ki.
A JELENLEGI HELYZETKÉP ÉS A JÖVŐKÉP VISZONYA
Ennek a jövőképnek a mindennapi térségi tapasztalattal és gyakorlattal sok kapcsolata
van. Míg korábban inkább a térségen kívül (sok esetben a más országokban) tapasztalt példák
jelentették a „Van esély” forgatókönyv képviselői számára az impulzusokat, ma már az is
tapasztalható, hogy pozitív példákat a térségben is találnak. Ugyanakkor az is tapasztalható,
hogy a térségen kívül tapasztalt pozitív példák száma a mobilitás fokozódásával növekszik.
Ezért azt lehet mondani, hogy az aktuális térségi történések támogatják, erősítik ezt a
forgatókönyvet.
Fontos kérdés az, hogy a kis lépéseknek és a nem nagy mértékű kezdeményezéseknek
az összege és az ereje térségi léptékben milyen mértékben erősíti ezt a szcenáriót.
Interjúhelyzetekben, csoportos beszélgetésekben tapasztaltuk azt a véleményt is, hogy a „van
esély” szcenáriónak ez a kisléptékű, óvatos formája nem kínál elég lendületet a térségi
változásoknak.

4. 4. „NAGY KITÖRÉSI LEHETŐSÉG” SZCENÁRIÓ
ÉRTELMEZÉS
Ez a szcenárió csak ritkán jelenik meg, megjelenése egy-egy konkrét térségi
adottsághoz kapcsolódik, és sosem a térség egészét érintő jellemzőkhöz. Egy-egy pontosan
körülhatárolható térségi adottsághoz vagy fejlődési folyamathoz a megkérdezettek egy-egy
csoportja különleges kitörési lehetőséget kapcsol. Olyan esélyt, amely az adott konkrét
lehetőségre alapozva a térség egészének helyzetét meg tudja változtatni. Rokonságot mutat ez
a szcenárió a „Vakhit” forgatókönyvvel, azzal a nagyon lényeges különbséggel, hogy ebben a
második esetben megjelölésre kerül a nagy kitörés alapjául szolgáló térségi adottság, míg a
„Vakhit” típusú szcenárió hívei csak általában, konkrét hivatkozások nélkül hisznek a nagyon
jelentős pozitív változás eljövetelében. Fontos különbség az is, hogy a „Vakhit” szcenárió
képviselői a „valamikor, előbb-utóbb biztosan jóra fordulnak a dolgok” típusú narratívát
támogatják, míg a „Nagy kitörés” hívei sokkal közelebbi változásban bíznak, amihez nem kell
egyéb, mint a megjelölt konkrét terület fölfuttatása. A hitszerűség azonban ebben a
forgatókönyvben is megvan, hiszen egy konkrét terület fejlesztéséből, vagy egy konkrét
térségi adottság kihasználásából a térség egészére vetítve várnak – rövid távon - pozitív
megoldásokat és mérhető, gyors hatást.

A JÖVŐKÉPET KITERMELŐ TÉRSÉGI ÖSSZETEVŐK
Ezt a jövőképet elsősorban az tartja fenn, hogy a térségi elitek bizonyos csoportjai a
székelyföldi térség egyik vagy másik fontos adottságához úgymond mitikus, fölnagyított
társadalmi szerepet kapcsolnak. „Ha igazán foglalkoznánk a székelység legnagyobb
kincsével, az erdővel, az eltartaná a Székelyföldet!” Hasonlóan mitikus szerepet
tulajdonítanak még néhány térségi adottságnak vagy jellemzőnek, mint például a térségi
emberek munkakedve és munkamorálja, „a székely kézügyesség”, az állattartási lehetőségek,
a történelmi hagyományok stb. A szcenárió társadalmi szerepét azonban gyengíti az, hogy a
különféle társadalmi szereplők rendszerint más és más térségi adottságot tartanak
kiemelkedően fontosnak, az egyes erőforrásokhoz kapcsolódó értékelések rendszerint
személyi, érzelmi vagy ideológiai elemekkel terheltek, ezért az egyes álláspontok – ha
ütköznek - gyakorlatilag kizárják egymást.
A JÖVŐKÉPET MEGHATÁROZÓ TÉRSÉGEN KÍVÜLI TÉNYEZŐK
A „Nagy kitörés” szcenáriót a térségen kívüli tényezők csak kismértékben, legfeljebb
indirekt módon befolyásolják.
A JELENLEGI HELYZETKÉP ÉS A JÖVŐKÉP VISZONYA
Ma az tapasztalható, hogy az egyes kiemelkedően fontos értékek, térségi adottságok
megítélése fokozatosan reálisabbá válik, a fontos térségi adottságok térségváltoztató
szerepében vetett hit csökken. Jellemző példa a közbirtokossági erdővagyonnal kapcsolatos,
különleges kitörést jelentő fejlesztési illúziók fokozatos lebomlása. Ez a fajta kijózanodás
azért is természetesnek tekinthető, mert ilyen illúziókat elsősorban azok termeltek, akik
közelebbről nem ismerték sem az erdővagyon értékét, sem a hasznosítás előnyeit és
akadályait.

