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A helyi fejlesztés térségi feltételrendszerét és gyakorlatát elemző kutatási 

programunk elindítását első lépésben az indokolta, hogy az utóbbi években jelentős 
mértékben megnövekedett a székelyföldi térségben a lokális léptékű fejlesztési 
programok száma. Évről-évre egyre több olyan top-down és bottom-up típusú lokális 
vagy kisebb léptékű program indult el, amelyek a települések egészének életminő-
ségére, közösségi életére kívántak pozitív hatást gyakorolni. Sok példával igazolható 
azonban, hogy ezeknek a helyi fejlesztési programoknak a pozitív társadalmi hatása 
mérsékelt jellegű, csak kismértékben mutatkozik meg olyan területeken, mint az élet-
mód, megélhetés, foglalkoztatás, életszínvonal, s még kevesebb az olyan helyi fejlesz-
tési program, amelynek pozitív, közösségerősítő, közösségépítő hatása hosszabb 
távon, fenntarthatóan is kimutatható. Kutatási programunk indítását indokolta az is, 
hogy a vidéki térségek fölértékelődési folyamata (new rural paradigm), a helyi adott-
ságok és értékek előtérbe kerülése, a bottom-up típusú fejlesztési koncepció térnyerése 
ebben a térségben is érezteti hatását. A helyi fejlesztési gyakorlatot támogató belső és 
külső tényezők együttes jelentkezése indokolttá teszi, hogy részletesebben is meg-
vizsgáljuk a helyi fejlesztés mai gyakorlatát.  

A csoportos kutatási program keretében feldolgoztuk a témával kapcsolatos 
térségi kutatások anyagait, az ehhez a témakörhöz közvetlenül köthető szakirodalmi 
anyagokat, terepmunka keretében komplex esetelemzést végeztünk helyi fejlesztési 
programokról, eredményeinket térségi szakmai fórum keretében mutattuk be. A 
program módszertanát, a terepmunka elemzési eredményeit a székelyföldi társadalom-
tudományi DOMUS programokat bemutató korábbi kiadványban ismertettük (Biró et 
al. 2016.331-347). Jelen tanulmányban a helyi fejlesztés térségi feltételrendszerével 
kapcsolatos szakmai összegzéseket mutatjuk be.  

                                                           
1 A tanulmány az MTA DOMUS Programja támogatásával 2016-ban szervezett csoportos 

kutatási program (Helyi fejlesztés és innováció a székelyföldi rurális térségben) 
szakmai összefoglalója alapján készült. Témavezető: Biró A. Zoltán. A kutatási program 
teljes anyaga az Intézet adattárában érhető el.   
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A tanulmány első fejezete azzal a vidékfejlesztési fordulattal foglakozik, amely 
jelen elemzésünk számára értelmezési keretet képez. A téma részletesebb kifejtését az 
is indokolja, hogy ennek a fontos változásnak a térségi szakmai ismerete és értelme-
zése még a kezdeteknél tart, s jelen anyag publikálásával a problémakör térségi temati-
zációját is támogatni kívánjuk. A tanulmány második fejezete azt a térségi társadalom-
történeti kontextust mutatja be, amely a mai helyi fejlesztési gyakorlatra több szinten is 
nagy hatással van. A helyi fejlesztési gyakorlat mai állapotát bemutató következő 
fejezet célja az, hogy részletesen bemutassa azt a helyzetet, amelyet az ezen a téren 
megfogalmazódó szakpolitikai változtatásoknak – legyen szó képzésről, szakpolitikai 
tervezésről, új típusú fejlesztési programok kidolgozásáról – mindenképpen figyelem-
be kell venniük. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy helyi fejlesztési programok, sikeres 
programok megjelölés alatt bottom-up típusú helyi fejlesztés programokra utalunk, 
ahol ettől eltérünk (pl. társadalomtörténeti kontextus) azt jelezzük.  

1. Fordulat a helyi fejlesztésben  

1.1. Napirenden a helyi fejlesztés 

A helyi fejlesztés témaköre a vizsgált térségben az 1990-es évek végétől folya-
matosan és hangsúlyosan napirenden van. Ez több tényezőnek köszönhető, ezek 
közül a fontosabbak szerepét jelen tanulmány második fejezetében jelezzük. A téma 
jelenlegi térségi aktualitását illetően azonban három összetevőre fel kell hívnunk a 
figyelmet.  

a. 

Ezek közül az első azzal kapcsolatos, hogy a fejlesztési gyakorlat (ezen belül a 
helyi fejlesztés gyakorlata is) ha lassú lépésekben is, de fokozatosan professzionalizá-
lódik és intézményesül. Ez sok tekintetben térségen kívüli tényezők hatása. Az or-
szágos fejlesztési forrásokhoz való hozzáférés rendje, valamint az EU léptékű stratégia 
tervezési ciklusokhoz való igazodás kényszere vezet ahhoz, hogy ma már menetrend-
szerűen készülnek az ún. integrált helyi fejlesztési stratégiák, s a lokális politikák 
(választások, kapcsolathálók alakítása, a helyi fejlesztést támogató helyi intézményi 
szerkezetek kialakítására irányuló törekvés, szakmai és településközi együttműködési 
formák iránti igény megjelenése stb.) alakulásában a külső forrásbevonásra alapozó 
tervek és gyakorlatok egyre nagyobb szerepet kapnak. Bár a térség településein ez a 
típusú professzionalizálódás és intézményesülés még nagyon az elején tart, s települé-
senként eltérően alakul, a helyi fejlesztéssel kapcsolatos tematizációt (forrásbevonási 
lehetőségek keresése, tervezés, lobbizás, szervezés, új kezdeményezések születése stb.) 
folyamatosan előtérbe helyezi. 
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b. 

A helyi fejlesztés témakörét napjainkban napirenden tartó második térségi 
tényező kevésbé manifeszt jellegű, és elsősorban a regionális, megyei és kistérségi 
fejlesztéspolitika hiányának vagy igen csekély mértékű működésének tudható be. Bár 
menetrendszerűen születnek regionális (fejlesztési régió), megyei integrált és szak-
politikai stratégiák, esetenként kistérségi szervezetek szintjén megalkotott stratégiák, 
ezeknek a lokális fejlesztésekre gyakorolt hatása az esetek többségében minimális. 
Egyrészt azért, mert ezeknek a fejlesztési stratégiáknak a nagyobb részéhez nem kap-
csolódnak források és végrehajtási/monitorizálási jogkörök. Másrészt minimális a ha-
tás azért – s erre jó példa a fejlesztési régió stratégiája és a helyi fejlesztés kapcsolata –, 
mert a nagyobb léptékű fejlesztési stratégia mentén igénybe vehető források 
nevesítődnek ugyan, de a regionális fejlesztés és a helyi fejlesztés között még formális 
kapcsolat sincs, legfeljebb annyiban, hogy a helyi fejlesztési dokumentumokba 
bevesznek minden olyan fejlesztési területet vagy programot, amely a regionális doku-
mentumban is szerepel, s amelyre hivatkozva külső forrás megpályázható. A magasabb 
szintű fejlesztési koncepciókkal való tényleges kapcsolat hiánya (illetve ezeknek a 
kapcsolatoknak kizárólagosan a forrásszerzésre való leszűkítése) vezet ahhoz, hogy a 
helyi fejlesztés szereplői a tervezés, a szervezés, a településmenedzsment, és nem 
utolsósorban a konkrét programszervezés szintjén gyakorlatilag „leszakadnak” minden 
átfogóbb, területi szintű koncepcióról és praxisról, úgymond önállósodnak, a maguk 
útját járják. Ha tudnak szereznek külső forrást (lehetőleg minél többet), de a tervezés, 
kivitelezés és értékelés gyakorlatai és mentális mintázatai a lokalitás keretei között 
nyernek formát és értelmet. Ez a helyzet a helyi fejlesztés implicit módon való föl-
értékelődéséhez vezet.  

c. 

