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Helyi elitek szerepe a helyi fejlesztésben1 

 

1. Bevezetés  

Csoportos kutatási programunk a székelyföldi rurális elitek esetében vizsgálta az 
intézményi szerepek és a személyes identitáskomponensek összefüggéseit a helyi 
fejlesztési gyakorlat és az ehhez kapcsolódó narratívák kontextusában. A program 
keretében helyi elitekkel készítettünk interjúkat, valamint személyes megfigyelésen 
alapuló terepmunkát végeztünk. A kutatási program eredményeit összefoglaló tanul-
mányunkban a térségi kutatási tapasztalatok és a vonatkozó szakmai referenciák össze-
foglalását követően bemutatjuk azt a fejlesztéspolitikai fordulatot, amely a helyi fejlesz-
téssel kapcsolatos elitszerepek kontextusát képezi. Az elvégzett munka bemutatását 
követően négy tematikus fejezetben mutatjuk be feltáró jellegű kutatásunk szakmai 
eredményeit. A kutatási tapasztalatok összefoglalását kiegészítettük az ehhez a társa-
dalmi jelenséghez kapcsolható fejlesztéspolitikai következtetésekkel.  

2. A kutatási program aktualitása, szakmai előzményei 

A DOMUS program támogatásával több csoportos munka keretében vizsgáltuk a 
székelyföldi térség fejlesztéspolitikai vonatkozásait. Ebben a keretben került sor 
esetelemzések, interjús adatfelvételek révén olyan témák szakmai elemzésére, mint a 
település léptékű lokális identitások rehabilitációs folyamatai és a települések újra-
pozícionálásával kapcsolatos lokális fejlesztéspolitikai kezdeményezések, az innovatív 
jellegű helyi fejlesztési programok új modelljeinek vizsgálata (Biró et al 2016). A térség 
dominánsan rurális jellegéből, valamint a lokalitásoknak a sajátos, társadalomtörténeti 
alapozottságú térségi szerepéből adódóan szükségszerű és hasznos elemzési tovább-
lépésnek az mutatkozik, hogy megvizsgáljuk (1) az ezekben a folyamatokban meghatá-
rozó szerepet játszó helyi vezetők (polgármesterek, más helyi leaderek) szerepét, 

                                                           
1 A tanulmány az MTA DOMUS Programjának támogatásával szervezett csoportos  kutatási 

eredményei alapján készült 2017-ben.Témavezető: Biró A. Zoltán. A tanulmányt tartalmi 
rövidítésekkel, mellékletek nélkül közöljük, a teljes kutatási anyag az Intézet adattárában 
érhető el.     
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valamint (2) ezen szerepek működésének fejlesztéspolitikai vonatkozásait (előnyök, 
korlátok, továbblépési lehetőségek).  

A vizsgált rurális térségben széles körben tapasztalható a helyi fejlesztéshez 
kapcsolódó célkitűzések és programok nagyon hangsúlyos felértékelődése. Ezek a 
folyamatok Romániában, és így a székelyföldi térségben is az Európai Unióhoz való 
csatlakozás előkészítési fázisában, az előcsatlakozási támogatási alapok működtetése 
kapcsán jelentkeztek, majd a csatlakozást követően, az újabb fejlesztési források és 
országos programcsomagok kapcsán még jobban fölerősödtek. A helyi fejlesztéshez 
kapcsolódó térségi elképzelések és programok egészen napjainkig dominánsan az 
infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódtak. Ezt elsősorban az magyarázza, hogy a 
vizsgált térségben az 1989-es romániai társadalmi fordulatot megelőzően minden 
rurális településen nagyon jelentős infrastrukturális fejlesztési hiány halmozódott fel, és 
az egyes települések az új fejlesztési források megjelenésekor elsősorban a hiányok 
pótlására helyezte a hangsúlyt (útépítés, vízhálózat, szennyvízhálózat, gázhálózat, köz-
területek felújítása, középületek felújítása vagy építése stb.).  

A helyi fejlesztésekhez és programokhoz való viszonyulásban az utóbbi években 
fontos változás mutatkozik. Ennek lényege az, hogy a fejlesztési elképzelések és tervek 
skálája tematikai és formai tekintetben is kiszélesedett. A változás oka többek között 
az, hogy a települések nagyobb részében az alapvető infrastrukturális fejlesztések el-
indultak vagy lezárultak, s ezzel párhuzamosan fokozatosan előtérbe kerülnek a telepü-
lések versenyképességével, a települések újrapozícionálásával kapcsolatos kezdeménye-
zések, törekvések. Ehhez kapcsolódik egy másik fontos folyamat is: a bottom-up 
típusú helyi fejlesztések előtérbe kerülése, az endogén adottságokra alapozó program-
mok számának, szerepének növekedése. A székelyföldi térség településein is meg-
jelentek azok az elképzelések és törekvések (elsősorban nyilván a nagyobb, dinamiku-
sabb, vagy a kisebb, de innovatívabb beállítottságú településeken) amelyek a vidéki 
helyek fölértékelődésével, a rurális környezet funkcióinak diverzifikációjával kapcso-
latos változásokra kívánnak válaszolni. Az „új vidékfejlesztési paradigma” szemlélete 
és módszertana szakmailag megalapozott, explicit módon még csak részben nyert teret 
a térségben, de a vidék szerepváltásával kapcsolatos globálisfolyamatok érzékelése, a 
más környezetben szerzett fejlesztéspolitikai tapasztalatok hatása már ebben a tér-
ségben is újszerű, bottom-up típusú fejlesztési kísérleteknek ad teret. Az eddig bejárt 
fejlesztési utak, az eltérő település adottságok, valamint a helyi eliteknek az esetenként 
eltérő fejlesztéspolitikai modelljei és szerepvállalásai a térségi rurális településeinek a 
diverzifikációjához vezettek, eltérő típusok alakultak ki (lásd ezzel kapcsolatban: 
Székely 2016. 124-136). 

Ebben a változási és diverzifikációs kontextusban meghatározó szerepet kapnak 
azok a helyi elitek, akik részben intézményes pozícióik, részben pedig az explicit 
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módon fölvállalt etnikai és lokális céljaik/feladataik révén kezdeményező, szervező és 
menedzselő szerepet töltenek be a helyi fejlesztési programokban. Ebben az elit-
csoportban egyedi és kiemelt szerepe van a polgármestereknek, akik az esetek több-
ségében sokkal több szerepük fölvállalnak, mint amennyit intézményi pozícióik hiva-
talosan előír számukra. Ugyanakkor az új vidékfejlesztési paradigma térnyerésének a 
következménye, hogy a hivatalvezetőkön kívül más helyi elitek is fontos fejlesztés-
politikai szerepbe kerülhetnek. Amit ebben a kontextusban az elemzés számára 
mindenképpen előtérbe kell állítani, az az intézményes szerep és az egyéni feladat-
vállalási attitűd (személyes identitás) összekapcsolódása. Az ilyen összekapcso-
lódás részben az etnikai/kisebbségi kontextusból adódik, részben pedig azokból a 
társadalomtörténeti tényezőkből, amelyek a helyi közösségek működését a térség 
falvaiban már hosszabb ideje meghatározzák. Tudomásunk szerint ennek a két 
tényezőcsoportnak az együttes elemzése térségi vonatkozásban eddig nem képezte 
szakmai elemzés tárgyát. A jelenségre a helyi fejlesztési programok sikerességének 
vizsgálata kapcsán hívtuk fel a figyelmet (Biró 2016. 183-184, lásd még: Dinka – 
Lundberg, 2006 Wenger 1998). A közéleti diskurzus az egyéni feladatvállalást kisebb-
ségi vonatkozású normatív elvárásokkal („szolgálat”,”felelősség”, „hivatás” stb.) össze-
kapcsolta, de nem került sor olyan szakmai megközelítésre, amely a mindennapi veze-
tői gyakorlat szintjén vizsgálja az egyéni attitűdök hatását a fejlesztéspolitikai szemlé-
letre és gyakorlatra.  

A tereptapasztalat arra utal, hogy a hivatali pozícióból adódó feladatok/kötele-
zettségek és az egyéni/személyes hozzáállást működtető attitűdök együtteséből áll 
össze az a reális helyi vezető szerep, amely a helyi fejlesztés problémaköréhez való 
hozzáállást is alapvetően meghatározza.  

