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Nemzeti identitás – lokális identitás – versenyképesség1
A Nemzeti identitás – lokális identitás – versenyképesség. Lokális identitások alakulása a Székelyföldi térségben: helyzetkép és fejlesztési lehetőségek
című kutatási program az MTA Határon Túli Magyar Tudományosság Elnöki
Bizottsága által kezdeményezett projektcsomaghoz kapcsolódott.2 A kutatási program
többféle típusú szakmai eredményhez vezetett. A több településen végzett terepmunka
eredményeinek összegzése mellett elkészült egy javaslat arra vonatkozóan is, hogy
miként lehet az egyetemi képzésbe bekapcsolni a lokális identitás jelenségkörének
kutatását, valamint a jelen programban már elért tapasztalatokat. Ugyanakkor készült
egy javaslat azon térségi intézményi szereplők számára (önkormányzatok vezetői, a
helyi fejlesztésben érintett intézmények és szakmai szereplők, a téma társadalmasításában szerepet vállalni tudó térségi médiák) amelyek közvetett vagy közvetlen
módon szerepet tudnak vállalni a lokális identitással kapcsolatos kutatások térségi fejlesztéspolitikai hasznosításában. Ez ma azért is fontos, mert a székelyföldi térségben
sokszereplős fejlesztéspolitikai munka indult el. A javaslat két fontosabb részt tartalmaz: (1.) A lokális identitás szerkezetek megerősítésének módszertanai, programlehetőségei és (2.) Térségi léptékű szinergiák megteremtésére, erősítésére irányuló
javaslatok és fejlesztéspolitikai lépések. Mindezek mellett kutatási programunk részét
képezte a program további kiterjesztésének módszertani előkészítése, illetve az elkészült szakmai anyagokból egy szakmai kötet koncipiálása és előkészítése.
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1. A kutatás terepe és tárgya: a lokalitás
1.1. A kutatási téma indoklása
A vizsgált térségben több sikeres példa van a lokális léptékű közösségi identitások
megerősödésére, de ezek a lokális léptékű identitás szerkezetek, illetve identitás
erősödési folyamatok nem kapnak kellő szakmai figyelmet. A témával való foglakozás
mellett több érv is szól, a kifejezetten tudományos jellegű tényfeltárás és elemzés
mellett mindenképpen ki kell még emelni két nagyon fontos vonatkozást. Az egyik a
lokális identitásszerkezeteknek a helyi fejlesztésben játszott hangsúlyos szerepére
vonatkozik. A másik fontos vonatkozás több szálon is a nemzeti identitás alakuláshoz
kapcsolódik: a lokális identitás megerősödésével kapcsolatos folyamatokban sok esetben hangsúlyos szerepet játszanak a magyar nemzeti identitáshoz kapcsolódó elemek.
A lokális léptékű struktúrának a nemzeti identitásszerkezethez való kapcsolódása olyan
folyamat, amely az utóbbi két évtizedben új módozatokat, magatartásformákat termelt
ki. Természetesen nem feltételezhetjük azt, hogy ez a folyamat a Kárpát-medence
különböző részein hasonló módon zajlana. Ezért első lépésben arra törekedtünk, hogy
a székelyföldi térségben néhány település példáján részletesen térképezzük fel azt a
folyamatot, majd ezen ismeretek birtokában dolgozzuk ki egy több régióra kiterjedő,
tényfeltáró és összehasonlító kutatás szemléleti-módszertani alapjait.
A fentiekben jelzett témakör kutatása több vonatkozásban is szorosan kapcsolódik az információs társadalom térhódításához és ez a kapcsolódás még fontosabbá
teszi a lokális és a nemzeti identitás szerkezet közti kapcsolódás vizsgálatát. A
globalizációs folyamat, az információs társadalom eszközkészlete és tartalmi kínálata,
nem utolsósorban helyváltoztatási lehetőségek változása újra esélyt ad a rurális
településeknek. Még abban az esetben is, ha periferikus vagy félperiferikus térségekben
helyezkednek el a nagyvárosokkal, a vonzási centrumokkal és pólusokkal szemben. A
lokális szerkezetek erősödésének – paradox módon – új lendületet ad a kapcsolatteremtés és a kommunikáció gazdagsága és sokfélesége. Miközben azt tapasztalhatjuk,
hogy a virtuális térben egyre több közösség szerveződik, ugyanakkor erősödni látszik
az a tendencia is, hogy a téralapú identitások újra megerősödjenek. A kapcsolat
teremtés új módozatai és demokratikus jellege egyfelől kitágította az egyéni kezdeményezések körét, másfelől pedig azt tapasztaljuk, hogy a térhez kapcsolódó közösségekhez való ragaszkodás/kapcsolódás is fölerősödik. A társadalmi szereplők jelentős része
kilép a lokális vagy vidéki térből, de közben a vidéki/lokális térhez való kapcsolódás új
módozatait is kialakítja. Ez a társadalmi gyakorlat sajátos jellegű endogén kapacitást is
jelenthet a települések számára. A kisvárosok és a rurális települések azonban csak
akkor tudják kihasználni a globalizációs és az információs társadalom ilyen jellegű
előnyeit, ha tudatosan, sajátos programok révén fölkészülnek ezeknek a lehetőségeknek a hasznosítására, és ezeket a lehetőségeket összekapcsolják a lokális identitás
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szerkezetek rehabilitációjával, hatékony működésével, programszerű erősítésével. A
vizsgált térségben azt tapasztaltuk, hogy a globalizációs trendek, az IT, a mobilitás
fokozódása – direkt és indirekt módon – fölerősítette a nemzeti identitás szerkezet és
a lokális léptékű közösségi identitásszerkezetek közti kapcsolatokat, s a kétféle léptékű
identitásépítési folyamat kölcsönösen támogatja egymást. Megítélésünk szerint ez a
jelenség mindenképpen megérdemli a fokozott szakmai figyelmet, legyen szó tényfeltárásról, fejlesztés politikai hasznosításról vagy éppen közéleti léptékű társadalomépítésipolitikai programokról.
A kétféle (nemzeti, lokális) identitásszerkezet kapcsolódási pontjainak feltérképezése több szempontból is fontos. Csak röviden utalunk ezek közül háromra:
- A tág értelemben felfogott lokális „értékek” leltára ma minden település esetében nagyon hiányos. Az eddigi anyaggyűjtések, monográfiák, reklámanyagok
csak alig a felszínét tartalmazzák azoknak a kulturális értékeknek, amelyeka
helyi identitásszerkezetben bevihetők lennének, vagy amelyeknek identitásépítő funkciója gazdagítható lenne. A település alapú szerkezetek rendkívül
sok olyan elemet tartalmaznak (történelmi, táji, környezeti, kulturális, mentális összetevők), amelyek egyrészt a nemzeti kultúra részeként, másrészt
sajátos helyi jellegeik folytán rendkívül gazdag eszköztárat biztosítanak az
identitásszerkezetek megerősítésére, további építésére vonatkozóan. Az egyidőben helyiként és nemzetiként kezelt/értelmezett elemek (emlékmű,
ünnep, helyi esemény, névadás stb.) sajátos interfész szerepet töltenek be a
kétféle léptékű identitásszerkezet között és számuk egészen bizonyosan
lényeges mértékben bővíthető
-

A lokális léptékű identitásszerkezetek építése és ennek a nemzeti identitásszerkezettel való összekapcsolása ebben a térségben sajátos rehabilitációs
igény is. A vizsgált térségben 1989 előtt kistelepülés és kisváros ellenes
centralizációs-iparizációs-modernizációs trend uralkodott, az egyes települések identitás szerkezeteit ez a pártpolitikai és fejlesztéspolitikai gyakorlat
nagyon sok esetben kedvezőtlen helyzetbe hozta. Az elmúlt két évtizedben
ez a folyamat megfordult (pl. sok település újra adminisztratív önállóságot
szerzett, sok esetben tapasztaljuk az önálló arculatépítésre irányuló igyekezetet stb.), de maga a folyamat még nagyon elején tart.

-

A lokális identitás szerkezetek megerősödési folyamata ma már nem csak
rehabilitációs igény vagy etnikai elkülönböződési törekvés folyománya, hanem többféle forrásból támogatott településfejlesztési folyamat, illetve néhány esetben már gazdasági versenyképességet fokozó folyamat is. Ma romániai kormányzati forrásokat, nemzetközi mezőnyben szerzett támogatásokat,
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kisebb-nagyobb léptékű magyarországi támogatásokat is lehetséges lokális
identitásszerkezet erősítésére fordítani.

A felsorolt három jellemző arra utal, hogy sokféle erő támogatja a lokális
identitásszerkezetek további erősödését, s ez részben tudatosan, részben pedig nem
tudatos formában a nemzeti identitásszerkezethez való kapcsolódással is együtt jár.

1.2. Szakirodalmi vonatkozások, térségi kutatási előzmények
Egész sor újabb keletű szakmai munka tanúskodik arról, hogy a lokalitás
problémaköre, s ehhez kapcsoltan a lokális identitás problémaköre is a figyelem előterébe került. Vannak akik arra utalnak, hogy a lokalitás újbóli fölerősödése valamiféle
globalizációs ellenhatásként értelmezendő. Mások az úgynevezett „hagyományok”
reneszánszát emlegetik. Nem kevesen pedig a nemzetállami szerkezetekkel szembeni
társadalmi folyamatok egyik jelentős vonulataként kezelik ezt a jelenséget. Elegendő,
ha a fenti vonatkozásban olyan szerzők munkáira utalunk mint Arjun Appadurai
(1996), Joshua Meyrowitz (2005), George Marcus (1992. 1995) és mások. Kutatási
programunk alapvetően empirikus leírások készítésére és szélesebb körben is alkalmazható, szakmai vita alapját alkotó módszertani eljárások körvonalazására törekedett,
ezért nem foglalkoztunk részletekbe menően a témakör újabb szakirodalmi hátterének
feltérképezésével. Arra azonban fölfigyeltünk, hogy a lokalitások problémaköre a
fejlesztéspolitikában, a vidékszociológiában is fölértékelődött (lásd ezzel kapcsolatban
Cristopher Ray sokat idézett kultúragazdaság koncepcióját, az Európai Unió hosszabb
távú agrárpolitikájában és vidékpolitikájában hangsúlyos szerepet nyerő inklúzív
fejlesztési koncepciót, a turisztikai fejlesztési elképzeléseknek a lokális értékekkel és a
lokális identitással összefüggő elemeit, s nem utolsó sorban a lokális marketing és
lokális arculatépítés egyre növekvő számú kísérleteit.

a.
A kutatási területet illetően többféle szakmai tapasztalat halmozódott fel a KAM
–Regionális és Antropológiai Kutatások Központja programjai során, azon egyszerű
oknál fogva, hogy ezek a kutatások többnyire a kulturális antropológia módszertana
szerint készültek, s az esetek többségében lokális közösségek keretében. A gazdasági
és családi gazdálkodási folyamatokkal kapcsolatos lokális léptékű elemzések (Bodó
2004), az interetnikus kapcsolatok vizsgálata, a migrációs folyamatok kutatása (Bodó
1996, 2008),a szimbolikus térfoglalási gyakorlat és az ünneplési gyakorlat elemzése
(Bodó 2000), és más hasonló témák egész sor olyan szemléleti és módszertani
tapasztalatot eredményeztek, amelyeket ennek a kutatási programnak az előkészítése és
kivitelezése során hasznosítani tudtunk. A Székelyföldi jövőkép (Foresight) program
során a térségi eliteket kérdeztük a lokális közösségek várható térségi szerepével
kapcsolatban, valamint a lokális identitások várható alakulásával kapcsolatban (Biró
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2007, 2008). Szoros kapcsolatot mutat a témával a ma már több kötetre rúgó térségi
kultúrakutatás (lásd ezzel kapcsolatban: Biró – Csomortáni 2008), valamint a Hargita
Megyei Kulturális Központ több szakmai programja.

b.
A kutatási programunkhoz kapcsolódó térségi folyamatok közül az alábbiak
értelmezésével foglakoztunk:
- Lokális monográfiák készítésének gyakorlata és ezek szerepe a lokális identitás
erősítésében. Ezek száma csak a vizsgált térségben több mint 200-ra tehető.
-

A helyi ünnepek szervezésének és mediatizációjának a gyakorlata, mint a helyi
identitás építés egyik kitüntetett területe.

-

A szimbolikus térfoglalás, térbeélés eseményeinek szervezése és ennek a
témakörnek a mediatizációja (A térségben több mint ezer ilyen szimbolikus
eseményt rögzítettünk)

-

A decentralizációs törekvések és a lokális identitás építésének összefüggései

-

A helyi imázzsal és a lokális arculatépítéssel kapcsolatos divatszerű folyamatok
és ennek kapcsolata a lokális identitással (településelemek, határjelek, web,
saját jelképek, stb.).