Az utóbbi években kimutatható egy harmadik tényező hatása is, mely fölértékeli 
és napirenden tartja a helyi fejlesztést mind a gyakorlat, mind a tematizáció szintjén. 
Ez a harmadik tényező a globális hatáshoz kapcsolódik. A vidéki helyek és ahhoz kap-
csolódó tevékenységek, helyek, értékek, termékek, tudások, programok fölértékelődé-
sével van kapcsolatban. Ebben a térségben is kimutatható, hogy több területen, 
többféle formában változás zajlik a vidékfejlesztés, helyi fejlesztés szemléletében és 
gyakorlatában. Ennek egyik fölismerhető jele az, hogy a nagyléptékű, elsősorban külső 
forrásokra alapozó, infrastruktúra fejlesztési programok mellett egyre jobban előtérbe 
kerül a helyi léptékű, endogén adottságokra alapozó, helyi erőforrásokat hasznosító, 
helyi részvételt is igénylő programok fontossága. Növekszik az ilyen jellegű kezde-
ményezések száma, illetve a már korábban is ismert ilyen jellegű rendezvények, 
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események, programok esetében növekszik a projektszerűséget erősítő összetevők 
száma. Az úgynevezett alulról szerveződő (bottom-up) programok térnyerése minden 
bizonnyal összefügg a vidéki térségek, a lokalitások jóval szélesebb körben tapasztal-
ható fölértékelődésével. De összefügg ez a folyamat az olyan változásokkal is, mint a 
természeti környezet fölértékelődése, az egészséges táplálkozás iránti igény, a tucat 
termékekkel szemben az egyediség értékelése, a kézműves jelleg előtérbe kerülése stb.  

 
A helyi fejlesztés közéleti-szakmai tematizációjának hangsúlyos térségi jelenléte, a 

helyi fejlesztések egyre növekvő száma, valamint az endogén adottságokra alapozó, 
bottom-up típusú fejlesztési gyakorlat lassú, de fokozatos erősödése alapján arra a 
következtetésre juthatunk, hogy nem csupán a számbavétel és leírás szintjén érdemes 
foglalkozni a helyi fejlesztési programok térségi szerepével. Ezen a téren is sok a 
szakmai tennivaló, hiszen ennek a nagyon fontos térségi fejlesztéspolitikai szegmens-
nek az alakulásáról csak eseti és egyedi leírásokból, illetve a programok indulását vagy 
befejezését jelző térségi médiaanyagokból lehet hozzávetőleges képet alkotni. Bár a 
számbavétel és leíró jellegű szakmai elemzés is várat magára, úgy véljük, hogy el lehet 
és el kell indítani a helyi fejlesztési programok „sikerességének”, társadalmi hasznosu-
lásának vizsgálatát is. A helyi fejlesztési programok „sikerességének” leíró jellegű 
vizsgálatára kísérletet tettünk a csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas 
Alapítvány (PAHRU) egyik 2015-ös szakmai programja keretében (Biró et al. 2015), és 
ennek a programnak az egyik konklúziója az volt, hogy a sikeresnek tartott helyi 
programok leírását tovább kell fejleszteni olyan módszeres elemzés irányába, amely 
lehetőséget kínál a térségi/helyi társadalmi kontextus, a térségi/helyi fejlesztéspolitikai 
kontextus és az adott helyi fejlesztési program együttes értelmezésére (Biró et al. 
2015.186-188). Erre a munkára jelen csoportos DOMUS program kínált keretet.  

1.2. Globális keretek 

A helyi fejlesztési programok sikerességnek, társadalmi szerepének vizsgálatát 
mindenekelőtt egy olyan globális jellegű változás indokolja, amelynek hatása ma 
már a vizsgált térségben is érzékelhető. A téma aktualitását mi sem bizonyítja 
jobban, hogy napjainkban is napirendre lehet tűzni az 1996-ban megfogalmazott 
Cork-i Dekrétum ajánlásait. Előtérbe kerülnek az endogén gazdaságfejlesztési model-
lek, nagyobb szerepet kapnak a szubsztantív gazdaság jellemzői. A helyek fölértékelő-
dése együtt jár a rurális térségek funkcióváltásával és diverzifikálódásával, a helyi 
erőforrások (gazdasági, társadalmi, szimbolikus tőke) felértékelődésével, a helyi fej-
lesztés az identitás építés gyakorlatának összekapcsolódásával, a termékek és a gyakor-
latok síkján az egyedi, a sajátos, a kézműves modellek térnyerésével. A témával foglal-
kozó szakértők természetesen már jó ideje nem a vidékfejlesztési fordulat melletti 
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érvek felsorolására szorítkoznak, hanem szakmai elemzések sorában vizsgálják a vidéki 
térségek új típusú működési módját, a ruralitás mai jellemzőit.  

Van der Ploeg és társai (2000) szerint az új vidékfejlesztési modell nagyon lassan, 
de ugyanakkor folyamatosan fejlődik Európa vidéki térségeiben. Az új vidékfejlesztési 
paradigma az elméletben, politikákban, illetve a gyakorlatban is felváltja a modernizá-
ciós paradigmát, a vidékfejlesztés több szintjén új hálózatok, gyakorlatok és identitások 
jelennek meg. Az első szintet a mezőgazdaság és a társadalom közötti kölcsönhatások 
képezik. Az európai társadalom gyorsan változó igényeihez igazodva előtérbe kerültek 
a mezőgazdaság nem importálható közjavai, mint a táj és a természet, amelyek 
nagymértékben meghatározzák a regionális foglalkoztatási gyakorlatot, különösen az 
elmaradott térségekben. Az új igényeknek való megfelelés érdekében azonban szükség 
van a zöld területek és a mezőgazdasági rendszer átrendezésére.  

A vidékfejlesztés második szintje az agrárszektor új fejlődési modelljében azono-
sítható be. Az 1990-es évek elejéig a hangsúly a termelés növelésén, specializációján és 
különböző ágazatok iparosításán volt, amelynek következtében lecsökkent a helyi gaz-
daságok száma és a foglalkoztatás mértéke, illetve megnövekedtek a regionális különbsé-
gek. Ezt követően a Közös agrárpolitika területén végrehajtott reformok célja az volt, 
hogy csökkentsék a mezőgazdasági szektor függőségét az államtól és bekapcsolják a 
globális piacba. Ez a mezőgazdálkodás vállalkozói irányba való eltolódását, illetve tár-
sadalmi célok előtérbe kerülését eredményezte, ami fejlesztéspolitikai szempontból új 
fordulatot jelent a vidéki társadalom számára. Ezen a szinten az agrárvállalkozások 
fontos részei a vidékfejlesztésnek, mert közelíthetik egymáshoz a különböző vidékfej-
lesztési célokat (Morgan – Marsden – Miele – Morley, 2010). Az új vidékfejlesztési para-
digmában éppen ezért a vidéki tevékenységek közötti kohézió létfontosságú stratégiai 
elem nem csak a gazdaságok, vállalkozások, hanem az egész vidéki térség szintjén.  