Tekintettel arra, hogy az intézményi kötelezettségek és a személyes identitás 
(elsősorban az attitűdök) kombinációja nyomán termelődő szerep meglehetősen 
komplex és dinamikus konstrukció, ebből következően a személyes reflexióknak, a 
narratíváknak nagy szerep jut mind a szerep működtetésében, mind pedig a szerep 
értelmezésében, belső legitimációjában. Ebből következően a saját szerepre (illetve a 
saját szerep különböző területeken való működésére) irányuló narratívák elemzése 
újszerű és hasznos kutatási lehetőségeket kínál ahhoz, hogy betekintést nyerjünk a 
helyi fejlesztési folyamatok belső világába, dinamikájába. Ennek a témakörnek a vizs-
gálata azért is fontosnak mutatkozik, mert a helyi fejlesztés sikerességét vagy ered-
ménytelenségét a térségi közvélekedés az esetek nagy többségében külső tényezőkhöz 
kapcsolja: a sikertelenséget a külső források hiánya magyarázza, a sikert a külső 
források megléte, elérhetősége. A helyi vezetők megítélése e megközelítési és értékelési 
gyakorlat szerint a „kijárásra”, ügyintézésre való képességre redukálódik. Mintegy 
„eszköz” szerepbe kényszeríti a helyi eliteket, eltakarva a helyi hatalom tényleges 
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mértékét és jellegét, az egyéni attitűdöknek a támogató vagy korlátozó jellegét. Ez az 
értelmezési és minősítési gyakorlat nagyon jelentős mértékben elfedi a helyi elitek 
tényleges szerepét, és nem teszi láthatóvá azokat a tényezőket sem, amelyek a helyi 
elitek tényleges fejlesztéspolitikai szerepét kitermelik és alakítják.  

Pályázatunk célja egy olyan feltáró jellegű kutatás elvégzése volt, amelynek 
eredményeként leírható a helyi fejlesztési folyamatokban kulcsszerepet játszó helyi 
leaderek tényleges „mozgástere”, az intézményes és személyi komponensek sajátos 
keveredései módja, ennek a komplex szerepnek a lokális kontextusba való beágyazott-
sága. A térségben zajló lokális léptékű helyi fejlesztési folyamatoknak azt a belső 
dinamikáját igyekeztünk megragadni, amely a forrásszerzéssel, az ügyintézéssel és az 
eredmények megjelenítésével kapcsolatos diskurzus mögött húzódik meg, s amely –
hipotézisünk szerint – a helyi fejlesztési folyamatok alakulását – nyilván településen-
ként eltérő módon – a legnagyobb mértékben meghatározza. 

3. Szakmai kontextus  

3.1. Fejlesztéspolitikai fordulat: új helyzetben a vidék  

Kutatási programunk témája szorosan kapcsolódik ahhoz a jelenséghez, ami a 
vidékfejlesztési paradigmaváltás fogalma jelöl, illetve ennek a paradigmaváltásnak a 
vizsgált térségben való megjelenéséhez. A helyi eliteknek az a típusú működése, a 
kapcsolódó narratívák kialakulása nem lenne tapasztalható (vagy legalábbis nem a ma 
érzékelhető mértékben és sokszínűséggel) a lokális fejlesztés szemléletét és gyakorlatát 
is alapjaiban érintő fejlesztéspolitikai paradigmaváltás hatása nélkül. A térségi fejlesz-
téspolitikai paradigmaváltás jelenségkörével az elmúlt években három programcsomag 
keretében foglalkoztunk. Ebből két programcsomag a Pro Agricultura Hargitae Uni-
versitas Alapítvány kezdeményezése volt, munkacsoportunk végezte az elemzőmunkát 
és a szakmai anyagok, illetve publikációk összeállítását. Az első programcsomag a tér-
ségi agrárinnováció jelenségkörét vizsgálta (helyzetelemzés és problématérkép, innová-
ciós folyamatok, biogazdálkodás, fiatal gazdák), a kutatási anyagok négy kiadványban 
jelentek meg (Biró – Magyar 2013, 2014, 2015, 2016). A második programsorozat az 
innovatív helyi fejlesztési gyakorlatok feltételrendszerének, gyakorlatának illetve fej-
lesztési lehetőségeinek számbavételére irányult Biró - Magyar 2014/b, Biró – Gyetvai 
– Magyar 2015, 2016). A Háromszéki Fejlesztési és Kutatási Központtal való együtt-
működésben megjelentetett kötet (Sárosi-Blága – Székely 2016) az új vidékfejlesztési 
paradigmához kapcsolódóan tartalmaz ismertetőanyagokat, illetve térségi elemzési 
összefoglalókat.  

A székelyföldi térségben a helyi fejlesztési szemlélet és gyakorlat terén is jelent-
keznek az új vidékfejlesztési paradigma jelei. Sok jel mutat arra, hogy a külső 
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forrásokra alapozó, top-down típusú fejlesztési szemlélet és gyakorlat dominanciája az 
utóbbi években növekedett, ugyanakkor az a szemléleti-módszertani fordulat, amit az 
úgynevezett „new rural development paradigm” (OECD 2006) hordoz, a térségi helyi 
fejlesztési gyakorlatban csak részlegesen ismert, vagy csak szlogenszerűen van jelen. A 
következőkben az ezzel a szemléleti és gyakorlati fordulattal kapcsolatos megfigyelése-
ket összefoglaló szakmai anyagunk fontosabb meglátásait (Biró 2016.175-188) foglal-
juk össze.  

A vidéki térségek helyzetének és szerepének átalakulását a szakirodalom már 
hosszabb ideje elemzi (összefoglaló jellegű ismertetését lásd: Van der Ploeg et al 2000, 
Woods 2007). Előtérbe kerülnek az endogén gazdaságfejlesztési modellek, nagyobb 
szerepet kapnak a szubsztantív gazdaság jellemzői. A vidéki térségeknek ez a típusú 
fölértékelődése az utóbbi években a vizsgált térségben is napirenden van, ez a temati-
záció elsősorban a táji-környezeti értékekre, valamint a helyi termékek előállítására és a 
vidék értékesítésére (desztinációépítés) vonatkozik. Az új vidékfejlesztési paradigma 
azonban ennél sokkal többről szól, ami ebből eddig a székelyföldi térségben megjelent, 
az csupán a változás felszíni jegyeinek tekinthető, illetve sok esetben az ehhez kap-
csolódó fejlesztések csak a diszkurzív fejlesztésre terjednek ki.  

A vidéki helyek fölértékelődése együtt jár a rurális térségek funkcióváltásával és 
diverzifikálódásával, a helyi erőforrások (gazdasági, társadalmi, szimbolikus tőke) fel-
értékelődésével, a helyi fejlesztés és az identitásépítés gyakorlatának összekapcsolódá-
sával, a termékek és a gyakorlatok síkján az egyedi, a sajátos, a kézműves modellek 
térnyerésével. Az új vidékfejlesztési paradigma az elméletben, a szakpolitikákban, illet-
ve a gyakorlatban is fokozatosan, egyre nagyobb mértékben felváltja a modernizációs 
paradigmát. A vidékfejlesztés több szintjén új hálózatok, gyakorlatok jelennek meg.  

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 stb. Ezek az újabb szempontok kivétel nélkül mind 
kapcsolatban állnak a helyi értékeket, érdekeket, igényeket előtérbe helyező, bottom-up 
típusú fejlesztési gyakorlattal.  

- A külső forrásokra alapozó típusú fejlesztések diszkurzív szinten, a gyakorlat 
szintjén, az explicit és implicit értékelések szintjén egyaránt dominálnak. Ez 
szorosan összefügg azzal, hogy a térség települései az 1989-es társadalmi 
változásig nagyon jelentős mértékű civilizációs hátrányt halmoztak fel (lema-
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radás az infrastrukturális fejlesztések minden területén), és mindmáig napi-
renden van az ezek pótlására irányuló igény. De jelentős mértékben erősíti a 
külső forrásokra alapozó gyakorlatot az is, hogy a helyi vezetők és a helyi 
közvélemény jelentős része az infrastrukturális fejlesztéseket tekinti az előre-
haladás és a vezetői teljesítmény mércéjének, a megszerzett pénzösszeg a 
sikeres vezetői munka mutatója, és a helyi vezetők esetében sok esetben a 
vezetői funkcióba való újraválasztás vélt vagy valós feltétele.  

- A bottom-up típusú fejlesztések száma minden településen jelentős, de a helyi 
elit ezeket sok esetben nem tekinti fejlesztésnek (a „fejlesztés” kifejezés a 
külső forrásbevonás szinonimája). A bottom-up típusú fejlesztések helyzete 
minden tekintetben ambivalens. Sok esetben anyagi támogatást kapnak a 
helyi hivataltól vagy helyi gazdasági szereplőktől, ez azonban mindig kis-
léptékű, alkalmi és efemer jellegű. Ambivalens az ilyen programokra irányuló 
hivatalos diskurzus is.  

- A programok menetének, sikerének vagy sikertelenségek egész sor össze-
tevője személyes tényezőkhöz kapcsolódik, ezt a személyes szerepvállalást az 
érintettek tudatosan, explicit módon föl is vállalják. 