-

A helyi fejlesztési stratégiák készítésének gyakorlata és ennek a lokális
identitásépítéssel való összefüggései.

c.
A fentiekben említett kutatási előzmények, illetve a lokális identitások erősítésére
irányuló térségi gyakorlatok mellett a kutatás előkészítése során figyelembe kellett vennünk még más jellegű, témánk szempontjából hasonlóan fontos térségi jellemzőket is.
A térségi lokális identitások székelyföldi alakulását napjainkban néhány olyan
tényező is befolyásolja, amely más térségben nem, vagy más hangsúllyal fordul elő,
ezért egy tervezett szélesebb léptékű összehasonlító kutatás során érdemes figyelembe
venni. Ezek közül a legfontosabbak a következők:
- A lokális identitások építését támogatja az a társadalmi gyakorlat, illetve a
hozzákapcsolt közösségi tudás, amely a szakirodalomban „a rendtartó székely falu” megjelölés alatt szerepel (erről Egyed Ákos, Imreh István és mások írtak egész sor tanulmányt, elemzést). Természetesen sokféle hiedelem,
térségi közéleti mítosz is kapcsolódik az önfenntartó székely falu fogalmához. Az azonban tényként rögzíthető, hogy 1989 után egész sor olyan
közösségi cselekvésforma rehabilitálódott, amelyek a téesz-ek létrehozása
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előtti időszakban még gyakoriak voltak, s amelyek korábban a lokális léptékű
közösségek működésében fontos szerepet játszottak. Jellegzetes példa erre a
különféle közös ünnepi eseményekben való aktív részvétel (munkával vagy
egyéb módon való hozzájárulás, a falurész vagy utca szintű összefogás valamilyen közös cél érdekében, stb.), gazdasági téren a közbirtokosság újbóli
működése és mások. Az sem mellékes tény, hogy ezekhez a közös programokhoz rendszerint valamilyen normatív jellegű közösségi tudás is kapcsolódik (ezek a szereplők számára fontosak, hasznosak, illik részt venni benne,
stb.).
-

Erősíti a lokális identitás folyamatokat – bár inkább csekély mértékben és
közvetett módon – a közel másfél évtizede húzódó romániai adminisztratív
decentralizációs folyamat is. Az ezzel kapcsolatos elvárások elsősorban a
közbeszéd szintjén jelennek meg, többnyire valamiféle kisebbségi igény
kontextusában. Ennek a gyakran alkalmazott diskurzusnak a lényege azaz
elvi jellegű vélekedés, hogy „vegyünk minél több dolgot saját rendelkezésbe,
amit lehet”. Ez az elvi jellegű vélekedés ugyan nem fedi sem a tényleges
gyakorlatot, sem pedig a decentralizációs folyamatokhoz való tényleges
hozzáállást, de a mentalitás szintjén erősíti a lokális identitás fontosságáról
való vélekedést.

-

Közvetett módon, de támogatja a lokális identitást az a tény is, hogy a térségi
települések döntő többsége a családok anyagi helyzete és életvezetési modellje tekintetében viszonylag homogén maradt. A szétfejlődés kezdetleges
szintje minden bizonnyal annak köszönhető, hogy a térség az elmúlt két
évtized során tartósan periferikus és alulfejlett maradt. Szociológiai kutatások
igazolják, hogy a családok több mint nyolcvan százaléka a saját életvitelét
átlagosnak tartja. Ez tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy „úgy élünk,
ahogyan mások a környezetünkben”).

-

Negatívan befolyásolja a lokális identitások alakulását az a tény, hogy közel fél
évtizede egyre nagyobb teret kap a térségi (székelyföldi) tematizáció, az
ehhez kapcsolódó regionális elképzelések, s ez a térségi közbeszédben a
lokalitások témakörét visszaszorította.

1.3. A kutatás menete és módszertana
A kutatás tervezésekor célul tűztük ki, hogy különböző típusú településeken
folytatott, személyes részvételen alapuló terepmunka során föltárjuk a lokális identitásszerkezetek mai működését, lokális tartalékait, valamint a nemzeti identitásszerkezethez való kapcsolódási pontjait. A rurális lokális identitás szerkezetek mai működé-
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sének elemzése magába foglalta a jelenlegi állapotok leírását, a rehabilitációs folyamatok elemzését, s természetesen a versenyképesség vizsgálatát).
A vizsgálatba bevont településtípusok a következők voltak:
- Nagy lélekszámú, fontos közlekedési útvonal mellett fekvő, jelentős mennyiségű és köztudatba bevitt lokális jellegű identitás-elemmel rendelkező település
-

Nagy lélekszámú, fontos közlekedési útvonal mellett fekvő, kis mennyiségű és
köztudatba be nem vitt lokális jellegű identitás-elemmel rendelkező település

-

Nagy lélekszámú, fontos közlekedési útvonaltól távol eső, település

-

Kis lélekszámú, fontos közlekedési útvonal mellett fekvő, jelentős mennyiségű
és köztudatba bevitt lokális jellegű identitás-elemmel rendelkező település

-

Kis lélekszámú, fontos közlekedési útvonal mellett fekvő, kis mennyiségű és
köztudatba be nem vitt lokális jellegű identitás-elemmel rendelkező település

-

Kis lélekszámú, fontos közlekedési útvonaltól távol eső település.

Tekintettel a téma fontosságára, a tervezett hat település helyett tizenegy településen végeztünk terepmunkát a lokális identitás alakulására és jelenlegi helyzetére vonatkozóan. Ezek a következők: Csíkszentdomokos, Mindszent, Madéfalva, Szenttamás,
Varság, Korond, Kökös, Sepsibodok, Kézdiszentlélek, Sepsibükkszád, Homoródalmás.
Az adatgyűjtés, elemzés és értelmezés az alábbi fontosabb szempont csoportokat
foglalta magába: előzmények, történeti megközelítés, jelenlegi „leltár” és tartalmi
elemzések: – az identitásszerkezet komponensei, identitás rehabilitációs folyamatok
modellezése, események, projektek, arculat. A kutatás során a személyes részvételen
alapuló terepmunka kapott prioritást, ehhez kapcsolódott interjúkészítés meghatározó
helyi szerepelőkkel, esetelemzések, az adott településsel kapcsolatos adatgyűjtés
többféle formája.

1.4. Kutatási eredmények
Kutatásunk elsődleges célja az volt, hogy olyan lokális leírásokat készítsünk,
amelyek fölhasználhatók lesznek szélesebb léptékű kutatási projekt módszertanának
kidolgozásához. Ennek ellenére úgy véljük, hogy az előzetes kutatásokat értelmező
csoportmunka, a lokális identitás erősítését célzó fontosabb térségi folyamatok
értelmezése, valamint az elkészített 11 elemzés tapasztalata lehetőséget nyújt néhány
olyan észrevétel megfogalmazására, amely a lokális identitások székelyföldi jellemzőit
körvonalazza. Ezeket röviden jelezzük, utalva arra, hogy az általunk készített leírások a
térségben úttörő jellegűek és szakmai vitájuk minden bizonnyal újabb és újabb
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értelmezési lehetőségeket fog felszínre hozni. Az értelmezések előtt az elkészített
elemzésekből mutatunk be olyan részleteket, amelyek példák, események révén
mutatják be a térségi lokális léptékű identitásépítési gyakorlatok fontosabb.

Eset 1. Történet, nemzeti és lokális összekapcsolása – Madéfalva
(...) A legelső és egyben legnagyobb jelentőségű térelem amelyet elemzek a
Madéfalvi Veszedelem halottainak tiszteletére allított emlékmű. A megépítés folyamatának kiindulópontja a halottak tiszteletére létrehozott közös sír, a Vészhalom,
amelyről a keresztet 1783-ban távolították el II. József császár parancsára. A kereszten
az a felirat állt, hogy „Itt emelt magának a gonoszság oltárt, /Mondd el hóhérainkra a
CIX. zsoltárt.”
1789-ben Cserey Zsuzsa állíttatott újabb fakeresztet, 1891-ben pedig gyűjtést
kezdeményezett az emlékmű megépítésére az Orbán Gyula, csíkszeredai főorvos
kezdeményezésére alakult bizottság.
Az emlékmű unnepélyes felavatására 1905. október 8-án került sor, azonban a
hozzá szorosan kapcsolodó szimbolikus érték majdnem egy évszázad elteltével
erősödött meg. Megemlékezésekről, ünnepségekről nincs írásos feljegyzés egészen
1990-ig. A felavatás, valamint a legelső ünnepség között eltelt időszak eseményeinek
ismertetése ezért előző ismereteim, illetve az informális beszélgetések és az oral
history-interjúk által lehetséges.
A község Rákos Kisboldogasszony Egyházközségéhez tartozik 1921-ig, amikor
templomát felszentelik. A dualizmus utolsó évei felgyorsítják az eseményeket Madéfalván. Ekkorra tehető az iskolaépítés, a vasútépítés, a templom építésének megkezdése, és az emlékmű felállítása is. Ebben a periódusban nem az ünnepségek szervezése
volt a prioritás, hanem inkább az építménylétesítés. Ezen kívül meg kell említeni az
első világháborút, valamint az azt követő román állampolitikát, amelynek eseményei
továbbra sem eredményezték az ünnepség megszervezését.
A második világháború „magyar-világában”, mely három-négy évet tartott,
továbbra sem került sor az ünnepség megszervezésére. A falu egyik idős emberének
elmondása alapján, ennek egyik magyarázata az, hogy az emlékmű tere akkor még nem
számított központi térnek. Az emlékmű, valamint a falu szélén található vasúti állomás
közötti rész nem volt a mai formájához képest teljesen kiépülve. Azok közül, akiket
megkérdeztem ezzel kapcsolatban, sokan az ünnepség elmaradásának távolsághoz
kapcsolódó indokát a hidegre hivatkozva egészítik ki, ugyanis január 7-e a tél leghidegebb időszakában van.
A falu lakosságának emlékezete szerint, annak ellenére, hogy voltak olyan
időszakok, amikor nem volt lehetőség konkrét megemlékező ünnepségek szervezésére,
az emlékmű mégis kiemelt jelleggel bírt a közösség számára fontos ünnepeken. Ilyen
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értelemben például a kommunizmus „szigorúbb” éveiben is november elsején, a
Halottak Napján gyertyát gyújtva megemlékeztek az 1764-es Madéfalvi Veszedelem
hőseire. Az informális beszélgetésekből kiderült azonban, hogy a lakosság részéről a
gyülekezés, valamint a gyertyák égetése sok alkalommal az akkori állami hatalommal
szembeni „dac” kinyilvánítását is jelentette. A meggyújtott dobozok és gyertyák ebben
az esetben legtöbbször kárt tettek az emlékműben.
1970-72 között történt az emlékműnél egy nagyobb méretű felújítás, amikor a
parkot kibővítette és bekerítette Andor Imre párttitkár, megoldva az emlékmű esti
megvilágítást is. A kövekező felújítást a kerítésen Szabó Lajos TSZ elnök végeztette
1990-ben. Az emlékoszlop és a szobor a felállításától napjainkig nem volt még
restaurálva.
Az emlékműhöz kapcsolodó történelmi esemény a rendszerváltás utáni periódusban értékelődött fel. Az ünnepség rendszeres megszervezésére ekkor került sor. A
legelső jelentősebb ünnepség 1990. március 15-én szerveződött. Az utána következő
években az emlékmű funkciója nagyobb mértékben a január 7-i ünnepség megszervezésére koncentrálódott. Így 1991. január 7-én szerveződik a legelső. Kizárólag
március 15-ére vonatkozóan, máig történik kisebb koszorúzás, megemlékezés, de
különösebb szervezés nélkül, és inkább egyéni, mint tömeges ez a jelenség.
A Siculicidium emlékmű és a hozzá kapcsolódó ünnepség egy nemzeti és lokális
közösségben elhelyezhető esemény, és ilyen értelemben identitásmeghatározó szerepe
van.
A Siculicidium emlékmű szimbolikus térfoglalásnak tekinthető, és mint ilyen,
fontos részét képezi a nemzeti identitásépítésnek. Ehhez elengedhetetlen egy olyan
nyilvános tér, és nyilvános kommunikáció, amelynek kialakítására az általam vizsgált
térségben az 1989 előtti időszakban egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan volt
lehetőség.
A Siculicidium emlékmű egy korábbi korszak létesítménye, de a rendszeres és
nyilvános használatára 1991 után került sor. Ilyen értelemben besorólható az 1989
utáni időszakban történő szimbolikus térfoglalások közé, különösen azokhoz amelyek
a romániai magyar kisebbség részéről történtek emlékművek és szobrok állítása révén.
A nemzeti, etnikai identitásépítés gyakorlata ezáltal a magánszférából, vagy a közösségi
nyilvánosság rejtett dimenzióiból kilép a teljes nyilvánosságba. Az ünnepség rendszeres megszervezésének elkezdése nemzeti megnyilvánulásként hívja fel magára a
figyelmet. Az emlékmű így a továbbiakban nemzeti azonosságtudatot és nemzeti
érzést fejez ki a helyi magyarság körében. A nemzeti identitással párhuzamosan épül
egy lokális identitás is, amely szintén kifejeződésre és megerősítésre jut az ünnepi
alkalom során. Tehát a fizikai tér szimbolikus megjelölésében identitásmeghatározás
szempontjából kettősség figyelhető meg. Egyrészt a térmegjelölés lokalitást erősít meg
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az adott régióban, másrészt pedig általa fejeződik ki az összmagyarsághoz való
tartozás, mint nemzeti öndefiniáló gesztus. A nemzet egy elképzelt közösség, ezért a
nemzeti identitás nem kötődik egy adott helyhez. Azonban a nemzet mint képzelt
közösség rendelkezik a fizikai térhez kötődő meghatározottsággal is.
Ilyen értelemben a nemzeti identitás térbeli meghatározottsága az ünnepben
összekapcsolódik a lokalitással, azzal a fizikai hellyel, ahová az ünneplők tartoznak,
ahol az emlékmű áll, ahol végbementek azok az események, amelyekre emlékeznek az
ünnep alkalmával. A lokalitás olyan helyi jelleget foglal magába, amelyet amint a
fentiekben már említettem, a vizsgált közösség számára lehetetlen volt kinyilvánítani a
szocializmus idején. A helyi magyarság lokális identitása ennek ellenére nem szűnt meg
létezni, csupán nem volt felmutatva a nyilvánosság terében.
1989 után a Székelyföldi régióban a nemzeti identitásépítés gyakorlatával egyidőben lehetőség nyílt a lokalitás kifejezésére is, ugyanis számos történelmi eseményhez és
konkrét helyhez kötődő ünnepséget szervezhettek meg, így a Siculicidium emlékműhöz kapcsolódó ünnepséget is. Ezáltal Madéfalva is, a székelyföldi régió más helységeihez hasonlóan szimbolikus térhasználati gyakorlatot társított az emlékműben megtárgyiasult történelmi eseményhez, elősegítve ezzel a lokális identitás építését. Az
ünnepségek során használt szimbólumok a magyar etnikai identitás értékeihez kapcsolódnak, de ugyanakkor helyi értékek is, amelyek ünnepi megemlékezés által nyilvánulnak meg térben, és fejezik ki az összmagyarsághoz való tartozást.
A Siculicidium emlékmű lokális identitásépítő funkciója az ünnepségen kívül is
megnyilvánul, ugyanis a térségben lényeges beazonosítási gesztus rendelődik hozzá.
Ilyen értelemben a térség lakosai számára a Madéfalva, “madéfalvi” és a Siculicidium
emlékmű egymást kölcsönösen meghatározó fogalmak. A falu, illetve a lakosok
beazonosítására gyakran használatos a “Madéfalva, ahol az az emlékmű van” kifejezés.
Madéfalva lakosai azonosultak ezzel a róluk kialakult képpel, és idegenek előtt gyakran
ezáltal definiálják meg magukat. Számukra ez megkönnyíti az ismerkedést azáltal, hogy
beszédtémát generál. Ezen kívül az informális beszélgetésekből az is kiderül, hogy
büszkék az emlékmű által biztosított identitásukra. Szívesen beszélnek róla, ugyanis a
térségben lakó egyének kevés kivétellel rendelkeznek valamilyen információról a
Siculicidium emlékművel kapcsolatosan. (...)
(Részlet Blága Ágnes esetelemzéséből)

