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BE VE ZE TÉS

Az el múlt há rom év ti zed ha zai tár sa da lom ku ta tá sá ban egy re hang sú lyo sabb sze re -
pet kap a he lyi tár sa da lom, a lo ká lis iden ti tás, a he lyi kö zös sé gi fej lõ dés prob le m a ti ká -
ja. E nö vek võ ér dek lõ dés a téma ak tu a li tá sát tük rö zi – a te le pü lés és a he lyi kö zös sé gek 
ha zai új já szü le té se szer ve sen be le il lesz ke dik az egész vi lá gon meg fi gyel he tõ lo ka li zá -
ci ós fo lya mat ba.

Glo bá lis je len ség rõl lé vén szó, nem vizs gál hat juk ér vé nye sen a ha zai he lyi tár sa -
dal mak mû kö dé sét anél kül, hogy ne ér tel mez nénk a lo ka li zá ció vi lág mé re tû fo lya ma -
tát an nak tár sa dal mi ke re té ben, a glo bá lis vi lág rend szer ben. A lo ka li zá ció nem csu pán
a glo bá lis rend szer fo lyo má nya, nem is pusz tán lá za dás a globalizáció el len. A
lokalitás már pusz ta lé té vel, a fenn ma ra dá sá ért foly ta tott küz del mé vel vissza hat a glo -
bá lis rend szer re és mó do sít ja azt. Egy faj ta al ter na tív globalizáció lát szik meg va ló s ul ni 
az ál tal, hogy kü lön bö zõ cso por tok a vi lág kü lön bö zõ pont ja in sa ját he lyi ér de ke i kért
mun kál kod nak, va la mennyi re a globalizációs fo lya mat el le né ben, ugyan ak kor élve a
globalizáció nyúj tot ta sza bad ság gal, tech ni kai és kul tu rá lis le he tõ sé gek kel.

Je len ta nul mány fõ cél ja, hogy a pár hu za mo san zaj ló globalizációs és lo ka li zá ci ós
fo lya mat elem zé sé vel ér tel me zé si ke re tet nyújt son to váb bi ku ta tá som hoz, amely a h a -
zai kis vá ro si he lyi tár sa dal mak mû kö dé sét, az egyé nek és in téz mé nyek eb ben való sze -
re pét vizs gál ja.

Gon do lat me ne tem ben elõ ször rö vi den be mu ta tom a nap ja ink ra jel lem zõ glo bá lis
tár sa dal mi kör nye ze tet, kü lö nös te kin tet tel an nak a lokalitás szem pont já ból lé nye g es vo -
ná sa i ra. Ezt kö ve tõ en meg vizs gá lom a lo ka li zá ci ót mint a glo bá lis tár sa da lom sa já tos je -
len sé gét, majd rö vid össze fog la lót adok a lokalitás eu ró pai tör té nel mi ha gyo má nya i r ól.
A ta nul mány má so dik fe lé ben a téma szak iro dal ma és sa ját em pi ri kus he lyi tár sa da lom -
vizs gá la tom alap ján rész le te sen elem zem a lo ka li zá ció és a he lyi iden ti tás je len sé gét.

A TÖR TÉ NE LEM VÉGE?

Az el múlt év ti ze dek ben az an gol szász or szá gok kul tú rá ja az egész vi lá gon do mi -
náns, ter jesz ke dõ hely zet be ke rült. Egye sek sze rint ez a vi lág vég le ges egy sé ge sü lé sé -
hez, a ko ráb bi konf lik tu sok, há bo rúk vé gé hez, az örök vi lág bé ke ki ala ku lá sá hoz ve zet. 
Eb ben az ér te lem ben ír Fukuyama a tör té ne lem vé gé rõl, ami ter mé sze te sen nem a tel -
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jes moz du lat lan sá got, ha nem a tör té ne lem mel sok szor azo no sí tott po li ti ka- és dip l o -
má cia tör té net meg szû né sét, a kul tu rá li san és po li ti ka i lag egy sé ges vi lág ki ala ku lá sát
je len ti (Fukuyama 1994).

Az egy sé ge sü lõ vi lág kul tú rá ja nagy já ból azo nos a 20. szá zad má so dik fe lé ben az
an gol szász or szá gok ban ki ala kult kul tu rá lis min tá val, amely nap ja ink ban az egész vi -
lá gon el ter je dõ ben van. E min tá ban és a mö göt te álló tech ni kai fej lõ dés ben gyö ke re zik 
a globalizáció né hány fõ is mér ve: az érin tett egyé nek és te rü le tek szá má ra le csök ken -
nek a ko ráb ban át hi dal ha tat lan föld raj zi tá vol sá gok, fel gyor sul az élet és fe lü le t e seb bé
vál nak az em be ri kap cso la tok, így az egyén ko ráb ban so ha sem lá tott cse lek vé si, élet -
ve ze té si és hely vál toz ta tá si sza bad ság gal ren del ke zik. Meg je len nek és tért hó dí t a nak a 
nem zet ál la mok szint je fö lött álló szer ve ze tek (pl. mul ti na ci o ná lis cé gek), prob lé mák
(pl. drog ke res ke de lem), ese mé nyek (pl. lab da rú gó vi lág baj nok ság), kö zös sé gek (pl.
pop kul tú ra) és struk tú rák (pl. ban kok) (Sza bó 2004).

Az em be rek egy ré szé nek fel sza ba du lá sá val és vi lág pol gár rá vá lá sá val egyi de jû leg 
ugyan ak kor az egész vi lá gon az élet for ma egy sé ge sü lé sé nek, tö me ge se dés nek és szab -
vá nyo so dás nak le he tünk ta núi. A mind homogénabbá váló tö me gek egy re erõ sebb
füg gõ ség be ke rül nek az új élet for má ban nél kü löz he tet len tár gyak tól és tech ni kai hát -
tér tõl. Ra di ká li san meg vál toz nak az em be ri idõ fel hasz ná lás min tái, a globalizáció köz -
pon ti te rü le te in ún. non stop-tár sa dal mak (Bo csi 2005) ala kul nak ki.

Mint min den nagy tör té nel mi fo lya mat, a globalizáció sem ér vé nye sül egyen le te -
sen az egész vi lá gon. Köz pon ti te rü le te a vi lág leg fõbb ter me lõ és fo gyasz tó te rü le te i re 
– Ke let-Ázsi á ra ill. az an gol szász or szá gok ra és Eu ró pá ra – ter jed ki. Az ezen kí vül esõ 
te rü le tek globalizáltsági foka erõ sen vál to zó, s bár va la mi lyen szin ten a vi lág min den
pont ja be van kap csol va a glo bá lis rend szer be, ez csu pán gaz da sá gi és kör nye ze ti vi -
szo nya ik ra gya ko rol ko mo lyabb (e pe ri fé ri kus te rü le te ken el sõ sor ban ne ga tív) ha tást,
de ke vés bé be fo lyá sol ja a tár sa da lom élet mód ját és kul tú rá ját. E te rü le tek egy ré sze
(min de nek elõtt Fe ke te-Af ri ka és a poszt szov jet Kö zép-Ázsia) nap ja ink ban rend kí vül
sú lyos tár sa dal mi vál sá got él át, mely aka dá lyoz za mind a tra di ci o ná lis élet for ma nor -
má lis mû kö dé sét, mind a mo dern globalizált élet mód ki ala ku lá sát.

