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Az Európai Unió területfejlesztéssel,
területi igazgatással kapcsolatos elvei
kimondják, hogy a társadalom terébe
való mesterséges beavatkozás esetén
szükséges a lakosság véleményének,
viszonyulásának a megismerése, feltérképezése. A regionalizációhoz, a lokális területi identitások alakításához a
lakossági legitimáció nélkülözhetetlen.1
Kutatásunk abból indult ki, hogy
a globalizált gazdasági körülmények
között a lokalitás szerepe megnő. A
kistérségek, települések a kor követelményeivel csak akkor tudnak lépést
tartani, a régiók és a települések közötti versenyben akkor állják meg a
helyüket, ha területre vonatkoztatott
marketinget építenek ki. Az újabb kutatások szerint a versenyben egyre
nagyobb szerepet kapnak a térség, terület imázsával és a területi identitás
megképzésével kapcsolatos kérdések.
A jelen Európájában zajló – térbeliséghez kapcsolódó – folyamatok közül a
lokális identitásképzés stratégiáira
kérdezünk rá, elsősorban azért, mert
látni való, hogy az identitástudat és
a térségi innovációs kapacitás között
szoros összefüggés van.

A kutatás hipotézise az volt, hogy
ha a helyi identitástudat erősödik,
akkor a terület versenyképessége, innovációs potenciálja erősödik és fordítva, ha a terület versenyképessége
növekszik, a helyi identitástudat is
erősödik.
A kutatást olyan kérdések köré
szerveztük, melyek Dabas imázsformálásának és a lakók önazonosságának összefüggéseire vonatkoztak. Ezek
a kérdések ugyanakkor a városmarketing, területfejlesztés irányait is láthatóvá teszik. Kutatásunk fókuszába az
került, hogy Dabas vonatkozásában
hogyan zajlik egy sajátos lokális-városi
(és regionális) identitás megformálódása. Ehhez a főbb kérdéshez további
alkérdéseket rendeltünk: hogyan lehet
a szereplők lokális identitásképzését
definiálni; melyek a területi identitás
alkotóelemei; milyen módon működnek
a helyi hagyományok és rendezvények;
a domináns és kisebbségi identitások
milyen típusú területi identitásformálásban vesznek részt. További kutatási
téma lenne azt vizsgálni, hogy mit kommunikál a média, az oktatás a terület
lakóinak, azaz az önképet és a külső
7
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képet hogyan hozza létre a közösségi
kommunikáció, a gazdasági tényező,
versenyképesség, társadalmi részvétel, együttműködés hogyan jelenik meg
a helyi identitáspolitikában és a városi
imázs megformálásában.
Kutatásunk elvégzéséhez nem
állt rendelkezésre kidolgozott elméleti keret és módszer, hanem több
diszciplína kutatásmódszertanát és
szakirodalmát kellett feldolgozni ahhoz, hogy kérdéseinkre választ kapjunk. A főbb elméleti hátteret egyfelől az identitáskutatás diskurzusai
jelentették, másfelől a szociológia, a

területfejlesztés, városkutatás, városmarketing, vizuális kommunikáció
potenciáljait használtuk ki az alkalmas
elméleti keret összeállításánál. Az információgyűjtéshez tehát kvalitatív és
kvantitatív módszereket ötvöző kutatási tervet dolgoztunk ki – interjút, bizonyos kérdéseknél kérdőívet, etnográfiai résztvevő megfigyelést, vizuális
kommunikációs és városmarketinges
imázs-vizsgálatot -, mellyel arra voltunk kíváncsiak, milyen kommunikációs stratégiák, eljárások vesznek részt
az identitás városhoz, nemzethez és
Európához való kötésében.

A KÖVETKEZÔ ÁBRA A
MÓDSZEREKE TIPOLÓGIÁJÁT
MUTATJA:
Szekunder

Városkép elemzése,
elektronikus információforrás vizsgálata

A szekunder információk gyűjtése
támaszkodhat más kutatási eredményekre, összegyűjtött információkra,
de ide lehet sorolni azokat a nyomtatott és elektronikus információforrásokat is, valamint a városkép elemzését, amelyek lehetővé teszik a település imázsvizsgálatát.
8

Primer

KVALITATÍV
interjú

KVANTITATÍV
Kérdôív, megﬁgyelés meg

Minthogy az utóbbi időben a városmarketing szerepe megnőtt, a
befektetőkért, turistákért, nyilvános
figyelemért folyik a harc, a térségek,
városok újrapozícionálása elkerülhetetlenné vált. Reményeink szerint
felmérésünk és elemző írásaink hozzájárulnak azokhoz a kérdésekhez,
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melyek arra vonatkoznak, hogy a terület milyen pozíciót tud megerősíteni, illetve kiderül, hogy milyen szimbolikus tőke kapcsolható a városhoz,
térséghez.
Az új kulturális identitásként definiált helyi, térségi identitások a kultu-

rális örökséggel is szoros kapcsolatban vannak, próbálunk választ keresni
arra, hogy milyen tradíciót tudnak felmutatni: hogyan szerveződtek a múltban, jelenben az identitások, összefüggésben a városkép megújulásával
és imázsának alakításával.

A KUTATÁS RÉSZTVEVÔI:
dr. Jablonczay Tímea

Jablonczay Nikoletta

fôiskolai docens,
Zsigmond Király Fôiskola
Fôbb szakterület: kultúra- és
identitáskutatás, irodalomtörténet

BA szakos hallgató, ELTE, TÁTK,
Szociológia

Dr. Grajczjár István
szociológus, fôiskolai docens,
Zsigmond Király Fôiskola
Fôbb kutatási terület: politikai
rendszerek, radikalizmus, válságok
és változások, attitûdés identitáskutatás

Rácz Judit vidékfejlesztési
munkaszervezet vezetô
Kása Emese vidékfejlesztô
Kocsír Anikó vidékfejlesztô
Pacsirta Mátyás vidékfejlesztô
a Felsô-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület
munkatársai

Kazár György
történelem és médiaoktató,
Budapest, Széchenyi István
Kereskedelmi Szakközépiskola
Fôbb kutatási terület: helytörténet,
médiaismeret
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GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS IDENTITÁS

dr. Jablonczay Tímea

GLOBÁLIS ÉS
LOKÁLIS IDENTITÁS

„... az identitás mindig
versengô kulturális diskurzusokban alakul ki.”
Calhoun

A város identitásáról és a városi identitásról készült kutatásunk olyan elméleti alapok tisztázását igényli, amelynek
egyik sarokpontja a multikulturális és
globalizálódó információs-társadalomban megjelenő identitásformálásra vonatkozó diszkusszió. A globális és lokális
egymásra hatásának következményeivel foglalkozó szakirodalmi áttekintés
nem lehet cél, de néhány olyan csomópontra szeretnénk kitérni, amelyek
a helyi identitások újraértelmezéséhez
fontos alapot képezhetnek. Az elméleti kérdéshez kapcsolódó empirikus és
interpretatív kutatásunk összhangba
van azokkal a nemzetközi kutatásokkal,
amelyek arra kíváncsiak, hogy az Európai Unió alapelveivel hogyan korrelálnak a helyi identitások szerveződései, a
„nemzeti” heterogenitás hogyan valósul
meg, azaz az ún. tolerancia-kutatás irányát is kijelölnénk.

Az identitással való foglalkozás a
társadalom- és bölcsésztudományok
egyik központi érdeklődési területe, az
1980-as, 90-es évek egyik legtöbbet
kutatott, és az egyik legkevésbé meghatározható kérdésköre is egyben.
Olyan komplex és ambivalens fogalomról van szó, melynek értelmezéséhez számos tudományterület kvalitatív és kvantitatív módszerrel végzett,
egymással vitázó és egymásra épülő
kutatási eredményeire van szükség
ahhoz, hogy meghatározásához tisztábban lássunk.
Minthogy több tudományterületet
érint, interdiszciplináris és multidiszciplináris területről kell szétbontani
a rétegeket, és összekapcsolni egymással a szétfutó szálakat. A fogalom
meghatározásában hagyományosan
a szociálpszichológia érdekelt, de
olyan területek is meghatározóak
11
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a vele való foglalkozásban, mint az
antropológia, filozófia, politológia,
szociológia, közgazdaságtan, kommunikáció és médiaelmélet, kultúraés irodalomtudomány.
Az identitáselméletek, vagy az identitás kérdésével érintkező kutatási területek messzebbről közelítve egyéni
és kollektív identitásokkal együtt és külön-külön is foglalkoznak. A személyes
identitás az egyén önkifejezésének, és
önértelmezésének kérdéskörére szűkíthető, de az egyéni aspektus tekintetében sem lehet a személyt körülvevő
társadalom, közösség által nyújtott
összetevőkről megfeledkezni. Még
pontosabban, a személyes identitás
is társadalmi, kulturális képződmény.
Jelen dolgozat az egyéni, személyes
identitást megképző, kialakító tényezők közül csupán azokra az aspektusokra kérdez rá, amelyek a társadalmi
meghatározottság felől értelmezhetők,
és főként azokkal a folyamatokkal foglalkozik, melyek szorosabban a társadalmi csoportok identitáslehetőségeit
érintik. Az identitás meghatározását
még egy tengely metszi: az idő és tér
dimenziója. Ugyanis más célok és élettapasztalatok alakították a premodern
és modern ember bármilyen identitását, mint napjaink globalizált világa
szereplőinek és csoportjainak önképét.
Azaz globális és lokális identitások a
területhez való önértelmezés mentén kerülnek egymással jelentésképző viszonyba. Így dolgozatunkban a
szupranacionális, nemzeti, kollektív,
regionális és társadalmi identitás elméleti irányai felé közelítünk.
12