Eset 2. Tér és térelemek Szenttamáson
Szenttamás esetében elkülöníthetőek olyan tér-rendezési folyamatok és térelemek,
amelyek már a helyi önkormányzat megalakulása előtt indultak el vagy kezdtek
körvonalazódni, formálódni, kétségtelen azonban, hogy nagyon sok ilyen jellegű
folyamat és elem 2004 után került “mozgásba”. Ugyanakkor a leírásban-elemzésben
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külön kezeljük a település “belső” fizikai terében (a falun belül) illetve a “külső” térben
(határ, mezőrész, stb.) levő térelemeket és tér rendezéseket. A következőkben
tekintsünk át néhány példát.
A ’90-es évek második felében volt egy fiatalok (ifjúsági csoport) által kezdeményzett park-kialakítási munkálat, amely a kultúrotthon melletti kis tér rendezésére irányult. Ez az egyedi kezdeményezés volt az első ilyen jellegű kezdeményezés a faluban.
Ennek eredményeként egy keresztfa, néhány pad, fenyőfák és virágágyások kerültek
esztétikusan elrendezve a kb. 100 négyzetméternyi területre. Illetve a tér „beélése”,
használata is elindult, a helyi pap vezetésével a búzaszentelő ünnep szertartása általában itt zajlik a keresztfánál, továbbá vasárnapi „kiülők” helyszíne is főként a környéken lakók számára. A lakosság általában úgy (amiatt) értékeli, hogy szép és rendezett.
2004 után kezdődött további tervezés, amelynek eredményeként 2009/2010-ben már
elkészült egy másik park, nagyobb területen mint a korábbi. Ez egy kültéri színpadnak
is helyet ad, illetve a falunapok egyes rendezvényeinek a helyszíne. Amikor erről kérdezzük az embereket, a „végre Szenttamásnak is van...” érzés, megelégedett nyugtázás
a leggyakoribb reakció. Emellett önálló tér-rendezési kezdeményezések is zajlottak, a
„Kismező” falurész például közösségi erővel rendezte („parkosította”) az utcát a főúttal összekötő kis övezetet. Ezt a mindennapi diskurzusokban mind a vezetők mind a
település lakói követendő példaként említik.
A település belső fizikai terében új térelemek a székely kaput idéző helységnévtáblák, amelyeket 2010 júniusában állítottak (az északi Domokos-Szenttamás valamint
a déli Jenőfalva-Szenttamás település-határra). Ez a Felcsík Kistérségi Társulást alkotó
települések integrált fejlesztési stratégiájának keretében megvalósított közös pályázata
eredménye. Példás összefogás a székely identitás (?) megőrzésére, amelyet a szenttamásiak is fontosnak vélnek. Ez a program (a térelemek, az avató esemény, az erről
készült újságcikkek) ugyanakkor arról is tanúskodik, hogy a település belépett, csatlakozott egy olyan (tágabb) folyamatba, hálózatba, amely az együtt-működést szolgálja,
támogatva Szenttamást a maga fejlődési útján.
Általában a helyi pap kezdeményezésére (de az önkormányzat vagy a közbirtokosság, illetve helyi szakemberek) támogatásával bizonyos időszakonként felújítanak
vagy ki/lecserélnek a falu egyes pontjain egy-egy keresztfát. 2010-ben a kőhíd melletti
keresztfa került felújításra és felszentelésre, az eseményt nyilvánosan (a templomban)
meghirdette a helyi pap, ami ezáltal bekerült egy tágabb közösségi tudásba. Az esemény résztvevői főként a keresztfa környékén (az adott falurészen) lakók voltak.
A külső tér elemeihez tartozik, és a lokális identitás talán legfontosabb eleme a
Csonka-torony, a gótikus stílusú középkori templom maradványa. Ez az utóbbi évek-
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ben több alkalommal és formában is előtérbe került, főként a régészeti ásatási munkák
miatt. Ezeknek egy része már a ’90-es évek folyamán elkezdődött, a fizikai térben
rögzíthető változások szempontjából azonban a 2002-2010 között a Csíki Székely Múzeum égisze alatt végzett munkák bírnak kiemelt jelentőséggel. Ezek eredményeként
sikerült ugyanis a valamikori templom alaprajzát felderíteni, és a valamikori falak
helyén egy, a föld felszínén kb. 50 cm magasságig azokat újraépíteni, egy egzaktabb
képet adva ezáltal az építmény eredeti formájáról. A munkák eredményeként a torony
megrongálódott oldalát is kijavították, illetve oltárként egy malomkövet is elhelyeztek a
szentély vélt helyén. A település lakossága „megelégedéssel nyugtázta” az ásatási munkák befejezését, és büszke arra, hogy a falu büszkeségeként álló építmény/műemlék
helyzete rendeződött. A teret vendégek, turisták látogatják, illetve minden nyáron egy
vasárnapi szentmisét tartanak ott (kezdeményezés szintén a helyi pap ötlete) – a tér
használata, beélése kimerül ezekben a gyakorlatokban.
A Csonka-torony környékéhez tartozik (szintén a település külső terében van) a
Feneketlen-tó és annak szomszédságában kialakított Szent-Anna feredő. Ez utóbbi
2007-ben jött létre, a térségben ismert feredő-építési kalákák keretében. A munka
során a Feneketlen-tóhoz kerítést állítottak, információs táblákat helyeztek el, a feredő
körül több új térelemet (kút, hinta, pad, színpad, stb.) is felállítottak. (A forrás
korábban is ismert volt, de a helyiek nem használták feredőként...) A tér használata
érdekében kezdeményezte a helyi önkormányzat a Felcsíki Tánctalálkozót, amelyet
2010-ben harmadik alkalommal rendeztek meg itt. Korábban a feredő nem létezett
mint közösségi tér (a községhez tartozó mező része volt egy korábbi/valaha fejedelmi
gyümölcsös és egy meleg vízforrás – hővíz – köré épült), ezidáig is csak a tánctalálkozó
alkalmával használják, élik be az emberek, más programokra nem választják helyszínül.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy időnként a helyi gyerekek, iskolások látogatnak ki e
helyre, a felnőttek esetében inkább azoknak van markánsabban benne az egyéni
tudásában, akik gyakran járnak arra a mezőrészre, mert ott van földtulajdonuk („ott
pihenünk meg nyáron mikor takarunk...”). Amint említettük, fürdőzésre nem
használják a helyet (ezt a higiéniai fetételek sem enegdik meg!), ezt minden bizonnyal a
helyi önkormányzat is érzékelte. Ennek megváltoztatása érdekében – és a gazdasági
válság nehézségeinek enyhítéseként – született az a megoldás, hogy a Szent Anna
Feredő 1,38 hektáros területét a megyei tanács jogtulajdonába adják arra az időre, amíg
az (a helyiek által elképzelt terv szerint?) felújítja a fürdőt, utána visszakerül a
tulajdonjog. Tulajdonképpen magukénak tekintik a helyet az emberek, viszont amiatt
(is), hogy a település mindennapi terein és életén kívül esik, korlátozottabb a
„használata”.
A külső tér része a Szent Anna kápolna, a helyi Szent Anna kultusz része,
központja. Az itt tartott nyári búcsús szentmisén kívül általában a turisták, vendégek
látogatják. A kápolna körüli tér használatára volt már egy kezdeményezés – falunapok
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keretében tűzoltó bemutatót szerveztek -, ez azonban nem tudta megfogni, „otttartani” a lakosságot.
Ehhez a kérdéskörhöz tartozik a helyi vasútállomás kérdése is. 2004-ben 43 év
„szünet” után a vasúti társaság újból engedélyezte a járatok megállását és az állomás
„megépítését” Csíkszenttamáson. Ezt a település lakossága nagyon pozitítan értékelte,
egyike volt a helyi önkormányzat első megvalósításainak. Az eseményről újságcikk is
tájékoztatott, kiemelve, hogy nagyon sokan részt vettek a rendhagyó, ünnepinek
számító eseményen.
(részlet Kiss Adél esetelemzéséből)