GLOBALIZÁCIÓ ÉS LOKALITÁS

A je len vi lág ál la pot meg íté lé se rend kí vül sok szí nû. A kér dés rõl fo lyó dis kur zus -
ban meg ta lál ha tó min den fé le vé le ke dés az op ti mis ta, a globalizációt fel té tel nél kül
igen lõ ál lás pont tól egé szen a szkep ti kus, az em be ri ség pusz tu lá sát jö ven dö lõ for ga tó -
köny ve kig. Az egyik vég let, ne vez zük így, a fukuyamai ol va sat sze rint a globalizáció,
min den ne ga tív ha tá sa el le né re az em be ri fej lõ dés új, ma ga sabb ál lo má sát je len ti, mely 
le he tõ vé te szi az em be rek, né pek és kul tú rák min den ed di gi nél szo ro sabb együtt mû kö -
dé sét. Ez ál tal ha tal mas erõ és tu dás hal mo zó dik fel, amely el mé le ti leg a vi lág leg fél re -
e sõbb pont ján is hoz zá fér he tõ bár ki szá má ra. Adott te hát a le he tõ sé ge egy olyan
vi lág nak, amely ben min den em ber jobb mi nõ sé gû éle tet él het. A má sik vég let, ne vez -
zük orwelli ol va satnak, az em ber éle té ért, kör nye ze té ért és kul tú rá já ért ag gód va em -
ber te len antiutópiát vá zol fel a globalizáció ká ros, pusz tí tó ha tá sa i ról. Az aláb bi ak b an
meg kí sér lem mind két vég let tõl tá vol sá got tart va le ír ni a globalizációnak azo kat a jel -
lem zõ it, me lyek a lokalitás szem pont já ból a leg na gyobb je len tõ ség gel bír nak.
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A globalizáció az em be ri tár sa da lom me rõ ben új je len sé ge, amely ben még egyet -
len ge ne rá ció sem élte le tel jes éle tét. Konk rét tör té nel mi ta pasz ta lat hi á nyá ban kér dé -
ses te hát, hogy med dig tart ha tó fenn a vi lág je len le gi tár sa dal mi, gaz da sá gi és po li ti kai
be ren dez ke dé se. A rend szer óri á si ere je, szer ve zett sé ge és bo nyo lult ön vé del mi me -
cha niz mu sai el le né re az em be ri ség ál lan dó glo bá lis fe nye ge tett ség ben él. En nek egyik
leg lát vá nyo sabb jele a kör nye zet rom bo lás.

A globalizáció so rán fo lya ma to san gyen gül a gaz da sá gi aktorok hely hez kö tött sé -
ge, ez ál tal meg sza ba dul nak bi zo nyos mo rá lis fé kek tõl, mint ami lyen a te lep hely ük
kör nye ze té vel szem be ni fe le lõs ség. Míg a vi lág ki seb bik ré szé nek anya gi bõ sé ge
olyan kör nye ze ti ká ro kat okoz, ame lyek bõl az egész vi lág egyen le te sen ré sze sül, ad -
dig a sze gény ség okoz ta kör nye ze ti károk (pl. el avult, fo ko zot tan szennye zõ tech ni kai
be ren de zé sek) csak lo ká li san ér vé nye sül nek, így a vi lág sze gé nyeb bik ré szén a két f aj -
ta kár oko zás ha tá sa összeg zõ dik. Az el múlt né hány év ti zed so rán ko ráb ban so ha sem
lá tott kör nye zet pusz tí tás kö vet ke zett be, amely az öko ló gi ai ku ta tá sok ered mé nyei
sze rint mára vissza for dít ha tat la nul át ala kí tot ta a föl di élet fel tét ele it (ld. pl. Keyfitz
2003).

A globalizáció tár sa dal mi koc ká za tai leg alább ak ko ra je len tõ sé gû ek, mint a kör -
nye ze ti ek. Az el múlt év ti ze dek so rán fo lya ma to san nõtt a leg gaz da gab bak és a leg sze -
gé nyeb bek kö zöt ti sza ka dék, úgy a nem ze ti tár sa dal ma kon be lül, mint az egyes
vi lág ré szek, ál la mok kö zött. A néha már fö lös mennyi ség ben elõ ál lí tott ja vak je len tõs
ré szét az em be ri szük ség le tek he lyett gyor san avu ló fo gyasz tá si ja vak elõ ál lí tá sá ra és
el té koz lás ra ill. fegy ver ke zés re és a ha ta lom to váb bi kon cent rá lá sá ra for dít juk.
(Mumford 1985: 515) A globalizált kul tú rá ban a sze mé lyes, köz vet le nül ta pasz talt va -
ló ság gal szem ben fel ér té ke lõ dik a konst ru ált, ér tel me zett, ide a li zált fo gyasz tói va ló -
ság. A vi lág e dehumanizációja ter mé sze te sen nem hagy ja nyom nél kül la kói
sze mé lyi sé gét sem – az em be rek je len tõs ré szé bõl szo ron gást, be zár kó zást és a tö meg -
kom mu ni ká ci ós csa tor ná kon át nép sze rû sí tett „nagy sze rû és hi te les” élet mód utá ni re -
mény te len vá gya ko zást vált ki.

Mi köz ben a fi zi kai va ló sá got a tö me gek szá má ra lát ha tat lan, meg ne vez he tet len
erõk irá nyít ják, meg je le nik a min de nütt ott hon lévõ, sza ba don uta zó és a tech ni kai vív -
má nyok elõ nye i bõl kor lát la nul ré sze sü lõ glo bá lis elit: a dip lo ma ták, a köz tiszt vi se lõk
és a me ne dzse rek ún. davosi kul tú rá ja (Huntington 1999: 83). Robertson glokalizációs 
el mé le te sze rint (Bauman 2002: 111–115) az elit moz gé kony sá gá val és a tér le ér té ke -
lõ dé sé vel egyi de jû leg tör té nik a sze gé nyek rög höz kö té se, be zá rá sa a le ér té ke lõ dött
tér be, mi ál tal ha tal mas ra duz zad a po li ti kai, kul tu rá lis és köz éle ti név te le nek szá ma.
Szé les tö me gek ide ge ned nek el a köz ügyek tõl, mert nem lát nak esélyt vagy igé nyük
sin csen ér de ke ik ér vé nye sí té sé re. Tu do má sul ve szik a min den ko ri kö rül mé nye ket, és
azok nak meg fe le lõ en foly tat ják éle tü ket.

A fé le lem és te he tet len ség ér zé se kon for miz mus hoz, az egyén sza bad sá gá nak ön -
kén tes fel adá sá hoz ve zet. A köz vé le mény haj la mos szank ci o nál ni bár mi lyen egyé ni
el té rést a tö meg kom mu ni ká ció ál tal hir de tett vi lág kép tõl és élet for má tól. Mind ez to -
vább erõ sí ti az ural ko dó kul tú ra to tá lis be fo lyá sát a tö me gek fe lett.

A globalizáció ne ga tív ha tá sai vi lág szer te sok fé le el len irá nyú fo lya ma tot, tö rek -
vést vál ta nak ki. Ezek egyi ke a lo ka li zá ció, mely ál ta lá nos ság ban min den fé le lokalitás
(táj, tér ség, ré gió stb.), de el sõ sor ban a te le pü lés fel ér té ke lõ dé sét je len ti. A lo ka li zá ció
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gyúj tó pont jai azok az egyé nek, he lyi kö zös sé gek, me lyek ér té ket tu laj do ní ta nak la k ó -
hely ük nek, a he lyi sa já tos sá gok nak és ha gyo má nyok nak.

A globalizáció né hány ve le já ró ja, el sõ sor ban az in for má ci ós tech no ló gi ák fej lett -
sé ge, az alap ve tõ em be ri jo gok ál ta lá nos el fo ga dott sá ga és a nem zet ál la mok szu ve re -
ni tá sá nak csök ke né se ide á lis kö rül mé nye ket te remt a he lyi ér de kek, tö rek vé sek
ar ti ku lá ló dá sá hoz, tu da to so dá sá hoz és a kö zös sé gi cse lek vés hez. A lo ka li zá ció egyik
fõ jel lem zõ je az, hogy a glo bá lis fo lya ma tok kal sok eset ben el len té tes irá nyú he lyi tö -
rek vé sek nagy mér ték ben a globalizáció kí nál ta le he tõ sé gek ki hasz ná lá sa ré vén va ló -
sul nak meg.