A fentiekben felvázolt szakmai kontextus jelzi azt, hogy ezúttal a székelyföldi 
térség vonatkozásban is sikerült – ha kisebb fáziskéséssel is – szinkronba hozni a 
szakmai elemezéseket az új társadalmi jelenségekkel. Ez a szakmai kontextus jelentős 
mértékben támogatja az olyan részvizsgálatokat is, mint ami jelen csoportos progra-
munk tárgyát képezte. A rurális elitek helyi fejlesztésben játszott szerepével kapcso-
latos kutatások végzésében szintén célszerű az ilyen jellegű lépéstartásra törekedni  

3.2. Elitszerepek rurális településeken: modellek és interpretációk  

Az 1989 utáni térségi társadalmi folyamatokkal kapcsolatos kutatásainkban (itt 
elegendő, ha csupán a háztartások működésére irányuló elemzésekre gondolunk: KAM 
2004, 2011) többször megfogalmaztuk azt az észrevételt, hogy az 1989 előtti időszak 
kulturális patternjei a rendszerváltást követően is tovább élnek, illetve többféle 
formában befolyásolják, nem egy esetben közvetlenül meghatározzák a jelenlegi 
magatartási modelleket, egyéni vagy közösségi viszonyulásmódokat, cselekvéseket. 
Nem valószínű, hogy a lokális elitszerepek kialakításában és működtetésében, valamint 
a lokális elitszerepekhez való közösségi viszonyulásban ez másként lenne. A fontos 
kérdés viszont a korábbi modellek hatásának mikéntje, erőssége. Az egészen bizonyos-
nak látszik, hogy a fentiekben jelzett új vidékfejlesztési paradigma kontextusában, a 
helyi fejlesztéssel összefüggő folyamatokban a lokális elitszerepek termelődési fel-
tételei, kiépülésük folyamatai mások, és ebből következően másként alakulhat az 
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elitszerepek mai működtetése, társadalmi szerepköre is. Elegendő, ha a helyi elitszere-
pek olyan újabb termelődési lehetőségeire gondolunk, mint a városról vidékre költözés 
(counterurbanization), a kreatív osztály megjelenése rurális térségben, az agrárinnová-
cióhoz és a turizmushoz köthető vállalkozások megjelenése stb. Ugyanakkor azt is 
láthatjuk, hogy a helyi közösségeknek az elitszerepek kitermelődésében játszott 
szerepe sok tekintetben korábbi kulturális mintákat követ.  

Az 1989 előtti időszakok elitszerepeinek elemzésével kapcsolatban több, elsősor-
ban esettanulmány jellegű, kulturális antropológiai indíttatású térségi elemzés készült, 
de átfogó, részletes vizsgálatokról nem beszélhetünk. Ezek a kutatások elsősorban 
arról kínálnak információkat, hogy a helyi közösség milyen módon, milyen eljárásokkal 
próbálta „birtokba venni” a helyi elitszerepeket, különösen olyan esetekben, ha az 
elitszerepet betöltő személy kívülről érkezett, vagy magát az elitszerepet külső 
tényezők konstituálták. Ez első megközelítésre a magyar településekre kihelyezett 
román pedagógusok, vagy a kollektív gazdaságok élére kinevezett vezetők (az „idegen 
elit”) szerepeinek elemzése kínál jó példát (Gagyi 1996, Oláh 1998/a, 1998/b, Bodó 
2004, Biró – Bodó 1996). A külső tényezők által kialakított hivatali elitszerepek eseté-
ben az képezte elemzés tárgyát, hogy az ilyen szerepet fölvállaló helyi személy miként 
működtette a helyi közösség érdekeivel ellentétes hivatalos pozíciót.  

Ezek az elemzések jól jelzik, hogy a személyes attitűdöknek a szereppel való 
összekapcsolása fontos közösségi elvárás, és maga a helyi közösség értelmezési és 
viszonyulási gyakorlata jelentős mértékben termeli ezt az összekapcsolódást. Ez akkor 
is így van, ha a szóban forgó vezetői szerep a helyi közösség érdekében ellentétes és a 
helyi közösség szerep konstruálása az eltávolítást-kizárást, a nyelvi-szimbolikus lefoko-
zást célozza, és akkor is, ha elfogadásról, nyelvi-szimbolikus „bekebelezésről” van szó. 
Ez a szerepértelmezési és szerepépítési modell a vezetőnek egyben kitöltetlen csekket, 
megnövelt hatalmi mozgásteret kínál. Nagyon fontos komponens ebben a modellben, 
hogy a helyi közösségnek a szerepépítésre, szerepalakulásra való rálátása – és a nyelvi-
szimbolikus birtoklás lehetősége – teljes körű marad.  

Ami az 1989 utáni elitszerepek esetében fontos és elemzésre váró változást jelent-
het, az a rálátás mértékének csökkenése. Ha meg is maradt a helyi közösség holisztikus 
szerepépítési és szerepértelmezési igénye, a hivatali funkciók bővülése és sokfélesége 
ahhoz vezet, hogy a helyi vezető tevékenységének egy része a helyi közösség számára 
nem átlátható. Jellemző példa erre a polgármester szerepe, az ehhez köthető jogosít-
ványok halmaza, valamint a szerep érdekében működtetett kapcsolatháló tartalma a 
helyi közösség számára nem átlátható. Ezért nem véletlen – amint azt az elemzési 
részben látni fogjuk –, hogy a hivatali szerepen belül működtetett személyes attribu-
tumok a helyi közösség szemében is nagy szerepet kapnak, hiszen ezek adnak esélyt a 
vezetői szerepet betöltő személy nyelvi-szimbolikus „birtoklására”. Nyilván a vezető-
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nek is vannak saját eszközei, amelyekkel a vele kapcsolatos véleményt alakítani tudja 
(tájékoztató, hírlevél,web, rádió), de a szerepépítési és a hatalmi mozgástér ettől 
eltekintve is sokkal nagyobb, mint a korábbi modellben.  

3.3. Új térségi megközelítés igénye: tipológiák szükségessége  

A vizsgált térségben a rurális települések működésének és fejlődésének nyomon 
követése és értékelése vagy hiányzik (lásd: kisebb, periferikus helyzetben lévő telepü-
lések), vagy kizárólag a beruházási összegek és beruházási eredmények függvényében 
történik. Még arra is kevés példa van, hogy az olyan alapvető mutatók alapján kerüljön 
sor a települések működésének és fejlődésének elemzésére, mint a foglalkoztatottság 
és a munkaerőpiaci helyzet, a képzettség, a lakossági elégedettség, a lokális szolgál-
tatások mennyisége és minősége, a környezet állapota stb. Az elemzéstől és az értéke-
léstől való tartózkodásnak többféle oka van. Ide tartozik az is, hogy a statisztikai ada-
tok iránti bizalmatlanság a romániai rendszerváltás után 25 évvel is jelentős, ezért nem 
alakulhatott ki a statisztikai adatok felhasználásával kapcsolatos igény és kompetencia 
sem. A települések működésének és fejlettségi állapotának megismerését a kisebbségi 
státuszból adódó magatartásminták is hátráltatják. Nem utolsósorban pedig azt is meg 
lehet említeni, hogy a térségben nem ismertek azok az elemzési és mérési eljárások, 
amelyek az új vidékfejlesztési paradigmához köthetők, és amelyek az egyes települések 
versenyképességének megismerését érdemben támogathatják. Ezek közé tartozhat-
nának többek között az olyan jellemzők, mint az innováció szintje, a kreatív réteg 
működése, a más településekkel való együttműködés mértéke és formája, a városról 
kitelepülők mennyisége és összetétele, a vállalkozói szegmens, a település pozícionálás 
gyakorlata, a kapcsolatmenedzsment, a térségi klaszterekben való részvétel, a lokális 
identitás működési modellje és nem utolsósorban a lokális elitek működési modelljei.  