Eset 3. Térátrendezés – Kézdiszentlélek
A település 1990 utáni rövid történetéből talán a legizgalmasabb esemény a
háborús emlékmű-költöztetés. Az I. világháborúban elesett kézdiszentlélekiek emlékére állított emlékmű a rövid magyar világ idején öntött fizikai formát: az írásos bizonyítékok szerint az özvegyek kezdeményezésére készült el 1941-ben a kőfaragvány.
Erre később a II. világháború kézdiszentléleki elesettjeinek neve is felkerült.
Helyszínül a falu egy nyíltabb tere, a Porond szolgált, mely feltehetően akkor sem, de
főként a későbbi időben egyáltalán nem egy emlékműnek megfelelő helyen állt. 1990
előtt is a közbeszéd tárgyát képezte a „megalázó” helyszín, utána pedig minden
ünneplés alkalmából többnyire említésre került a csordadérlő és pipitérként szolgáló,
amúgy játszótérként, fiatalok esti szórakozóhelyeként, minden évi Kászon-pataka árvíz
utáni iszapos, elhanyagolt hely. 1990 előtt főként az informális szféra és a mindennapok köztereként működött (játék, séta, udvarlás, kirándulások találkozási helye, stb.),
1990 után a formális ünneplési gyakorlat második legfontosabb helyszínévé válik a
templom után. Ugyanis a legtöbb, a falu egészét érintő rendezvények kiinduló fő
helyszíne, első sorban a március 15-i ünnepségek helyszíne (a díszbeszédek, szavalatok
az emlékműről hangzanak el, az emlékműre tűzik ki a zászlót, az emlékmű mellett
énekelnek az iskola és az egyházi kórusok), de informális térként való funkciója
továbbra is fennmarad. A változás lelkesedése és a folyamatos helyszín-elégedetlenségek nyomán 2001-re sikerül az emlékművet „elköltöztetni”. A helyi RMDSz-elnök
személyéhez (aki egyben a helyi általános iskola igazgatója, a néptánccsoport vezetője,
azaz a helyi kulturális élet legjelentősebb szereplője) kapcsolódik ez a jelentős
megvalósítás, amit akkor nehézkesen de elfogadott a lakosság. Az országos és megyei
szaktanácsadás segítségével (Bejan 2001), valamint a helyi lelkész támogatását is élvezve
az emlékmű a templommal szemben kapott helyet, a régi iskola udvarából elfoglalva
egy részt. Azóta az egyházi és történelmi ünneplések fő helye (március 15, október 5.),
az emlékmű korábbi helyszíne, mely szintén feljavításra és rendbetételre került a világi
ünneplés helyszínéül szolgál: többek között a hagyományos farsangkergetés indulási, a
gyerekek álarcos báljának, a helyi ifjúsági szervezet rendezvényeinek helyszíne.
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Az emlékmű elköltöztetésre a falu különösen büszke, a közvélemény megegyezik
abban, hogy korábban a faluba látogatók kevésbé, vagy egyáltalán nem találkozhattak
ezen az értékes és a falu hőseinek emléket állító emlékművel, a templomba és búcsúra
látogatók mindannyian megtekinthetik, illetve a halottak napi megemlékezésekhez is
térben sokkal inkább kapcsolódik. A 2001-es ünnepi rendezvények sorába tartozik ez a
megvalósítás, amikor az I és II. világháborúban elesettek nevei mellé az 1848-as
forradalom és szabaságharc hőseinek neve is felkerült.
Jelentős térátrendezés következett be az általános iskola kapcsán is. Ennek helye
nem változott, de úgy a kinézete, mint a területgazdálkodás jelentősen átstruktuálódott. 1990 előtt az iskola főbejáratával szemben egy kevésbé esztétikus és higénikus
favécé fogadta az iskola polgárait. A rendszerváltás utáni iskolai igazgató (aki azóta
megszakítás nélkül tölti be ezt a funkciót) első intézkedése ennek az épületnek a
lebontása, és jóval hátrább, a látogatókat sem, a gyerekek szüneteit sem beárnyékoló
helyen való modernebb újraépítése volt.3 Emellett az iskola területének bekerítése is
megvalósult ekkor, a szomszédságban lakók állatainak (libák, tyúkok, juhok, tehenek,
stb.) iskolaudvarról való kirekesztése, illetve nem utolsó sorban a gyerekek biztosabb
felügyelete. Az iskola, mely 1998 óta az Apor István nevet viseli az elmúlt 20 évben
kétszer is megkapta a megye legtisztább és legrendbetartottabb iskolája dícséretet,
mely ezt a fajta épület és hely-rehabilitációt is megerősíti. Az iskola udvara, mely
szomszédos a futballpályával, míg korábban csak a vasárnapi mérkőzéseknek adott
helyet, 1990 után használatát tekintve funkciója megsokszorozódott: a falunapi rendezvények egyik fő helyszínévé vált (koncertek, utcabál, sportrendezvények, kirakodó
vásár, főzőverseny, stb.)
Egy harmadik jelentős térátalakulást a központ, illetőleg a központi útelágazás élt
át. Míg korábban buszmegálló, stoppoló, alkalmi vásáros hely volt, vagyis a mindennapi élet egyik központi tere, a helyiek számára tájékozódási és viszonyítási pont, addig
1990 után, de főként 2001 óta jelentős tevékenység fűződik ennek a helynek is a hivatalos, fontos (mondhatni: szakrális) terek közé emelése irányába. Ennek első jelentősebb lépése, hogy a millenium évében (2001-ben) egy fából készült faragott emléktábla került ide egy rendezvény által is megünnepelve, és a tér is feljavítódott (parkosítás és a kerítés felújítása).4 Ezt a sorozatot követve ide állították fel 2008-ban a falu
újonnan készült kinagyított címerét, majd egy év múlva Szent Istvánt ábrázoló életnagyságú kőszobor került a 9 évvel korábbi faragvány helyére, mely átkerült az iskola
udvarára.
(Részlet Gergely Orsolya elemzéséből)
3

Ma már ez, az 1990-ben épített illemhely iskolai használaton kívül van, falunapi és sportrendezvények közvécéjeként funkcionál.
4 Ezt megelőzően is voltak törekvések annak érdekében, hogy ez a hely is egy rendezett, „szép
hely” legyen, ide állították például a falu karácsonyfáját.
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Eset 4. Változások a település terében – Kökös
A falu történelmében korán elkezdődtek a fizikai tér-rendezési folyamatok,
amelyekre nem kevés hatást gyakorolt az egyház. A kulturális élet szempontjából
meghatározó a kultúrotthon, amelyet a Polgármesteri Hivatallal egyidőben, 1901-ben
építettek. 1944 előtt a termeket inkább bálora használták, ez után válik a kulturális élet
központi elemévé. 1954-től a kultúrotthon mellett könyvtár is működik a faluban.
Egy másik nevelést biztosító intézmény az iskola, amely 1712-ben az unitárius
egyház keretében létesült. A református egyház lelkipásztorai oktatták a tanulókat
1849-ig. Ekkor az iskola leégett és a tanítást a kántori lakon végezték. 1885-ben újjá
építették, 1886-ban egy teremmel bővült, azonban 1948-ban megszűnik, és az oktatás
áthelyeződik az állami iskolába, amely 1898-ben jött létre, román és magyar tagozattal
működött, 1951-ben Varga Vilmos igazgatósága alatt megszűnt a román tagozat. 1959-től
az iskola három új osztályteremmel bővült. Az állami iskola jelenleg a Gábor Áron
nevet viseli.
A volt unitárius iskola átalakult óvodává három teremmel és egy szemléltető
anyagraktárral. A Manó nevet viselő óvodában három magyar és egy román csoport
működik. Nagyon jól szemlélteti ez is, a falu etnikai összetételét, hangsúlyosan magyar
lakta településről van szó.
Kökös teréhez tartozik a falu talán legkiemelkedőbb eleme, amely a falu hírnevének eredetét élteti. Amint már az előtörténeti részben is kifejtettem, a falu neve első
sorban az 1848-49-es szabadságharcban vívott csaták után került be a köztudatba. A
csata színhelyén, közel a Feketeügy medréhez egy emlékoszlopot állítottak 1990-ben,
amelyet a sepsiszentgyörgyi parkban levő 1848-as emlékmű mellől eltávolított, kovácsolt vaskerítés övez. „Az első s második világáború mély nyomot hagyott a község
életében, sok anyagi kárt okozott és sok emberi életet követelt” számol be (K.E.).
A szabadságharcot követően, a kökösi hídnak is szimbolikus értéke lett, tehát,
amikor a régi fahíd helyébe 1909-ben felépült a modern vasszerkezetű híd, Gödri
Ferenc, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Vajna Lajos helyi mérnök, az Államépítészeti Hivatal igazgatójának javaslatára, Gábor Áron híd nevet kapta. Ez a híd
jelentette az ihletforrást Kányádi Sándor A kökösi híd című versének is.
Az egyház fontos szerepet játszott és játszik ma is a kökösiek életében. Ezért
elengedhetetlennek tartom, hogy néhány szóban a templomok történetéről is szóljak.
A református kőtemplom 1796-ban földrengés következtében összerepedezett és
bezárták, három év múlva a brassói református lelkész újjászervezte és új templomot
építetett. Ezzel egyidőben épült a torony is, amely szintén megrepedezett egy
földrengés következtében. A templom s a torony a folyamatos javítások ellenére, a
század végére nagyon megrongálódtak, ezért 1899-ben az egyházközösség egy javítást
eszközölt. A lakosság összetartása mutatkozik meg ebben az eseményben, továbbá a
templomban található padok, asztal, karzatok, korona is a lakosok adománya. A
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korona csúcsán egy hatágú csillag látható, amely a nemzeti szimbólumok használatát
teszi még hangsúlyosabbá Kökösön.
A kökösi unitárius templom és egyház is számos megújuláson megy át, amely a
kántor szerint a megrősödés a hívek buzgóságának tudható be. Több csapás is érte a
templomot, de a legsúlyosabb 1956-ban, amikor teljesen leégett. Az emberek közmunkával építették fel ismét. A lakosság számára fontos tér a templom. Ezt hangsúlyozza a község weboldalán talált idézet is, amelyet az unitárius közösség foglamaz
meg a fent említett esemény kapcsán: "Megfogyva bár" de azt akarjuk, hogy ne csak
múltunk, hanem jelenünk és jövőnk is legyen e tájon, mely szülőföldként adatott
számunkra. A "szív" és a" szellem" erejével kívánjuk pótolni gyérülő sorainkat. Az új
évszázad hajnalán azt valljuk, hogy csak egy közösen, és demokratikus értékekre,
fölépített jövő lehet mindnyájunk számára egyaránt jó és boldogítóan szép.” A
nemzeti identitás megerősítésében minden magyarok lakta faluban központi szerep jut
az egyház számára, mert ez teszi lehetővé a hagyományok gyakorlását, de a fenti idézet
nem a székelykedés, hanem inkább a magyarság fontosságát hangsúlyozza. A kezdő
sorok minden magyar számára egyértelű üzenetet hozdoznak, amelyet a hazához
szokás társítani. Visszatérő motívum a magyarság számára a múlt-jelen-jövő fogalma,
ismét a nemzeti identitás kérdésének megerősítése szembetűnő, akárcsak a szülőföld
hangsúlyozásának esetében is, továbbá a „mindnyájunk, számunkra” kifejezések is a
közös identitás képét igyekeznek megteremteni az egyűvétartozás által.
A lokális identitás kettősége tapasztalható a faluban. A nemzeti identitás és a
magyarság szó jelentése ugyanis egy kettőséget foglal magában. A magyarsághoz
kapcsolodó szimbolikus jelek melett, megjelennek olyan térelemek, amelyek a székely
identitás megerősítésére szolgálnak, a székelykapuk. Szimbolikus tartalmukból kifolyólag olyan teret foglalnak el, amely „szent térként” jelenik meg az emberek tudatában.
Az egyik székelykapu a parókia előtti, amelyen a diszítő elemek jellegzetesen
háromszéki motívumokat követnek. A kapu zábékon inkább az uzoni kapuk diszítő
elemei érvényesülnek. A tükör és a homlokgerenda díszítésén a szentivánlaborfalvi
kapu vonalvezetése adta a mintát. Ebben a díszítésben két nyolcszögű csillag
érvényesül, középen a félhold, felette az 1985 évszám látható. „A hagyományos tulián
minták és egyébb virág díszek különböző variánsokban megtalalhatók. Közel a csúcshoz egy krizantén, fába rögzített másolata látható. Az egyes virágokat, a folyondár
kúszó indája fűzi össze.” „A minták a három kapu zábékon megismétlődnek, egymással szembe fordulva.”(K.E.)
A másik székelykapu a templom előtti kapu. Az összeállítási és díszítési tervet
Kósa Ernő nyugalmazott lelkipásztor készítette el. A kapuhoz szükséges csereanyagot
szintén a falu közössége ajandékozta az egyházközösségnek. Kósa Ernő jegyzeteiben
megjegyzi, hogy az egyházközösség, akkor állította fel a papilak elé a székelykaput,
amikor alig néhány hónappal azelőtt, titkos utasításra, levették és hajnali órákban
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elszállították a Háromszék és Brassó közötti megyei határt Kökös oldalán megjelölő
szimbolikus székelykaput. E jelkép díszítésében, motívumaiban, faragásmódjában,
tipikusan háromszéki díszítőelemeket tartalmazott, s jelképesen kifejezésre jutatta,
hogy eddig tart Székelyföld.
Ma már a falu bejáratánál nem székelykapu, hanem táblák jelölik a település nevét.
Interjúalanyom a téma kapcsán a következőkről számol be: „a faluba két felől lehet
bemenni, az egyik Szentgyörgy felől, a másik Brassó felől. Ott van a vasútállomás.
Mind a két felől ki van írva, hogy Kökös magyarul. Brassó felől pedig írja románul is.
De felül van a román. Kököshöz tartozik Bácstelek is. Az iskolán például magyarul és
románul is írja.” (V.O.)
(Részlet Aczél Zsuzsa esetelemzéséből)