A lo ka li zá ció mag te rü le té nek Nyu gat-Eu ró pát és az an gol szász or szá go kat te kint -
het jük, mert itt az anya gi ja vak és a sza bad idõ vi szony la gos bõ sé ge va la mint a
globalizáció elõ re ha la dott vol ta igen ked ve zõ ta lajt nyújt a lokalitás meg erõ sö dé sé nek. 
A fen ti kö rül mé nyek ha tá sát to vább erõ sí ti a vi lág nak e ré szén a he lyi au to nó mi ák erõs
tör té nel mi ha gyo má nya, mely nek gyö ke rei az eu ró pai ókor ba és ko ra-kö zép kor ba
nyúl nak vissza. Mi vel e ha gyo mányt a mai lo ka li zá ció elõz mé nyé nek te kin tem, ezért a 
kö vet ke zõ fe je zet ben rö vi den össze fog la lom a lokalitás eu ró pai tör té ne tét.

A LOKALITÁS TÖR TÉ NEL MI HA GYO MÁ NYA EU RÓ PÁ BAN

A lokalitás az em be ri élet ter mé sze tes je len sé ge. Az em ber ér tel me zi, rend sze re zi,
el ne ve zi, igyek szik lak ha tó vá for mál ni min den na pi éle té nek hely szí ne it. E te vé keny -
sé ge so rán a sze mély te len és ka o ti kus kül vi lág ból lét re hoz za a ren de zett és struk t u rált
te ret.1 Az em be ri tár sa da lom elsõ te le pü lés for má ja a köz ség, az együtt mû kö dõ szom -
széd ság hu ma ni zált, az is me ret len és struk tu rá lat lan va don ból ki ha sí tott la kó he l ye.
Tocqueville a spon tán mó don ki ala kult és nagy mér ték ben ön igaz ga tó ame ri kai
telepesközségek lát tán arra a kö vet kez te tés re jut, hogy a köz ség az em be ri tár sa da lom
ter mé sze tes lét for má ja, Is ten al ko tá sa (Tocqueville 1983: 48). A lokalitás meg ha tá ro -
zó ele mei a kü lön bö zõ ko rok ban és kul tú rák ban a ro kon ság, a há zas ság, a ma gán kö -
zös sé gi élet, az üz le ti há ló zat és a hi va ta los köz élet. Az egyén ezek alap ján ér zé ke l i
hely ze tét és iga zo dik el la kó hely ének kö zös sé gé ben.

A he lyi kö zös sé gek fon tos jel lem zõ je, hogy a leg több eset ben nem füg get len en ti -
tá sok, ha nem va la mely na gyobb po li ti kai egy ség szer ves, alá ren delt ré szei. Ilyen ér te -
lem ben ál la pít ja meg A.Ger gely, hogy min den lokalitás alap ve tõ en hát rá nyos
hely ze tû, nem tart ja ke zé ben sa ját lét fel tét ele it. (A.Ger gely 1993: 18) Ál lam és
lokalitás vi szo nyá nak egyik leg fon to sabb sa já tos sá ga va ló ban a lokalitás alá ren delt ál -
la po ta, de a kü lön bö zõ kul tú rák ban ki ala kult lokalitások min dig egy ki csit töb bet je -
len tet tek alatt va lók pusz ta cso port já nál.

Az an tik és ke resz tény ala po kon ki ala kult nyu ga ti kul tú ra sa já tos vo ná sa a he lyi au -
to nó mi ák gon do la ta és gya kor la ta. A hely hez tar to zás a kö zép kor ban már iga zi ki vált -
sá got, az ál lam töb bi alatt va ló já tól való meg kü lön böz te tést je lent he tett. A kö zép k o ri
nyu ga ti vá ros kö zös sé gi au to nó mi át szer zett az ál lam ha ta lom mal szem ben. A vá ros -
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hoz való tar to zás kü lön le ges ma gán jo gi ál la po tot, a makrotársadalomhoz való vi szo -
nyu lás spe ci á lis mód ját biz to sí tot ta az egyén nek.

A ki vált sá gos vá ro sok és te rü le tek vi rág ko ra Eu ró pá ban a kö zép kor vé gé ig tar tott .
Et tõl kezd ve a he lyi sza bad sá gok egy re erõ seb ben konf ron tá lód tak a fel emel ke dõ,
köz pon to sí tó nem zet ál la mok kal, me lyek köz vet len, be avat ko zó vi szony ra tö re ked tek
min den egyes alatt va ló juk kal szem ben. Tö rek vé sük si ke re meg gyen gí tet te az ad dig
vi szony lag au to nóm he lyi tár sa dal ma kat, me lyek ko ráb ban csak ve ze tõ ik sze mé lyén
ke resz tül kap cso lód tak a ma ga sabb ha ta lom hoz. A ter ve zõ és adóz ta tó, ho mo gén és át -
lát ha tó tér ki ala kí tá sá ra tö rek võ új ko ri ál lam va ló sá gos há bo rút ví vott alatt va lói el len a 
tér új ra ren de zé sé ért (Bauman 2002: 56). A nem zet ál lam meg erõ sö dé sé vel pár hu za -
mo san az ipa ri for ra da lom, a pi a ci rend szer és az ur ba ni zá ció is to vább csök ken tet t e a
ki sebb lo ká lis egy sé gek je len tõ sé gét.

A 20. szá zad kö ze pén új esz me, a regionalizmus je lent meg az eu ró pai po li ti kai pa -
let tán. Év szá zad ok kal ko ráb ban fe le dés be me rült né pek, nyel vek, föld raj zi ne vek éled -
tek fel és kö ve tel ték az õket meg il le tõ kul tu rá lis és po li ti kai ön ren del ke zést. Bourdieu
sze rint a regionalizmus, a re gi o ná lis iden ti tás a tár sa da lom vá la sza a ha ta lom ál la mi
kon cent rá ci ó já ra. A tár sa da lom az új, re gi o ná lis iden ti tás sal pó tol ja az ál lam ál tal ki sa -
já tí tott anya gi és szim bo li kus tõ két. Meg fi gye lé se sze rint Fran cia or szág ban azo kon a
vi dé ke ken ala kult ki a leg erõ sebb re gi o ná lis ön tu dat, ame lye ket táj nyelv ük, szo ká sa ik
vagy gaz da sá gi hely ze tük mi att a több sé gi tár sa da lom ne vet sé ges nek bé lyeg zett vagy
el uta sí tott. A stigmatizált kö zös ség ön vé del me vagy asszi mi lá ci ó ban, vagy a meg bé -
lyeg zett tu laj don ság fel ér té ke lé sé ben, a re gi o ná lis iden ti tás ki ala ku lá sá ban nyil vá nult
meg. A ré gi ók ön rep re zen tá ci ó já ban nagy sze re pe volt az ide o ló gu sok nak. Az ál tal,
hogy egy új, ad dig is me ret len föld raj zi egy ség el ne ve zé se tar tó san és gyak ran fel buk -
kant a mé di á ban és a tu do má nyos élet ben, elõbb-utóbb be épült a köz gon dol ko dás ba,
egyes tár sa dal mi cso por tok el kezd tek azo no sul ni vele és ki áll ni cél ja i ért. Ugyan így
ka rol hat fel egy va la mely el szi ge telt lokalitásban szü le tett re gi o ná lis gon do la tot a mé -
dia vagy a tu do mány, el ter jeszt vén azt a köz vé le mény ben (Bourdieu 1985).

A regionalizációs tö rek vé sek kö vet kez té ben ki ala kult a re gi o ná lis ál lam esz mé je,
mely mára az eu ró pai po li ti kai gon dol ko dás egyik sar ka la tos pont já vá vált. Enyedi
sze rint a ré gió igaz ga tá si szint je egy faj ta gá tat al kot, vé del met nyújt a lokalitásnak az -
ál tal, hogy tom pít ja az ál lam kor lát lan el nyo mó ha tal mát (Enyedi 1991).