AZ IDENTITÁS TÁRSADALMI
DIMENZIÓJA
Az én-azonosság mibenléte, meghatározása, osztályozása, alakulása
mindig is a gondolkodás előterében
volt, hiszen hagyományosan filozófiai
és szépirodalmi művek alapkérdéseivel szembesít bennünket: kik vagyunk,
milyen az önképünk, milyen képet mutatunk magunkról. De mint elméleti
diskurzus, az identitásról folyó viták,
és nézetek ütköztetésének megszaporodása mégis a modern kor egyik
meghatározó sajátosságának tűnik.
Az én, a tudat önmagához és környezetéhez való viszonya évszázadok óta
filozófiai diszkurzusok tárgyát képezi,
de maga az identitás fogalma, a kifejezés nem annyira régi keletű, Erik
Erikson a pszichoanalízis felől alkalmazta először az 1950-es években.2
Erikson identitás fogalmában meghatározó lesz a társadalom alakító ereje,
az egyén testéhez való viszonya, az én
alakulását meghatározó szocializációs
minták, és egyéb társadalmi tapasztalatok. Az identitás pedig a társadalmi beilleszkedéssel, az adott közösség
elismerésével formálódik.
Az identitás eredeti jelentését az
önazonosságban lehetne meghatározni. Ez a jelentés egy olyan feltételezést vesz adottnak, miszerint az én
rendelkezik egy állandó, stabil lényeggel, amely a változások közepette is
megőrzi eredeti formáját, önmagát.
Ha történetiségében nézzük az énidentitáshoz kötődő vitákat és társadalmi folyamatokat, arra leszünk fi-
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gyelmesek, hogy éppen akkor, amikor
az identitás körül megélénkül az érdeklődés, a modernitás társadalmi terében kétféle irányú mozgás zajlik. A
modernitás kétarcúságai között tarthatjuk számon ugyanis az identitásra
vonatkozó eljárásokat is, mert megállapítható egyfelől, hogy a társadalom
részéről egy olyan igény kristályosodik
ki, mely mind az egyéni, mind a kategorikus identitások megszilárdítását
tartja az egyik legfontosabb eljárásnak. Azaz a társadalmi intézmények a
társadalmi rend fenntartása céljából
az önazosságként értelmezett kategorikus identitások megerősítését
tűzték ki célul. Másfelől azonban ezek
a folyamatok akkor zajlottak, amikor a társadalom átalakulásai éppen
az önazonosnak tekintett identitások
kialakításokat már problematikussá
tették.3
Pataki Ferenc arról beszél, hogy
a hagyománykötött társadalmakban
olyan kész, merev identitásminták
vannak, amelyek miatt az ilyen társadalmakban identitásprobléma nem
létezik. „A „mi” és az „ők” – vagyis a
saját törzs, nemzetség, faluközösség,
illetve a mások, az idegenek, a kívülállók – közötti alapvető metszésvonal
hátterén csupán néhány, főként természetes alapú, antropológiai (életkori, nemi, rokonsági, elemi munkamegosztási) identitáskategória kínálkozik
fel az egyénnek társadalmi minősége
meghatározásához és személyes léte
folytonosságának megalapozásához.”4
Milyen akadályok merülhettek fel
az identitások megalkotása körül a

modernitásban? Calhoun leírja, hogy a
modern korban a társadalmi kapcsolatoknak az a rendszere kérdőjeleződött meg, mely szisztematikusan mintázatba, hálóba rendezte a társadalmi
kategóriák rendjét. A korábban olyan
evidensnek tűnt, kidolgozott identitásmintát a modernitás lerombolta, kétségessé tette. Megváltoztatta az identitásminták készletét, illetve ahonnan
ezt a készletet ki lehetett alakítani, a
rokonság rendszerét irrelevánssá tette. Hogy kik vagyunk, és hogyan kell
viselkedni, nem lehetett tovább egy
jól kidolgozott identitásminták rendszeréből meghatározni. Az az ideológiai konszenzus repedt szét, mely a
társadalmi rétegek, csoportok identitásmintáit úgy biztosította be, hogy
forgatókönyvszerűen mintákat adott
önmeghatározása számára.
A társadalom pereméről érkező
csoportok – a nők, a munkásosztály,
etnikai kisebbségek – saját jogaikért,
identitásuk elismeréséért kezdtek
harcolni a társadalmi nyilvánosban.
Ezzel egy minőségi váltás történik, írja
Calhoun, mert az identitásminták száma megnövekszik, és azzal szembesíti a társadalom szereplőit, hogy nem
létezik eleve kész retorikai rendszer,
hanem „az identitás mindig versengő
kulturális diskurzusokban alakul ki.”5
Ezek a belátások azonban nem
annyira magától értetődőek, nagyon
hosszú tapasztalati és elméleti utat
kellett bejárni ahhoz, hogy az adottságként, esszenciális maggal rendelkező, önazonosságként értelmezett
identitás-fogalmat le lehessen bon13
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tani. Az egységes, önazonos ént, hogy
a posztmodern illúziónak tekintse,
nemcsak modernitásban zajló társadalmi mobilitási folyamatok, hanem
olyan gondolkodók is előkészítik, mint
Hegel, Freud vagy Bahtyin, akik a dialógus és kételkedés fogalmának bevezetésével teszik kétségessé ezt az
egyszerű önazonosságot.
Az identitás körül zajló vitákat nagyon leegyszerűsítve az esszencializmus és konstruktivizmus két pólusára lehetne rendezni. Az esszencialista érvelés egyik korai változatát
Arisztotelész lényeg és látszat fogalmaiban érhetjük tetten, amely szerint
létezne a jelenségnek igazi természete. De hasonló fogalmi megközelítés található az identitás biológiai
gyökereire való hivatkozásban (biológiai esszencializmus), vagy abban
a romantikus elképzelésben, hogy az
egyének belső természetüket, igazi
lényegüket fejezzék ki, és az identitás integritásának megőrzését hirdetik (pszichológiai esszencializmus).
Az esszencialista magyarázatok arra
adnak lehetőséget, hogy társadalmi
egyenlőtlenségeket, csoportok közötti megkülönböztetéseket igazoljanak
biológiai, pszichológiai okokkal. Ezzel
szemben a konstrukcionista felfogások szociálisan konstruált identitásfogalommal számolnak. A látszólag
természetes identitások mint társadalmi konstrukciók már a szociológia
felől is belátható, hiszen bizonyítják,
hogy a különböző identitásokra a szocializáció folyamatainak van rendkívüli
hatása, ebből következően az identi14

tások sokkal inkább felépítettek, és
alakíthatók.
Az identitás társadalmi meghatározottsága, kultúrától való függése
meghatározó lesz már abban az elméletben, amely ugyan nem használja
a fogalmat, de minden identitáselmélet alapjának tekinti. George Herbert Mead, az amerikai szimbolikus
interakcionizmus elmélet megalkotója
a 20. század első évtizedeiben azt a
kérdést helyezi a kutatása fókuszába, hogy az én mint társadalmi entitás hogyan jön létre. Elmélete kialakításához felhasználja többek között
behaviorizmus nézeteit, Darwint és
Fichtét, és azt bizonyítja, hogy az én
társas interakcióban jön létre, ezen
interakció nélkül nem létezik. Az
egyén én-meghatározása, önmagára
való reflexiója sem jöhet létre enélkül
az interakció nélkül. A szimbolikus
interakcionizmus abból indul ki, hogy
a körülöttünk levő világ teremtett,
kulturálisan meghatározott jelekből,
szimbólumokból áll, melyet az adott
közösség hoz létre a kommunikatív
cselekvése során. Az adott kultúra
tagjai nem tárgyakról, emberekről,
eseményekről beszélnek egymással,
hanem az adott jelenségekből kulturális jeleket hoznak létre, melyeket jelentésekkel látnak el. Az ember tehát
szimbolikus világot konstruál maga
köré. Az ember, társadalom és kultúra
dinamikusan változó, egymással kommunikációs folyamatban levő viszonyt
hoz létre. Ebben a kulturális körforgásban az identitás mint a másokkal,
társadalmi cselekvőkkel folytatott
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interakció során konstruálódó folyamat értelmezhető. Az újabb elméletek
tehát nem arról beszélnek, hogy az
identitás azonosság, amely magától
értetődő adottságként egy esszenciát
fejez ki, hanem arról, hogy a különböző társas interakciók állandóan alakítják, folyamatban levővé változtatják
azt ént, aki éppen beszél. Ezért sokkal
helyesebb az identitás alatt nem önazonosságot, mint identifikációt, azaz
állandó azonosulást érteni.