Harmadik szint az egyéni, háztáji gazdálkodás újfajta holisztikus modellje, amely-
ben újraértelmeződnek az identitások, stratégiák, sajátos gyakorlatok, összefüggések és 
a hálózatok. Az új vidékfejlesztési paradigma szerint a modernizáció és a globális 
kapitalizmus hatására jelentősen átszerveződtek a társadalmi és a helyi identitások 
térben és időben egyaránt. A leszármazáson alapuló, munkahelyet és otthont egyaránt 
képező családi gazdaságokat felváltották a gyorsan fejlődő, mobilis gazdasági vállalko-
zások. Ebben a struktúrában a gazdasági vállalkozók nem kizárólag családi tulajdonú 
földön gazdálkodnak, és sajátos módon kapcsolódnak a helyhez és a globális piachoz 
is (Chesire – Meurk – Woods, 2013). Ezen a szinten is a családi gazdaságok és a 
különböző vidéki (mezőgazdasági és nem mezőgazdasági) tevékenységek közötti 
szinergia a fontos, amely pozitívan befolyásolhatja a térségek fejlődését.  

Negyedik szint, amelyen újra kell gondolni a vidéki térségek fejlődését, az új 
szereplők szintje. A vidékfejlesztésben a koordináció és konfliktuskezelés új formáit 



150  Biró A. Z., Gergely O., Székely K. K., Berényi H., Bogyor I., Biró Z. Z. 
 

 

kell kialakítani, ugyanis a vidéki térségekben új szereplők jelentek meg, akik verse-
nyeznek a természeti erőforrásokért, mint például a turizmus, természet, vagy a 
környezetvédelem. Mivel a vidék már nem csak a gazdák kizárólagos tulajdona, az 
eddigieknél fontosabbá vált a koordináció és a kooperáció. Végül az ötödik a szak-
politikák és intézmények szintje, ugyanis a centralizált vidékfejlesztés helyett előtérbe 
kerültek a helyi, többszereplős kezdeményezések, amelyeket nem kizárólag a vidék-
fejlesztési programok határoznak meg (Van der Ploeg és társai, 2000).  

 

A „new rural paradigm”szemlélete és formálódó módszertana hatást gyakorol a 
fejlesztéspolitikai gyakorlatra is. A beruházások kapcsán már a beruházás pénzben 
kifejezhető értéke, a technológiai színvonal és a várható gazdasági eredményessége 
mellett egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen és mennyi munkaerőt köt le, 
milyen módon illeszkedik a szóban forgó társadalmi-természeti környezetbe, mennyire 
és milyen módon érvényesíti a társadalmi inklúzió szempontjait. Szerepet kapnak a 
szubsztantív gazdaság jellemzői, a nem agrárjellegű rurális tevékenységek, a szociális és 
szolidáris gazdaság modelljei. Sokféle témakörben foglalkozik a szakirodalom azzal a 
kérdéssel is, hogy ez az új helyzet milyen új lehetőségeket és kihívásokat jelent a 
vidékfejlesztés szemlélete és módszertana számára. 

 

G. Fekete Éva (2008) szerint a területi fejlődésről és az elmaradott térségek fej-
lesztéséről való gondolkodás az elmúlt évek során jelentősen megváltozott a fejlesztési 
kudarcok és a növekvő területi egyenlőtlenségek következtében. A különböző fejlődési 
elméletek (strukturális funkcionalista, szociológiai, gazdasági, pszicho-kulturális moder-
nizációs stb.) közös eleme, hogy a fejlődést egyirányú folyamatnak tekintik, amelyben 
az elmaradott térségek számára a nyugati fejlett térségek gazdaságához való felzárkózás 
érdekében fogalmaznak meg top-down típusú gazdasági, társadalmi-kulturális és indi-
viduális változtatási javaslatokat. Ez a szemléletmód olyan fejlődési áramlatot generált, 
amelyhez nagyon sok elmaradott térség nem tudott csatlakozni, ugyanis nem rendel-
keznek az ipari társadalomban való helytálláshoz alapvetően szükséges értékekkel és 
sajátosságokkal. Éppen ezért a növekedésre, technikai innovációra, gazdasági haté-
konyságra alapozott fejlődési irány mellett megjelent egy új fejlődési irány, amely a 
környezeti fenntarthatóságot, a társadalmi befogadást és az egyénre szabott szolgálta-
tásokat is fontosnak tartja. Ez az új fejlődési irány új lehetőséget jelent a modernizá-
cióból kimaradó térségek számára. Azok a térségek képesek részt venni a versenyben, 
amelyek rendelkeznek erőforrásokkal, képesek azok felismerésére, a tudásgenerálásra, 
a hálózatosodásra, illetve a hálózatok révén a globális tevékenységekbe való bekapcso-
lódásra. A fenntartható fejlődés és a társadalmi részvétel egymást kiegészítő követel-
ményként jelenik meg és az erőforrások hasznosításában a szubsztantív gazdasági mo-
dell került előtérbe, amelyben a gazdaság célja a szükségletek kielégítése, a munka 
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természetes létezési mód, a munka végzését a növekedés és a haszon elérése helyett 
sokrétű célok ösztönzik, a gazdasági tevékenység társadalmi tevékenységekkel társul, a 
termelők fogyasztók is, illetve jellemző a közösségi érdek és a közösségi felelősség-
vállalás előtérbe kerülése. Az új fejlesztési irányzatok tehát többnyire bottom-up meg-
közelítésűek, de még mindig a fejlett térségek fejlődési pályáját utánozzák. Ennek 
ellenére új fejlődési lehetőségeket teremtenek az elmaradott térségek számára, és azok 
a térségek tudnak bekapcsolódni a szűkös erőforrásokért folytatott versenybe, amelyek 
sajátos taktikákat, szövetségeket és munkamegosztási modelleket alkalmaznak, figye-
lembe veszik a környezeti fenntarthatóságot, a társadalmi részvételt, illetve a belső 
gazdaság sajátosságait (G. Fekete, 2008).  

 

Az új vidékfejlesztési paradigma széleskörű térnyerése arra figyelmeztet, hogy a 
periferikus, félperiferikus vidéki térségekben – és a vizsgált térség is beleilleszthető a 
második kategóriába – akkor is foglalkozzunk a helyi fejlesztési programok sikeressé-
gének, társadalmi szerepének, társadalmi beágyazottságának a kérdéskörével, amikor 
az ilyen jellegű programok még csak pontszerűen, esetenként nagyon változó módon, 
vagy éppen innovatív kezdeményezések formájában kísérleti jelleggel indulnak. Az ilyen 
jellegű elemzések hozzásegíthetik a térségi fejlesztési gyakorlat szereplőit ahhoz, hogy 
az endogén adottságokra alapozó, bottom-up típusú programok vonatkozásában kialakul-
janak a szakszerű tervezés és programmenedzsment szemléleti és módszertani alapjai.  