Mivel a vizsgált térség településein az elitek szerepe meghatározó (lásd. a fen-
tiekben a társadalomtörténeti áttekintés megállapításait, valamint az elitszerepek és az 
egyéni identitások szoros összekapcsolódását), célszerű erre a térségre vonatkoztatva is 
mérlegelni azt a szakirodalmi álláspontot, miszerint a lokális elitek állnak a (1) helyi 
kultúra/helyi társadalom, (2) a globális kihívások és (3) és a település sorsát közvet-
lenül befolyásoló külső tényezők/erők metszéspontjában. A rurális elit tagjai azok, 
akik úgymond ütköztetik (még pontosabban: találkoztatják) lokális léptékben ezt a 
három jelentős tényező csoportot (Gray Sinclair 2005.38). A helyi közösségek és az 
elitek közti kapcsolat tárgyalása kapcsán hívják fel a figyelmet arra, hogy a rurális tele-
pülések beállítódásai a jövőt illetően nagyon különbözőek lehetnek. A témával foglal-
kozó szakértők többféle oppozícióban definiálják a településeket, a megjelölt kategó-
riák inkább egy skála két végpontját jelölik, amelyek között átmeneti pozíciók sora 
alakulhat ki. A rurális települések besorolhatók a jövőképet illetően az ”optimista” és a 
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„pesszimista” kategóriába. Stimson és munkatársai (Stimson et al 1999, idézi Gray 
Sinclair 2005) az alkalmazkodóképesség és a sebezhetőség kategóriáit használják. 
Mások (Forth – Howell 2002, idézi: Gray Sinclair 2005) az újjászületési igyekezetet 
vagy a lemondást használják rendező elvként. A típusba sorolások minden bizonnyal 
kapcsolatban vannak azzal a tapasztalattal, hogy a rurális települések egy részénél a 
külső tényezőktől való függőséget, a kismértékű érdekérvényesítési képességet lehet 
tapasztalni, ezzel szemben másoknál a külső hatásokkal szembeni ellenállást vagy a 
lobbierő növelését láthatjuk (Gray – Sinclair 2005.37). Ez utóbbi szempont alkalma-
zása különösen hasznos lehetne a vizsgált térségben, ahol az EU források megjelenése, 
illetve a kisebbségpolitikai szerepet erőteljesen fölvállaló megyei önkormányzatok 
szerepvállalása óta a függőségek többszintű és erős rendszere alakult ki. Ez a jelenség 
külön szakmai elemzés tárgya lehetne, csupán jelezzük a függőségek fontosabb típu-
sait, hiszen ezek léte és működési módja alapvetően befolyásolja a rurális településeket 
vagy azok programjait, kezdeményezéseit képviselő rurális elitek működését is. A 
rurális település függősége akkor a legnagyobb fokú, ha nem községközpont. Ez 
esetben nagymértékben függ a községközponttól, és működését alapvetően behatárolja 
az, hogy minden további (külső és felső) tényezőtől való függése a községközponton 
keresztül realizálódik. A községközpont települések esetében a függőviszony jóval 
közvetlenebb, legfontosabb típusai a következők:  

- Állam, kormányzat (jogszabályok, szakpolitikák, források)  

- Megye és annak alárendelt szakintézményei (források, szakpolitikai irányítás, 
információk, szabályozások, beruházási döntések, kötelező kezdeményezések 
és programok, lojalitás kötelezettségek) 

- Prefektúra (jogi felügyelet) 

- Dekoncentrált intézmények (engedélyeztetések, ellenőrzések) 

- Politikai szervezetektől való függés (kijárás, lojalitás kötelezettségek, szereplési 
lehetőségek biztosítása) 

- Város (a település lakosai számára elérhető szolgáltatások köre, termék-
értékesítés) 

- Beruházók (településválasztás, vállalkozások jellege, mértéke) 

- Civil szolgáltatók (pl. Caritas idősgondozás)  

- Nem kormányzati források (országos, magyarországi, EU)  

- Szomszéd települések (közös pályázati kötelezettségek, rendezvényszervezési 
kötelezettségek)  

- Szakmai szolgáltatók (forrásbevonás, beruházások kivitelezése) 
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- Média szereplőktől való függés (a település és programjainak nyilvános temati-
zációja) 

A felsorolás természetesen lehet félrevezető is, hiszen nem a függések száma a 
mérvadó, hanem azoknak a település működésére gyakorolt pozitív vagy negatív hatá-
sa. Az azonban bizonyosnak látszik, hogy a vizsgált térségben a vezetők adottságai és 
szerepműködtetési gyakorlata, valamint a fizikai adottságok mellett a függőségek 
játsszák a legnagyobb szerepet abban, hogy az egyes települések fejlesztéspolitikai 
szempontból milyen utat jártak és jelenleg milyen helyzetben vannak. A térségben 
végzett kutatás a versenyképesség szempontjából sorolta típusokba a településeket és 
öt mutatócsoport, illetve ezen belül 16 változó alapján négy nagyobb kategóriát alakí-
tott ki: passzívak, várakozók/útkeresők, feltörekvők és sikerorientáltak (Székely 
2016.131-135). Ez a kategorizálás szintén nem két pólussal számol, de a megnevezések 
is mutatják, hogy a típusok egy negatív-pozitív tengely mentén értelmezhetők. A 
rurális elitek által működtetett elitszerepek várhatóan ennél többfélék, különösen ha 
figyelembe vesszük azt, hogy az úgynevezett hivatali szerepek alakulásában a szemé-
lyes identitás több eleme (ezen belül különösen a településsel és a fejlesztéssel kapcso-
latos attitűdök) fontos szerepet kap. Az elitszerepekkel kapcsolatos osztályozások 
előtérbe hozzák a “hatalom” kategóriáját. A már idézett szerzők (Gray-Sinclair 2005) 
több olyan osztályozást említenek, amelyek a döntéshozással kapcsolatban határozzák 
meg az egyes típusokat. Témánk szempontjából külön figyelmet érdemelhet a lokali-
táshoz jobban kötődő “régi” elit (power over) és a szélesebb perspektívában gondola-
kozó/cselekvő “új” elit (power to) megkülönböztetése és elemzése (Curtin – Varley 
2002, idézi Gray-Sinclair 2005.39). A fejlesztéspolitikai gyakorlathoz való viszonyulást 
vizsgáló térségi kutatás eredményeit összefoglaló tanulmányában, a Csíki-medencében 
rögzített elitinterjúk szövegeit elemezve Intézetünk munkatársa, Sárosi-Blága Ágnes 
három domináns attitűdöt azonosított be (1. rugalmas, modern gondolkodású szerep-
lők, 2. endogén fejlesztők, 3. hagyományőrzők) (Sárosi-Blága 2016). Ezek a viszo-
nyulások nem személyekhez köthetők, hanem ideáltípusok, az egyes modellek 
jellemzői gyakran egymás mellett, eltérő mértékben jelentkeznek az elitekkel készített 
interjúszövegekben.  

4. A kutatási program módszertana  

A kutatás keretében 20 interjút készítettünk rurális településen dolgozó polgár-
mesterekkel és más szerepet betöltő elitekkel. Arra törekedtünk, hogy a helyi fejlesz-
téssel kapcsolatos gyakorlatra irányuló narratívák rögzítése mellett figyelembe vegyük 
ezeknek a narratíváknak (és a mögöttük álló szerepeknek) a lokális környezetét is. 
Ehhez szükség volt helyi terepmunkára, a települések és a fejlesztési praxis meg-
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ismerésére, az interjúra felkért vezető személy egyéniségének és tevékenységnek 
alaposabb megismerésére is. Ezzel a munkával - az elitszerepek értelmezése révén – a 
térségi lokális közösségek működésének olyan mintázatairól kívánunk információkat 
szerezni, amelyek fontos szerepet játszanak a térségi modernizációs folyamatokban 
(nyitottság versus bezárkózás, adaptáció versus változatlanság).  

 

A narratívák rögzítésénél a következő témaköröket helyezzük előtérbe:  

- A helyi fejlesztéssel kapcsolatos eddigi eredmények vezetői interpretációja  

- A lokális jellegű támogató tényezők, és a fejlesztéspolitikai folyamatokat korlá-
tozó tényezők nevesítése, értelmezése, értékelése  

- A lakosság egésze, illetve a helyi érdekcsoportok/településrészek szerep-
vállalásával kapcsolatos vezetői attitűdök 

- A döntés előkészítési és döntéshozatali munka értelmezése, értékelése  

- Az intézményen belüli munkatársi kapcsolatok kezelési módozatai 

- A település (esetenként a község) egészét érintő menedzser szerep interpretá-
ciója  

- A polgármesteri vagy egyéb kulcsfontosságú elit szerep helyi mozgásterének 
értelmezése  

- A település pozícionálásával kapcsolatos attitűdök megismerése (kifele, befele)  

- Az elit szerep építésével kapcsolatos egyéb témák (amennyiben ezek észlel-
hetők)  

A szakmai munka lépései a következők voltak:  

- A témához kapcsolható korábbi kutatások és szakmai anyagok feldolgozása, 
módszertani és szervezési kérdések tisztázása.  

- A terepmunka megszervezése és az interjúvezetők kidolgozása.  

- Terepmunka – interjúk készítése, leírása. 

- A terepmunka eredményeinek feldolgozásával kapcsolatos egyéni és csopor-
tos munka. 

- Az elvégzett szakmai munka kiértékelése, elemzések készítése, összegző 
kutatási jelentés készítése, fejlesztéspolitikai hasznosítás kidolgozása.  

- Szakmai műhely megszervezése, térségi prezentáció. 

- A kutatási Program menetét és szakmai eredményeit összegző Tanulmány 
elkészítése  

- A témakör további szakmai elemzését illetően keretterv kidolgozása.  
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A programhoz a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja bizto-
sított módszertani és szakmai logisztikai hátteret, eszközparkot. 

5. Az elemzési eredmények összefoglalója  

A következőkben négy témakörben mutatjuk be az interjúk feldolgozása és a 
terepmunka során nyert szakmai eredményeinket:  

- A fejlesztési témák narratívái 

- A fejlesztési programokhoz kapcsolódó munkavégzés narratívái 

- A saját vezetői pozícióra vonatkozó állítások  

- A helyi társadalomhoz való viszonyulás narratívái 

A részelemzéseket követően röviden összefoglaljuk a kutatás szakmai következ-
téseit. 