A ré gi ók új já szü le té se mel lett az 1970-es évek tõl meg fi gyel he tõ a he lyi tár sa dal -
mak át po li ti zá ló dá sa, mely ben az új, lo ká lis iden ti tás tu dat ki ala ku lá sát ér het j ük tet ten.
A lo ka li zá ció po li ti kai kö vet kez mé nye az au to nóm, re gi o ná li san szer ve zõ dõ kö z ös sé -
gek igé nye az ér dek ér vé nye sí tés re, a de mok rá cia mû köd te té sé ben való in ten zív rész -
vé tel re. Az egyén és tár sa da lom, mik ro- és mak ro szint kö zöt ti köz ve tí tõ funk ció a
ré gi ó nál is job ban jel lem zõ a lokalitásra: a te le pü lés re, a te le pü lés rész re és a kis táj ra.

LO KA LI ZÁ CIÓ

A lokalitás fel ér té ke lõ dé se ko ránt sem csu pán Eu ró pá ra jel lem zõ. A vi lág leg kü lön -
bö zõbb tá ja in je len nek meg mar káns, he lyi ér de ke i kért sík ra szál ló te le pü lé si, tér sé gi
iden ti tá sok – a lo ka li zá ció glo bá lis je len ség gé vált. En nek leg fõbb oka az, hogy a
globalizáció ered mé nye kép pen a nem zet ál lam ve szít szu ve re ni tá sá ból, nem ké pes a
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tár sa dal mat érin tõ prob lé mák meg ol dá sá ra. Az ál la mon kí vü li vagy ál la mok fe let ti ér -
de kek nek ki szol gál ta tott he lyi tár sa dal mak arra kény sze rül nek, hogy ma guk véd jék
meg a he lyi ér de ke ket.

Bár az egyes lokalitások ele nyé szõ ki sebb sé get je len te nek a makrotársadalomhoz
ké pest, tö rek vé se ik még is egy re na gyobb súlyt kap nak a nem ze ti po li ti kák ban. Mára
ugyan is szá mos nem ze ti tár sa da lom ele mi igé nyé vé vált a he lyi tár sa dal mak tö rek vé s e
a hu ma ni zált kör nye zet meg õr zé sé re, a he lyi iden ti tás erõ sí té sé re, egy ész sze rûbb kör -
nye ze ti gaz dál ko dás ra. A lo ka li zá ció glo bá lis fo lya ma tá ban a lokalitás mind az ál l am -
mal, mind a glo bá lis ha tal mi rend szer rel konf ron tá ló dik. Le kell azon ban szö gez nünk,
hogy a lokalitás nem lé tez het ál lam nél kül, a globalizáció pe dig min den va ló szí nû ség
sze rint ép pen az elõ fel té te le a 20. szá zad má so dik fe lé ben út já ra in dult lo ka li zá ci ós fo -
lya mat nak.

A he lyi au to nó mia és az egyé ni funk ció vál la lás leg fon to sabb fó ru mai nap ja ink ban
már nem egy ér tel mû en a hi va ta los kép vi se le ti szer vek, ha nem egy re in kább a he lyi tár -
sa da lom spon tán szer ve zõ dé sei – a he lyi kö zös sé gek, cso por to su lá sok ill. az ezek bõl
in téz mé nye sü lõ ci vil szer ve ze tek. A ci vil szer ve ze tek egy ré sze ki fe je zet ten a jogi ke -
re tet biz to sít ja a he lyi tár sa da lom ér dek ér vé nye sí té sé hez – az azt el vi leg kép vi se lõ, ám
sok eset ben in kább a fel sõbb ha ta lom nak vagy más he lyi ér dek cso por tok nak el kö te le -
zett for má lis ön kor mány zat he lyett.

A vi lág mé re tû lo ka li zá ci ós fo lya mat nak mára sa já tos, al ter na tív globalizációt hir -
de tõ ide o ló gi á ja ala kult ki, mely nek lé nye ge rö vi den össze fog lal va a kö vet ke zõ: A
globalizáció so rán a lokalitás ha gyo má nyos alá ve tett sé ge nem szû nik meg, csak át ala -
kul. A lokalitás ko ráb ban zárt en ti tás volt, mely ál la mok és transz cen dens val lá sok
ural ma alatt ál lott. Ezt az alá ve tést nap ja ink ra gaz da sá gi és szel le mi-tu da ti gyar ma to sí -
tás vál tot ta fel. Még a leg fél re e sõbb lokalitások el szi ge telt sé ge is meg szû nik, a he l yi
tár sa da lom pe dig tu da tá ra éb red, hogy la kó he lye el ve szí tet te ha gyo má nyos, zárt egye -
di sé gét. Mi vel a régi, el szi ge telt lokalitást már nem le het vissza hoz ni, a he lyi ek nek
nincs más vá lasz tá suk, mint hogy meg ta lál ják és ki tel je sít sék új, nyi tott lokalitásuk
egye di sé gét. E tö rek vé sük ben a vi lág kü lön bö zõ te rü le te in fek võ lokalitások egy más
po ten ci á lis szö vet sé ge se i vé vál nak, glo bá lis szin ten meg fo gal ma zód nak bi zo nyos kö -
zös ér té kek, s vé gül az egész vi lá gon ki ala kul a lokalitásoknak va la mi fé le transz cen -
dens egy ség tu da ta. Ez ál tal le he tõ ség nyí lik a he lyi tár sa dal mak glo bá lis
sza bad ság harc ára a cso por tos és sze mé lyes funk ci ók, dön té si kom pe ten ci ák meg szer -
zé sé ért (Var ga 2000).

A kö zel jö võ ben min den bi zonnyal ki fog de rül ni, hogy a glo bá lis lo ka li zá ci ó nak e
prog ram ja utó pia-e vagy va ló sá gos al ter na tí va. Annyi azon ban bi zo nyos, hogy az új já -
szü le tõ, ha gyo má nya i kért és par ti ku lá ris ér de ke i kért szót eme lõ lokalitások sa já t os
szín folt ját ké pe zik a je len ko ri glo ba li tás nak.

LO KÁ LIS IDEN TI TÁS

A ta nul mány hát ra le võ ré szé ben a lo ká lis iden ti tás kü lön bö zõ for má it tár gya lom,
össze vet ve a téma szak iro dal mát em pi ri kus he lyi tár sa da lom vizs gá la tom ed di gi ered -
mé nye i vel. E ku ta tást 2005 nya rá tól foly ta tom Hód me zõ vá sár he lyen, cé lom a vá ros -
ban mû kö dõ két fõ is ko lai kép zés (a Sze ge di Tu do mány egye tem Me zõ gaz da sá gi
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Fõ is ko lai Kara és a Szol no ki Fõ is ko la 2005 szep tem be ré ben el in dult ki he lye zett ta go -
za ta) he lyi tár sa da lom for má ló ha tá sá nak vizs gá la ta. A ku ta tás fo lya mat ban lévõ elsõ
sza ka szá nak cél ja a vá ros tör té ne té nek (el sõ sor ban az el múlt két év ti zed ese mé nye i -
nek) és tár sa dal má nak meg is me ré se. Mi vel mikrotársadalmi fo lya ma tok meg ér tõ igé -
nyû vizs gá la tá ról van szó, ezért a ku ta tás al kal ma zott mód sze rei el sõ sor ban
kva li ta tí vak – élet út in ter júk, te ma ti kus in ter júk2 és írott hely tör té ne ti for rá sok elem zé -
se –, me lye ket ki egé szít a ren del ke zés re álló sta tisz ti kai ada tok ér tel me zé se.

A Hód me zõ vá sár hely tár sa dal má ról alább kö zölt gon do la tok ku ta tá som kez de ti ta -
pasz ta la tai, in kább te kin ten dõk a ku ta tó elsõ be nyo má sá nak, mint egy em pi ri kus vizs -
gá lat meg ala po zott ered mé nyé nek. Köz lé sük kel a fõ cé lom az, hogy il luszt rál jam
ve lük a lo ká lis iden ti tás ról szó ló el mé le ti fej te ge té se met, fel tár va az érint ke z é si pon to -
kat a vi lág mé re tû lo ka li zá ci ós fo lya mat el mé le ti ér tel me zé se és egy ha zai he lyi tár sa -
da lom va ló sá ga kö zött. A vá ros ról kö zölt gon do la tok köz vet len for rá sai hat
élet út in ter jú, tíz te ma ti kus in ter jú, egy váz la tos hely tör té ne ti fel dol go zás és a te rep ku -
ta tás nap ló ja.