1.3. Helyi gyakorlat 

A második érv, amely a helyi fejlesztési programok sikerességének szakmai elem-
zése mellett felhozható alapvetően térségi vonatkozású tényező. Bár a new rural 
paradigm hatása a vizsgált térségben ma még elsősorban alkalmi és töredékes szakmai 
narratívák, illetve kísérleti jellegű helyi fejlesztési programok formájában van jelen, az 
eddigi leírások és a terepmunka tapasztalatai alapján azt lehet mondani, hogy ezt a 
térséget több tényező alkalmassá teszi az endogén adottságokra alapozó, bottom-up 
típusú fejlesztési paradigma programszerű kifejlesztésére és működtetésére. Sok olyan 
lokális jellegű erőforrás van a térségben – a természeti-környezeti tényezőktől a kultu-
rális mintákig, az identitásépítési praxisok sokféle formájától a népi hagyományokig és 
az épített örökségig, a társadalmi részvétel többféle módozatától a közösségi tudásig 
(common sense) és hálózati együttműködési formákig – amelyek endogén adottság-
ként a helyi fejlesztési folyamatba bevonhatók. A helyi fejlesztés szereplői ma még 
nem úgy tekintenek erre az endogén fejlesztési „tartalékra”, mint ami egy hosszú távú 
helyi fejlesztési program alapját képezheti. Ehelyett úgy viszonyulnak hozzá, mint 
amiből alkalomadtán meríteni lehet, s nem úgy,mint olyan erőforráskészlet, amellyel 
programszerűen és észszerűen gazdálkodni kell. Helyi fejlesztési programok szerve-
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zése esetén – legyen az közös munka, helyi ünnep, esemény vagy rendezvényszervezés 
– minél többet próbálnak bevonni a helyi erőforráskészletből anélkül, hogy mérleget 
vonnának a bemenet (ráfordítás) és a kimenet (eredményesség, társadalmi hasznosulás) 
között. Mindez alapvetően azért van így, mert a helyi fejlesztés szereplői az endogén 
adottságokat nem tekintik ugyanúgy erőforrásnak, mint ahogyan a bevont külső erő-
forrásokat annak tekintik, nem projektlogika szerint bánnak a helyi erőforrásokkal. 
Ahhoz, hogy a térség lokális közösségeiben az új vidékfejlesztési paradigma szemlélete 
és módszertana teret nyerhessen, szükség van arra, hogy a helyi fejlesztési programok 
a sikeresség, a társadalmi hasznosulás szemszögéből is mérlegelésre, elemzésre kerül-
jenek, s ennek nyomán fokozatosan kialakuljon az a tervezési gyakorlat, amely a helyi 
adottságok halmazát az átgondolt és programszerű gazdálkodás mentén hasznosítja  

Nyilvánvaló, hogy a bottom-up típusú programok számára is – legyenek bár kis 
léptékű, rövid lefutású programok – erőforrások szükségesek, anyagi, társadalmi és 
szimbolikus erőforrások egyaránt. Pénz, munkaerő, idő, bizalom, közösségi összefogás 
és hasonlók. A bottom-up típusú programokba bevonható helyi erőforrásoknak a 
mennyisége nyilván korlátozott, s az értéke – helyi szemszögből - magas. Nem lehet, s 
minden bizonnyal nem is érdemes minden helyi fejlesztési ötletbe korlátlan mértékben 
munkát, pénz, időt, szervezési energiát fektetni. Értelemszerűen kerül előtérbe az a 
kérdés, hogy mire érdemes ezeket a helyi erőforrásokat inkább felhasználni? Melyik 
program lesz sikeres, eredményes, melyik használja fel a leghatékonyabban a helyi 
erőforrásokat, melyiknek van nagyobb hatása, kiszámíthatóbb eredménye, melyiket 
lehet majd tartósan működtetni. 

Ebben a helyzetben fontos témaként merül fel a programok sikerességének, 
eredményességének, társadalmi hasznosságnak a kérdésköre. Bár napjainkban – amint 
később látni fogjuk – a térségi fejlesztéspolitikai szereplők és a társadalmi nyilvánosság 
számára inkább csak a program létezése tűnik fontosnak, a sikeresség, a társadalmi 
beágyazottság kérdése a további térségi modernizáció, az egyes települések verseny-
képessé válásának problémaköréhez vezet el bennünket.  

2. Társadalomtörténet és helyi fejlesztés  

A vizsgált térséget kevésbé ismerő külső szemlélő számára szokatlannak tűnhet az 
a kijelentés, hogy a helyi fejlesztési gyakorlatot, az ezzel kapcsolatos helyi tudásokat és 
viszonyulásokat nagyon jelentős mértékben befolyásolják a társadalomtörténeti előz-
mények. A mai praxist és gondolkodásmódot alakító társadalomtörténeti összetevők 
esetenként több évtizeddel korábbi társadalmi események termékei, s a tapasztalat azt 
mutatja, hogy ezek igen gyakran sokkal inkább rutinok, modellek, kulturális minták mint-
sem tudatos, explicit módon megnyilvánuló konstrukciók. A jelenség magyarázatát az 
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adja, hogy ebben a térségben az 1989-es romániai politikai-gazdasági változást köve-
tően elindult egy olyan többszintű, erőteljes lokális léptékű rehabilitációs folyamat, amely 
a jóval korábbi időszakok egész sor életvezetési, magatartási, tudásbeli összetevőjét 
felelevenítette, korábbi formájában rehabilitálta vagy kisebb-nagyobb változtatásokkal 
újramodellezte. Külön szakmai elemzés tárgya lehetne, hogy a demokratikus társadalmi 
rend kialakulásával és a piacgazdaság kereteinek megteremtésével miért nem a változás, 
és miért a korábbi életvezetési modellek, értékek, tudások rehabilitációja került ebben 
a térségben előtérbe. Ennek a témának a tárgyalása meghaladja jelen szakmai program 
kereteit, csupán arra törekszünk, hogy jelezzük a mai fejlesztési praxist lényeges mér-
tékben befolyásoló társadalomtörténeti összetevőket. Magával a lokális léptékű rehabi-
litációs folyamattal egy korábbi csoportos kutatási program keretében részletesen is 
foglalkoztunk2 , ebben jeleztük azt, hogy az 1989 utáni lokális rehabilitációs folyamat 
bőven merített a két világháború közti időszak lokális társadalom működtetési modell-
jeiből (erre jó példa a közbirtokosságok 1989 utáni újjászervezési és működtetési módja), a 
kollektivizálási időszak előtti évek gyakorlatából (erre jó példa a földtulajdonhoz, a 
birtokszerkezethez való viszony, az önellátó családi gazdálkodási modellhez való ra-
gaszkodás gyakorlata), az 1960-as évek helyi szerveződési-művelődési praxisából, a 
hetvenes és nyolcvanas évek úgynevezett két lábon állási életvezetési modelljéből.  

Az ebben a komplex és intenzív rehabilitációs időszakban zajló folyamatok 
egyaránt éltre hívtak korábbi egyéni/családi működési modelleket és közösségi jellegű 
szerveződési-működési mintákat. A rehabilitációs folyamat kialakulásában minden 
bizonnyal fontos szerepet játszottak az etnikai összetevők is, itt elsősorban azoknak a 
közösségi jellegű jogfosztásoknak a helyreállítására gondolhatunk, amelyet az 1968-as 
területi újjászervezés okozott (sok nagy múltú település elveszítette önálló adminisztra-
tív státuszát). De ide sorolható az is, hogy az 1980-as években – néhány rendezvény-
típus kivételével – tilos volt falun a művelődési-kulturális élet szervezése, a települések 
nevét hivatalosan csak az állam nyelvén lehetett használni, a nem községközpont fal-
vak intézményei megszűntek, a fejlesztések gyakorlatilag a városokra koncentrálódtak. 
Az 1989-es romániai változások után rurális térségben – s a vizsgált térségben külö-
nösen – nagy lendülettel, egyszerre több szinten indult be részint a lokális identitás, 
részint a korábbi életforma rehabilitációja, s ehhez a máig tartó meghatározó szerepű 
folyamathoz a korábbi évtizedek tapasztalata és gyakorlata szolgáltatta a kivitelezési 
mintákat. Ha ennek a komplex helyi léptékű rehabilitációs folyamatnak az egyes lépé-
seit helyi fejlesztési programokként kezeljük (pl. helyi intézmények létrehozása, a 

                                                           
2  Nemzeti identitás – lokális identitás – versenyképesség. Lokális identitások alakulása 

a Székelyföldi térségben: helyzetkép és fejlesztési lehetőségek  MTA Határon Túli 
Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram, 2011. Kutatási jelentés. 