5.1. A fejlesztési témák narratívái 

Arra a kérdésre, hogy mit fontos, jó helyi fejlesztési eredménynek, a vezetők 
gyakorlatilag teljes mértékben olyan beruházási programokat említettek, amelyek külső 
forrás igénybevételével valósultak meg, és szinte kivétel nélkül infrastrukturális fejlesz-
tésként kezelhetők.  

Jellemző példák: 

- Útépítés 

- Csatornázás 

- ANL lakások építése (tömbházak fiatalok számára, országos program) 

- Villanyhálózat kicserélése 

- Turisztikai információs központ építése és felszerelése 

- Multifunkcionális közösségi házak felújítása vagy építése 

- Park felújítása vagy kialakítása 

- Iskolák, művelődési házak és egyéb középületek felújítása 

- Sportcsarnok építése 

- Patakmedrek szabályozása 

- Hídmérleg vásárlása a község számára 

A felsorolásokhoz az esetek többségében egzakt paraméterek kapcsolódnak. 
Mekkora volt a beruházási összeg, melyik évben volt a beruházás, illetve a beruházás 
mértékét jelző valamilyen számszerű információ (leaszfaltozott út hossza, az épületben 
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a helyiségek száma stb.). Nem jellemző az, hogy kiemelnének valamit, ehelyett 
igyekeznek mindent felsorolni.  

 

A fejlesztési témák, illetve fejlesztési eredmények bemutatását egyértelműen az 
intézményes szerep dominálja. A felsorolásokban és bemutatásokban csak nagyon 
ritkán találunk olyan megjegyzéseket vagy utalásokat, amelyek az adott fejlesztési 
programhoz személyes megítéléséről nyújtanának információkat. Az interjúk szövege a 
bemutatások esetében nagymértékben egyezik azokkal a megfogalmazási standardok-
kal, amelyek a vizsgált térségben a fejlesztéspolitikával kapcsolatos közéleti diskurzust, 
a média diskurzust valamint önkormányzati választási helyzetben a kampányszövege-
ket jellemzik.  

Jellemző erre a diskurzusra  

- A személytelen fogalmazás, vagy a többes szám első személy használata. 

- A felsorolt programok szükségességek, fontosságának nagyon hangsúlyos 
kiemelése vagy értékelése (kell, szükséges, nagyon fontos). 

-  A programoknak egy kiemelt komponens révén való beazonosítása (pl. 
anyagi érték, hiánypótló szerep, egyediség stb.) Ez a szinekdochés bemutatás 
(egy kiemelt fontos elem képviseli a program egészét) egyben olyan bemuta-
tási eljárás is, amely az adott fejlesztési programnak meg nem kérdőjelezhető 
legitimitást biztosít, ugyanakkor jelzi, hogy felesleges a programba való 
további részletesebb betekintés. 

- A bemutatott programok helyi társadalmi hasznossága - nagyon kevés kivétel-
től eltekintve – a hiánypótló szerep hangsúlyozásához kapcsolódik. Ez rész-
ben explicit kijelentések formájában jelenik meg („végre sikerült”), vagy 
olyan oppozíció formájában, amely a „korábban nem volt, most már van” 
típusú bemutatásra alapoz.  

- A programok sikerességnek hangsúlyozásában gyakorlatilag csak az anyagi 
feltételek jelennek meg, ezek az esetek döntő többségében külső források. 
Ez a bemutatási mód olyan oppozíciós bemutatást eredményez, amelyben a 
település „függősége”, „kiszolgáltatott jellege” tételeződik.  

- A hiány – hiánypótlás típusú oppozíciós bemutatásban jelentkező értékelések, 
nyelvi-stilisztikai eljárások szerepe az, hogy hiányok megszüntetése révén a 
lokalitás „teljességét”, illetve a teljesség irányába tett lépést hangsúlyozzák. 
Burkoltan vagy explicit módon az „ehhez nekünk (is) jogunk van” típusú 
vélekedést fogalmazzák meg. Ennek eredménye az, hogy ezeket a beruházási 
programokat a fejlesztéspolitikai diskurzus a település fejlesztésének nevezi, 
de a vezetők bemutatásában sokkal inkább rehabilitációs folyamatként és 
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valamiféle közösségi jogérvényesítési folyamatként jelenik meg. A helyi 
fejlesztési program ebben a diskurzusban inkább lezárás, mint nyitás, inkább 
befejezés, mint új folyamat indítása, inkább reaktív gesztus, mint innováció.  

 

Ennek a térségi standard fejlesztéspolitikai diskurzusnak a jellegzetes példája az 
alábbi interjúrészlet: 

„Elsőként az önkormányzatnak kellett volt irodákat építeni, s nagy nehézségek árán sike-
rült a leromlott épületben néhány helyiséget kialakítani. Mert se asztal se szék nem volt, az 
egerek szaladgáltak, beesett az eső. Az is nehézséget okozott, hogy (…) nem volt orvos, így 
prioritást jelentett, hogy rendelőt alakítsunk ki, majd a posta is kapott egy szobát, és egy 
kisebb gyógyszertárat is sikerült berendezni. Később a helyi tanács vásárolt egy trichinoszkó-
pot, így egy újabb terhet vettek le a sertéstartók válláról. 2005-ben már a közvilágításra is 
szorítódott ki pénzt a szűkös büdzséből ugyanis 30 lámpatestet vásárolódott, amit a falu 
főútjára szereltek fel. Ma gyönyörű, klubbal ellátott kultúrotthonnal rendelkezik a telepü-
lésünk, de ez nem volt mindig így, mert az épület már a kommunizmus ideje alatt lerom-
lott, viszont 2011-ben szalagvágásra került sor (…) Így nyolcmilliárd lejből sikerült telje-
sen felújítani az épületet. Időközben saját pénzügyi forrásból sportpályát alakítottunk ki 
az iskola udvarán, és újjáépítettünk egy hidat, amit az árvíz elvitt, hiányában pedig több 
mint 2 kilométert kellett az elszigetelt lakóknak kerülni. Majd energiatakarékos lámpa-
testeket szereltünk az egész faluban, sikerült egy iskolabuszt is beszerezni. Az utakat is 
fel kellett újítani, mert első években kaviccsal és földgyaluval tüntettük el a lyukakat, ma 
viszont a országúttól a falu központjáig hibátlan, 2,2 kilométer hosszú aszfaltúton lehet 
közlekedni. Egy erdei forrásból vezettük be a faluba a vizet, ez 850 ezer lejbe került.  
Football pályát, most már van focicsapatunk is, tavaly előtt sikerült egy öltözőt is építeni a 
focistáknak, úgyhogy most tökéletes körülmények között tudnak focizgatni. Kultúrotthont, 
mert abba be sem lehetett menni, ott most minden rendezvényt meg lehet tartani. Iskolát 
teljesen felújítani, amely 1885-ben épült még idáig nagyobb feljavítás nem igazán volt csak 
meszelés, de tavaly előtt azt is sikerült megcsinálni. Újra aszfaltozni a bekötőutat, a mezei 
utakat folyamatosan javítani.” 

 

A szöveg a standard helyi fejlesztési diskurzus minden jellegzetes elemét tartal-
mazza, figyelemre méltó az oppozíciós bemutatások gyakori, nagyon hangsúlyos 
kezelése: 

- Irodákat kellett építeni, se asztal, se szék nem volt, esett be az eső 

- Nem volt orvos, rendelőt kellett kialakítani  

- Gyönyörű kultúrotthon van, ez nem volt mindig így  

- Újjáépítettünk egy hidat, amit az árvíz elvitt, és ami lakosoknak 2 km kerülőt 
okozott 
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- Korábban kaviccsal, földgyaluval tüntették el az úttesten a lyukakat, ma az út 
hibátlan  

- Ma már tökéletes körülmények között tudnak focizni 

- A kultúrotthonba be se lehetett menni, ma minden rendezvényt meg lehet tartani  

A standardizált diskurzus alkalmazása egyfelől nyilván térségi társadalmi norma. 
Azt azonban látni kell, hogy ennek a diskurzusnak a háromféle szinten való alkalmaz-
hatósága (közéleti beszéd, médiabeszéd, lokális kampánybeszéd vagy a lakosság fele 
irányuló alkalmi tematizáció) erős legitimitást termel a helyi elitek számára. Ez az erős 
legitimitás nem csupán a pozíciójukat erősítheti, hanem – elvben – támogathatja azt is, 
hogy az elit szerep beélésében az intézményi jogosítványok és elvárások mellett a 
személyes tartalmak is tág mozgásteret kapjanak.  