A SZEMÉLYES IDENTITÁS
KOLLEKTÍV DIMENZIÓJA ÉS
A TÁRSADALMI IDENTITÁS
KÉRDÉSE
Az identitás személyes és kollektív dimenziója látszólag két oldalról építkezik. Az egyén én-azonossága alkotná
azt a személyes oldalt, amely alapján
a személynek sajátszerűséget, csak
rá jellemző tulajdonságok és képességek által kiépült identitást biztosít.
Jan Assmann ezt a következőképpen
fogalmazza meg: „az egyéni identitás az emberélet „sarkadatoktól –
születéstől és haláltól – közrefogott
kontingenciájával, a létezés testszerűségével és alapszükségleteivel kapcsolatos.”6
De van egy olyan rétege az Én
identitásának, mely kevésbé az egyéni élet által meghatározott összetéveszthetetlenséggel
kapcsolatos,
hanem a társadalmi intézmények és
diszkurzusok által közvetített kulturális mintákkal és szerepekkel való
azonosulással. Assmann az Én identi-

tásának „a társadalomépítmény speciális konstellációba tagolódása révén” kiépült rétegét nevezi személyes
identitásnak. Mindezekből látni kell,
hogy az identitás személyes oldala is
kollektív, társadalmi konstrukció által
képződik, kulturális identitásként határozható meg.7
Az azonosság és különbözőség,
identitás és alteritás kérdése egymástól elválaszthatatlan fogalmak.
A különbözőség, a Másik és másság
olyan filozófiai fogalmak, melyek nélkül nincs, nem tud létrejönni az az én
sem, aki önmagát meg szeretné határozni. Az egyén és a csoport szintjén is
megjelenik a különbségtevés az én és
a mások, mi és az ők között.
Az önazonosság a mások általi elismeréssel jön létre, ezért rendkívül
fontos mind az egyén, mint a közösség szintjén, hogy identitásainknak
– ugyan küzdelmek során - legyen lehetőségük az önbemutatásra. Enélkül
nem tud sem az identitás személyes,
sem kollektív síkja működni. Mead azt
állítja, hogy az ember önképét nem a
fizikai test határai rögzítik, alakítják,
hanem az én olyan tükrözött képként
működik, amelyet mások rólunk alkotott véleménye alakít. Azaz az énkép
is azáltal alakul, ahogy szociális interakció során társas lényként fogjuk fel
magunkat. Az én mint visszatükrözött
én a szignifikáns Másikkal és az általános Másikkal való kapcsolatban artikulálódik. Azáltal alakítjuk az énünket,
ahogyan a másik szemszögéből látjuk
viselkedésünket, megszólalásainkat.
Az egyén számára, hogy az állandó15
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an változó társadalmi folyamatokban
el tudja magát helyezni, létkérdés.
Sikeres alkalmazkodásra van szükség
ahhoz, hogy tartósan tudjon a társadalmi rendszerben részt venni. Azaz
rendelkeznie kell egy olyan azonosságtudattal, amely a saját értékéről is
megbizonyosodik. Ez az azonosságtudat pedig szüntelen újraértelmezést kíván az egyéntől, attól függően,
hogy milyen társas helyzetben, interakcióban, diskurzusban vesz részt. A
személyes identitás legfőbb elemei
az egyén életrajzából, egyedi jellemzőkből fakadnak. Csakhogy ezek az
elemek, az egyén életrajza sem állandó, hanem aszerint alakul, amilyen
interakcióban vesz részt az egyén.
Ezért vezetik be a narratív identitás
fogalmát, mely leírja, hogy az életrajz
szakadatlanul átszerkesztődik, átrendeződik egyfajta narratív elv szerint.
Életünket, énünket nem csupán megéljük, hanem a történetszerkesztés
logikájával elbeszéljük. Az én tehát
elbeszélőként lép fel saját életrajzának előadása közben. Ez az elbeszélő
úgy szeretné életének történeteit értelmessé és célorientálttá tenni, hogy
közben meg is szerkeszti, létre is hozza azt a középpontot, amelyet szilárd
egységként, azaz énként él meg.8
Az identitásnak nem csak személyes, hanem kollektív, szociális dimenzióját is meg lehet különböztetni, noha
a személyes sem tud független lenni a
kollektívtól. A szociális identitásnak
azon elemeire kell itt utalni, mely a
társadalmi eredettel és a viselkedésszervező jellegzetességekkel függnek
16

össze. Olyan identitáselemekről van
itt szó, amelyek alapján tapasztaljuk
meg nemünket, korunkat, etnikai és
réteg-hovatartozásunkat, lokális és
foglalkozási jellegzetességeinket. De
minthogy azt mondtuk, hogy a rögzített identitáskategóriák mára nem
érvényesek, az ezekhez a kategóriákhoz tapadó társadalmi-kulturális
jelentéseket is úgy érdemes felfogni,
mint amelyeknek „alternatív jelentésváltozataik” vannak.9 Az identitástartalmakat nehéz valamilyen kategóriába besorolni, mert olyan komplex
tudásegyüttesként
értelmezhetők,
amelyeknek kognitív, érzelmi-indulati
szerkezetük és előtörténetük is van,
valamint változatos lehet a tudatosság, reflexivitás mértéke is.
Mead elméletében az is központi
jelentőségű, ahogy megpróbálja értelmezni, mi teszi lehetővé a társadalom létezését, miért tudnak egymástól teljesen függetlenül létező, más
célokkal rendelkező egyének mégis
egymással összehangolt cselekvéseket végrehajtani. Mondtuk, hogy az én
tükrözött énként jön létre, a jelentős
és általános Másikkal való kommunikáció, interakció szükséges ahhoz,
hogy énként tudja magát definiálni.
Az egymástól különböző célokkal rendelkező egyének úgy válnak társadalmi szereplőkké, azaz azáltal képesek
egybehangolt cselekvésekre, hogy
minden csoporttag az általános másik
szerepébe kerül. Mindenki elsajátítja
azt a képességet, hogy felveszi mások
nézőpontját, a mások szemszögéből
alkot véleményt magáról, ellenőrzi
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önmagát. Azaz egy közös perspektíván keresztül formál képet magáról,
a közösségről. Ez a közös perspektíva biztosítja számára a vonatkozási
keretet, amelyen keresztül elsajátítja a közösség normáját, értékeit. Ez
a közösen birtokolt nézőpont, vagy
perspektíva az, amely a társadalom
létezését lehetővé teszi.

A CSOPORTKÉPZÉS ELEMEI
A csoport fogalmának meghatározását a szociálpszichológia két téma
köré rendezi. A csoportban mint társadalmi egységben az egyének meghatározott időszakban egymástól
kölcsönösen függő státus- és szerepkapcsolattal, és a csoport tagjaiként
közös attitűdökkel, érzelmekkel, célokkal rendelkeznek, a viselkedésüket
normák, értékek szabályozzák.10 Tehát nagyon fontos szempont az, hogy
a csoporton belül kikristályosodik a
közös norma, az értékek és tiltások
rendszere, kialakul a csoporttagok
között az együttműködés illetve a rivalizálás.
A csoportidentitás fogalma a modern (de inkább a posztmodern és
későmodern) társadalomban sokkal
képlékenyebbé vált, nem csak a szerepek váltak bizonytalanná, vannak
kitéve a változásnak, de az egyén is
többféle csoporttagsággal rendelkezhet. Tehát elmondható, hogy az egyén
önmeghatározása társadalmi viszonyrendszerben történik. Hogy önmagáról képet tudjon alkotni, szüksége van
másokra, összehasonlítja magát má-

sokkal, és szüksége van mások róla
alkotott értékelésére. De minthogy az
egyén számos csoportban vesz részt,
ezért az is meghatározó lesz saját
magáról kialakított képét tekintve,
hogy a különböző csoportokban milyen viszonyokat alakít ki, milyen lesz
a csoport-hovatartozása.11
Az egyén mint társas lény másokról és önmagáról is kialakít képzeteket. Ezek a képek alapvetően szólnak
a közösségről, amelynek az egyén a
tagja, és azokról a közösségekről,
amelyeket nem érez magához közel
állónak. Egyrészt az „én” kategóriája feltételezi a „mi” kategóriáját, a
„mi” pedig óhatatlanul megteremti
az „ők”-et is, akikhez képest beszélünk „mi”-ről. Ez akkor is így alakul,
ha nem nyúlunk vissza a romantikus
kollektív lélek, alkat elképzeléshez,
vagy a múlt századi faji elméletekhez. Éppen ezért a terület nagyon
ingoványos, és nagyon könnyű olyan
sztereotípiák mentén elgondolni a mi
és az ők csoportját, amelyek már az
etnocentrizmus és xenofóbia (idegengyűlölet) területéhez kapcsolódnak.
Ahogy írtuk korábban, ahhoz, hogy
az én önmagát énként élje meg, és
a társadalomban elfoglalja helyét,
fölvegyen egy szubjektum pozíciót,
szüksége van a Másikra mint tükörre.
Ugyanígy a csoport szintjén is a másik közösség tükre elengedhetetlen,
a mi észleléséhez és tudatához az ők
képzete konstitutív. Henri Tajfel utal
egy nagyon erős hagyományra, mely
ezt a kérdést így fogalmazza meg: „a
hovatartozás érzése csak abban az
17
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esetben jön létre, ha más, olyan idegen csoportok is vannak a láthatáron,
amelyek közös ellenségként, fenyegetésként észlelhetők.”12 A másokkal
való érintkezés során alakulnak ki
nemcsak a másokról alkotott képek
(heterosztereotípiák), de az önképek,
sztereotíp önminősítések is.
Ernest Bormann szimbolikus konvergencia-elmélete például azzal foglalkozik, a csoporttudat és kölcsönös
megértés hogyan és miért növekszik.
Bormann szerint a közös fantáziatémának, amely a csoport múltjának
eseményeiről, a jövőről és a csoporton kívüli világról szólnak, van nagy
szerepük a csoporttudat kialakulásában, és nem az „itt és most” történő eseményeknek. A közösen megkonstruált fantáziák fogják szervezni
csoporttá a közösséget, és minél több
ilyen téma van, annál összetartóbb
lesz a csoport. A szimbolikus konvergencia-elmélet értelmében „a csoporton belüli képzettársítások megosztása hozzájárul ahhoz, hogy azok
egységes jelrendszerré alakuljanak.”
Amikor pedig már nem egy csoport,
hanem több csoport tudatába is beépül ugyanaz a fantáziakép, retorikai vízióról beszélhetünk. 13 Úgy is
fogalmazhatunk, hogy a csoportnak
mítoszokat kell működtetnie, hogy a
stabilitás, egymásrautaltság érzete
megerősödjön. A mítoszok – ahogy
látni fogjuk a nemzeti identitás kérdésénél – leginkább hagyományon,
kollektív emlékezeten keresztül alakulnak. A közösségi léthez tartozás,
mely eseményeken, rendezvényeken
18