154  Biró A. Z., Gergely O., Székely K. K., Berényi H., Bogyor I., Biró Z. Z. 
 

 

település adminisztratív önállóságának visszaállítása, a település korábban ismert ünne-
peinek újbóli megszervezése, falunapok megszervezése, közösségi-szimbolikus terek 
és helyek kialakítása, közösségi-művelődési csoportok létrejötte és működtetése, a 
faluhatár szimbolikus kijelölése, helyi jelképek kialakítása stb.), akkor azt mondhatjuk, 
hogy a bottom-up típusú helyi fejlesztési programok egészen az EU előcsatlakozási ala-
pok megjelenéséig gyakorlatilag a korábbi évtizedek modelljeinek hatására alakultak ki. 

 

A korábbi évtizedek modelljeinek ez a hasznosítása azonban nem csupán a nevek, 
helyek, tevékenységformák, intézményformák rehabilitációját jelentette, hanem sok 
esetben a működtetési modellek visszaállítását is, illetve – ami még sokkal fontosabb a 
mai helyzet szempontjából – a helyi fejlesztéshez való viszonyulás modelljeinek, az 
ezzel kapcsolatos tudáskészleteknek és értékrendeknek a rehabilitációját is. Bár a helyi 
fejlesztés rehabilitált elemkészletét és gyakorlatát a 2000-es évektől kezdődően számos 
kihívás érte, jelenlétük, szerepük ma is meghatározó. Okkal számíthatunk arra, hogy a 
részben globális hatásokból táplálkozó, részben helyi adottságokra alapozó új 
vidékfejlesztési paradigma térségi adaptációjában a rehabilitált elemkészletnek, egyes 
elemeinek – támogató vagy éppen akadályozó funkcióban - fontos szerepe lesz. Mivel 
ez a rehabilitálódott elemkészlet – amint fentebb jeleztük - a helyi fejlesztéshez való 
viszonyulásokra, illetve az ezzel kapcsolatos tudásokra is kiterjed, röviden érdemes 
felsorolnunk azt, hogy melyik korszakból milyen elemek rehabilitálódtak 1989 után, és 
azok ma mennyire játszanak szerepet a helyi fejlesztési praxis alakulásában.  

 

A két világháború közti időszak családi gazdálkodási modelljéből az egyéni önellá-
tási modell ereje, a ciklikus tervezés gyakorlata, a stabilitási törekvés rehabilitációja 
kapott nagyobb szerepet. Ezek társadalmi szerepe behatárolja a társadalmi részvétel 
számbajöhető formáit, a közösségi programokhoz való viszonyulást. A közösségi 
jellegű működési modellek köréből a lokális szerveződésű intézmények rehabilitációja 
szembetűnő (pl. közbirtokosságok), illetve azok korábbi működési modelljeinek után-
zása (vagyonkezelési mód, a közösségi vagyonhoz való viszonyulás módja, társadalmi 
szerepvállalás). 

 

Az 1950-es évekből a helyi léptékű közösségi tervezés visszafogása, az egyéni és 
közösségi életvezetési modellt megváltoztató külső hatalom kezelési módozatai örök-
lődtek át.  

Az 1960-as évek gazdag rurális művelődési gyakorlata 1989 után a helyi értelmi-
ségi szereppel való kísérletezésben, illetve a művelődési intézmények és tevékenységek, 
a civil szerveződések visszaállításában mutatkozik meg.  

Az 1970-es évekből a két munkahelyhez tartozás modellje öröklődött át. 
Az 1980-as évek az identitásépítési folyamatok nyilvános korlátozását, illetve az 
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ezen a téren zajló rejtett gyakorlatok térnyerését hozták. Ehhez kapcsolódott a nyilvá-
nos és a privát szféra közti „átjárás” (Bodó 2004) modelljeinek kialakulása. Ebből a 
korszakból rehabilitálódott az identitásépítési munka személyes jellege és legitimációs 
funkciója, illetve a kétféle elvárásnak, kétféle értékrendnek, kétféle narratívának való 
megfelelés egész sor magatartási mintája.  

 Az 1990-es évek az identitás rehabilitációs gyakorlat felpörgését hozták, ekkor 
stabilizálódott – elsősorban a kulturális élet és a szimbolikus térhasználat (Bodó 2000, 
2011) előtérbe kerülése révén – a bottom-up típusú fejlesztési modellnek az úgyne-
vezett befele forduló, máig domináns modellje (lásd: elemzési fejezet) .  

Ezek a társadalomtörténeti előzmények nem csupán hatással voltak a mai helyi 
fejlesztési gyakorlatra, hanem sok elemük egy az egyben ma is beazonosítható. Rész-
letes elemzésük nélkülözhetetlen minden olyan térségi szakmai és intézményi szereplő 
számára, aki a helyi fejlesztés kurrens feladataival foglakozik.  

3. A helyi fejlesztés térségi kontextusa  

A 2000-es évektől kezdődően ebben a térségben lényeges mértékben megnöve-
kedett a helyi fejlesztési programok száma, s ez a növekedési folyamat Románia EU 
csatlakozását követően tovább erősödött. A helyi fejlesztési programok előtérbe 
kerülése részben országos fejlemény, részben pedig kifejezetten erre a térségre jellem-
ző folyamat3. Országos léptékben jelentős ösztönző tényezőt jelentett a valamivel 
korábban életbe lépett országos szabályozás, amely kiszélesítette az önkormányza-
toknak a fejlesztéspolitikai tevékenységével kapcsolatos jogkörét, valamint az elő-
csatlakozási időszakban elindult támogatási programok elindítása. Székelyföldi lépték-
ben – de ezen belül Hargita megyében hangsúlyozottabban – elindult egy olyan térségi 
szakpolitikai kezdeményezés, amely – magyarországi intézményi és szakmai szereplők 
bevonásával – elindította a vidékfejlesztés szemléleti és módszertani alapjainak térségi 
ismertetését, s ennek nyomán már a 2000-es évek elején tizennyolc kistérség szerve-
ződött a megyében, s elindult a kistérségi menedzserek első csoportjának képzése is. A 
több térségi szakmai szereplő által is kezdeményezett és működtetett, magyarországi 
hátterű tudástranszfer folyamat hozzájárult ahhoz, hogy a térségben a külső forrásokra 
alapozó helyi fejlesztési programok (többnyire infrastrukturális beruházások) mellett 
az alulról szerveződő helyi fejlesztés gyakorlata, a közösségfejlesztés többféle formája 
is szerepet kapjon. Mindezt még bővítette azoknak a helyi fejlesztési kezdeményezé-
seknek a köre, amelyek az 1990-es évek elejétől beindult, döntően lokális léptékű 
identitás rehabilitási törekvések keretében jöttek létre.  

                                                           
3 Ezt a folyamatot részletesebben is elemeztük a Hargita megyei vidékfejlesztés példáján 2004-ben 

(Biró et al 2004) 
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Mindezen hatások együttesének tudható be, hogy a térség településeinek nagy 
részében a helyi fejlesztés már több mint egy évtizede többszintű, sokpólusú, sok-
szereplős társadalmi folyamatként írható le.  