Eset 5. Események – Csíkszentdomokos
A településen ma megtartott ünnepek nagy része a rehabilitációs törekvéseket
tükrözi. Sok, sikeres próbálkozás történt a hagyományos ünnepek visszaállítására, a
hagyományos mesterségek újratanulására, a tudás felelevenítésére. Ezek közé tartozik a
búzaszentelő körmenet (határkerülés) és a Szőttesek Vasárnapja, amelyre április végén
kerül sor. Egy régi népi szokás felelevenítése, 2005-től kezdték újból megrendezni, a
Csíkszentdomokosi Múzeum Egyesület kezdeményezésére. A szokás újraélesztése a
Polgár-Társ Alapítvány élő örökség pályázatával indult, amelynek az volt a célja, hogy
felhívja a figyelmet a helyi tárgyi és természeti értékekre. Az első rendezvények
alkalmával a szőttesek népszerűsítésén volt a hangsúly: az első évben divatbemutatót, a
második évben szőttes-börzét szerveztek, hogy mindenki, akinek még nincs, beszerezhesse a népviseletet. Mára a helyiek tömegesen öltöznek népviseletbe, lovasok vezetik
és zárják a kivonulók sorát, a rendezvény keretében különböző zenés-táncos műsorok
is helyet kapnak.
A helyi iskolában inasiskola működött, ahol a lányok gyapjúfeldolgozást tanulhattak, egy helyi vállalkozás (Biartex) biztosítja a gyakorlati képzést, a legjobb képességű diákoknak munkahelyet is ajánl.
A helyi Múzeum Egyesület évi rendszerességgel gyapjútábort szervez helyi,
erdélyi, magyarországi gyerekek részvételével. A felhívás szerint a tematikus táborozás
elsődleges célja a kapcsolatépítés erdélyi és magyarországi gyerekek között. A tábor 20
helyi, 20 erdélyi és 20 magyarországi gyerek részvételével zajlik, a nem helyieket
gyerekes családoknál és az iskolában szállásolják el.
A kendertermesztésnek, kenderfeldolgozásnak a múltban ugyancsak meghatározó szerepe volt a település életében. A kenderfesztiválokkal ezt a hagyományt
kívánták feléleszteni. Első alkalommal 2006-ban rendezte meg a helyi önkormányzat
és a múzeum, ekkor kendervetésre került sor. A termést októberben szintén
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ünnepélyes keretek között gyűjtötték be: hálaadó szentmise, különböző kulturális
rendezvények voltak. Az érdeklődők megismerkedhettek a kendertermesztés és feldolgozás módszereivel. Vásárral egybekötött kiállításon kenderből készült népművészeti termékeket tekinthettek meg, megkóstolhatták a kalákák alkalmával szokásos
hagyományos ételeket és italokat.
A bútorfestés ugyancsak a hagyományos mesterségek közé tartozik, tudomásom
szerint a mesterség felelevenítésére szolgáló tevékenység nem történt, viszont a
községi múzeumban megtekinthetők különböző festett bútorok, a rajtuk szereplő
évszámok 1770-1896 közöttiek.
A Márton Áron születésének és halálának évfordulója alkalmával rendszeres
emlékünnepségeket tartanak a településen. Ezeken az ünnepélyeken került sor az
emléktáblák, szobrok, épületek felavatására is. A legutóbbi ilyen ünnepély a Márton
Áron Múzeum avatási ünnepe volt 2010. október 16-án, a püspök halálának 30.
évfordulóján. A szentmisét követően koszorúzás volt a falu központjában álló Márton
Áron emlékműnél, majd a községháza dísztermében tartottak ünnepi megemlékezést,
ezt követően került sor a múzeum megnyitására. A múzeumot a Márton Áron
Egyesület Csíkszentdomokosért, Csíkszentdomokos Önkormányzata és a csíkszentdomokosi Római Katolikus Plébánia közösen hozták létre.
A templom mellett található Szent Margit rendház, alapkövének lerakására,
majd 1995-ös átadására és felszentelésére szintén ünnepélyes keretek között került sor.
A rendházban folyamatosan szerveznek különböző programokat, lelkigyakorlatokat.
A település identitásában fontos szerepet játszik a farsangtemetés. Ezt a szokást
Kedves Erzsébet óvónő és az akkori Csíkszentdomokosi Hagyományőrző Együttes
már 1982-ben újraindították, majd a rendszerváltás után egyre nagyobb méretekben,
egyre több ember bevonásával szervezték meg. Az elmúlt években a szentdomokosiak
mindig részt vettek az éves megyei farsangtemetési rendezvényeken is.
Csíkszentdomokoson is rehabilitálódtak azok az ünnepek, amelyek megtartására a
szocializmusban nem volt lehetőség: március 15-i megemlékezések, falunapok,
falubúcsú (Szent Domokos napján, augusztus 8-án), Báthori-búcsú/pásztorbükki
búcsú (engesztelő búcsú, mindenszentek napján, vagy október 3-án, állítólag a Báthori
Endre bíboros 1599-es kivégzése óta minden évben megtartják, a lehetőségek szerint),
Páduai Szent Antal fogadalmi búcsú június 13-án, Szent Illés napi fogadalmi búcsú
július 20-án.
(Részlet Ozsváth Berényi Hajnal elemzéséből)
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Eset 6. Térelemek – Mindszent
(...) A következőkben olyan térelemeket kívánok elemezni, amelyek valamilyen
szinten kapcsolatba hozhatóak a lokális identitással, a mindszentiek önreprezentációjával.
Ennél a pontnál mindenképpen meg kell említenünk a hosszúaszói Xántuszkápolna újjáépítését rögtön a rendszerváltás után. Hosszúaszó és Fitód között félúton, a Xántusz-völgyben egy kis kápolnát rejtenek a fenyők, ez a kápolna a Xántusz
kápolna nevet kapta, és 1990-ben építették újjá az utolsó (1694) tatárjárás emlékére. A
népi hagyomány szerint Xántusz Keresztes alcsíki királybíró itt vesztette életét a
tatárok elleni küzdelemben. A három falu (Fitód, Szentlélek és Mindszent) lakosainak
az összefogása nyomán sikerült újjáépíteni a kápolnát, amelynek a búcsúját minden
évben május második vasárnapján tartják meg. Ezt egy kis majálissal is összekötik a
helyiek. Ugyanakkor fontosnak tartom megemlíteni, hogy ez a mozzanat főként a
mindszentiek lokális identitásának a megerősítésében játszott jelentős szerepet, de nem
elhanyagolandó a másik két falu lakosainak a körében tett hatása sem. A völgyben
történt események élénken tartják a helyiek képzeletét, egy sírkereszttel jelölték a
királybíró sírjának a helyét, pár méterre tőle a kápolna áll. A hagyomány szerint a
szemben lévő Libidári dombon állt a királybíró kastélya, nemrég még ásatások is történtek a kastély alapjainak a feltárása céljából. Edmund Leach idézete magyarázatot ad
a jelenségre: „A helyek nem csupán arra szolgálnak, hogy emlékeztessenek a hozzájuk
kapcsolódó történtekre, hanem ahol hely és történet szoros összekötése megtörtént,
megszerzik az erőt, hogy maguk mondják a történetet...Egy történet csak akkor szerez
mitikus érvényességet, csak úgy szolgálhat a társadalmi cselekvés alapszabályaként és
morális parancsként, ha szilárdan helyhez van kötve a térképen.” (Bodó 2007: 183
idézi Leach 1979) Bodó Julianna szerint tehát a helyek nem csupán az emlékezésre
adnak alkalmat, hanem cselekvési szabályként, erkölcsi parancsként is működnek,
előírják a közösség számára a helyes, erkölcsös viselkedést. (Bodó, 2007:184)
A rendszerváltást követő években a helyi plébános kezdeményzésére felszenteltek
egy faragott emléktáblát, amely a két világháborúban elhunyt Mindszentről származó
katonák neveit tartalmazta. Ezt követően kijelöltek egy napot, amit minden évben
megünnepeltek, és ezekre a hozzátartozókra emlékeztek. Ez a szokás jelentősen
erősítette a közösségi összetartozást, azonban az 2000-es évek elején megszűnt az új
plébános érkezésével, majd a 2008-as templomtűz következtében elégett. Az új
plébános maga faragott egy kopjafát, amit a templomkertben állítottak fel az 1848-as
szabadságharc emlékére. Ezt követően minden évben a március 15-i megemlékezéseket ennél a kopjafánál tartották, azonban ez a kopjafa nem tudott akkora hatást
elérni, mint az egyszerű faragott emléktábla az elesett katonák neveivel. Talán ez azzal
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is magyarázható, hogy a táblán szereplő személyek hozzátartozói nagy számban éltek
és a személyes tapasztalat kötötte őket, míg az 1848-49-es szabadságharcra csupán
nemzeti kötelességből emlékeztek/emlékeznek. A kopjafa esetében nem érvényesültek
a Leach által megfogalmazottak: csupán az emlékezésre adott alkalmat, de nem
motiválta az erkölcsös, helyes viselkedést, nem késztette cselekvésre a helyieket.
A későbbiekben a lokális identitás szempontjából nagy jelentőséggel bírt a
mindszenti sportcsarnok felépülése, amelynek a munkálatai több évig elhúzódtak, de
végül 2007 nyarára sikerült befejezni. A sportterem létrejötte a falu közösségi életét is
némileg átszervezte, felélénkítette, ugyanis ez az épület teret adott mindazoknak a kezdeményzéseknek, amelyeket korábban helyszín hiányában nem lehetett megvalósítani.
A Józsa-tízesben felépült épület létrejötte a falu tereit is átrendezte, korábban a régi
kultúrház és a templom közötti tér jelentette a központot, azonban most már az csak a
szakrális térnek felel meg. A társasági, kulturális élet a sportcsarnokban és körülötte
zajlik, főként a falu egyetlen szórakozóhelyének a bezárása óta. A korábban a régi
kultúrházban megtartott rendezvények (családi rendezvények is) is egyre inkább
kezdtek áthelyeződni ebbe az épületbe. Annak ellenére, hogy a polgármesteri hivatal
Csíkszentléleken működik, Mindszenten van egy épület, amelyet a hivatalosság terének
tartanak a helyiek, ez pedig a volt tsz iroda. Az épületet pár évvel ezelőtt feljavították,
ebben működött régebb a teleház, ebben kapott helyet az orvosi rendelő, a gyógyszertár és a közbirtokossági iroda is itt található. Amiért ez az épület a hatóság szimbólumaként jelenik meg, az az, hogy szavazások is itt zajlanak, és némely esetekben az
ügyintézés felgyorsítása érdekében a hivatal alkalmazottai is kiszállnak erre a helyszínre.
Ugyancsak fontos szerep jut a település iskolájának, ami csupán pár méterre
található a volt tsz irodától és, ami, amint említettem Nagy István nevét viseli. A pár
évvel ezelőtt „nagyiskola” néven emlegetett épület az elmúlt években megújult, és
elkészült a napközi valamint az elemi iskola épületterve, ami szintén az iskola udvarán
kapna helyet.
A régebb „kisiskola” néven emlegett épület és a régi kántori lak, amelyekben 20
évvel ezelőtt az elemi, illetve az óvodai oktatás zajlott jelenleg sajnos nagyon leromlott
állapotban vannak, rontva a nemrégiben renovált papilak és templom képét. A több
mint 400 éves, egyházi tulajdonban levő volt iskolaépület az idősebb generációkban
emlékeket ébreszt, ugyanis a kommunizmus első évtizedében felépült nagy iskolaépület megépülése előtt ez volt a falu egyetlen iskolája. Azonban jelenleg a falu
szégyeneként emlegetik. A közbirtokosság és a polgármesteri hivatal közös összefogásának jeleként most készül az épületek felújításának a terve. Távlati célként jelent
meg, hogy egyfajta közösségi házként működne, hogy a mindszentiek ismét
magukénak érezhessék az épületet és újra annak a szakrális térnek a részévé válhasson,
amelynek elemei a templom, a régi kultúrház és a ravatalozó.
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Szintén az említett szakrális tér része az újonnan felépült ravatalozó, ami a temető
szélén kapott helyet nem messze a templomtól. A helyi közbirtokosság támogatásával
létrejött épület a falubeliek szerint nemcsak a külső hatósági követeléseknek való
megfelelés miatt volt hasznos, hanem a ravatalozó funkciójából adódóan is mindenképpen pozitívan értékelhető.
A település térszerkezetéről értekezve nem hagyhatjuk figyelmen kívül a falu
római katolikus templomát, amely középkori eredetű, a Mindenszentek tiszteletére
emelték a XIII. században. A falu római katolikus temploma műemléképületként nyilvántartott középkori építmény, gótikus és barokk stílusjegyekkel. A templom búcsúját
minden évben november elsején, Mindenszentek napján tartják. A helyiek kötődése a
templomhoz és ezáltal az egyházhoz megfigyeléseim alapján csak kis mértékben hit
függvénye, sok esetben a plébános személye határozza meg ezt viszonyt. Ha éppen a
lakosság többségének szimpatikus plébános szolgál a településen (ahogy az interjúkból
kiderülve ez a tavalyi év augusztusától megtörtént), akkor nagy számban látogatják a
templomot, így az egyház a normarendszer megrősítésében, a hívek vallási és erkölcsi
nevelésében egyre jelentősebb szerepre tehet szert.
Ha már a település tereiről esik szó, akkor meg kell említenünk a tízeseket,
amelyeknek a lakói a mindszenti identitás mellett a tízesbeli identitásukat is vallják.
Csíkmindszent jó példája a különálló, kis tízesekből álló, székely községeknek. A
tízesek egymástól 100-300 m-re vannak ma is egymástól, mára is megőrizték szétszórt
települési alakjukat, habár ezt a formát egyre fenyegeti a szuburbanizáció, a városból
kiköltöző lakosok számos telket felvásároltak a tízesek között. Éppen a különálló
falurészek látványa miatt nevezte a falut Orbán Balázs “imitt-amott Mindszentnek”. A
tízesek száma hét, Orbán Balázs is pontosan hetet említ a Székelyföld leírása c. munkájában, azonban az általa említett megnevezések helyett ma már másokat használnak.
A hét tízes a következő sorrendben követi egymást a Mindszent-patak völgyében:
Sillók tízese, Felszeg, Templom tízes, Józsa tízes, Nagytízes, Kisboroszló vagy
Ambrusok tízese és Nagyboroszló vagy Ladók tízese. Ma már a tízesek közé sorolódik
a szomszédos Hosszúaszó is, amely valamikor önálló településként létezett. Hosszúaszó kb. 3 km-re található Mindszenttől a vele párhuzamosan húzódó völgyben. Egy
kb.100 m magas hegyet kell megmászni, abban az esetben, ha a látogató Mindszent
felől közelíti meg a kis települést. A megkérdezettek véleménye szerint a tízesek
közötti terek beépülése fenyegeti a helyiek lokális identitását, de véleményem szerint
éppen ez a mozzanat, ami által akár meg is erősödhet ez az identitás az idegen-falubeli
oppozíció nyomán. Általános gyakorlat, hogy a faluba költöző új lakosok nem kapcsolódnak be a falu életébe, csupán lakóhelyként használják azt. Talán ennek egyik
oka, hogy a helyiek rendkívül bizalmatlanok az idegenekkel szemben, nem szívesen
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adnak teret az idegenek kezdeményezéseinek, azonban a megfigyeléseim azt igazolják,
hogy a büszkeséggel tölti el őket a falu egyre növekvő népszerűsége.
2008 tavaszán megtörtént a Nagy István emlékház felújítása és avatása is, de a
nagy ceremónia megtartását követően a helyiek elmondása szerint nem kapott nagy
jelentőséget ez a ház, sem a Nagy István emlékére felállított emlékmű nem kapott
nagyobb népszerűséget. Mindemellett fontos megemlíteni, hogy a településen működő
egyetlen iskola Nagy István festőművész nevét viseli, azonban sem az iskola, sem az
emlékház nem volt képes kivívni a Nagy Istvánnak járó nagyobb tiszteletet a falu
lakóiból. Több elöljáró megkérdezése nyomán kijelenthetjük, hogy a lokális identitásnak nem képezi szerves részét az a tény, hogy egy világhírű festőművész ezt a falut
mondhatta szülőfalujának. Ennek oka talán abban keresendő, hogy a mindszentiek
nem sokat tudnak Nagy Istvánról azon kívül, hogy a falu szülötte. Véleményem szerint
ez egy olyan potenciál, amit ki lehetne aknázni és a lokális identitás erősítésére felhasználni. Egyetlen mód erre, annak tudatosítása a mindszentiekben, hogy Nagy István a XX. századi magyar művészet egyik kiváló egyénisége volt, egy nagy tehetséggel
megáldott ember, aki számos alkotásában megörökítette a székely tájat, a székely
embereket. (...)
(Részlet Krézsek Erika elemzéséből)