való közös részvételen keresztül artikulálódik, élményközösséget hoz
létre. Tehát van egy közös kommunikációs tudásanyag és erre rakódik
a csoporthoz, közösséghez tartozás
élménye, mely emlékközösséget teremt.14
A már említett Henri Tajfel az egyén
társadalmi identitásának központi
elemeit a kategorizáció, identifikáció
és társadalmi összehasonlításban látja. A kategorizálás arra szolgál, hogy
az egyén rendszerezze és leegyszerűsítse környezetének tárgyait, eseményeit, történéseit, okság-elv mentén rendezi el azokat. Ugyanakkor ez
az elrendezés segíti az egyént abban,
hogy a társadalomban elfoglalt helyéről legyen tudomása. A társadalmi
azonosságérzethez, identifikációhoz
azáltal jut a társadalmi szereplő, hogy
ő a társadalmi csoport tagjának érzi
magát. De ahhoz, hogy egy csoport
tagja maradjon, vagy egy új csoporthoz tartozzon, meg kell győződnie arról, hogy a csoport pozitív vonásokkal
ruházza fel őt a csoport-hovatartozásán keresztül. Azonban ezek a pozitív tulajdonságok nem önmagukban
hatnak, hanem egy másik csoporthoz
képest, az összehasonlításban nyerik
el értelmüket.
A társadalmi csoport törekszik arra,
hogy identitása megerősödjék, ehhez
pozitív vonásaikat kell maximalizálni,
azaz a csoport tagjai egymással való
interakcióban a csoportot pozitív tulajdonsággal ruházzák fel. Dicséret,
önigazolás olyan példáira kell itt gondolni, melyek a csoportnormák meg-
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szilárdításához vezetnek, ugyanakkor
létrehozza a normán kívüli, deviánsnak tekintett tulajdonságokat, azok
jelentéseit. A külső csoport negatív
vagy pozitív megítélése aszerint alakul, hogy a csoporthoz való funkcionális viszony milyen minőségű. Ha
pozitív a kapcsolat, kedvező attitűd
alakul ki, ha negatív a viszony, ellenséges, negatív sztereotípiákat alakítanak ki a külső csoportról. Ezeknek
a sztereotípiáknak az elültetésében a
média, kommunikáció nagy szerepet
játszik. A külső csoportra vonatkoztatott képe lassan a csoportnormák
közé fognak tartozni, és így a csoportban felnövő gyerekek számára
már nem kell közvetlenül találkozni
a külső csoport tagjaival, azaz nem
szükséges közvetlen benyomást szerezni, az előítéletes attitűdöt készen
kapja a saját csoporttól.15

A REGIONÁLIS IDENTITÁS ÉS
REGIONÁLIS POLITIKA
Noha kutatásunk nem egy régió identitásdiskurzusainak feltérképezésére irányul, de témánk szempontjából
nem érdektelen kitérni a regionális
identitás és politika kérdéskörére, hiszen a lokális, városi identitás, mely
a dabasiak Dabashoz való kötődését
meghatározza, beágyazódik egy tágabb területhez való kötődődésbe, a
dabasi identitás annak identitáseleme
lehet. Ezért néhány fontos elméleti
kérdésre szeretnék itt kitérni. A lokális térhez kapcsolódó identitás vizsgálata is sokat meríthet a regionális

identitás elméleti kidolgozottságából.
Lesz olyan elméleti keret, amelyet a
regionális identitás-elméletből adaptálva a lokális identitáshoz fogok átgondolni, és azzal összefüggésben fogok tárgyalni, de ebben a fejezetben
külön nem fogok rá kitérni.
A regionális identitás konceptualizálása, a fogalom meghatározása,
és vizsgálatának leginkább emelkedőben levő időszaka Nyugat-Európában a 80-as évekre esett, és a „regionális politika regionalizálása”16 is csak
a 70-es évektől vált hangsúlyossá. A
regionális identitás fogalommagyarázatához nagy mértékben tartozik
hozzá a régió fogalmának tisztázási
szándéka is. Ahogyan az identitás különböző színtereken való megképzésénél is azt láttuk, hogy számos tudományág érdekelt a meghatározásban
és kutatásában, ugyanúgy a regionális identitás és a régió vizsgálata is
igényli a multidiszciplináris megközelítési módot. A földrajztól, a szociológián, néprajzon, filozófián, kommunikációelméleteken keresztül a politológiáig számos tudományág érdekelt
az efféle kutatásokban. A regionális
identitás fogalmának kidolgozottsága
tekintetében a szakirodalom abban
állapodik meg, hogy kialakulóban van,
több zavar és ellentmondás is bekerül, főleg amikor az elméletek magyar
kontextusba kerülnek. Az egyik legalapvetőbb, hogy a regionális identitás fogalma, kérdése mindig összefügg magának a régiónak, a térségnek a meghatározásával. Mit értünk
régió alatt, és az hogyan kapcsolódik
19
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a területi hovatartozáshoz. Ezért ez a
témakör is illeszthető lenne a térrel
foglalkozó fejezetünkbe, de itt most
megpróbálok egy átfogó, az identitást
mint területi identitást értelmező áttekintést nyújtani.
A regionális identitás koncepciója
ahhoz az új politikai stratégiához kötődik, mely egyfajta decentralizációs
elvet működtetve a centralizált állami politika helyett regionális politikát,
potenciált tartana üdvözlendőnek.
Ehhez az elvhez több feltételnek kell
teljesülnie: politikai adminisztratív
infrastruktúra meglétére és állampolgári legitimációra van szükség. A
regionális fejlesztések, programok
kialakítása, a területi akarat feltámasztása összekapcsolódik a globális, nemzetközi folyamatokkal szembeni versenyképesség kérdésével
– miszerint lokális, kistérségi szinten
lehet elősegíteni az innovációt, növelni a gazdasági, társadalmi, kulturális
értékeket.
A regionális identitás kérdése tehát egyfelől nagymértékben függ
össze a regionális fejlődés, gazdaságfejlesztés kérdésével, a régió
identitásával és imázsával, és az ott
élők identitásképzésével. Tehát a regionális identitásnak két aspektusát
mindenképpen meg kell különböztetni egymástól, az egyik a területi
egység identitása, a másik pedig a
lakosok identitása, amit regionális
öntudatnak lehet nevezni. A kettő
nem ugyanaz, és nem jó összekeverni. A terület identitása azokból
az elemekből tevődik össze, ame20

lyet a terület vezetői kommunikálnak a lakók felé, nevezhetjük ideális
identitásnak, a másik a tényleges
identitás, amely a lakók aktivitásán
keresztül formálódik. Próbáljuk meg
a két aspektust körüljárni, bár a két
kérdéskör egymással szorosan öszszefügg, egymást erősítő mozzanat.
Általános megközelítésben elmondható, hogy a latin regio szó a
vidék, tájék, városnegyed, városkerület jelentésekre megy vissza. De
a régió terét pusztán leíró módon
nem tudjuk meghatározni. Már az
is kérdés, hogy eleve létező entitásról beszélünk-e, vagy “valamilyen
célból létrehozott strukturális egységként” fogjuk fel? 17 Objektív, fizikai térkategóriaként nem érdemes
vele foglalkozni. Ha nem elegendő
számunkra a földrajzi értelemben
körülhatárolt tér elgondolás, akkor
milyen szempontok lesznek fontosak
a meghatározásban? Alighanem az
lesz az érdekes, hogy a tér milyen
tartalommal telítődik. Egy régióról
első megközelítésben elmondható,
hogy rendelkezik valamilyen sajátos
tulajdonsággal, ami csak rá jellemző,
és ez a közös tulajdonság az, amely
elválasztja a környezetétől. De ez
a sajátosság, különlegesség nem a
régió “természetes adottságából”
fakad, mert a régió nem természetes képződmény, hanem társadalmi
szereplők, csoportok hozzák létre.
Ezeknek a csoportoknak a kulturálisan és társadalmilag (közigazgatásilag) kialakított táj tekintetében lesznek elképzeléseik, milyen legyen az
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arculata, milyen belső értékrendet
alakítson ki normatív érvénnyel.
Ha a regionális identitást akarjuk
meghatározni, nem tudjuk a régiótól
mint tértől függetlenné tenni, azaz
a regionális identitás vizsgálatához
figyelembe kell venni a régió sajátosságait. A régió a terület identitásával
abból a szempontból is összefügg,
hogy az ott lakók mennyire tudják úgy
használni a teret, hogy az számukra
identifikáló legyen, azaz mennyire érzik magukénak, mennyire otthonos a
számukra, milyen fokú a kötődésük.
Ez a kötődés pedig az egység és a
különbözőség sajátos feszültségében
helyezkedik el, mondja Somlyódiné.
Az egyén és a közösség keresi azokat
az elemeket, amelyekkel azonosulhat,
amivel saját önazonosságra tehet
szert, és amely megkülönbözteti másoktól. A térkategória, a szocializációs
minták, hagyományok, társas interakciók megléte mind nagyon lényeges
építőelem a területi identitás létrejötte és szilárdsága szempontjából,
mely összefüggésben van a gazdasági
fejlettséggel és az ott élők közösségi hálózatával. De a régió nem csak
gazdasági tér és a hálózatosodás terméke – állítja Somlyódiné -, hanem
összefügg a területpolitikával, azaz
fontos cél a régiók között és a région
belüli egyenlőtlenségek kikorrigálása,
lemaradtabb térségek felzárkóztatása. Ennek a programnak a megvalósítása decentralizált területpolitikával
lehetséges, mely az állampolitika része kell legyen.18 Fontos részterülete
a regionalitás kérdésének a társa-