5.2. A fejlesztési programokhoz kapcsolódó munkavégzés narratívái 

„Nagyon sok munka az intézményen belül” és „Nagyon sok nehézség, a külső 
tényezők okán” – ez a két pólus határozza meg a helyi fejlesztési munkához kap-
csolódó elit narratívákat. A saját munkavégzés mindig többes szám első személyben 
kerül bemutatásra, és ezen a hivatali munkatársakat kell érteni, nem a lakosságot vagy a 
külső szakértőket. A közös intézményi munka értékelése egyértelműen pozitív, a minő-
sítések és a fokozások kivétel nélkül az elvégzett munka nagy volumenéhez kapcsolód-
nak. Az intézményi munkához kapcsolódó jelzők lehetnek formailag negatívak („na-
gyon sokat kínlódtunk”, „keserves munka volt” stb.), más esetekben egyértelműen po-
zitív tartalmú minősítések) ”nagyon jól dolgoztunk”, „dicséret illet mindenkit a hivatal-
ban”, „ha kellett, éjszaka is jöttek dolgozni” stb. A pozitív hozzáállást jelző megfogal-
mazások rövidek vagy egy szavasak (pl: jó, sikerült, szép), vagy pedig a program 
tényszerű teljesítését jelző kifejezéseket használják (megcsináltuk, megvalósítottuk, 
sikerült megépíteni, befejeztük, a támogatásnak köszönhetően megoldottuk stb.). A 
külső akadályozó, vagy gondot okozó tényezők bemutatása más jellegű: panaszkodó, 
negatív hangvételű mondatok, kijelentések sorozatába ágyazzák bele a panaszokat, 
rossz tapasztalatokat.  

Jellemző példák:  

- Túlságosan sokat kell dolgozni, túlórázni kell, nem gondoltam volna, hogy 
sikerül véghezvinni 

- Nehéz volt, soron kívül igénybe kellett venni a munkatársakat, nagyon sok 
nehézséggel járt, este bejöttünk és reggelig dolgoztunk,  

- Rendkívül sok a bürokrácia ezekkel a programokkal, értelmetlenség, fölös-
leges papírok, amit többször is meg kell csinálni.  
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A munkavégzéssel kapcsolatos narratívák saját világ – külső világ típusú oppozí-
ciót termelnek. Jellemző tartalma ennek a megközelítésnek, hogy a helyi fejlesztés 
érdekében végzett munka tulajdonképpen nem a helyi világ szerves része, sokkal inkább 
egyfajta kényszer, a külső tényezők által kikényszerített tevékenység. Olyasvalami, 
amivel nem azonosulnak, akik végzik, inkább csak kötelességszerűen viszonyulnak 
hozzá. Ez a narratív beállítás – bár közösségi magatartásként jelenik meg, mint a hivatal 
munkatársainak a hozzáállása – jól jelzi az elitszerepet betöltő személynek a saját (nem 
hivatali) viszonyulását is. Az intézményi szerep nem engedi meg a helyi fejlesztés 
explicit negatív értékelését, a személyes szerep azonban teret ad az ezzel kapcsolatos 
munkavégzés nyelvi-szimbolikus síkon történő eltávolításának, illetve lefokozásának.  

5.3. A saját vezetői pozícióra vonatkozó állítások  

A szövegekben az egyes szám első személy használata nagyon ritkán fordul elő. 
Az interjúalanyok a saját munkájukra, vezetői pozíciójukra, egyéni álláspontjukra vonat-
kozó kijelentéseket személytelen formában, vagy többes szám első személyben közlik.  

A munkavégzés tartalmi elemeit nagyon ritkán említik, csak elvéve fordul elő 
példa, konkrét eset elbeszélése, ezzel szemben nagyon sok a rövid, tömör, értékelő 
reflexió. 

Az ezekben a szövegrészekben megjelenő értékelések és minősítések rendszerint 
olyan rövid, tömör, tézisszerű kijelentések (talán még célszerűbb a „kinyilatkoztatás” 
kifejezést használni), amelyek nem igényelnek és nem is tesznek lehetővé részletezést 
vagy árnyalást. Minden kijelentés egybe burkolt önjellemzés is. 

Néhány példa:  

- Ide kötél idegrendszer kell (Nekem van.)  

- Rengeteg a munka, ami kívülről nem látszik (Én tudok sokat dolgozni) 

- Aki nem bírja a gyűrődést, az ne álljon oda (Én bírom a gyűrődést)  

- Türelmesnek és kitartónak kell lenni (Én türelmes és kitartó vagyok) 

- Egész nap rendelkezésre kell állj. 

- Az életét erre kell szentelje. 

- Minden felelősség a polgármesteré. 

- Nincs olyan, hogy pihensz. 

- Nem tudod, hogy mikor miért vesznek elő. 
 

 Ezekkel a megfogalmazásokkal egyértelműen jelzik az elit szerep kivételezett-
ségét, fontosságát, és nem utolsósorban azt is, hogy kompetensnek tartják magukat a 
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vezetői szerepre. Ezekben a megfogalmazásokban tulajdonképpen olyan nyelvi-kom-
munikációs manőverrel találkozunk (az általánossal való helyettesítés), amely (1) 
inkább eltakarja és nem megmutatja a tevékenységet, illetve (2) felhatalmazást ad arra, 
hogy az elit szerep megélésében az individuális (nem az intézményi szerepből 
következő) tartalmak és eljárások szabad működési teret kapjanak. 

5.4. A helyi társadalomhoz való viszonyulás narratívái 

A lakossággal kapcsolatos narratívákban a domináns hozzáállás a következő 
állításokkal, illetve ezen állítások variációval írható le:  

- Jó lenne figyelembe venni 

-  Szükséges lenne figyelembe venni, de a gyakorlatban ez lehetetlen 

- Azért nem lehet figyelembe venni, mert a falugyűlésre csak kevesen jönnek el 

-  Ha többen jelen vannak a falugyűlésen, akkor a jelenlévők nagy többsége hallgat  

- A lakosság véleménye vélemények sokféle, amit mondanak az gyakran ellent-
mondásos, ezért nem lehet ezeket alapul venni, egyik ezt mondja, a másik mást 

- Ha ezekre odafigyelsz, semmit nem tudsz megcsinálni  

 

Ha értelmezni kívánjuk a fentiekben körvonalazott hozzáállást, akkor mindenek-
előtt azt kell figyelembe vennünk, hogy az egyetlen említett konzultációs formát (falu-
gyűlések megtartását) szabályozás írja elő, és a narratívák egyértelműen jelzik, hogy ezt 
a konzultációs formát a vezetők eredménytelennek, végső soron feleslegesnek tartják, 
legjobb esetben pedig szereplési lehetőségnek. Más konzultációs formát nem említe-
nek, bár a vizsgált térségben ismert néhány településen a nyomtatott községi hírlevél 
használata, kevés településen a rádió vagy a helyi TV műsor. További fontos tényező, 
hogy a konzultációs lehetőség alatt többnyire egyirányú tájékoztatást értenek. Nem 
jelzik, nem alkalmazzák a gyakorlatban – vagy nem is ismerik – a lakossággal való kon-
zultáció olyan formáit, mint a programokról való előzetes vagy menetközbeni részletes 
tájékoztatás igénye, a közvélemény kérdőíves feltárása, a digitális eszközöket és 
technológiákat hasznosító véleménykérés különféle formái, a lakossági csoportok 
képviselőivel való konzultáció vagy csoportos érdekegyeztetés. Nem jelzik azt sem, 
hogy ezeknek a formáknak a kialakításában a hivataloknak vagy a vezetőknek felelős-
sége lenne. Ezekbe a narratívákba nem kerül bele a személyes egyeztetés gyakorlata, 
amely a tereptapasztalatok szerint sok féle formában és sűrűn zajlik. Ugyancsak a 
tereptapasztalatok alapján jelezhetjük azt, hogy az egyeztetések helyszíne sok esetben a 
hivatal, illetve az egyeztetési helyzetekben mindig egyértelmű a hivatali szerep 
kinyilvánítása, ennek ellenére az ilyen beszédesemények és találkozási helyzetek mind a 
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megfogalmazás, mint a viselkedés terén egyértelműen a személyiséget hozzák előtérbe, 
és nem a hivatali szerepet. Egész sor nyelvi és metanyelvi elem termeli ezekben a 
találkozási helyzetekben a beszédesemény informális és bizalmas jellegét, a vezető 
ezekben a helyzetekben egyes szám első személyben fogalmaz, és hozzáállását 
expressis verbis személyes véleményként közli (kivétel, ha jogi lehetőséget vagy 
korlátot idéz). Az ilyen beszédesemények személyes és izgalmas jellegét igazolja az a 
tény is, hogy tartalmi, formai tekintetben vagy az eredményességet illetően nincsen 
különbség a hivatal falai közt zajló egyeztetés vagy az utcán alkalmi találkozási 
helyzetben kialakult egyeztetési események között.   