Ez a folyamat képezi azt a térségi fejlesztéspolitikai kontextust, amely – az előző 
fejezetben tárgyalt társadalomtörténeti kontextus mellett - a helyi fejlesztési programok 
sikerességét, társadalmi hatását elemző kutatásunk vonatkoztatási keretét képezi. 
Tanulmányunknak ebben a fejezetében ennek a térségi fejlesztéspolitikai kontextusnak 
a fontosabb jellemzőit mutatjuk be. Ennek a vonatkoztatási keretnek az elemzését az a 
tény indokolja, hogy 2014-2015-tel a térségi helyi fejlesztési gyakorlatban lezárulni 
látszik egy periódus. A változás összetevői a következők:  

- az új vidékfejlesztési paradigma globális léptékű térnyerése 

- az EU vidékfejlesztési és támogatási politikájának tartalmi jellegű változása 

- a top-down típusú helyi fejlesztési programok (infrastrukturális beruházások) 
fokozatos háttérbe szorulása 

- a bottom-up típusú helyi fejlesztési programokkal kapcsolatos lokális és 
regionális (székelyföldi) elvárások és kezdeményezések fölerősödése.  

Mindezek nyomán számítani lehet arra, hogy a helyi fejlesztési gyakorlatban, 
illetve az ezzel kapcsolatos tudásokban a „sikeresség”, a társadalmi hasznosság fogal-
ma is át fog értékelődni. A sikeresség, a társadalmi hasznosság jelenlegi modelljei és 
mutatói minden bizonnyal változni fognak, ha tekintettel leszünk azokra a jellemzőkre, 
amelyek a helyi fejlesztési programokhoz az új vidékfejlesztési paradigma kapcsán 
ebben a térségben is hozzá fognak kapcsolódni. A helyi fejlesztés jelenlegi gyakorlatá-
nak ismerete és számbavétele, a sikeresség mai modelljeinek és mutatóinak ismerete 
szükséges ahhoz, hogy szakmai javaslatokat tehessünk a térségi fejlesztéspolitika 
szereplői számára a helyi fejlesztési programok társadalmi hasznosságának, társadalmi 
beágyazottságának szemléleti és módszertani újratervezéséhez. Lássuk a térségi 
fejlesztéspolitikai gyakorlat legfontosabb jellemzőit röviden:  

- A jelenlegi helyi fejlesztési gyakorlat térnyerését követően - ez településenként 
nagyon eltérő, a jobban fejlődő községközpontok esetében már másfél 
évtizednyi időintervallumot jelent – többszintű, sokszereplős, többféle fej-
lesztési modellt tartalmazó gyakorlat alakult ki. Ezek nagyobb része a helyi 
életminőségi, lakhatási, civilizációs színt javítását szolgáló, jelentős külső 
forrásokat igénylő infrastrukturális jellegű beruházások voltak. Ehhez 
kapcsolhatók a szintén forrásigényes épület felújítási programok (iskolák, 
művelődési házak stb.). Külső forrásként az országos léptékben meghirdetett 
pályázatok (szakminisztériumi pályázatok, a fejlesztési régió pályázatai), 
célzott kormánytámogatások, megyei önkormányzati pályázatok és támoga-
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tások, kisebb pályázati összeget biztosító LEADER programok jöhettek 
számításba. A nem különösebben forrásigényes, bottom-up típusú, a lokális 
identitás rehabilitációját támogató és közösségfejlesztő, művelődési progra-
mok száma ennél nyilván jóval több, ezek nagyon sok esetben csupán helyi 
társadalmi erőforrások bevonásával, kismértékű forrásbevonással vagy helyi 
anyagi támogatással kerültek kivitelezésre. Ezek kivitelezésében esetenként 
jelentős szerephez jutottak kisebb összegű, de a helyi fejlesztési program 
szempontjából számottevő magyarországi pályázati források, adományok, 
testvér települési támogatások, a rendezvények és kiadványok terén a megyei 
önkormányzatok vagy az RMDSZ alapítványok támogatásai, helyi léptékben 
a közbirtokosságok, a helyi vállalkozók, illetve a polgármesteri hivatalok tá-
mogatásai. Néhány esetben a magyarországi támogatások vagy a helyi önkor-
mányzatok támogatásai nagyon jelentős helyi fejlesztési programokhoz is 
vezettek (pl. művelődési/közösségi ház építése, közösségi vállalkozások 
indítása, szimbolikus emlékhelyek létesítése). A sokféle helyi fejlesztési 
programhoz sokféle helyi fejlesztési szereplő tartozik, hivatalos intézmények, 
civil szervezetek, magánszemélyek egyaránt. Ezek száma, típusbeli megosz-
lása településenként nagyon változó. A megyei tanácsok helyi fejlesztési 
szerepvállalása direkt módon (helyi léptékű kezdeményezések, pályázati vagy 
céltámogatások) révén, vagy indirekt módon (alintézményei szerepvállalása 
révén) történt. Helyi léptékben a polgármesteri hivatalok szerepvállalása és a 
polgármester személyes hozzáállása volt a perdöntő, de több település 
esetében az iskolák, a helyi egyesületek, az egyház, a közbirtokosság – vagy 
ritkább esetben helyi vállalkozás – is játszhatott programkezdeményező és 
forrás bevonó szerepet. 

- A helyi fejlesztési programok, illetve az ehhez kapcsolódó forrásbevonási 
gyakorlatok számuk, gyakoriságuk, méretük, típusok, helyi társadalmi szere-
pük, külső ismertségük és vonzerejük, fenntarthatóságuk tekintetében tele-
pülésenként nagyon különbözőek. Az ezzel a témakörrel foglakozó eddigi 
egyetlen térségi elemzés eredményei szerint (Székely 2016) egyetlen össze-
függés mutatható ki: a települések magasabb lakosságszáma és a települések 
adminisztratív jogállása (egy település községközpont is) rendszerint – de 
nem törvényszerűen – több és többféle helyi fejlesztési programot jelent. 
Ettől eltekintve azt mondhatjuk, hogy a térségben a helyi fejlesztések gya-
korlata pontszerű programok sokaságából áll, amelyek között tartalmi-
névleges azonosságok esetenként kimutathatók (pl. több településen vannak 
falunapok, búcsúk, szüreti bálok, működnek tánccsoportok vagy egyéb mű-
velődési csoportok, ifjúsági egyesületek stb., stb.), de gyakorlatilag ahány 
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helyi fejlesztési program, annyi féle megoldás tapasztalható. A helyi fej-
lesztéstérségi gyakorlatában rendszerjellegű tervezési, szemléleti, módszer-
tani, értékelési, kommunikációs stb. szempontok működése nem mutatható 
ki. Bár mindeniket a „program” terminussal jelöljük, a szervezés és lebonyo-
lítás programszerűségében is nehéz lenne – a véletlen egybeesésektől, vagy a 
szakmai-módszertani hiányosságoktól eltekintve – közös jellemzőket találni. 
Ez a sokféleség minden bizonnyal összefügg a térség településeinek sajátos, 
befele forduló, hangsúlyozottan lokalitás-központú működésével, és nem 
utolsósorban azzal, hogy a vidékfejlesztési szakmai kompetenciák kialakítá-
sával kapcsolatos képzési-szakmai programok gyakorisága és sokfélesége 
ellenére a térségben a helyi fejlesztéssel kapcsolatos elméleti és módszertani 
tudás nem intézményesült. Sőt, a tapasztalat azt mutatja, hogy a 2000-es évek 
fordulóján megszerveződött programszerű tudástranszfer után a helyi 
fejlesztéssel kapcsolatos térségi tudásban egyre nagyobb mértékű hátrány, 
lemaradás mutatható ki. Ez minden bizonnyal összefügg azzal, hogy a top-
down típusú makro projektek a forrásbevonási tudást az egyéb fejlesztés-
politikai tudás rovására indokolatlanul fölértékelték, illetve azt is célszerű 
megemlíteni, hogy a lokalitások hangsúlyozott önmaga fele fordulása (az 
identitás rehabilitációs folyamatok túlpörgése) általánosságban korlátozza a 
fejlesztéspolitikai szakmai kompetenciák térnyerését, az ilyen tudással rendel-
kező szakembereknek a helyi fejlesztési munkába való bevonását.  