dalmi struktúra tagozódása, a hatalomszervezés és a kulturális szimbólumok identitásformáló ereje, mert a
régió nem pusztán lokalitás, hanem
társadalmi, gazdasági tér is, amely
a globális világban versenyképes tud
maradni. A régió – mint minden más
területi egység – ugyan nem homogén, hiszen benne eltérő nézeteket
valló csoportok, rétegek élhetnek
együtt, versengenek a jelentések fölötti hatalomért, de valamilyen közös
cél, jövőkép, perspektíva szükséges,
hogy megfogalmazódjék, különben
nem tud létrejönni a terület identitása és a területhez való kötődés. A
sajátos jellemzők, nyelvi, kulturális
sajátosságok, történeti hagyomány,
sajátos gazdaság mind-mind fontos
elem lehet, amelyet érdemes megőrizni, fejleszteni, amelyhez rendelődhet közös érdek, akarat.
Fontos lehet azt megnézni, hogy
mitől lesz otthonos a tér a helybéliek számára. Az egyik válasz biztosan
az, hogy a társas kapcsolatok hálójától, azaz, hogy az ott élők kapcsolati, networkje, és annak a minősége
nagyban meg fogja határozni a területhez való kötődést.
A másik fontos szempont a térség
gazdasági, infrastrukturális fejlettsége. Oda-vissza ható folyamatokról
lehet szó, mert ahogyan növekszik
az elégedettség, fejlettebb a gazdaság, erősebb kötődés, területi hovatartozás tudat alakul ki, de egy erős
identitás aktivizálóan hat gazdaságilag is, és növekedni fog a gazdasági
versenyképesség.
21
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A REGIONÁLIS IDENTITÁS HATÁSÁT A GAZDASÁGRA A
KÖVETKEZÔ ÁBRA SZEMLÉLTETI:
(Forrás: Lukovics, 2004, 224.)19

Pozitív imázs és gazdasági
siker > új vállalatok, lakók

öngerjesztô folyamat

Innovatív régió
Erôs regionális
identitással
rendelkezô
régió

Fenntartható növekedés,
kiegyensúlyozott gazdaság,
társadalmi és kulturális
fejlôdés, jó imázs

Stabil régió, saját hagyomány, kultúra. A gazdasági
nehézségek ellenére sem
mennek el az ott lakók, mert
SZERETNEK OTT ÉLNI.

Tradicionális,
zárt régió

Viszonylag kevés ember kíván
itt maradni gazdasági nehézség esetén, mert TELJESEN
MINDEGY, HOL LAKNAK.
Nem stabil, „vándor” térség
hagyományok nélkül.

Modern
fogyasztó-orientált térség

A térség gyors visszaesése,
nehéz gazdasági helyzet,
gyenge imázs

A betelepült vállalkozás által
teremtett új munkahelyre új
munkavállalók érkeznek

Az esetleg
betelepülô
vállalatok csak
költségelônyre
épülhetnek

A térség gyors növekedése,
kedvezô gazdasági helyzet,
jó imázs

Stagnál a gazdaság, a kulturális és társadalmi élet, semleges vagy negatív imázs

Kiáramlás a
régióból

Gyenge regionális identitással rendelkezô
régió

Az ábra alapján elmondható, hogy
az erős regionális identitással rendelkező régió pozitív imázzsal rendelkezik, amely legalább két irányba hat:
növeli a versenyképességet, hiszen
új vállalatokat, befektetőket csábít a
térségbe, de ugyanakkor a lakók száma is növekedhet új betelepülőkkel,
mert vonzóvá válik a hely a magas
szintű életminőség felmutatásával.
De hagyományok ápolása, kapcsolatok hálózata, kulturális örökség miatt
az ott élők sem szeretnének elköltözni onnan. Legegyszerűbben úgy fogalmazzák meg a kötődésüket, hogy
22

azért nem szeretnének elköltözni,
mert szeretnek ott élni. Az erős regionális identitás tehát egyfajta lokálpatriotizmusban nyilvánul meg. Ez a valahova tartozás eredményezhet zárt,
hagyományos régió formát, amelynek
viszont a gazdasága, társadalmi, kulturális élete inkább stagnálni fog, és az
imázsa is legjobb esetben semlegesnek mondható, de valószínűbb, hogy
negatív imázzsal kell itt számolni. Az
a régió, amely viszont a lokálpatriotizmust úgy éli meg, hogy nyitott tud maradni a térség fejlesztésére (innovatív
régió), azt magas társadalmi aktivitás
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jellemez, kiegyensúlyozott növekedést
lehet elérni gazdasági, társadalmi és
kulturális téren, mely pozitív imázst
is fog eredményezni. Erős regionális identitás esetén erős társadalmi
kohézióval lehet számolni, amelynek
megint csak több következménye lesz:
egyfelől a fellépő külső hatásokat át
tudja dolgozni, és hozzá fogja tudni
tenni a régió saját adottságaiból, amivel a hatásokat átdolgozva gazdasági
sikerességet, társadalmi, kulturális
fejlődést fog elérni, de ehhez erős civil
aktivitásra van szükség.
A gyenge regionális identitással
rendelkező térség viszont nem jelent
különösebb vonzerőt sem a befektetők, sem az ott élők számára. Amenynyiben egy modern, fogyasztóorientált térségről beszélünk, van esély a
gyenge és a jó imázs kialakítására is.
De az utóbbi esetben is csupán olyan
vállalkozások tudnak létrejönni, amelyek költségelőnyre építenek, olcsó
munkaerőre vagy természeti kincsekre számítanak. Azonban a gyenge társadalmi kohézió miatt kevésbé valószínű a lokális beágyazódásuk.
Elmondható tehát, hogy a gazdasági, infrastrukturális beruházások,
fejlesztések igénylik a társadalmi tőke
meglétét, az egységes régióidentitás
serkenti a gazdaságot. És fordítva: a
gazdasági tevékenység az identitásképzésre is kedvezően hat, vonzóbb
lesz nem csak az ott élők számára,
hanem vonzani fogja az újabb és újabb
betelepülőket, amely megint csak növelni a térség imázsát. Viszont egy
gyenge identitással és gyenge társa-

dalmi kohézióval rendelkező régióba
nehéz befektetőket és betelepülőket
csábítani.
Hogy jobban érzékelni tudjuk a lokális és regionális térhasználat kapcsolatát, összefüggéseit, nézzük meg
hogy a térbeli viszonyok, elrendezés
alapján milyen területi szabályszerűségek és különbségek figyelhetők meg.
A szakirodalom a területek elrendezéséről kis- és nagyléptékű terek tekintetében beszél. Az egy másba illeszkedő társadalomszerveződési tereket
a következő felosztás alapján szokták
megkülönböztetni:
1) személyes terek
– intim tér
– otthon / háztartás

2) lokális terek

– szomszédság
– lakókörzet
– település (helyi önkormányzat)

3) regionális terek

– kistérség / mikrokörzet
– mezokörzet
– nagytérség (régió, országrész)

4) makro-terek
– ország
– ország-csoport
– világ (föld)

A régió létrehozását általában úgy
szokták definiálni, hogy alulról építkező
vagy felülről kialakított régióról van-e
szó. Az alulról létrehozott régióra akkor
van szükség, ha nem szükséges a ma23
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gasabb szintű (mezo-, makro-terek)
beavatkozás a problémamegoldásra,
hanem az alsóbb szinteken (személyes, lokális, mikrokörzet) teljesíthető.
A területi szinten való problémamegoldáshoz, a szubszidiaritás elvéhez
viszont szükséges a helyi közösség érdekeinek a kielégítése, megfelelő gazdasági, infrastrukturális fejlettség,
az ott élők elégedettsége. A régiókkal
kapcsolatban megállapítható, hogy
„fontos feladatuk a fejlődés előmozdítása önfenntartó, endogén növekedés
alapján, s egyúttal a regionális kultúra
és identitás kialakítása és őrzése. […]
Olyan összetett és pluralisztikus körülmények között kell működjenek a
régiók, amelyekben a politika hálózatokban és kapcsolatokban jelenik meg,
s munkájuk olyan társadalmi mobilizációra összpontosít, mint a gazdasági fejlődés és növekedés.”20
A régióval kapcsolatban két fogalmat – egy deskriptív és egy normatív
fogalmat érdemes megkülönböztetni.
A leíró régiófogalom mint kulturális,
gazdasági vagy ökológiai régióról beszél, melynek a gazdasági értelemben
vett határai alakulhatnak, módosulhatnak. Míg a normatív fogalom közigazgatási és területfejlesztési-tervezési értelemben beszél a régióról,
mely fontos lehet a régióra vonatkozó
tudati és érzelmi kötődések tekintetében.
Még egy szempont itt figyelemre
méltó lehet, hogy a szakirodalom érési
folyamatot lát a régióvá válás tekintetében. Így megkülönbözteti a diffúz
regionalizmust, mely mint szimboli24