Mint már fen tebb meg ál la pí tot tam, min den em be ri tár sa da lom ter mé sze tes je len sé -
ge a he lyi kö zös sé gek alá ren delt hely ze te a makrotársadalomhoz ké pest. A lokalitás
au to nó mia tö rek vé sé nek leg fon to sabb cél ja az alá ve tés sel szem be ni ön vé de lem, az ön -
fenn tar tás ért foly ta tott küz de lem. A vi lág ha tal mi rend szert le gi ti má ló de mok ra ti kus
ide o ló gia ugyan is – leg alább is a vi lág gaz da sá gi lag nem tel je sen ki szol gál ta tott r é sze -
in – le he tõ sé get nyújt va la mi lyen szin tû he lyi ön ren del ke zés re. A lokalitás, ha ko moly
küz de lem árán is, de po ten ci á li san ké pes meg vé de ni ér té ke it és ha gyo má nya it a glo bá -
lis tö meg kul tú ra el le né ben. Hogy va la mely konk rét lokalitás ké pes-e erre a gya kor lat -
ban, az el sõ sor ban a la kó in mú lik. A mo dern, nyi tott lokalitásban csak a la ko sok egy
ré szé nek van he lyi ön tu da ta. Õket – akik a vol ta kép pe ni he lyi tár sa dal mat al kot ják –
ne ve zi A. Ger gely ci vil tár sa dal mi ön tu dat tal élõ la kó pol gá roknak (A.Ger gely 1993:
48).3 Az egyes te le pü lé sek he lyi tár sa dal mát te hát e la kó pol gár ság szám ará nya, ak ti vi -
tá sa és a la kos ság töb bi ré sze felé irá nyu ló kom mu ni ká ci ó já nak ered mé nyes sé ge ha tá -
roz za meg.

Hód me zõ vá sár hely ese té ben ed di gi vizs gá ló dá sa im egy be hang zot tak a fen ti ál lí -
tás sal – in ter jú ala nya im kö zött mar kán san el kü lö nült az ak tív la kó pol gá rok és a
passzív la kos ság cso port ja. Elõb bi ek jel lem zõ hoz zá ál lá sa a vá ros ról al ko tott kri t i kus,
de alap ve tõ en po zi tív kép ill. az erõs, cse lek võ lo kál pat ri o tiz mus. Ed di gi, or szág szer te
gyûj tött ta pasz ta la ta im sze rint sa já to san vá sár he lyi je len ség a la kos ság passzív ré szé -
nek hoz zá ál lá sa – az e cso port ba so rol ha tó öt in ter jú alany mind egyi ke, bár nem ér dek -
lõ dik a he lyi ügyek iránt, még is alap já ban véve elé ge dett a vá ros ban zaj ló
ese mé nyek kel. Igény lik és igény be ve szik a he lyi tár sa da lom kez de mé nye zé sei nyo -
mán szü le tõ le he tõ sé ge ket (pl. vá ros ré szi na pok, új ját szó tér), és ked ve zõ en íté lik meg
az ezek meg va ló sí tá sán mun kál ko dó föl di je i ket. Ta pasz ta la tom sze rint az ak tív pol gá -
rok Vá sár he lyen a passzív la kos ság ré szé rõl vi szony lag ki csi el len ál lás sal ta lál ják
szem ben ma gu kat, ha va la mi lyen he lyi ér de ket kí ván nak ér vé nye sí te ni. Ezt a töb bi in -
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ter jú alany is alá tá masz tot ta – töb ben em lí tet ték ugyan a több ség passzi vi tá sát va la -
mely kez de mé nye zés sel kap cso lat ban, de egy szer sem pa nasz kod tak a la kos ság
bi zal mat lan sá gá ra vagy el len sé ges ér zü le té re, ami vi szont szá mos ha zai te le pü lé sen
aka dá lyoz za a he lyi cse lek vést (Vercseg 1999).

E sa já tos vá sár he lyi jel leg fel té te le zé sem sze rint a vá ros tár sa dal má nak régi, a m e -
zõ vá ro si kor ban ki ala kult szer ke ze té ben gyö ke re zik. Ko ra be li for rá sok sze rint Vá sár -
he lyen a 19. szá zad ra erõs paternalisztikus vi szony ala kult ki a zöm mel kis bir to kos
gaz dák és a ve lük nagy já ból egyen lõ szá mú föld nél kü li nap szá mo sok kö zött. (Szen ti
2003a: 49) A vá sár he lyi ek egyik jel leg ze tes tu laj don sá ga a vá ros múlt já hoz való vi -
szony lag erõs kö tõ dés, me lyet egy év ti ze dek óta a vá ros ban élõ nép rajz ku ta tó így fo -
gal ma zott meg:

„Azt ta pasz tal tam, hogy az itt élõ em be rek [...] sok kal job ban kö tõd nek múlt juk hoz
mint az or szág más tá ja in élõk. A vá sár he lyi em ber szí ve sen be szél a múlt já ról. Meg -
ha tó, hogy az ol va só kö rök ben ren de zett kis ki ál lí tá so kon, mennyi re ra gasz kod nak a
múlt juk hoz kap cso ló dó tár gyi em lé kek hez.” (Mór ász 1993)

Ez az erõs múlt-tu dat arra en ged kö vet kez tet ni, hogy a köl csö nö sen hasz nos
együtt mû kö dés nek fent le írt be ideg zõ dé se le het az egyik ma gya rá za ta a la kos ság
passzív ré szé rõl ta pasz tal ha tó, vi szony lag ked ve zõ hoz zá ál lás nak a he lyi kez de mé -
nye zé sek hez.

Ész re ve he tõ e paternalisztikus jel leg a vá sár he lyi ci vil szfé rá ban is. A leg több ci vil
szer ve zet ugyan is kul tu rá lis cél za tú, s va la mely vá rosszer te is mert, ma gas presz tí z sû
ér tel mi sé gi – vagy az ol va só kö rök ese té ben az adott vá ros rész tõs gyö ke res, meg be -
csült la kó ja – irá nyí tá sa alatt áll.

A lo ká lis iden ti tás egy szer re de fen zív és of fen zív jel le gû. De fen zív, amennyi ben
vég sõ cél ja a la kó hely vé del me a kül sõ gaz da sá gi és kul tu rá lis be fo lyás tól, ugyan a k kor 
of fen zív, mert ezt a célt rész ben a lokalitásnál ma ga sabb ha tal mi szin tek, rész ben pe -
dig a he lyi la kos ság je len tõs cso port ja i val, sok szor for má lis ön kor mány za ti struk t ú rá i -
val szem ben akar ja el ér ni. Vá sár hely ese té ben a he lyi tö rek vé sek ke rék kö tõi
nap ja ink ban a leg több ször kül sõ té nye zõk – az ál ta lá nos gaz da sá gi hely zet ill. az ál -
lam ha ta lom el len irá nyú tö rek vé sei (ld. pl. a 47. sz. fõút négy sá vo sí tá sá nak évek óta
hú zó dó ügyét – www.promenad.hu).