 

Összességében a lakossággal (a lokális társadalommal) kapcsolatos állítások köre 
azt jelzi, hogy a megkérdezett elitszereplők nem kezelik partnerként a helyi lakosságot, 
ezt – az előírt tájékoztatók formális teljesítésén túl – az esetek többségében nem 
tartják sem szükségesnek, sem pedig hasznosnak. Ha vannak is az állítások között 
ilyen szövegrészek (a lakossággal való kapcsolat fontosságának, szükségességének 
említése), a gyakorlati kivitelezéssel kapcsolatos szövegrészek azt jelzik, hogy a gyakor-
lat nem az elvi álláspontok szerint alakul.  

 

Szövegrészlet:  
„Sajnos a lakosság véleményével az van, hogy mindenképpen figyelembe kellene venni...de 
ha megszervezzük a falugyűlést, akkor nagyon kevesen vannak, az érdeklődés gyenge... 
Mindenesetre az ők (értsd: a lakosság) véleményét kellene figyelembe venni, mert végülis a 
lakosság élvezi a megvalósulásokat... A lakosság véleménye minden falugyűlésen meg van 
kérdezve, mi a véleményük, mit szeretnének a faluban fejleszteni, megvalósítani,...mi is 
elmondjuk, hogy mihez látunk pénzösszeget, anyagilag mit tudunk támogatni, mit tudunk 
megvalósítani... Az a baj, hogy amikor meg hirdetve a falugyűlés, akkor megjelennek egy 
páran, s ott is a többség hallgat, vélemények vannak, jók is, rosszak is...”  

Az idézett szöveg implicit módon ugyan, de vezető-lakosság oppozíciót jelez: a 
beszélő azt nyomatékosítja, hogy ő mindent megtesz a tájékoztatás érdekében 
(megszervezi a falugyűlést, biztosítja a véleménymondásra a keretet, tájékoztatást is 
nyújt), de nem kap hasznosítható válaszokat, és érzékelteti azt is, hogy ez a 
tevékenységforma az ő szempontjából felesleges formaság.  

 

Jóval kisebb számban előforduló, a fentiektől eltérő egyezetési formát tapasz-
talunk olyan estekben, amikor a hivatal vagy intézmény vezetője olyan személlyel 
egyeztet, aki egy kisebb vagy nagyobb helyi csoportot képvisel. Ezek a helyi csoportok az 
esetek többségében fiatalokból állnak, akiknek van valamilyen helyi kezdeményezésük 
(sport, művelődési csoport, rendezvényszervezés stb.), és ehhez anyagi vagy más 
jellegű támogatást igényelnek. Az ilyen egyeztetések nyelvi-formai tekintetben hivatalos 
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jellegűek, az ezekkel kapcsolatos utólagos elitnarratívák rendszerint pozitívak, eredmény-
centrikusak. A személyes jelleg ezekben a beszámolókban is egyértelműen megjelenik:  

- az egyes szám első személy használata 

-  múlt idő, lezárt folyamat 

-  a személyes hozzáállás tételes kimondása („elintéztem”, „támogattam” vagy 
„megegyeztünk”, „egyetértettünk”) 

-  az eredmény, a siker felmutatás, jelezve, hogy a hiány megszűnt, az igény ki 
van elégítve  

A személyes aspektusok nagy szerepét jelzi az, hogy ha felnőtt személy kerül a 
fentiekhez hasonló képviseleti szerepbe (pl. egy utca érdekeinek képviselete), akkor az 
egyeztetési, megbeszélési folyamat átmegy informális beszédeseménybe. A helyi 
társadalom felnőttek általi képviselete azonban a vizsgált térségben nagyon ritka eset, 
még az olyan „hivatalos” szerepek képviselői is, mint a közbirtokossági vezető, az 
iskolaigazgató, a pap/lelkész vagy az intézményszerűen működő művelődési csoport 
vezetője az informális, személyes egyeztetés kereteit preferálja. A magas során a helyi 
vezető szintén erre törekszik.  

  

A helyi társadalommal való kapcsolatok gyakorlata tehát – a kisszámú, formalizált 
és mellékesként kezelt tájékoztatási helyzettől eltekintve – döntően személyes jellegű. 
Az elit szerep nagymértékű perszonifikációja természetesen elemezhető az előnyük és 
hátrányok szemszögéből is, az azonban külön elemzés tárgya lehet. Témánk szem-
pontjából arra törekedtünk, hogy jelezzük a hivatali elitszerep és a személyes szerep 
összekapcsolódását, mégpedig abban a tekintetben, hogy a helyi közösséggel való 
kapcsolat működtetésében a hivatali szerep tág teret ad a személyes aspektusok (atti-
tűdök, értékek, tudások, érdekek) érvényesítésére, és ezt a gyakorlatot a helyi társa-
dalom nem csupán tudomásul veszi, hanem a maga során vissza is igazolja, erősíti. 

5.5. Összefoglalás 

A rurális elitek körében készített interjúk, valamint a program keretében végzett 
terepmunka tapasztalatai alapján négy témakörben elemeztük azt, hogy a helyi elitek 
esetében, a helyi fejlesztési praxis vonatkozásában a hivatali szerep és a személyes 
identitás miként kapcsolódik össze. Azt tapasztaltuk, hogy a térségre jellemző, több 
szinten is működő standard helyi fejlesztési narratíva (ezt a narratívát a helyi elitek 
fölvállalják és újratermelik), valamint az intézményi/hivatali közös munka bemutatását 
és értékelését célzó narratíva keretet (mozgásteret és védettséget) teremt arra, hogy az 
intézményi szerepen belül a személyes identitásukat működtessék, érvényesítsék. Ez a 
keret az intézményi szerep nagyon széles körű perszonifikációjára kínál lehetőséget.  
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Az egyéni praxissal és a helyi társadalommal kapcsolatos narratívák azt jelzik, 
hogy a helyi elitek élnek is a hivatali szerep nagymértékű perszonifikációjának 
lehetőségével. Beélik a keretet, személyes meggyőződéseik, értékeik, tudásuk, érdekeik 
nagymértékben beépülnek a hivatali szerepbe.  

A hivatali szerep perszonifikációját visszaigazolja és megerősíti a lokális társada-
lom abban az értelemben, hogy az elittel kapcsolatos viszonyulásaiban elsősorban 
személyként tekint az elitpozíció betöltőjére, a hivatali szerep lakossági antropo-
morfizálása (a hivatali szerephez való viszonyulás megélése, az egyéni vagy közösségi 
tudásba való belehelyezése, a hivatali szerep egyéni vagy közösségi nyelvi-szimbolikus 
birtoklása) döntően a személyes aspektusok mentén történik. Az elitszerepet betöltő 
személy is ezeket az aspektusokat kínálja fel, a helyi társadalom szereplői számára is 
ezeknek az értelmezése és nyelvi-szimbolikus kezelése a könnyebb.  

Ennek a folyamatnak az egyértelmű következménye az, hogy az elit szerep mind a 
helyi elit, mind pedig a helyi közösség interpretációjában „sajáttá” (a saját világ részévé, 
a lokális identitás fontos elemévé), következésképpen tartóssá válik. Olyan szereppé, 
amely esetében a megtartás előnyösebb, mint a csere. A személyes identitás kompo-
nensekkel dúsított elitszerep mélyen beágyazódik a helyi közösségi tudásba. Ez nem 
zárja ki, hogy a helyi társadalom sok esetben kritikusan vagy akár elitélően viszonyul-
jon az elit szerepet betöltő személyhez, ez azonban nem ok a cserére. A helyi közösség 
és a lokális tudás számára a helyi elit szerepének a „megragadhatósága”, „kezelhetősége” 
a legfontosabb, minden egyéb ezután következik. Mivel a megragadhatóság és a kezel-
hetőség a helyi társadalom számára sokkal jobban és könnyebben érvényesíthető a 
személyes identitáshoz tartozó komponensek alapján, mint a hivatali szerep attribú-
tumai alapján, ezért az elitszerep betöltője nagy szabadságot kap abban a tekintetben, 
hogy a hivatali szerepet milyen mértékben, milyen helyzetekben és milyen módon tölti 
fel személyes tartalmakkal. A fentieket figyelembe véve nem véletlen, hogy a térségi 
településékesen a polgármesterek (de egyéb elitszerepek vonatkozásban is) gyakori az 
újrázás vagy a tartós szerepvállalás, választási helyzetben ritka a kétesélyes verseny, és a 
helyi eliteket rendszerint nem leváltják, hanem önként visszavonulnak. 