kus helyhez való kötődés definiálódik;
a tudatos regionalizmust, mely már
az egyén és közösség számára olyan
helyre vonatkoztatott hovatartozásérzésként értelmeződik, melynek következtében nem merül fel az ott lakókban az elvándorlás igénye. Még két
fázist lehet megfigyelni, az egyik az ún.
artikulált regionalizmus, mely szerint
egy jellegzetes, kulturális – regionális
sajátosságokból kiépült öntudattal lehet számolni, amelyből a régió kollektív értékei, érdekei képződnek meg, és
végül a gyakorolt regionalizmus már
arra utal, hogy a térség elitje egy politikai és kulturális autonómiáért vívott
harcban vesz részt.21
Ha rátekintünk a hazai regionális
identitáskutatásokra, azt látjuk, hogy
inkább csak a 90-es évek végétől indulnak meg, és 2000 utáni időszaktól,
napjainkban váltak megkerülhetetlenné. Még mindig fel lehet vetni azt
a kérdést, hogy nálunk léteznek-e
egyáltalán regionális identitások? A
szakirodalom általában megjegyzi,
hogy Magyarországon a regionális
határképzés kívülről, politikai döntés eredményeként történt, és nem
a „szubjektív régióhatárok” mentén
jöttek létre. Azaz nem alulról, hanem
felülről induló kezdeményezésnek kell
tartanunk a magyar régióképzést.
A1996. évi XXI. törvény által kijelölt
területfejlesztési-statisztikai
régiói
mennyire tudott létrehozni társadalmi, kulturális, gazdasági egységeket?
Ugyanis a területhez kötöttség, mint
magatartásminta nem biztos, hogy a
területfejlesztési régiók határaival es-
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nek egybe. Egyfelől elmondható, hogy
a régióképzéshez hiányoztak a szerves fejlődés alapjai, másfelől viszont
minden régió diszkurzív képződmény,
mesterségesen jön létre.
Egyes felmérések azt bizonyítják,
hogy a 90-es években a regionális
identitás nem is létezett, viszont a
lokális identitás erősebbé vált, és a
megyei visszaszorult az egyének, csoportok önmeghatározásában.22 Egy új
térkategória kialakításában a folyamatos kommunikációnak fontos szerepe van, a média, üzleti szféra, tudományos élet, oktatás szereplői komoly
szerepet töltenek be ebben a folyamatban. Nézzünk néhány újabb példát
az utóbbi évek ide vonatkozó kutatásaiból, történt-e változás, mennyiben
befolyásolta a társadalmi csoportok,
egyének számára regionális öntudatuk megerősítését a kommunikatív
módon létrejött új térkategória kialakítása, esetleg arra is van-e valami
információ, hogy az érési folyamatban
milyen szintű regionalizálás valósult
meg az adott térségben? A régió olyan
területként definiálódik, amely szimbolikus jelleggel beépült az ott lakók
tudatába (tudatos regionalizmus)?
Megjelennek-e a régióra vonatkozó közös értékek, normák (artikulált
regionalizmus), vagy van-e olyan térség, ahol már a politikai és kulturális
autonómiáért folyik a küzdelem (gyakorolt regionalizmus)? Bugovics Zoltán egész egyszerűen azt állítja, hogy
„a regionalizációt a területi identitás
szempontjából Magyarországon akár
üres léggömbnek is tekinthetnénk,

mivel területi azonosulás szintjén
nemhogy nem létezik ilyen, hanem
még pontos régióképe sincsen az embereknek.”23
Most itt csak két kutatásra utalnék
arra vonatkozóan, hogy a regionális azonosságtudat mérése nagyon is
valós kutatási terület, egy aktív regionális politikával, a decentralizáció
érvényesítésével erősödhetnének a
„részrendszerek önállósága.” A Nyugat-dunántúli régió régióalakítási folyamataira, a regionális identitástudatra, a régió mentális reprezentációjának vizsgálatára vonatkozó kutatás
arra volt kíváncsi, hogy a régió létrejötte után 10 évvel ezekre a kérdésekre milyen válaszok születnek.24 A régió
önmagáról befelé és kifelé is pozitív
imázst sugároz, de empirikus kutatásokra volt szükség, hogy mérjék, a
kommunikált identitás mellett megjelenik-e az ott élők tudatában, önmeghatározásában a régióval való azonosulás. Az eredmények azt igazolták,
hogy magas a régióhoz való kötődés
mértéke, szeretnek ott élni, büszkék
a térségre, de erős kohézió még nem
alakult ki. Tehát a regionális identitás
kezd kialakulni, de tovább kell dolgozni
azon, hogy megtöltsék tartalommal. A
Dél-Alföldi Régióra vonatkozó kutatásokból az látszódik, hogy a régió a
kérdezettek számára inkább földrajzi kategóriaként definiálódott, mint
társadalmi-történelmi fogalomként.
Szoboszlai Zsolt kutatásai alapján
elmondható, hogy megjelenik már az
igény a tradícióra, és érdekes, hogy a
kistérségi azonosulás inkább községi
25
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lakóhelyűeknél jelent meg hangsúlyosabban. A környezet esztétikája,
a lokálpatriotizmus valamint a kapcsolatok nagyobb súllyal estek latba,
azonban a szabadidő eltöltése, anyagi
feltételek hiánya kevésbé számított. A
társadalmi demokrácia lényege lenne
a helyben történő igények kielégítése,
ehhez a kistérségi infrastrukturális,
intézményi háló kiépítése szükséges,
ha ez hiányzik, akkor a nyugati társadalmaktól maradunk el. A kistérség
mint terület szerkezeti kialakításának az elmaradása identitás-hiányt
is okoz, amelynek pedig gazdasági,
társadalmi következményei is vannak.
Ennek a problémának az orvoslásához
járul hozzá a területfejlesztés.25

NEMZET ÉS NEMZETI
IDENTITÁS
Globalizált világunk identitáskutatásának másik kulcskérdése a nemzet
és a nemzeti identitás értelmezése. A
nemzeti problematikával és nemzeti
identitással való foglalkozás a társadalomtudományokban a 20. század
második felétől, főként a 70-es évektől az egyik vezető kutatási területnek számít. A nemzeti problematika
megjelenik a történetfilozófia, társadalomelmélet, politikaelmélet, a történettudomány, kultúratudományok
kutatásaiban, a nemzeti identitás értelmezése pedig a szociálpszichológiai
kutatásokban fogalmazódik meg markánsan a társadalmi identitás fogalma, az identitás szerveződése, etnikai, nemzeti attitűdök, sztereotípiák,
26

előítéletek tanulmányozása mentén.
A nacionalizmus-kutatás irányzatai,
megközelítései olyan számosak, hogy
itt ismét csak néhány összefüggésre tudunk kitérni, melyek kutatásunk
szempontjából relevánsak lesznek. A
kutatások alapvetően abból indultak
ki, hogy a régi nemzetépítő modell kudarcot vallott, és a nemzetállamokon
belül az etnikai konfliktusok kerültek a
figyelem középpontjába.
Az elméletek annak mentén biztosan csoportosíthatók, hogy mit helyeznek a vizsgálódásuk középpontjába: a
nemzetet vagy a nacionalizmust, de a
fő hangsúly mindkét megközelítésben
a mikor-ra kerül, és nem a mi-re. Az
egyik iskola szerint – ezt vallja Gellner
és Hobsbawm – a nacionalizmus hozza
létre a nemzetet, a másik pedig arról
beszél, hogy a nacionalizmus előtt is
létezett nemzet, az utóbbi elgondolás
John Armstrong vagy Anthony D. Smith
munkáiban hangsúlyos. Anthony D.
Smith a nemzettel kapcsolatos vitákban úgy próbál csoportosítani, hogy
megnézi, a szerzők milyen értelemben
használják a fogalmat: mint nemzetek
kialakulásának folyamatát, nemzeti
érzést, nemzeti státus eléréséért folyó harcot vagy ideológiaként. De van
olyan felosztás is, amely azt követi,
hogy államépítő, perifériák nacionalizmusáról, irredenta vagy egységesítő
nacionalizmusról van-e szó. A nemzet
fogalmát tekintve a legismertebb az a
megközelítés, mely megkülönbözteti a
kultúrnemzetet és az államnemzetet
(polgári nemzet) egymástól (Friedrich
Meinecke). A kultúrnemzet azt jelenti,
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hogy a nemzet mint kulturális közösség értendő, az államnemzethez tartozás alapfeltétele az állampolgárság.
Ez a csoportosítás aztán kulturális és
politikai nacionalizmus megkülönböztetéseként él tovább a szakirodalomban.26
A
nacionalizmussal
kapcsolatos sokféle értelmezést úgy lehetne
megközelíteni, hogy két szélső pólusra rendezzük a nézőpontokat. Az
instrumentalizmus hívei amellett érvelnek, hogy a nacionalizmust az elit
hozza létre tömegek mozgósítására,
ezért a kitalált jellegét, megalkotottságát értelmezik. A másik véglet
- primordializmus - a nemzet természetes jellegét hangsúlyozza, mint
amely nemzeti érzést, lojalitás, engedelmességet vált ki a nemzet tagjaiból.
Az utóbbi elgondolást éppen a nacionalisták tudják kihasználni, akik saját
nemzetüket mint örök igazságot képzelik el. Az instrumentalizmust is sokan leegyszerűsítőnek vélik, Anthony
D. Smith például fontosnak tartja
hangsúlyozni, hogy a nemzeteket nem
lehet kitalálni, mert olyan mítoszokra, emlékekre, értékrendre épülnek,
melyek generációkon keresztül öröklődnek. Ez a dolgozat mégis azokra az
elméletekre apellál, amelyek instrumentálisnak nevezhetők.
A nemzet kialakulását értelmező
modernista felfogások közül tekintsük kiindulópontnak, hogy a nemzet
európai megvalósulása modern jelenség. Ez a felfogás azt is implikálja, hogy a nemzet történeti fogalom,
melynek tartalma időben változik. A