Em lí tés re mél tó a vá ros ve ze tés po zi tív sze re pe a he lyi kez de mé nye zé se ket il le t õ -
en. A la kos ság szé les ré te gei ál tal tá mo ga tott he lyi ve ze tés kö vet ke ze tes vá ros fej lesz tõ 
po li ti kát foly tat, szá mos he lyi ér de kû kez de mé nye zést tá mo gat ill. egyes ese tek ben
maga is kez de mé nye zõ ként lép fel (pl. szo ci á lis la ká sok épí té se). In ter jú ala nya im vé -
le mé nye egy ki vé tel lel egy be hang zott ar ról, hogy bár mi lyen, a vá ros nak vagy la kó i -
nak a ja vát szol gá ló kez de mé nye zés szá mít hat a vá ros ve ze tés ked ve zõ hoz zá ál lá sá ra,
és jó eséllyel pá lyáz hat va la mi lyen for má jú ön kor mány za ti tá mo ga tás ra. Az egyet len,
en nek el lent mon dó vé le mény a pol gár mes ter – ed di gi ta pasz ta la ta im sze rint vi szony -
lag kis lét szá mú – el len zé ké nek egyik tag já tól szár ma zik. A vá ros ve ze tés ilyen hoz zá -
ál lá sa jól il lesz ke dik a vá sár he lyi tár sa da lom fen tebb kör vo na la zott paternalisztikus
jel le gé hez.

Min den lo ká lis iden ti tás egye di és csak az adott lokalitásra jel lem zõ. (A.Ger gely
1993: 45) Fon tos ele me a ro kon ság és a szom széd ság, a min den na pi kö zös lét meg élé -
se. Az ek ként meg élt szom széd sá gi lét nem fel tét le nül esik egy be a te le pü lé sek ha tá r a i -
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val, de ér zel mi és szim bo li kus je len té se, egyes ki vé te lek tõl el te kint ve (pl. erõs
te le pü lés ré szi ön tu da tú la kó kör ze tek) az egész lokalitásra ki ter jed. (Perlman–Gurin
1993: 17) A he lyi iden ti tás to váb bi fon tos ele mei a he lyi ha gyo má nyok, a ro ko ni, kul -
tu rá lis vagy et ni kai össze tar to zás va la mint a sors kö zös ség, a tör té nel mi vál to zá s ok kö -
zös át élé sé nek tu da ta.

A vá sár he lyi iden ti tás egyik jel lem zõ vo ná sát két, tra di ci o ná lis gaz da csa lád ban n e -
vel ke dett vá sár he lyi élet sor sá ból és sze mé lyi sé gé bõl ér tet tem meg. Az 1940-es éve kig
Vá sár hely tár sa dal má nak je len tõs ré szét, kö zel fe lét önál ló, kis bir to kos gaz dák al kot -
ták, ami jó val meg ha lad ta az or szág más vi dé ke in jel lem zõ ará nyu kat. Eb bõl ki fo lyó -
lag a ku lák ül dö zés nek és a kollektivizációnak Vá sár he lyen az or szá gos át lag nál sok kal 
több kár val lott ja ill. sok kal ke ve sebb ha szon él ve zõ je volt. Így ír er rõl a hely tör té nész: 

„Az 1950-es évek elsõ fe lé ben tel jes volt a zûr za var. Min den ki min den ki tõl ret te gett,
sok em ber vált be sú gó vá, egy re több volt a föl je len tés. Las san di csõ ség lett a bör tön,
a kis pa raszt ból is már tírt fa rag tak, s az em be rek ma guk kö zött azt szám lál ták, hogy ki 
nem ült még, mert az gya nús sá vált. A rek vi rá lók ön ké nyes ga ráz dál ko dás sal vé gez -
ték bot rá nyos mun ká ju kat. Véd te len né vált az egész ta nya vi lág népe.” (Szen ti
1985:110)

A he lyi ek szem szö gé bõl az ál lam ha ta lom e te vé keny sé ge így in kább tûnt éve ken át 
tar tó, el le nük irá nyu ló had vi se lés nek, mint „pusz tán” a tár sa dal mi szer ke zet ra di k á lis
meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló po li ti ká nak. Mind két em lí tett in ter jú ala nyom gon dol ko dá -
sá ban meg ha tá ro zó sze re pet ját szik meg hur col ta tá suk és ki fosz tá suk tör té ne te ill.
egyi kük ese té ben az év ti ze de ken át hú zó dó meg bé lyeg zés em lé ke. Ami sze mé lyük -
ben, hoz zá ál lá suk ban sa já to san vá sár he lyi nek tû nik, az a meg pró bál ta tá sok ra adott vá -
la szuk:

Egy részt csön de sen tu do má sul vet ték a rá juk ki sza bott sor sot, ám ké sõbb, apró
ügyek ben ma kacs, sok eset ben tett le ges el len ál lást ta nú sí tot tak – egyi kük, F. bá csi,
het ven öt éves nyug dí jas va dász, egy ko ri mó dos ló te nyész tõ gaz da fia, az 1950-ben ki -
sa já tí tott csa lá di va gyon ból meg tar tott egyet len, leg ked ve sebb lo vát há rom év ti ze den
át, a ló éle te vé gé ig ma gá nál tar tot ta, min den anya gi ne héz ség és ha tó sá gi zak la tás el le -
né re. Má si kuk, M. néni, hat van hét éves nyug dí jas öz vegy asszony, vál lal va min den jö -
võ be ni ne héz sé get, olyan, po li ti kai ok ból el ítélt em ber rel kö töt te össze éle tét, aki nek
es kü võ jük után még éve ken át kény szer mun kát kel lett vé gez nie, és akit a bün te tés le -
töl té se után még év ti ze de ken át má sod ren dû pol gár ként ke zel tek. Mind két eset meg -
mu tat ja, hogy a ki fosz tott, el sze gé nye dett em ber nem tört meg a kül sõ nyo más alatt,
ha nem a köz vet len anya gi ér dek, a könnyebb bol do gu lás he lyett az utol só, meg ma radt
ér té ké hez ra gasz ko dott – nem vált meg leg ked ve sebb lo vá tól még ak kor sem, ha el tar -
tá sa és az utá na fi ze ten dõ adó össze ge sa ját meg él he té sét ve szé lyez te ti ill. nem hagy ja
el sze rel mét an nak tu da tá ban sem, hogy az so ha sem ér he ti majd el a vég zett sé gé nek
meg fe le lõ mun ka kört és anya gi szín vo na lat.

Más részt fel tû nõ az élet kedv ük, nyi tott sá guk, az em be rek hez való po zi tív hoz zá ál -
lá suk – még azok ról is tud tak egy-egy jó szót mon da ni, akik elõ zõ leg köz re mû köd tek a 
meg hur col ta tá sa ik ban. F. bá csi csa lád ja az öt ve nes évek re egy ta nya ki vé te lé vel el ve -
szí tet te min den va gyo nát. Õ maga így em lé ke zik meg er rõl az idõ szak ról:
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„Az tán nem vet tek föl me zõ gaz da sá gi ba – negy ven hold föld del a há tam mö gött...
Ami kor csak le he tett, el jár tunk az is ten tisz te let ök re. Ami kor be so roz tak ka to ná nak,
ak kor si ke rült úgy ol da laz va, hogy ne... az MHSZ ke re tén be lül elvégeztöm, sze -
mély-, te her gép ko csi-ve ze tõi jo go sít ványt szöröztem, il let ve vizs gát töttem. Mög
mo tor ke rék pár ból. Az tán mi vel ilyen zöld kár tyás volt a csa lád fa, nem vit tek el ka to -
ná nak, ké sõbb majd hat van ban, már mi kor nõs em ber vol tam, ak kor vit tek el pár hó -
nap ra, át kép zés re. Hát, ad dig esz ter gál tam a föl det jóapámmal.” 

M. néni a ki lenc ve nes évek ele jén, hu szon két éves ter me lõ szö vet ke ze ti mun ka után 
egyik nap ról a má sik ra el vesz tet te mun ka hely ét. Er rõl az idõ szak ról az aláb bi a kat
mond ta el:

„Ak kor már nyu god tan, a fér jem mögfejt, az tán möntem a mun ka hely re, a volt mun -
ka he lyem re, s néz tem, hogy a koma mit csi nál. Ugyan ar ra a mun ka hely re be hord tam
a te jet, ahol én dol goz tam húsz évig – vagy hu szon ket tõ ig. [...] Amit a te hén adott te -
jet, meg a mun ka nél kü li há rom évig, olyan szé pen ki elé gít... s ren ge teg ál la tot tud tam 
tar ta ni. Va gyis ez egy mögoldás volt. És ak kor el cso dál koz tak, hogy ó, hát nem is
kesergök raj ta.”