  

Végezetül ki kell térnünk annak jelzésére is, hogy településfejlesztési szempontból 
a hivatali szerepek hangsúlyos perszonifikációja nem semleges fejlemény. Sok 
tényezőtől függ az, hogy az ilyen helyzet a helyi elitek oldalán végülis milyen helyi 
fejlesztési gyakorlatot generál, illetve az évek során (több vezetői ciklus után) milyen 
gyakorlat válik rutinná. Ezek közt említhető a hivatali szerep betöltésének időtartama 
(mennyi idő áll rendelkezésre a személyes identitás összetevőinek érvényesítésére), a 
hivatali szerepet betöltő személy adottságai, és természetesen azok a külső kihívások, 
amelyekre vetítve a hivatali szerepet és ezen belül a személyi adottságokat működtetni 
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kell. A bevezetőben már említett térségi kutatás (Sárosi-Blága 2016) a helyi fejlesztési 
magatartások esetében első lépésben három típust azonosított be. Az ebben az elem-
zésben bemutatott alaphelyzet (a hivatali szerepen belül tág mozgástér van a személyes 
identitás érvényesítésére, és ezt a gyakorlatot a helyi társadalom visszaigazolja) 
azonban néhány jelenséget minden elitszerep esetében értelemszerűen és nagy eséllyel 
(bár nem szükségszerűen) előtérbe hoz. Ezek közül a legfontosabbak.  

- A helyi társadalom irányába működő megfelelési kényszer (ami a helyi elit 
oldalán a személyes identitás komponensek helyi elfogadtatásának igényéből 
adódik) ambivalenssé teszi a helyi eliteknek a helyi fejlesztéshez való viszo-
nyulását. Ez több oppozíció párban mutatkozik meg (belső igények – külső 
feltételek, helyi tudás – külső tudás, diszkurzív szint és praxis szint különbsége, 
lehetőség – korlát szembeállás stb.), a helyi vezetői pozíció betöltőjének 
folyamatosan, a konkrét helyzetekről függően váltania kell a pólusok képvi-
selete között, és ez sok esetben egyértelműen fejlesztési korlátként működik.  

- A hivatali szereptől strukturálisan nem idegen a kompetencia bővítés igénye, a 
személyes szerep már korántsem ilyen nyitott erre. Ha a két szerep kombi-
nációjában a személyes aspektusok dominálnak, akkor a vezetők részéről a 
kompetenciabővítés (tanulás), illetve a más, szakértői tudások elismerése ko-
moly korlátokba ütközik. Ez akkor is így van, ha a helyi elitek adott esetben a 
hozzá nem értésüket vagy a tanulás szükségességét hangsúlyozzák.  

- Ha a hivatali szerep és a személyes identitás együttélésében az utóbbi válik 
dominánssá, akkor nagy eséllyel termelődnek olyan személyes meggyőző-
dések és ezekhez kapcsoltan magatartási modellek, amelyek szerint a hivatali 
szerep egyes tartozékai feleslegesek. Ezt látjuk az olyan nyilatkozatokban, 
amikor a vezetők a helyi tanács akadékoskodó szerepére utalnak (a helyi 
tanács „útban van”), a helyi lakosság véleményeit nem társadalmi tényként, 
hanem a személyes rosszindulat megnyilvánulásaként vagy megalapozatlan, 
irreleváns véleményként kezelik, amikor a személyes mozgástér szűkös 
voltával kapcsolatban panaszkodnak.  

-  Mivel a személyes identitás jóval sérülékenyebb, mint a formalizált hivatali 
szerep, a kettő együttes kezelése sok esetben a hivatali szerep korlátozásához 
vezet. Jellemző példái:  

o nem foglalkoznak olyan témákkal, amelyeket személyesen nem ked-
velnek, vagy amelyről nincsenek ismereteik, és ezt ki is nyilvánítják. 
Jellemző példa erre a kommunikációs munkáról vagy a település-
marketingről alkotott tartózkodó, vagy egyenesen elutasító vélemény.  
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o meggyőződnek arról, hogy más nem tudná a munkájukat jól végezni 
(a pótolhatatlanság tudata)  

o a személyes adottságokhoz kapcsolható hibákat a hivatali szerepre 
viszik át. 

 

Az mindenképpen figyelemre méltó jelenség, hogy egyfelől a személyes 
identitások sokfélesége ellenére, másfelől pedig a lokális léptékű helyzetek fentiekben 
jelzett strukturális egybeesése ellenére a helyi fejlesztéshez való viszonyulás terén 
magatartás típusok termelődnek ki. Úgy véljük, hogy a helyi elitek szerepének alakulása 
az eddigieknél több szakmai figyelmet érdemel. Elemzésünkkel ennek a témakörnek a 
térségi szakmai megalapozásához kívántunk hozzájárulni.  

6. Fejlesztéspolitikai következmények  

- Az intézményi szerep és a személyes identitás jelentősebb mértékű össze-
kapcsolódása tartóssá teszi a szerepet. A vezető ragaszkodik a szerephez és a 
lakosság támogatja ebben. Egyre nagyobb az esélye annak, hogy a vezető 
szerepből való visszalépés a vezető döntésétől függ. A vezető szerepre 
potenciálisan pályázók visszalépnek a megmérettetésétől. Kialakul a lokális 
beágyazottság magas foka. Ez nem feltétlenül jelent egyértelmű lakossági 
támogatást vagy pozitív megítélést. Inkább arról van szó, hogy az elitszerep 
oly módon épül bele a helyi közösségi tudásba, hogy cseréjének a nyelvi-
szimbolikus és kognitív költségei az évek teltével egyre magasabbak.  

- Az intézményi szerep és a személyes identitás jelentősebb mértékű össze-
kapcsolódása a vezető személy oldalán ahhoz vezet, hogy a munkájához 
kapcsolódó kompetenciák bővítését vagy cseréjét nem tartja indokoltnak. A 
szerep önmagában fejlődési korlátként is működik. Kialakul a vezető oldalán 
az a benyomás vagy explicit meggyőződés, hogy ha újabb kompetenciákat 
szerezne, akkor az identitása megváltozna, és a változás a szerep tartósságát 
veszélyezteti.  

- Az intézményi szerep és a személyes identitás jelentősebb mértékű össze-
kapcsolódása a vezető személyét a településen belül és a településen kívül 
emblematikussá teszi. A külső aktorok számára a település egyre inkább a 
szóban forgó vezető nevével, személyével, álláspontjával, szándékával azono-
sul, attól függően, hogy milyen konkrét helyzetben kerül szóba a település.  

- A tartósan működtetett vezető szerep a saját települést fokozatosan egyre 
jobban fölértékeli a környező településekhez viszonyítva. Ez a folyamat a 
településközi együttműködés korlátjaként is funkcionálhat.  
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- Az intézményi szerep és a személyes identitás jelentősebb mértékű össze-
kapcsolódása ahhoz vezethet, hogy egyes fejlesztési lehetőségek, területek 
vagy programok a vezető attitűdje függvényében fölértékelődnek vagy le-
értékelődnek. Ez azzal jár, hogy az adott település fejlesztéspolitikai „sorsa” 
egyre nagyobb mértékben függ a vezető attitűdjeitől. A külső források 
esetében ez a hatás kevésbé mutatkozik meg, bár ezen a téren is tetten ér-
hető abban, hogy a vezető miként viszonyul a külső szakértőkhöz (tervezés, 
forrásbevonás, kivitelezés), a bürokratikus ügyintézéshez, a kijárási techni-
kákhoz stb. Sokkal nagyobb a vezetői attitűdök befolyásoló szerepe a 
bottom-up típusú, endogén adottságokra vagy helyi finanszírozásra alapozó 
programok esetében. A térségre általában jellemző az, hogy a helyi pénzügyi 
források odaítélésében a személyes érdekek vagy kapcsolatok nem kapnak 
fontos szerepet, ezzel szemben a vezetőnek az adott fejlesztési területhez 
való személyes attitűdje meghatározó (pl. kedveli-e ezt vagy azt a sportágat, a 
népi táncot stb.).  

- Az intézményi szerep és a személyes identitás jelentősebb mértékű össze-
kapcsolódása ahhoz is vezethet, hogy a személyes vezetői attitűd vezetői 
kompetenciaként jelenik meg vagy ténylegesen is vezetői kompetenciaként 
kezd működni. Ha ez a helyzet kialakul, akkor a bottom-up típusú, endogén 
adottságokra vagy helyi finanszírozásra alapozó programok egyértelműen a 
helyi vezető attitűdjeinek függvényében alakulnak.  

 

* * * 

Kutatásunk a helyi fejlesztés problémakörét illetően új témakörre hívta fel a 
figyelmet (a helyi elitek szerepének alakulása), megközelítési és elemzési módja révén 
az eddigi vizsgálatoktól eltérően a mélyebb összefüggésekre irányítja a figyelmet. A 
kutatás továbbvitelére egyfelől az új megközelítés szélesebb körben való alkalmazása 
jelent lehetőséget. Másfelől pedig a kutatás hasznosítási lehetőséget kínál azáltal, hogy 
a térségi fejlesztéspolitikai tervezés új dimenziójára (a leader szerepek menedzsmentje) 
hívja fel a figyelmet. Feltáró jellegű kutatásunk eredményei alapján lehetőség nyílik 
komplex, nagyobb volumenű kutatások, illetve részterületekre irányuló kisebb progra-
mok szakmai tervezésére, a témával való térségi foglalkozás rendszeresítésére. 
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