nemzetállamok kialakulásának ideje a
modernitás korára esik, a nemzetnek
az a formája, amelyet modernként ismerünk a Francia Forradalomhoz kötethető. A modernitás történetében
a nemzetek története kulcsszerepet
játszik, a modern kultúra vizsgálata
nem különíthető el a nemzetek vizsgálatától, hiszen a modern kultúrák,
társadalmak a nemzetállamon belül
nyilvánulnak meg, ez alapvető szerveződési elvük, politikai eszközük. A
modern nemzet fő kritériuma a közös
terület, a közös nyelv, és a közös terület felett gyakorolt legfőbb uralom,
a szuverenitás elve. Az állam határa
képezi a nacionalizmus alapját, ebben
az elgondolásban szakrális jelentőségűvé válik.
A nemzeti ideológiák legitimálásának lehetőségeit történeti megközelítésben a következőképpen lehetne
összefoglalni27: beszélhetünk arisztokrata nacionalizmusról, amely a feudális állam a modern polgári állam közti
átmeneti időszakban jelent meg, és
az arisztokrácia hatalmi pozíciójának
megerősítésére szolgált. A nemzet itt
a nemesi eredettel van összefüggésben. Ez a nacionalizmus a nemesek
területi és történeti jogaira épít, így ők
a nemzet megmentőiként lépnek fel. A
polgári nacionalizmus nemzetfogalma
a nemesekkel ellentétben a polgárokat veszi alapul; ebben az ideológiában válik az állam egyenlővé a politikai közösséggel, és ez lesz az alapja
az államnemzetről szóló diskurzusnak. Ez a modernizációs folyamatban
részt vevő nyugat-európai államokra
27
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jellemző modell. A politikai-kulturális
nacionalizmus törekszik a kulturális
homogenizálásra, a nyelv és a kultúra
eszközeivel, megjelenik a domináns és
alárendelt közösségek viszonyában a
nemzeti egyenlőtlenség. Az etnokrata
nacioalizmus a nemzeti ideológia „előrehaladott” szakasza, amikor a többségi etnikum úgy tekint magára, mint
egyedüli lojális polgárra, minden más
csoportot asszimilálni akar, ha nem
sikerül, akkor diszkriminálja, emigrációra kényszeríti. A faji nacionalizmus
a nacionalizmus extrém változata, a
domináns csoporthoz tartozás faji-etnikai alapú, a kisebbségi csoport kirekesztése a genocídiumig mehet el.
A nacionalizmus kialakulását firtató vizsgálódások több tényezőre
összpontosíthatnak, vannak, akik
szociokulturális, gazdasági és politikai
okokra vezetik vissza megképződését. Gellner szerint például a nemzet
azért jött létre, mert az agártársadalomról az ipari rendre való átmenet
magával hozta a munkaerőpiac megnövekedését, amely a magas kultúra
kialakítását is megkövetelte. Tehát a
18-19. századra felbomlóban levő hierarchikus társadalmi rend helyére új
típusú ipari társadalom szerveződik.
Ez a társadalom kitermel egy korábbitól eltérő kultúrát, amelyet az állam
fog felügyelni és védelmezni, és amely
kultúra a közoktatás révén létrehozza
a nemzetet. Gellner álláspontja, hogy
a nemzetek a folyamatosan változó
nacionalista diskurzusok eredményei,
azaz „a nacionalizmus hozza létre a
nemzetet, és nem fordítva.”28Gellner
28

szerint ez a társadalom közösségként,
mégpedig otthonos, zárt közösségként
értelmezi saját magát.
Amikor arról beszélünk, hogy a
nemzet modern képződmény, és történeti fogalom, arra is utalunk ezzel,
hogy a nemzet és a hozzá kapcsolódó
nemzeti identitás nem adottság, nem
öröktől fogva létező entitás, hanem
„elképzelt közösség”, modern termék.
Benedict Anderson mára már klasszikussá vált nemzetfogalma jelenti a kiindulópontot annak a diszkussziónak,
mely a nemzetről és nemzeti identitásról mint ideológiai konstrukcióról
folyik.29 Anderson a modern nemzetek
létrejöttét olyan feltételek megvalósulásában látja, mint a latin nyelv
visszautasítása, az idő új értelme, a
nyomtatott kapitalizmus, a nemzeti szövegek reprodukciója. Anderson
elméletének egyik sarkalatos pontja,
hogy a nemzetek azáltal tudtak létrejönni, hogy az adott közösség határain belül az egy nyelvet beszélő írni
és olvasni tudók ugyanazokat a szövegeket, és így ugyanazokat az ideológiákat fogyasztják – napilapokon,
magazinokon, könyveken keresztül.
Azaz kialakul egy írástudó középosztály, amelynek a tagjai önmagukat úgy
definiálják, mint egy individuumokból
álló közösségnek tagjai, és ehhez nem
szükséges, hogy aktuálisan ismerjék
is egymást. A nemzeti olvashatóság
– melyet tehát a regények, újságok
biztosítanak - a nemzetépítés eszköze
lesz, az identifikációé, mely fenntart
egy elképzelt közösséget. A modern
nyugati társadalmakban a naciona-
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lizmus megjelenésében az időfelfogás
megváltozása is konstitutív jelentőségű. Anderson szerint a premodern hit
megrendülése azt is jelentette, hogy a
szimultán idő, mely a világ és ember
eredetének azonosságára épült, megváltozott, felváltotta a homogén, üres
idő. Erre az időre nem az előre megmutatkozás és beteljesülés a jellemző,
hanem a véletlen időbeli egybeesés.
Az időfelfogás megváltozása szükségszerűen járult hozzá, hogy létrejöjjön
a múló időben élő képzelt közösség
képzete. A modern nemzeteszme átveszi a vallás antropológiai szerepét
is, a nemzet örökérvényűségét állítja.
Hozzá tartozik ennek az eszmének a
létrejöttéhez, hogy a dinasztikus szervezésű államok meggyengülnek, ezzel
megrendül az a hit is, hogy az uralkodók isteni elrendelés folytán gyakorolják a hatalmat.30
Andersontól némiképp eltérő magyarázatot láttunk Gellnernél, aki
ugyan szintén fontosnak tartja, hogy
a nemzet modern képződmény, a
nemzetek a modern korban kezdenek
nemzetállamként működni, de olyan
folyamatokat nevez meg a kialakulásuk okának, mint az iparosodás. Elie
Kedourie viszont azon az állásponton van, hogy a nemzet mint modern
jelenség nem más, mint ideológiai
konstrukció, amelynek a létrejöttéért
a nemzeti szuverenitás eszméjének
terjesztői, főként a német idealizmus
filozófusai, Kant, Fichte felelősek.31
Anderson elgondolása viszont azért
alkalmas arra, hogy ezen keresztül
lépjünk tovább, és a nemzeti proble-

matikát a diszkurzív meghatározottság felé vigyük el, mert véleményem
szerint ötvözi a társadalmi feltételeket, és azok diszkurzív, ideológiai öszszetevőit. A 19. század második felétől ugyanis a többségi és kisebbségi
társadalmak, melyek magukat nemzetiként definiálják, a nemzeti alapú
intézményesülésben, azaz a nemzetépítésben voltak érdekeltek. A nacionalizmus államideológiaként a társadalmak egyneműsítését hajtja végre,
azaz a nemzet ideológiájának központi
eleme a homogenizáció, a saját szuverenitás hangsúlyozása. A nemzetépítés a kultúra, államigazgatás, oktatás,
stb. nemzeti alapú intézményesítését
idézi elő. De az intézmények a nemzetépítés megvalósítását ideológiai
tartalmak közvetítését csak a reprezentációs és diszkurzív praxisokon
keresztül tudják megvalósítani. Ennek
a kérdésnek a tárgyalását viszont a
kultúratudományos megközelítés tudja legjobban kifejteni. A brit cultural
studies kutatások egyik kulcsembere,
Stuart Hall a nemzetet és a nemzeti identitást mint nyelvi képződményt
elemzi.
Hall fontosnak tartja kiemelni, hogy
az emberek nem csak egy nemzet
jogi értelemben vett állampolgárai,
hanem részt vesznek a nemzet eszméjében, mely a nemzeti kultúrában
reprezentálódik.32 A nemzeti kultúra
egy diszkurzus, jelentések kontrukciós
módja, amely befolyásolja és szervezi tetteinket és magunkról kialakított
elképzeléseinket. A nacionalista diskurzust pedig különféle, hegemóni29
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áért küzdő csoportok népszerűsítik.
Legfontosabb szempontja a kulturális homogenizációra való törekvés,
a közös nyelv, kultúra teremtése. A
homogenizációval az állam és civil társadalom ideológiai rendszerei fölött
ellenőrzést tud gyakorolni, de ezt az
uralkodó szerepet természetesnek kell
feltüntetnie (naturalizálás). A társadalmi egyneműsítés még egy szemponthoz kapcsolódik. Azt mondtuk, hogy az
identitások konstrukciója interakciók
révén történik. A társas interakciók
identitásépítő elemként az adott közösség normáit, szabályozási eljárásait
közvetítik. A szabályozás pedig a határok, korlátok kialakításával történik.
Ahogy az identitáskonstruálásnak is
központi eleme a határképzés, ugyanígy a nemzetépítés kulcskérdése lesz
a határok megteremtése és fenntartása. A modernitás nemzetállamai a
térbeli határok meghatározásért folyó
harcban alakultak ki, bizonyos terület, föld birtoklásért folyt a küzdelem.
Éles határok húzása és azok megerősítése jellemzi ezt a nacionalizmust,
amelynek egyik következménye lesz az
állampolgárra nézve, hogy a nemzeti
hovatartozást nagyon megváltoztatni
nem lehet. A külső határok megerősítése a belső határok megszüntetésével
járt, ahogy mondtuk, ennek a működési elvnek a homogenizáció az egyik
legjellemzőbb aspektusa. A határképzés másik jellemzője a társadalmi kategorizálás, amely létrehozza a mi és
az ők csoportját, még pedig úgy, hogy
az ők fogják a mi-t definiálni. Az oppozíció egy lényeges eleme a nemzeti
30