Eset 7. Sepsibodok
(...) A rendszerváltás után a település arculata néhány épület tekintetében is
változott. Az egykori kántori lakást, mely a templommal szemben található, felújították
és padlástérrel bővítették, amely vendégek elszállásolására nyújt lehetőséget. Az
említett épület szomszédságában, a kollektív idején magtárként szolgáló épületet
átalakították imaházzá, melyben a téli hónapok idején nt. Dénes Csaba esperes külön
istentiszteletet tart a gyülekezet felnőtt és gyerek tagjainak. Jelenleg zajlik az egykor a
református iskolának, később az óvodának otthont adó épület felújítása és átalakítása,
mely árva fiatalok számára teremt majd otthont.
Az 1992-ben Detkkel kötött testvér települési kapcsolat szoros köteléke az évek
során sok mindenben megmutatkozott. A barátság és összetartozás jegyéül már az
említett évben egy emlékplakettet kapott a székelyföldi település, mely azóta is a
községháza falát díszíti, az itteniek pedig rá két évre egy kopjafát ajándékoztak a
külföldi községnek.
2000-ben a fehér selymű, arany betűs feliratú, Magyarország és Detk címerét
ábrázoló milleniumi zászlót adományozták Bodoknak, majd 2004 májusától a település
címerrel és zászlóval büszkélkedhet, amely Kovászna megyében az első hivatalosan is
jóváhagyott település lobogó. E köteléket méginkább erősíti a 2005-ben a falu központjában fölállított, a két település címerét ábrázoló székelykapu. A testvértelepülési
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kapcsolat taglalása abból a szempontból is fontos, hogy több megvalósítást és újítást
eredményezett a külföldről kapott segítség Sepsibodokon, hiszen jelentős anyagi részt
vállaltak fel a József Attila kultúrotthon és a községháza teljes felújításában is, mely
utóbbi tanácskozóval, és vendégszobákkal bővült, ami némi szerepet kiván betölteni a
turizmus előrelépésében Bodokon.
A község arculatát szépíti még a polgármesteri hivatallal szemben található
kispark, és a bejáratánánál elhelyezett kis székelykapu, valamint a kultúrotthon
gondosan ápolt kertje, melyben az arra járó egy létrás derekú szekeret és egy fából
faragott asszonyt és férfit csodálhat meg, melyek visszaidézik az egykori életformát és
jelzik a valamikori famegmunkálás hagyományát a településen. A 2009-ben a falu
bejáratánál felállított faragott keretbe helyezett tábla köszönti az idelátogatót, aki a
központba érve egy térképen követheti figyelemmel a település látnivalóit.
Sepsibodok egyike azon lakott területeknek Háromszéken, mely dicső múlttal és
hagyományokkal maradt fenn a történelem során, melyeknek ápolásával igyekeztek
továbbéltetni a közösséget. Az elődök és a múlt emlékének a tisztelete minden időben
jellemző volt a falu társadalmára. A népi hagyományok egy része a polgárosodás után
is fennmaradt, a jeles ősök emlékét pedig kőbe-fába vésett szobrok, plakettek vagy
kopjafák őrzik.
Ezek száma főként a rendszerváltás után nőtt meg, a község polgármesterének, és
a helyi tanácsnak köszönhetően. Az 1848-49-es forradalomban elesett Henter nevezetű hősök emlékét őrzi a tanács által a templom kertben felállított két kopjafa, egy
másik pedig a Ferencz család kertjében Barabás Józsefét. A falu központjában, az úgynevezett Csordagyűjtőben az 1900-as években már felépített országzászló talapzatára
2008-ban emlékplakettet helyeztek a szabadságharcban elesett hősök emlékére és
kerítéssel körbevonták. A kultúrotthon előtt található emlékművet a második világháborúban életüket vesztett bodoki hősök tiszteletére állították, míg .az I. Világháborúban elesettek emlékét a templomban található márványtábla idézi.
1990 óta a falu népe március 15-én hagyományosan lerója tiszteletét: a templomban tartott ünnepi istentiszteletet követően a központi emlékműnél és kopjafáknál
ünnepi beszédek hangzanak el, a kórus előadása után az óvodások és iskolások ünnepi
műsorral adóznak a hősök emléke előtt, majd felcsendül a nemzeti ima és a székely
himnusz, melyet a kegyelet koszorúinak az elhelyezése követ. E jeles eseményre a falu
előljárói a zászlóőrök által vitt község és milleniumi zászlóval vonulnak fel. A bodoki
temetőben egy kopjafa őrzi a kommunizmusban kivégzett Imre János emlékét, melyet
Nemes Dénes nyugalmazott unitárius lelkipásztor faragott.
A múlthoz való ragaszkodás és a hagyományok fenntartása, megszerettetése, már
az óvodában és az iskolában megkezdődik. Utóbbi 1997. okt. 11-én felvette Henter
Károly bodoki származású vízépítő mérnök nevét, s ebből az alkalomból az iskola
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falán a Bodoki család tiszteletére emléktáblát helyeztek el. Ettől a naptól a községi
oktatási központ a Bodoki Henter Károly Általános Iskola nevet viseli. A szóbanforgó
évtől kezdődően az intézményben hagyománnyá vált a Henter-napokat megszervezése, mely különböző vetélkedőkön és rendezvényeken való részvételt biztosít.
Ezen kívül az iskolában egy kis múzeumot is létesítettek, amely különböző régi
cserépedényeket, vasalókat, mozsarakat, valamint a tanulók által fából készített
tárgyakat is magába foglalja. Mindemellett a gyerekek iskolai és iskolánkívüli
tevékenységeken elsajátíthatják a csuhéfonást, az adventi koszorúk és faliszőnyegek
elkészítési módját, illetve a hímzést és fafaragást is. (...)
Sepsibodok egyik legnagyobb volumenű rendezvényének a falunapok számítanak.
A tíz évvel ezelőtt két alkalommal a helyi borvíztöltőde által rendezett Matild-napok
megszűnése után az önkormányzat vette át az esemény megrendezését, melynek
helyszíne a község sportpályája. A ma már fogathajtó versenyeiről híres rendezvényt
júliusban tarják.
A színvonalas két napos ünnepre a háromszékiek mellett Brassó, Hargita,
Beszterce és Suceava megyeiek is érkeznek. A környező települések faluünnepei közül
messze kimagaslik a bodoki, ugyanis a sportág legjobbjai, országos és világbajnokságon is részt vevő fogatosok is a pályára állnak a különböző típusú versenyszámokban, akiknek a közönség a pálya széléről szurkol. Az utóbbi években sajnos csak egy
helyi fogat állhatott a rajthoz a nemzetközi normáknak megfelelő felszerelés hiánya
miatt. A jó hangulatot a meghívott együttesek biztosítják, de a gyerekeknek is akad
szórakozási lehetőség. A programot a szomszédos falvak fúvószenakarinak és mazsorett csoportjainak az előadása, legutóbb pedig a Szilaj Hagyományorző Egyesület
huszárbandériumának a felvonulása színesítette. A bodoki napok szabadtéri bállal és
tűzijátékkal érnek véget.
A lokális identitás kifejezésével kapcsolatban 2003-ban a Tipo-Graf Nyomda
gondozásában megjelent dr. Kozma Csaba magyar szakos tanár Tanítsa írásra,
számvetésnek mesterségére című kötete, mely a bodoki oktatás történetét taglalja. Egy
másik helyi jellegű kiadvány a 2010-től negyedévente megjelenő Bodoki Hírlap,
melynek célja a község lakóinak tájékoztatása a település történéseiről és a jelen
megőrzése a jővő számára.
Nem elhanyagolandó megemlíteni, hogy az önkormányzat fáradozásainak
köszönhetően 2004-ben és 2010-ben is Bodok kapta a Háromszék legrendezettebb
települése címet, melyhez egy oklevél és bizonyos pénzösszeg is társult. Továbbá pedig
nem érdemtelenül került megrendezésre a községben a II. Székelyföldi Lovas
Konferencia sem.
Az ásványvízforrásairól évszázadok óta híres község nem hagyja veszendőbe
menni altalaj kincseit. A falu határában gyógyhatásáról közismert mofetta működött,
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amit a hetvenes években ismeretlen okból betemettek. A Borvíz útja program
keretében sikerül reumás és szívbetegek számára egy kezelő központot felépíteni,
amely a turizmus elindítása szempontjából is kiemelkedő jelentőséget kap.
A faluval kapcsolatos ismeretek tudatában, ha a lokális identitás kérdését vizsgáljuk kijelenthetjük, hogy néhány hagyomány ápolása ellenére mégsem beszélhetünk
„bodokiságról”. Leszámítva, hogy többségében az itt élők büszkék a bodoki e-betűs
akcentusukra, a borvizre és a bodoki havas szépségére és egyediségére, csak kis
mértékben él az emberekben az egyébb jellegű ragaszkodás.
(Részlet Deák Mária elemzéséből)