- Annak ellenére, hogy a helyi fejlesztési programoknak sokféle formája alakult 
ki a térségben, a helyi fejlesztés működőképes, a térség érdekei hatékonyan 
szolgáló szakpolitikai és intézményes keretei nem jöttek létre. Ez részben 
azzal magyarázható, hogy az országos léptékű módszertani-szaktanácsadási-
képzési hálózatok megyei intézményeinek tevékenysége nem a térségi helyi 
fejlesztési folyamatokra, hanem a rendszer működtetésének országos léptékű 
hivatali logikájára és módszertanára épült, az ezen a területeken dolgozó 
térségi szakemberek munkája – a hivatalok működési módjából adódóan – 
nem kapcsolódik egymáshoz. A helyi fejlesztés térségi potenciális szakmai 
szereplői (megyei önkormányzat, kistérségi egyesületek, egyetemi képzési 
helyek, továbbképzéssel foglalkozó szervezetek és vállalkozások, a vidék-
fejlesztési innováció térségi szereplői stb.) értelemszerűen a maguk program-
jaival vannak elfoglalva, és sem szakmai, sem szervezési kapacitással nem 
rendelkeznek ahhoz, hogy a térség helyi fejlesztési szereplőit – közfeladat-
ként, programszerűen, egy szakmai szolgáltatás teljes spektrumában – ellás-
sák információval, módszertani anyagokkal, gyakorlati szaktanácsadással. 
Ennek eredményeként a helyi fejlesztés szakpolitikai dimenziója ugyanazt a 
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pontszerűséget, esetlegességet és kísérleti fázist mutatja, mint a helyi 
fejlesztési programok térségi halmaza.  

- A helyi fejlesztési programok és ehhez kapcsolható szakpolitikai szegmens 
sokféleségének, efemer jellegének tudható be, hogy a helyi fejlesztési progra-
mok szakmai tematizációja – néhány alkalmi elemzéstől, dolgozattól elte-
kintve – ebben a térségben gyakorlatilag hiányzik. Ezért nem véletlen, hogy a 
térségben a helyi fejlesztés jó példái nem ismertek, nem mérlegelhetők, nem 
adaptálhatók. A helyi fejlesztési gyakorlatban még mindig a szomszéd 
település példájának követése, vagy éppen a szomszéd településsel szembeni 
előnyszerzés igénye jelenti az innováció mércéjét. Nem ritkán pedig azoknak 
a távoli, más országokban látott példáknak a követése nyer prioritást anélkül, 
hogy a távoli jó példa hazai adaptációjának a feltételeit biztosítani lehetne. 
Más jelleggel, de gondot jelent a társadalmi tematizáció esetlegessége is. 
Mindez hétköznapi nyelvre lefordítva annyit jelent, hogy a helyi fejlesztési 
programokról a térségi média vagy tudósít, vagy nem, s ez nem a helyi sze-
replőkön múlik, mint ahogy a tudósítások tartalma, a benne foglalt értékelés 
sem. A helyi fejlesztési programok saját kommunikációja nem alakult ki (a 
top-down típusú beruházások úgynevezett kötelező, szak cégeknek kisser-
vezett formális kommunikációjáról talán nem is érdemes beszélni). Ez a 
jelenség nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a térségben a helyi fejlesztés 
gyakorlatával kapcsolatos ismeretek a lokalitás keretien belül maradnak.  

- A helyi fejlesztés jelenlegi térségi gyakorlatának fontos jellemzője az, hogy a 
helyiek számára tulajdonképpen minden helyi fejlesztési program sikeresként 
van beállítva. Ez – paradox módon – akkor is így van, ha az adott program 
egyik vagy másik vonatkozásával nem értenek egyet. Ha megvizsgáljuk a 
sikeresség összetevőit, akkor egy meglehetősen részletes listát kapunk. Ele-
gendő, ha a felsorolásból akár egyetlen ismérvet is rá lehet illeszteni a szóban 
forgó programra, máris megvan a lehetősége annak, hogy – akár bírálatok és 
elutasítások ellenére is – egy bizonyos szemszögből a helyi fejlesztési 
program sikeresnek legyen nevezhető.  

o Sikeres az a program, amelynek nagy az értéke (sok pénzt hozott).  

o Valamilyen hiányt pótol, korábban is volt a településen valamilyen 
formában, most ismét lesz.  

o Más településen már van, végre nekünk is lesz. 

o Csak nálunk van (elsők vagyunk), máshol egyelőre nincs. 

o Nagyon sokan részt vettek a programban/eseményen, sokaknak tetszett. 
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o Valami tárgyiasult, „megfogható” eredmény van a programnak.  

o Olyan program, ami eddig egyáltalán nem volt ezen a településen. 

o Sikeres, mert sok munka volt vele.  

o Sikeres, mert menetközben sok akadályt kellett leküzdeni.  
 

- A fenti felsorolás nyilván nem teljes, a programok tartalmától és helyszínétől 
függően más jellegű érvek is előtérbe kerülhetnek. Az azonban látható, hogy 
az egyes megfogalmazások eltérő jellege ellenére mindenikben a „mennyi-
ség” (termék, volumen) és az „önérzet” (a miénk) dominál a sikeresség 
mérlegelésekor. A sikeresség megítélésének vizsgálata és magyarázata messzi-
re vezetne, az azonban érzékelhető, hogy valamiféle lokális léptékű „szer-
zési”, „gyarapodási” komponens húzódik meg a megfogalmazások mögött, s 
ebben nem feltétlenül a helyi fejlesztési program tartalma, lefutási módja, 
tényleges társadalmi szerepe a meghatározó. Erre utal a megítélés sajátos 
retorikai megoldása is. A véleményt mondók egy elemet emelnek ki a prog-
ramból, nem a folyamat egészét (szinekdochés megoldás, ahol a rész kép-
viseli, hordozza az egészet). Ezzel a gesztussal folyamatból tárggyá, komplex 
eseményből sűrített emblémává teszik a programot, amely már nem a 
közösség működésének a része, hanem sokkal inkább annak a képviselete. 
(Annak részletesebb vizsgálata jóval túllépne jelen tanulmány keretein, hogy 
ez a közösségi jellegű „gyarapodás” értelmezés milyen mértékben táplálkozik 
az előző fejezetben tárgyalt lokális identitás rehabilitációs folyamatból, illetve 
az etnikai (kisebbségi) helyzetből. Arra azonban célszerű felhívni a figyelmet, 
hogy amennyiben vannak ilyen összefüggések, akkor a „new rural paradigm” 
szemléletének és módszertanának térségi elfogadása beleütközhet olyan 
endogén térségi társadalmi korlátokba, amelyekkel a társadalmi fejlesztés 
hívei és programjai általában nem számolnak. 