A vissza em lé ke zé sek bõl ki tû nik az a nyu ga lom és élet erõ, mely ál tal e két em ber a
leg sú lyo sabb csa pá sok után is ké pes volt újra kez de ni éle tét és mun ká ját. Mind két, ki -
lá tás ta lan nak tûnõ élet hely zet ben igye kez tek va la mi lyen kis rést ta lál ni az elé bük tor -
nyo su ló fal ban, volt ere jük vissza tér ni a föld höz, s a sem mi bõl új éle tet te rem te ni.

Ami a vá sár he lyi iden ti tás szem pont já ból a leg fon to sabb nak tû nik, az a csön des
fel sõbb ség tu dat, me lyet e két em ber min den nyi tott ság el le né re õriz ma gá ban – azok -
kal szem ben, akik vég re haj tot ták vagy passzí van néz ték az el le nük el kö ve tett igaz ság -
ta lan sá go kat. El fo gad ják õket szom széd juk nak, ro ko nuk nak vagy föl di jük nek,
kom mu ni kál nak, akár együtt is mû köd nek ve lük, de so ha sem fog ják õket egyen ran gú
fél ként ke zel ni.

„Én úgy gon do lom, hogy ezök után, ahogy a Pali [M. néni el hunyt fér je – P. E.]
mögszenvedött a múl tért, én ezökhöz az embörökhöz tar to zom. Na most itt Susánban 
[az a vá ros rész, aho vá M. néni né hány év vel ez elõtt be köl tö zött ta nyá ról – P. E.] is
jóba va gyok mind ön ki vel, de va la hogy azt ér zöm, hogy nem kezdök új embörökkel.”

Elsõ ta pasz ta la ta im sze rint az egy ko ri gaz da csa lá dok ma élõ le szár ma zot tai meg -
ha tá ro zó tag jai a la kos ság ak tív, he lyi ön tu da tú ré szé nek. Így a fen ti hoz zá ál lás va ló -
szí nû leg to vább erõ sí ti az ak tív pol gá rok és a passzív la kos ság együtt mû kö dé sé nek
paternalisztikus vo ná sa it.

A lo ká lis iden ti tás fon tos ele me a táj vagy te le pü lés men tá lis képe vagy imázsa.
Cséfalvay be szél az em be rek fe jé ben élõ men tá lis tér kép rõl, amely az õket kö rül ve võ
tér tu da ti le nyo ma ta (Cséfalvay 1990). En nek egyik fon tos ele me a te le pü lés ál tal al ko -
tott fi zi kai kör nye zet, mely a vá ros szo ci o ló gu sok sze rint erõ sen be fo lyá sol ja a la ko sok 
vi sel ke dé sét (Perlman–Gurin 1993: 103). A men tá lis tér kép to váb bi al ko tó ré szei a he -
lyi ha gyo má nyok és szim bó lu mok, az ún. meg élt tér struk tú rái (Enyedi 1991). A la kó -
hely men tá lis képe a gaz da sá gi és föld raj zi adott sá gok kal leg alább is egyen lõ
mér ték ben be fo lyá sol ja a he lyi ek köz ér zet ét, kö tõ dé sét és ak ti vi tá sát, ezen felül kom -
mu ni kál egy – ál ta lá ban po zi tív – ké pet a kül vi lág felé, mint egy „el ad ha tó vá” te szi a
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lokalitást. A men tá lis kép leg fon to sabb di men zi ói a lokalitás ne vé nek hal lá sa vagy ol -
va sá sa ál tal ki vál tott kép ze tek, a he lyi ön tu dat, a mig rá ci ós stra té gi ák va la mint a te le -
pü lés sel fog lal ko zó saj tó és ide gen for gal mi ki ad vány ok.

A he lyi vé le mény for má lók iden ti tás al ko tó te vé keny sé gé nek el en ged he tet len ré sze
a tu da tos kül sõ és bel sõ kom mu ni ká ció szer ve zés és te le pü lés me nedzs ment. A he lyi ér -
de ke ket kép vi se lõ elit fel ka rol ja a he lyi ha gyo má nyo kat, ha szük sé ges úja kat al kot és
ter jeszt el, ame lyek sze ren csés eset ben be épül nek a köz tu dat ba és to vább ha gyo má -
nyo zód nak. Ilyen ese tek ben az imázs és a va ló ság köl csö nö sen ger jesz tik egy mást
(Povedák–Povedák 2003).

Vá sár hely men tá lis ké pé nek két leg fon to sabb té nye zõ je a föld és a gaz dál ko dás ill.
a mû velt ség és a mû vé szet ha gyo má nya. A vá ros máig õrzi föld mû ves, ál lat te nyész tõ
ha gyo má nya it, az óri á si ki ter je dé sû ha tár és a ta nyák meg ha tá ro zó sze re pet ját szot tak
– és bi zo nyos fo kon ját sza nak ma is – a he lyi ek éle té ben, a leg több em ber nek köz vet -
len él mé nye a me zõ gaz da sá gi ter me lés, és ele ve nen él ben nük a pa rasz ti élet for ma em -
lé ke ze te.

A mû velt ség és a mû vé szet ha gyo má nyá nak for rá sai a még a 20. szá zad kö ze pén is
al ko tó pa raszt ver se lõk (Szen ti 1985), az 1950-es be til tá su kig szin te min den vá ros -
rész ben és ta nyai ke rü let ben mû kö dõ s a ki lenc ve nes évek ele jén rész ben új ra é le dõ ol -
va só kö rök, va la mint a Tor nyai Já nos fes tõ mû vész ál tal a 19. szá zad vé gén ala pí tott,
máig is mû kö dõ kép zõ mû vé sze ti al ko tó mû hely, a vá sár he lyi is ko la – ill. en nek fó ru -
mai, a fõ té ren álló Al föl di Ga lé ria, a vá ros ál tal fenn tar tott al ko tó ház és mû ter mes la -
ká sok, a mártélyi mû vész te lep ill. az éven ként meg ren de zett, or szá gos je len tõ sé gû
Vá sár he lyi Õszi Tár lat. A té má ról nyi lat ko zó in ter jú ala nya im hang sú lyoz ták, hogy a
mû vé szi pá lyá nak van egy faj ta presz tí zse a la kos ság kö ré ben, mi ál tal az egy bi zo nyos
mér té kig ér dek lõ dõ en és ada ko zó an vi szo nyul al ko tó hoz és al ko tás hoz. Mé lyen tu da -
to sult ré te ge en nek az iden ti tás elem nek a ma gá nyos, mû velt, te het sé gét el té koz ló ér -
tel mi sé gi, aki – mint ti pi kus vá sár he lyi ka rak ter – Né meth Lász ló nyo mán
csomorkányi fi gu raként rög zült a he lyi ek tu da tá ban.4

Hogy a mû vé sze ti ha gyo mány mi lyen mé lyen be le rög zült az em be rek fe jé ben élõ
vá ros kép be, ar ról áll jon itt a vá ro si mú ze um nyug dí ja zott igaz ga tó já nak anek do tá ja:

„... el ter jedt, hogy ez va la mi fé le mó don egy ilyen mû vész vá ros, ha úgy tet szik. Egy -
szer utaz tam az au tó bu szon Bu da pest re, és két, ki csit mórés me lós, akik ide jöt tek
dol goz ni, azok mond ták: Az egyik Szen te sen föl állt, hogy na, le szál lunk már? Nem,
aszond ja, majd Vá sár he lyen, a mû vész vá ros ban.”

Olyan szer ve sen be épült te hát a he lyi ek tu da tá ba a vá ros men tá lis ké pé nek ez az
ele me, hogy még a vá ros ban csak át me ne ti leg tar tóz ko dó, a vá ros kul tu rá lis éle te fe lõl
nagy va ló szí nû ség gel nem tá jé ko zó dó mun ká sok felé is kom mu ni kál ta a mû vész vá ros
imázsát. 