1.5. Értelmezések
Az egyes tanulmányrészletek jól mutatják egyfelől a majdnem minden településre
jellemző „standard” modellt, ami a lokális identitás építésében szerepet játszó elemek
lehetséges típusait illeti. Jól illusztrálják másfelől azt is, hogy az egyáltalán számításba
jövő elemcsoportokon belül (térelemek, események, termékek stb.) mennyire sokféle
és egyedi lesz a kész „termék”, a helyi identitásszerkezetet hordozó-termelő csomag
Az alábbiakban bemutatunk néhány fontosabb szakmai észrevételt, amelyek
egyfelől további szakmai viták kiindulópontjai, másfelől pedig fejlesztéspolitikai
javaslatok referencia anyagai lehetnek. Tekintettel arra, hogy a projekt keretében az
elsődleges szakmai feladatunk a további, kiterjesztett kutatás módszertani lehetőségeinek feltárása és megfogalmazása volt, a lokális identitás székelyföldi helyzetével
kapcsolatos következtetéseinket csak tömörítve, a legfontosabb szakmai problémákra
összpontosítva fogalmazzuk meg.

1.5.1. A lokális identitásépítés mint meghatározó térségi folyamat
A tizenegy településen szerzett kutatói tapasztalat egyértelműen megerősíti azt a
korábbi kutatási programokból leszűrt következtetést, hogy ebben a térségben a lokális
identitásépítés egyike a legfontosabb társadalmi folyamatoknak. Igazolja ezt a minden
települést valamilyen módon, valamilyen mértékben érintő identitásépítési praxis, a
megszámlálhatatlanul sok kísérlet és eredmény, a kísérletek növekvő száma és
sokfélesége, az ilyen jellegű helyi kezdeményezések társadalmi támogatottsága és
pozitív értékelése. Paradox helyzet, hogy ez a domináns térségi folyamatnak a létezése,
fontossága sem a közbeszédben, sem a fejlesztéspolitikai diskurzusban nem jelenik
meg, sőt, a térségre irányuló szakmai diskurzusban sem. Vagy amennyiben megjelenik,
akkor más megközelítések, terminológiák keretében, s nem fejlesztéspolitikai célzatú,
lokális versenyképességet fokozó identitásépítési programként csak folyamatként.
Ennek oka nyilvánvaló: a térségi szereplők – mind az intézményi szereplők mind a
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mindennapi élet szereplői – a közösségi identitásszerkezetet eleve adott, örökölt, stb.
entitásként értelmezik, és nem építhető, alakítható társadalmi-közösségi termékként.
Ez nem csupán megnevezés kérdése, hanem nagyon fontos gyakorlati következményekkel járó szemléleti kérdés! Ha a helyi szereplők a lokális identitást nem tekintik
általuk építhető, alakítható „terméknek”, akkor értelemszerűen elmarad annak fölismerése is, hogy a lokális identitás építése tulajdonképpen a település „építése”,nem kerül
előtérbe az ehhez szükséges eljárások programszerű tanulásának igénye sem. Természetesen minden helyi közösség e fölismerés hiányában is többé-kevésbé végzi a lokális identitás építését, ez a folyamat azonban – amint a legtöbb térségi példa mutatja –
véletlenszerű, kísérleti jellegű, és messze nem használja ki mindazokat a lokális endogén kapacitásokat, amelyek a települések tág értelemben felfogott versenyképességének
fokozása érdekében mozgósíthatók, hasznosíthatók lennének.
Az utóbbi másfél-két évtizedben tapasztalható sokféle és nagyszámú helyi
identitásépítési kezdeményezés nagyobbrészt kísérleti jellegű ugyan, de ennek ellenére
már eddig is nagyon sok eredményt hozott. Úgy ítéljük meg, hogy a lokális identitást
erősítő különféle kezdeményezések a székelyföldi térség egyik legfontosabb 1989 utáni
társadalmi folyamatának tekinthetők, és érdemes azzal a szakmai feladattal foglalkozni,
hogy miként lehet ezt a spontán módon beindult és működő társadalmi folyamatot
programszerűen erősíteni.

1.5.2. Diszkurzív gyakorlat és identitásépítési praxis viszonya
Ismeretes, hogy a lokális identitásokat, illetve azok erősítését a vizsgált térségben
többféle diszkurzív gyakorlat fontosnak tartja. Ezt tapasztalhatjuk a fejlesztéspolitikai
diskurzusban, a térségi intézményi diskurzusban, a térségi elitek véleményében (lásd:
Foresight kutatási eredmények a lokális identitás térségi szerepéről), s hétköznapi
beszéd eseményekben is. A lokális identitások építődésével kapcsolatos elemzéseink
egyértelműen arra utalnak, hogy maga az identitásépítési praxis is nagyon jelentős
társadalmi szándékot, elkötelezettséget hordoz. Másszóval: a gyakorlat alaposan ráerősít a diszkurzív folyamatra, mely utóbbi sok esetben normatív elvárásként fogalmazódik meg, és nincs kapcsolatban tényleges identitáserősítési gyakorlatokkal.
Bár a diszkurzív gyakorlat és a tényleges identitás építési praxis mindig valamilyen
kapcsolatban áll egymással (értsd: nincsen olyan gyakorlat, amelyről ne beszélnének is
lokális vagy tágabb léptékben), a kettő közti kapcsolat azonban felemás jellegű. A
tapasztalat azt mutatja, hogy a diszkurzív gyakorlat eléggé önjáró, néha erősíti az
identitásépítési praxist, néha meg nem. Látványos példa, hogy a helyi szimbolikus
térbeélést a diszkurzív gyakorlat (a helyi is, az eseményre irányuló médiareflexió is)
nagyon felpörgeti, az esemény dimenzióit fölnagyítja, stb. Ezzel szemben egy sokakat
megmozgató helyi rendezvényt a diszkurzív gyakorlat sok esetben „elhanyagol” abban
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az értelemben, hogy sokan és sokat beszélnek róla, de nem hozzák tételesen
kapcsolatba a lokális identitás építésével. Ez a jelenség a helyi szereplők optikájából
természetes jelenség, fejlesztéspolitikai szempontból, a település versenyképességének
fokozása optikájából pedig az értelmezés ilyetén elmaradása tulajdonképpen ki nem
használt lehetőség. Hasonlít a helyzet ahhoz a C.Ray által említett fölvetéshez, amikor
egy fontos lokális érték nem képezi a helyi tudás, a helyi identitás részét, ezért a
lokalitás erősítését sokkal kevésbé szolgálja mint ahogyan az lehetséges volna. Ray
ilyen esetekben azt tanácsolja, hogy szakértői közreműködéssel az adott helyi elemet a
helyi identitás részévé kell tenni, vagyis a helyi közösséggel el kell fogadtatni. Valami
hasonlót lehetne-kellene tenni az olyan helyi eseményekkel kapcsolatban is, amelyek
sokszereplősek, sokak számára fontosak, de a helyi közösség interpretációs mezejében
nem a helyi identitás szerkezet részeként tételeződnek.

1.5.3. Helyi szereplők
A lokális identitásépítésével kapcsolatos folyamatok intenzitása, közösségi tematizációja, közösség erősítő ereje egyértelműen függ a települések olyan adottságaitól,
mint a nagyság (lakosságszám), az adminisztratív státus (községközpont-e vagy sem),
az elérhetőség. Kivételt képeznek természetesen azon települések, amelyek valamilyen
sajátos adottsággal rendelkeznek, amelyek készen adják az adott település számára az
identitáskonstrukció központi, domináns elemét. Ilyen település Madéfalva (Siculicidium mint fókusz), Korond (a fazekasság mint fókusz), Csíkszentdomokos (Márton
Áron püspök emlékhely mint fókusz), stb. Ez utóbbi helyzet jelentős indulási előnyt
jelent a települések közti identitásépítési versenyben, de önmagukban nem elegendőek
a sikeres lokális identitásépítéshez. A tapasztalat azt mutatja, hogy ebben a térségben a
lokális identitásépítési folyamatoknak jól beazonosítható helyi kulcsszereplői vannak.
Ez településenként egy vagy két kulcsszemélyt jelent, ritkábban csoportot. Néhány
esetben hivatalos szereplő (pl. polgármester), döntő többségben olyan helyi leader
(többnyire értelmiségi) aki a helyi lakosok többsége számára valamiféle pontosan sose
definiált helyi autoritással bír. Ahol az ilyen helyi szereplő aktivitása valamilyen oknál
fogva nem elég intenzív (nem működteti rendszeresen az autoritását, nincsenek meg a
szükséges eszközök stb.), ott az identitásépítési folyamat alkalomszerű és eredményességében változó. Az utóbbi néhány évben a lokális identitás megerősítésének néhány
szegmensében növekedett a hivatali szereplők (polgármester, döntéshozó testületetek)
szerepe, ide tartozik a falutábla állítás, a település címer választás, a falunapok
szervezése. Az identitásépítés ilyen jellegű „intézményesülése” azonban még nagyon
kezdetleges. Általában az egész térségről elmondható az, hogy a lokális identitások
építése-erősítése – a sokféle kísérlet és a sokféle eredményellenére is – még mindig
személyfüggő és efemer folyamat, sok bizonytalansággal és váltakozó eredményes-
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séggel. Jellemző példa, hogy a lokális fejlesztési stratégiákban sem jelenik meg önálló
fejezetként a lokális identitás építése. A helyzetet – a sok eredmény mellett – azzal
lehet találóan jellemezni, hogy „nem tudják, de teszik”. Ezzel a megjegyzéssel nyilván
nem valamiféle kritikát fogalmazunk meg, hanem csupán a lokális identitásépítésben
rejlő, egyelőre ki nem használt lehetőségeket jelezzük.

1.5.4. Identitásépítés és/vagy kultuszteremtés
A lokális identitás erősítésével kapcsolatos gyakorlatok sok vonatkozásban rokonságot mutatnak a kultuszteremtéssel. Ennek egyik oka nyilvánvaló: a térségi társadalmi
szereplők egész sor olyan lokális értéket próbáltak és próbálnak helyi szinten rehabilitálni, amelyek az adott település szemszögéből kiemelt szimbolikus súllyal bírnak. Az
ilyen rehabilitációs törekvések nem egy esetben periodikusan ismétlődő, magas
érzelmi-ideológiai töltéssel rendelkező, erős legitimitású ceremóniákká válnak, amelyek
önálló kultuszteremtési kísérletként vagy ilyen jellegű sikeres gyakorlatként is felfoghatók. Az ilyen törekvések természetesen több esetben is megmaradnak a próbálkozás szintjén, és egy idő után elmaradnak vagy átalakulnak, és elveszítik kultikus
jellemzőiket. Témánk szempontjából mindez azért érdekes, mert a kultusszá növesztett esemény rendszerint kilép a lokális keretekből, az eseményhez kapcsolód
interpretáció is tágabb körben szerveződik, s mindennek eredményeként a lokális
szereplők (bár büszkék az eseményre) sok esetben statisztává válnak. Bár az esemény
az adott településen történik, s jelentős mennyiségű média reflexiót vált ki, mégsem
igazi helyi esemény, nem a „helyiek eseménye”. Ennek a jeleit tapasztalhatjuk Madéfalván, s erre mutatnak a jelek Csíkszentdomokoson is. Tekintettel arra, hogy ilyen
esetekben rendszerint valamilyen nemzeti elem kerül az esemény középpontjába, a
helyi léptékű, de a helyi jellegen túlmutató kultikus esemény explicit (nevesített,
definiált) kapcsolatot teremt az adott hely és a nemzeti identitás között. Ez szakmai
szempontból figyelemre méltó helyzet, hiszen az esetek többségében a lokális identitás
és a nemzeti identitás közti kapcsolat sokkal rejtettebben jön létre.