- Az előző pontban bemutatott tematizációs és retorikai megoldások azt jelzik, 
hogy lokális léptékben a helyi fejlesztési programok „sikeressége”(még 
pontosabban a sikeres jelző mögött meghúzódó érvek, indoklások, magya-
rázatok stb.) jelentős mennyiségben hordoznak ideologikus tartalmakat. Ezt 
jelzi az eredményesség, a sikeresség megfogalmazásával kapcsolatos kijelen-
tések tézisszerű, szentencia szerű jellege, az ilyen jellegű programok közös-
ségi emblémaként való beállítása. Témánk szempontjából ez a jelenség azért 
tűnik fontosnak, mert a helyi fejlesztési programoknak ez a típusú mentális 
és narratív kezelése az innovatív összetevőknek kevés teret hagy. Nagyon 
leegyszerűsítve ez úgy fogalmazható meg, hogy a helyi fejlesztési programok 
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a helyi közösség számára nem azért fontosak, mert változást hoznak/hor-
doznak, nem azért, mert újszerűek, hanem csupán azáltal, hogy „vannak”. Ez 
pedig azt jelenti, hogy tartalmuk, formájuk, lefutásuk, tényleges társadalmi 
szerepük tulajdonképpen másodlagos, a lényeg az, hogy „vannak”. A közös-
ségi jellegű reprezentációs, képviseleti szerep egyszerre hordozza az azono-
sulás kinyilvánítását (a mienk, minket képvisel) és a távolságtartást (nem az 
én ügyem, nem érdekelnek a részletek stb.). Ennek az interpretációs modell-
nek a működése különösen a top-down típusú programok esetében mu-
tatható ki, de nem idegen az alulról szerveződő programokhoz való viszo-
nyulástól sem. Ennek a jelenségkörnek a részletes elemzése összetettebb 
kulturális antropológiai megközelítést igényelne, e helyen azért tettünk emlí-
tést róla, mert a helyi fejlesztési programokhoz való viszonyulásnak az ilyen 
jellegű lokális kulturális pattern-jei akadályt, korlátot jelenthetnek minden olyan 
kezdeményezés számára, amelyek a sikeresség, a helyi fejlesztési programok 
társadalmi beágyazottságának jelenlegi gyakorlatán módosítani szeretnének.  

- A helyi fejlesztési programokkal kapcsolatos lokális viszonyulások azt jelzik, 
hogy a sikeresnek nevezett programok egyik fontos funkciója az, hogy a 
helyi identitásszerkezet fenntartásának, erősítésének egy „befele forduló”, 
önlegitimáló változatát működtessék. A helyi fejlesztési programok egyik – 
talán legfontosabb szerepe – a közösségi identitás visszaigazolása. Ebből a 
praxisból a változási komponens hiányzik. Szakmai alapon lehet indokolni, 
hogy a lokális identitás alakulása szempontjából miért kontraproduktív ez a 
folyamat (a struktúra folyamatos erősítése „összehúzódást” és elszigetelődési 
folyamatot generál), s azt is, hogy nem minden közösségi identitásépítési 
folyamat termékeny (a hogyan azt a kutatás rendszerint feltételezi). De 
témánk szempontjából nem ez a lényeges, hanem az az észrevétel, hogy a 
jónak, sikeresnek tartott helyi fejlesztési programok a változás, az innováció 
helyet elsősorban a közösségi identitás legitimitásának megtartására vagy 
erősítésére irányulnak. Ugyanakkor meg kell jegyezni azt, hogy a helyi 
fejlesztési programoknak van olyan csoportja is, ahol még a helyi identitás-
szerkezet erősítése is elmarad. Ez lehet olyan program, amely meg sem érinti 
a helyi közösséget. De lehet olyan kifele irányuló program is, amely a befele 
való építkezésről feledkezik meg teljesen. Mindez arra utal, hogy ebben a 
térségben nem lesz könnyű feladat olyan helyi fejlesztési programok terve-
zése és társadalmi elfogadtatása, amely – a befele irányuló legitimációs funk-
ció mellett – következetesen és helyi támogatással tudja vállalni a település 
kifele irányuló pozícionálását is. 
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- A helyi fejlesztési gyakorlatot elemezve ki kell térni röviden arra a paradoxonra 
is, amely a sikeresség állítása és a sikeresség bizonyításának hiánya között 
feszül. Ezzel a problémakörrel egy korábbi programban is foglalkoztunk (Biró 
2015.  179-180), ezért itt csupán jelezzük a témát. Lényege az, hogy a helyi 
fejlesztési programok egy részét a helyi szereplők, a szakértők, a közéleti 
szereplők sikeresnek tekintik, de a programok működését, társadalmi szerepét 
(társadalmi beágyazódás, innovatív szerep stb.) illetően hiányoznak az elem-
zések és az értékelések. Nem egyszerű arra válaszolni, hogy mi ennek az 
ellentmondásnak az oka. Nincsen erre használható térségi szakértelem? Vagy 
nincsen ezeknek a programoknak érdemi társadalmi hatásuk, s ezért nem 
ildomos rákérdezni a társadalomformáló szerepükre? Vagy egyszerűen az 
elemzési igény a térségben még nem is jelent meg? Bármi legyen is a válasz, 
arra mindenképpen érdemes figyelni, hogy a küszöbön álló „new rural 
paradigm” működése, az endogén erőforrásokat előtérbe állító bottom-up 
típusú helyi fejlesztési gyakorlat a társadalmi szerep valamiféle monitorizálása 
nélkül nem tud meghatározó vidékfejlesztési gyakorlattá válni.   

- Végezetül – szintén a témával foglalkozó korábbi programunk tapasztalatait 
idézve (Biró 2015) – jelezzük a térségi helyi fejlesztési gyakorlat, mint társa-
dalmi kontextus néhány általánosítható vonását:  

o A helyi fejlesztési programok nagyobb része nem folyamatszerű, nem 
projektszerű entitásként definiálódik, hanem sokkal inkább egyedi, 
eseményszerű, helyzetjellegű entitásként. 

o A helyi közösség vagy annak egy része nem a fejlesztési folyamattal 
azonosul, hanem annak csupán egy kiemelt, középpontba állított 
részegységével. Ez az esetek többségében a tárgyiasult termék, de 
lehet a projekt folyamatának (rendszerint a kezdetének vagy a befeje-
zésének ) a kiemelt, ünnepi rítussá emelt mozzanata.  

o A fejlesztési programok egyedi, térben és időben rövidre zárt, 
eseményszerű kiemelése társadalomalakító és innovatív-kreatív szere-
pük korlátozásához vagy kizárásához vezet. 

 

Nem feladatunk annak mérlegelése, hogy a helyi fejlesztés fentiekben bemutatott 
térségi gyakorlata mennyiben nevezhető a maga egészében is sikeresnek vagy korlá-
tosnak. Célunk az volt, hogy bemutassuk azt a mai helyi fejlesztéspolitikai kontextust, 
amely a ”new rural paradigm”számára, az endogén adottságokra alapozó bottom-up 
típusú fejlesztés szemlélet és módszertan számára eben a térségben fogadó környe-
zetet képez, s amelytől a helyi fejlesztési gyakorlat változását sürgető vagy támogató 
kezdeményezések, programok, illetve a váltás esélyeit mérlegelő szakmai megközelí-
tések nem tekinthetnek el.  
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