A he lyi tár sa dal ma kat in teg rá ló té nye zõ le het az egyé nek kap cso lat há ló za ta (ki ki -
vel van kap cso lat ban, mi lyen kö zös sé gek be jár stb.), a la ko sok lo ká lis kö tõ dé se (mi -
lyen a he lyi ek köz ér ze te, mit je lent ne kik a te le pü lés hez tar toz ni), a he lyi
ha gyo má nyok erõs sé ge, a kö zös múlt is me re te, a fe le ke ze ti, nép raj zi vagy et ni kai kö -
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zös ség hez való tar to zás, a te le pü lés gaz da sá gi ere je, mé re te és funk ci ói, a föld raj zi és
re gi o ná lis adott sá gok ill. a te le pü lé sen be lü li és a szom szé dos te le pü lé sek kel való
együtt mû kö dé se ik.

Ki ala kul hat he lyi iden ti tás a fen ti in teg rá ló té nye zõk nél kül, csu pán az egyé nek tu -
da tos, ön kén tes el ha tá ro zá sá ból is. Ér zék le tes le írá sa en nek Stempowski tu dó sí tá sa
egy 19. szá za di ke let-eu ró pai je len ség rõl, ami meg döb ben tõ nek tûn het a nem ze ti ho -
va tar to zá sát ere den dõ tény ként ke ze lõ eu ró pai em ber szá má ra.

„Szü lõ föl de men, a Kö zép-Dnyesz ter völ gyé ben a föld bir to kos ok len gye lül, a pa -
rasz tok uk rá nul, a hi va tal no kok oro szul, odesszai ki ej tés sel, a ke res ke dõk jid di sül, az 
ácsok és asz ta lo sok – lé vén filipponok és óhi tû ek – oro szul be szél tek, novgorodi ki -
ej tés sel, a sertéshízlalók sa ját nyelv já rá su kat hasz nál ták. [...] A gö rö gök orosszá vál -
tak, olyan len gye le ket is lát tam, akik be lép tek az Orosz Nép Szö vet sé gé be. A ve gyes
há zas sá gok ból még fur csább kom bi ná ci ók jöt tek lét re. – Ha egy len gyel orosz nõt
vesz fe le sé gül  – mon do gat ta apám –, a gye re kek min dig uk rá nok vagy lit vá nok lesz -
nek.” (Stempowski 1999:51–52, ford.: Pálfalvi L.)

A nem zet tu dat ki ala ku lá sá ban jó pár év ti zed del el ma ra dó, tu cat nyi fe le ke ze tet,
nyel vet és et ni ku mot ma guk ba fog la ló nyu gat-uk raj nai te le pü lé se ken a val lá sok és
nyel vek sa já tos túl élé si me cha niz mu sa ala kult ki. Ami kor egy val lá si vagy nyel vi kö -
zös ség annyi ra meg gyen gült, hogy a ki ha lás ve szé lye kezd te fe nye get ni, ak kor min dig
akadt a te le pü lé sen né hány más ha gyo má nyú lakó, aki va la mi lyen ok ból, pl. az adott
cso port ér té ke i vel való azo no su lá sa vagy sa ját kö zös sé gé vel való konf lik tu sa mi att el -
sa já tí tot ta és to vább örö kí tet te a meg gyen gült nyel vi vagy fe le ke ze ti kö zös sé get
(Stempowski 1999: 52).

A kö zös ség fej lesz tés tu do má nya sze rint ha son ló fo lya mat fi gyel he tõ meg nap ja ink 
te le pü lé si kö zös sé ge i ben is: A mo der ni zá ció nem ér vé get a gaz da ság, a tár sa da lom és
a po li ti ka szfé rá já ban, ha nem vé gül ki tel je se dik a sze mé lyi ség mo der ni zá ci ó já ban. A
mo dern kö zös sé gi ség for rá sa a kép zett, tá jé ko zott, au to nóm, reflektív sze mé lyi ség tu -
da tos ön szer ve zõ dé se. A mo der ni zá ló dott sze mé lyi ség nem be le szü le tik a kö zös ség be, 
ha nem meg ke re si, meg szer ve zi, maga tart ja élet ben (Vercseg 2004: 6). Ez ál tal fel ér té -
ke lõ dik a lo ká lis iden ti tás for má lá sá ban a vé le mény be fo lyá so ló he lyi te kin té lyek és a
he lyi kö zös sé get tu da to san épí tõ la kó pol gá rok sze re pe, akik új ta lál ko zó he lye ket,
funk ci o ná lis te re ket és nor má kat ala kí ta nak ki a zárt sá gu kat el ve szí tett te le pü lé sek
szét esett, fel szab dalt te ré ben, fel is me rik és ki mond ják a he lyi ek kö zös ér de ke it, meg -
al kot ják és ter jesz tik a lo ká lis iden ti tást.

Sa já to san ér vé nye sül a fent le írt, tu da tos iden ti tás vá lasz tás egyes be te le pült la ko -
sok ese té ben, akik a hely ben el töl tött évek so rán „szü le tett” vá sár he lyi vé vál tak. Bár e
vá ros ban is meg kü lön böz tet a köz nyelv  tõs gyö ke res vá sár he lyieket és gyüttmönteket,
több be te le pült la kos val lo má sa sze rint még is könnyen vá sár he lyi vé vál hat az ide gen -
ben szü le tett em ber. En nek fel té te le az, hogy a be te le pü lõ ér té ke ket, von zó ele me k et
fe dez zen fel a vá ros éle té ben vagy la kó i ban, és ha zá já nak vá laszt va a vá rost, cse lek võ -
en azo no sul jon azok kal. A hely tör té nész sza va i val:

„A gyüttmönt em be re ket fönn tar tá sok kal, bi zal mat la nul fo gad juk, de ha azo no su lás -
sal és ér ték te rem tés sel bi zo nyí tot ták a vá ros hoz való kö tõ dé sü ket, ta pasz tal hat j ák be -
fo ga dó ké pes sé gün ket.” (Szen ti 2003b: 8)
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ÖSSZEG ZÉS

A ta nul mány ban a lokalitás vi lág mé re tû fel ér té ke lõ dé sét a globalizáció kö vet kez -
mé nye ként, az ér de ke i kért sík ra szál ló he lyi tár sa dal mak vá lasz re ak ci ó ja ként ér tel -
mez tem. To váb bi ku ta tás tár gya le het, hogy a lo ka li zá ció al ter na tí vá ja vagy in teg ráns
ré sze-e a ki ala kult glo bá lis vi lág rend szer nek. A téma szak iro dal má ra és hód me zõ vá -
sár he lyi tár sa da lom vizs gá la tom kez de ti ta pasz ta la ta i ra tá masz kod va meg ál la pí tot tam, 
hogy

(1) a lokalitás fel ér té ke lõ dé se vi lág mé re tû fo lya mat, mely nek mo tor ja a he lyi tár -
sa dal mak spon tán szer ve zõ dé se, ér dek ér vé nye sí té si tö rek vé se;

(2) a nap ja ink ra jel lem zõ nyi tott lokalitásban a he lyi tár sa da lom nem azo nos a tel -
jes la kos ság gal, ha nem csu pán an nak ak tív, he lyi ön tu da tú la kó pol gá rai al kot ják;

(3) a min den lokalitásra egye di leg jel lem zõ he lyi iden ti tás leg fon to sabb ele mei a
min den na pi kö zös lét meg élé se, a he lyi ha gyo má nyok, az össze tar to zás, a sors kö zös -
ség és a te le pü lés men tá lis képe;

(4) a he lyi iden ti tást min den más té nye zõ nél erõ seb ben be fo lyá sol hat ja a he lyi tár -
sa da lom iden ti tás al ko tó te vé keny sé ge;

(5) em pi ri kus he lyi tár sa da lom ku ta tá som elsõ ta pasz ta la tai rá mu tat nak a hód me zõ -
vá sár he lyi tár sa da lom paternalisztikus jel le gé re.
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