1.5.6. Identitásépítés és versenyképesség összefüggéséről
Az identitásépítési folyamatok felszíni szemlélete vagy bemutató jellegű leírása
nem ad választ arra, hogy egyik vagy másik térelem vagy kezdeményezés milyen
módon és milyen mértékben képezi részét a lokális identitás szerkezetnek. A
terepmunka azzal a tapasztalattal jár, hogy meg kell vizsgálni az identitás leltárba
felvehető térelemek, események tényleges társadalmi szerepét is. Természetesen lehet
azt mondani, hogy az éppen soros esemény a falu különlegesen fontos, központi
eseménye. Van példa azonban arra, hogy a szóbanforgó esemény látványosan lefut, a
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helyi közösség tagjai azonban nem, vagy csak alig azonosulnak vele. Ilyen esetekben
hiába a szervezés, az anyagi kiadás, a helyi közösség nem érzi magáénak az eseményt.
Ez a helyzet ma gyakran előfordul, hiszen a települések sok esetben egymást követve
szerveznek hasonló jellegű identitás erősítő akciókat, s ezek tartalmi elemeit,szervezési
és tálalási módját nem a helyi adottságokból és igényekből vezetik le, hanem a
szomszédok sikeres példáiból.
Az egészen bizonyosnak látszik, hogy a társadalmi támogatással (elfogadottsággal)
rendelkező helyi identitásszerkezet több síkon is növeli a település versenyképességét.
Növeli az ismertséget, a helyi közösség tagjai közti kooperációs szintet, támogatja a
helyi kezdeményezéseket. Mint ahogyan az is jellemző a vizsgált térségben, hogy a
település versenyképességének növekedése tovább erősíti a helyi identitást. Az
identitásépítés és a versenyképesség úgymond húzza egymást.

2. Fejlesztéspolitikai ajánlás térségi szereplők számára
A székelyföldi térségben végzett, a lokális identitás helyzetével, építésének
módozataival foglalkozó kutatási programunk többféle olyan szakmai konklúzióhoz
vezetett bennünket amelyek a térségi fejlesztéspolitikai munka szakmai tervezésében,
továbbá pedig konkrét fejlesztési programok kidolgozása és végrehajtása során
fölhasználhatók.
Szakmai javaslataink számára ösztönzést ad két térségi jellegű tényező. Mindenekelőtt az, hogy az utóbbi években többféle térségi léptékű kísérlet történt a fejlesztéspolitikai kérdések közös szakmai kezelésére. Ennek kiemelkedően pozitív példája a
Sikeres Székelyföld Fórumsorozat, amely eddigi öt nagyobb rendezvényével és
tematikus kiadványával sikeresen járult hozzá a székelyföldi fejlesztéspolitika szakmai
tematizációjához. Jelen kutatási eredményeinket is elsősorban e fórumsorozat számára
kívánjuk fölajánlani és javasoljuk a közös szakmai kerekasztal megszervezését 2011.
június hónap folyamán. Erre az alkalomra a lokális identitás problémaköréhez tartozó
témákat részletesebben is kidolgozzuk, ezúttal a kutatás kapcsán megfogalmazható
legfontosabb javaslatokat soroljuk fel.
A kutatási program fejlesztéspolitikai tanulságait egy másik térségi tényező is
támogatja. Nevezetesen a sokféle és nagyszámú helyi identitásépítési kezdeményezés,
amelyek nagyobbrészt kísérleti jellegűek ugyan, de ennek ellenére már eddig is sok
eredményt hoztak. Úgy ítéljük meg, hogy a lokális identitást erősítő különféle
kezdeményezések a székelyföldi térség egyik legfontosabb 1989 utáni társadalmi
folyamatának tekinthetők, és érdemes azzal a szakmai feladattal foglalkozni, hogy
miként lehet ezt a spontán módon beindult társadalmi folyamatot programszerűen
erősíteni.
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2.1.
Az előzetes kutatási tapasztalatok összegzése, valamint a tizenegy településen
végzett helyszíni terepmunka eredményei azt mutatják, hogy a lokális identitás
építésével kapcsolatos nagyszámú és sokféle kezdeményezés – az elért eredmények
ellenére – még mindig nagyon törékeny, véletlenszerű és személyfüggő folyamat.
Fejlesztéspolitikai szemszögből természetesen célszerűbb lenne a tudatosabb, a
stratégiai elvek mentén eltervezett folyamat, de erre minden bizonnyal még várni kell.
A jelen helyzetben az egyik leghasznosabb teendő egy átfogó, tartalmas tematizációs munka megtervezése és kivitelezése lehetne. Nagyon egyszerűen talán azt
lehetne mondani, hogy a lokális identitás mibenlétéről, társadalmi funkciójáról,
építésének módszertanáról sokat kellene beszélni, s természetesen ennek a beszédnek
szakszerűnek és hasznosíthatónak kell lennie. A tematizációs munkának hasznos
hordozója a nyilvános szakmai kerekasztal, a mediatizált szakmai műhely, az írott és
elektronikus médiákban sorozatban közzétett anyag. A lokális identitás fogalma és
szemléletmódja a térségi önkormányzati szereplők számára jószerivel ismeretlen.
Miközben helyi értelmiségiek, helyi hivatalvezetők, civil csoportosulások sokféle
eredményes identitásépítési munkát folytatnak, a megfelelő szemlélet és értelmezés
hiánya korlátozza ezeknek a kezdeményezéseknek a teljeskörű hasznosulását.
Ugyanakkor egy sor más jellegű, kézenfekvő identitáserősítő tevékenység a szakmai
ismeretek hiánya miatt számukra föl sem merül. A programszerűen megtervezett,
rendszeres térségi tematizációs munka egészen bizonyosan hozzájárulna a jelenlegi
identitásépítési munka tartalmi bővítéséhez.

2.2.
A szakmai tematizációt erősítené egy olyan kezdeményezés, amely – immár
szakmai nyelven – az eddigi sikeres gyakorlatokat térképezné fel, írná le és forgalmazná a térségi szereplők körében. Az identitásépítési kísérletek eredményei általában
ismertek, a tervezési, szervezési, kivitelezési folyamatok azonban nem, hiszen ezek
rendszerint az adott identitásépítési feladaton dolgozók tevékenységeként a munka
befejezése után feledésbe merülnek. Ezért olyan best practices gyűjteményre van
szükség amely nem csupán a konkrét identitásépítési munkák eredményeit veszik
számba és írják le, hanem az építési munka hátterét is. Ehhez szükséges az elvégzett
munkát rekonstruáló, elemző és bemutató szakmai leírás. A feltárt és bemutatott
esetek forgalmazhatók zárt körben, módszertani – képzési célokkal, illetve nyilvános
publikáció formájában, amely már az előbbi pontban jelzett térségi tematizációs
folyamat hasznos kiegészítése lehet.
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2.3.
A témával való foglalkozást, a szaktanácsadást, a projektkészítést hatékonyan
tudná segíteni egy megyei vagy regionális hatókörű módszertani bázis. Ez kialakítható
egyetemi jellegű szakmai platformon is. Itt szeretnénk jelezni, hogy a területi alapú
identitásépítési eljárások sok esetben hasonlítanak egymáshoz, a nemzeti léptékű, a
regionális léptékű és a lokális léptékű identitásépítési gyakorlatoknak sok közös szemléleti és módszertani jegye van. Az ilyen jellegű ismeretek a térségi egyetemeken több
tantárgy keretében megtalálhatók, következésképpen az egyetemi szakkönyvtárakban
már most elérhető az identitásépítési elméleteket, módszertanokat, technikákat bemutató anyag, csak nincsen ilyen téma szerint csoportosítva. Az ilyen jellegű anyagok
összegyűjtése, módszertani és alkalmazhatósági szempontok szerinti csoportosítása, a
térségi szakmai és intézményi szereplők számára való hozzáférés biztosítása nem
különösebben időigényes és nem költségigényes feladat. Természetesen, ha már van
egy ilyen „alapkönyvtár”, akkor kivitelezhető ennek az anyagnak a tudatos, programszerűen végzett bővítése, illetve a módszertani anyagok felhasználásával térségi
szolgáltatások kialakítása.

2.4.
Jelenleg nem készülnek olyan lokális léptékű támogatási programok, amelyek
kifejezetten a lokális identitás fejlesztését céloznák meg. Természetesen több olyan
program van, amely helyi kulturális események, ifjúsági vagy egyéb közösségi rendezvények szervezését támogatja, és ezek direkt vagy indirekt módon lokális identitásépítési funkciót is betöltenek. Hasznos megoldást jelentene az, ha ezekben a programokban a lokális identitásépítési szerep és/vagy feladat pontosan tematizálva célként,
tevékenységi elemként, illetve projekteredményként nevesítve is megjelenne.
Természetesen elképzelhető kifejezetten a lokális identitást erősítő támogatási
programok kidolgozása is, erre azonban kevés az esély, amíg az előzőekben jelzett
térségi szakmai tematizációs munka nem indul be. Megyei vagy regionális léptékben
többféle módon ösztönözni lehetne ilyen szakmai tervek elkészítését. Ma azonban
még a megyei intézmények szakmai tudásbázisában ez az ismeretanyag nem jelenik
meg, ezért egyetemi képzési hely vagy szakmai intézmény bevonásával lehetne rövid
távon ilyen jellegű kezdeményezést indítani.

2.5.
Tekintettel arra, hogy jelenleg a megyei önkormányzat a legerősebb térségi
szereplő (kapcsolatépítés, forrásbevonás, stratégiakészítés, stb.), célszerű lenne a
megyei önkormányzat(ok) számára olyan stratégia kidolgozása, amely tartalmazná a
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lokális identitást építő programok megyei szintű menedzsmentjét. Ez csak középtávon
képzelhető el, ennek okát (még pontosabban az ilyen kezdeményezés akadályát) az
előző pontban említettük: a megyei intézmények tudásbázisában nincsen jelen a lokális
identitásépítési ismeretanyag, illetve nem ismert ennek különlegesen értékes fejlesztéspolitikai funkciója.

2.6.
Hasznos előrelépést jelenthetne az, ha az önkormányzati szerepelők rendszeres
képzésébe valamilyen formában beleillesztenék a lokális identitás alapfogalmaival,
fejlesztéspolitikai hasznosításával kapcsolatos ismeretanyagot.

2.7.
A kulturális eseményeket és rendezvényeket támogató pályázatok körébe célszerű
fölvenni az olyan „gyűjtőmunka” projektalapú támogatását, amely egy-egy településen
Christopher Ray kultúragazdasági koncepciója alapján mérné fel a helyi adottságokat.
Ez azért jelentene előrelépést, mert az eddigi felmérések csak azokra a helyi értékekre
irányultak, amelyek a helyi közösség szemében már elfogadott. Ray viszont azt
javasolja, hogy föl kell leltározni azokat a helyi adottságokat is, amelyeket a helyi
közösség még tekint értéknek. Ilyen esetekben természetesen el kell indítani azt a
szakmai folyamatot, amelynek nyomán a helyi lakosság eljut a szóbanforgó helyi
adottságok helyi értékként való kezeléséhez.

Megjegyzés
A vizsgált térségben a regionális és lokális léptékű fejlesztés politikai folyamatok
meghatározó szereplői a megyei önkormányzati intézmények, illetve kisebb részben a
városi intézmények. Ezen intézmények fejlesztéspolitikai tudásában, illetve projekt
portfóliójában a lokális identitással direkt módon összefüggő komponensek (tudáselemek, stratégiai célkitűzések, gyakorlatok, stb.) nem szerepelnek, illetve ha igen,
akkor más címkék, más módszerek alatt/mögött, mintegy véletlenszerűen. Ez még az
egyre gyakrabban emlegetett település arculat, településmarketing esetében is így van,
amelyet az említett intézmények és programjaik majdnem kizárólag technikai-gazdasági folyamatként kezelnek, s nem társadalmi léptékű, közösségi jellegű identitáserősítési folyamatként. Mindehhez még hozzájárul az, hogy a térségben a fejlesztéspolitikai
gondolkodást és gyakorlatot perdöntően a technikai folyamatként kezelt infrastrukturális beruházások gyakorlata, illetve az ehhez kapcsolt erőteljes diszkurzív gyakorlat
uralja.
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Ebben a helyzetben – megítélésünk szerint – a lokális identitáshoz kapcsolódó
szemlélet és gyakorlat térségi fejlesztéspolitikai hasznosításában csak akkor lehet
programszerű kezdeményezésben reménykedni, ha az szakmai intézmények
szerepvállalásával történik.
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