identiásnak: „egy csoport meghatározása mindig ellentmondásos, mivel csupán más csoporthoz való viszonyában
létezik csoportként (vagyis rendelkezik
csoportidentitással).”33 Láttuk, hogy az
identitás alapvetően úgy konstruálódik, hogy szükséges hozzá a másikkal
való interakció, és a szignifikáns és általános Másik, viszont azt az identitást,
amely a másik kizárásával konstruálódik antagonisztikus identitásnak nevezzük. Egy antagonisztikus identitás
úgy valósul meg, hogy a saját csoport
pozitív jellemzőit felnagyítja, és a megkülönböztetett külső csoportét radikálisan leértékeli. A nacionalista elit a
társadalom belső határainak eltüntetésére törekszik, homogenizálni akar,
és „ha sok ember képes „elképzelni” a
nemzetet, ez azt jelenti, hogy a társadalmi kategorizálás sikeres volt.”34 A
belső különbségek eltüntetése viszont
a szeparatizmust is előkészíti, ez marad az egyetlen lehetőség azoknak a
csoportoknak, akik meg akarják tartani
identitásukat. A modern nemzetépítő
törekvések másik szélső pólusáról sem
szabad megfeledkezni, a genocídiumról, hiszen a belső központosítás szélső esetben nem riadt attól sem vissza,
hogy a nem asszimilálható csoportot
eltüntesse.

A NEMZETI NARRATÍVÁK
DISZKURZÍV STRATÉGIÁI
A nemzeti kultúrák olyan jelentéseket
hoznak létre a nemzetről, amellyel
a nemzet tagjai azonosulni tudnak;
ezeket történetekbe foglalt elbeszé-
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lések (és képek) beszélik el, emlékek,
melyek összekötik a jelent a múlttal.
Hall szimbolikus közösségként felfogott nemzetkoncepciója a jelentések
készletének reprezentációján alapul.
Uri Ram pedig a következőképpen fogalmaz: „A nemzetiség egy narráció,
egy történet, melyet emberek mesélnek önmagukról, azért, hogy jelentést kölcsönözzenek a társadalmi
világuknak.”35 Hall a nemzeti kultúra
narrációjának különböző aspektusait mint diszkurzív stratégiákat értelmezi.36 A nemzetállam mentális
konstrukció, ideák imaginárius komplexitása, melyben az érzelmi azonosulásnak nagy szerep jut, ugyanakkor
szimbolikus közösség is, reprezentációs rendszer, mely jelentéseket hoz
létre.37 Az identifikációs aktusok, melyek nemzeti identitást konstruálnak,
a nemzeti diszkurzusban működnek.
Hall úgy látja, hogy a nemzeti kultúra narratíváját öt aspektus mentén
vizsgálhatjuk, melyek mint különböző
diszkurzív stratégiák szerepelnek ebben a narratívában. Ezek a diszkurzív
stratégiák: a nemzet narratívája; az
eredet, kontinuitás, tradíció és időtlenség; a hagyomány feltalálása; az
eredetmítosz, vagy az eredet mítosza;
végül a tiszta, eredeti ember, a folk
fikciós ideája.
A nemzeti kultúra diskurzusa
diszkurzív stratégiáival a nemzethez
való tartozás tagságát kínálja fel a
szimbolikus azonosulásért és hűségért cserébe. Csakhogy az azonosulás
és hűség mindig hatalmi struktúrán
belül képződik, mely a kulturális kü-

lönbözőség elnyomását hozza magával, a belső megosztottságot és
különbözőségeket felszámolja, hogy
a nemzeti identitást egységesnek
tüntesse fel. Az etnikai alapon történő egységesítés elve mítoszra épül:
nem tudunk egyetlen nemzetről – így
pl. a magyarról sem – mint egységes,
egyetlen népből, kultúrából, etnikumból álló nemzetről beszélni, mert
„valamennyi modern nemzet kulturális hibrid.”38 Amikor pedig a rassz
fogalma lesz az egységesítés alapja,
biológiai, genetikai különbségeket
tesznek meg szervező kategóriának,
a nacionalista ideológiák szélsőséges
változatainak, fajelméleteknek, fasizmusnak az ideológiáját teremtik meg.
De akár rasszalapú, akár etnikai,
akár feltételezett nemzeti nagyság,
kulturális közösség az alapja a nemzeti narratívának, minden esetben
diszkurzív kategóriákat, szimbolikus
jelölőket használnak fel arra, hogy az
egységet megteremtsék, fenntartsák,
és kívülről és belülről leválasszák a
közösség egységét zavaró tényezőket. A nemzet mint kulturális egység,
és nemzeti identitás csak konstrukció
lehet, mely aláássa saját egységesnek
feltüntetett jellegét.
A nemzeti narratíva gyártásában,
mely a nemzetet jelentéssel ruházza
fel, egy közösség közös tapasztalatát,
győzelmeit, vereségeit jeleníti meg,
melynek terjesztésében és előállításában az irodalom, média és populáris
kultúra nagy mértékben vesz részt. A
nemzeti narratíva alapeleme a nemzeti egység képzete. (Magyar vonat31
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kozásban elmondható, hogy a nemzet
megcsonkításáról szóló narratíva,
mely Trianon-traumáját és Trianon
kollektív memóriáját hozza működésbe a nacionalista diskurzus alapját képezi.) A politika intézményei szimbolikus eszközök, cselekvések, kollektív
reprezentációk, gondolkodási sémák
terjesztése révén válnak láthatóvá,
melyek politikai szimbólumok, rítusok,
mítoszok, nyelvi manipulációk révén
járulnak hozzá a nemzettudat építéséhez, alakításához. A politikai hatalom
reprezentációs eszközei - szimbólum,
rítus, mítosz, nyelv – közös tulajdonsága, hogy nem megjelenítik, kifejezik,
hanem teremtik a társadalmi környezetet, alakítják a benne részt vevők
tudatát.
Az eredet, kontinuitás, hagyomány
és időtlenség mint diszkurzív stratégia
egyik eleme, hogy ideológiáját évfordulókhoz, történeti dátumokhoz kapcsolódó történeti mítoszok képzéséhez, felélesztéséhez kapcsolja. A szimbólummá emelt történeti alakok az idő
felettiséghez, legitimációhoz járulnak
hozzá. Az eredet a nemzeti identitás
konstitutív eleme, hogy „ősiként reprezentálódik”, változatlan, „ott van a
dolgok természetében”, „mindig kész
arra, hogy felébresszék.”39 A nemzet
narratívája, felfedezni nem, csak kitalálni tudja a múltat, és vele a nemzeti karaktert, de minden nemzet mint
totalizáló struktúra marginalizálja, aki
nem illeszkedik a nemzeti narratíva
koncepciójába. A nemzeti narratíva,
mely az eredet koncepciót diszkurzív
stratégiaként működteti, mely a kon32

tinuitást teszi lehetővé a közösség
tagjai számára, természetesnek állítja
be magát, de éppen azáltal, hogy kizár
másokat, azaz megfogalmazza a „Mások” fogalmát leplezi le saját konstrukció voltát.
A harmadik diszkurzív stratégia,
a hagyomány feltalálása, melyet Hall
Hobsbawm és Ranger fogalomtárából
kölcsönöz, „rituális vagy szimbolikus
gyakorlatoknak olyan készlete, amely
az ismétlés által vési be a viselkedés
bizonyos értékeit és normáit, ez pedig
automatikusan a kontinuitás érzetét
kelti egy megfelelő történelmi múlttal.”40 A hagyományt úgy lehet a leginkább az adott közösség számára megfelelő módon megszerkeszteni, hogy
a közösséget vezető elit a történelmi
múltból szelektálva, meghatározott
nézőpontból beállítva szimbolikus ünnepeket konstruál.
Hall további két aspektusát csak
említeni szeretném, de ez kérdéskör
érinti a nemzeti kultúra reprezentációs rendszeréről eddig elmondottakat.
Hall tehát külön tárgyalja eredetmítosz, vagy az eredet mítoszának a kérdését, mely a nemzet eredetét firtatja. Egyfajta mitikus beszédmód létrejöttével van dolgunk, mely a múlthoz
való kreált visszatérésével, a múltnak
a jelenhez való mesterséges kötésével operál, ezzel pedig olyan múltbeli
identitásokat akar „helyreállítani”,
valójában konstruálni, mely szintén a
kizárás struktúrájára, „a különbségek
újrafeltalálásá”-ra épít. Célja, „elűzni
a többieket”, „akik veszélyeztetik az
identitásunkat.”41 Végül pedig a tisz-
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ta, eredeti ember, a folk fikciós ideája,
funkciója, hogy támogassa a nemzeti
identitást, ez a stratégia magyar kontextusban is megfigyelhető, a magyar
fajelmélet megfogalmazódásakor, elterjesztésekor, legitimmé tételekor
aktivizálódott.
Arról beszéltünk, hogy a nemzeti identitást mítoszok, eszmék,
narratívák határozzák meg. De ez
a konstruáltság nem csupán abból
a szempontból érdekes, hogy nem
adottságként éljük meg a nemzethez
tartozásunkat, hanem az a kérdés is
felmerül, hogy cui prodest?, azaz kinek az érdekéből, milyen célból alakít
ki a társadalom ilyen mintázatot. Azt
lehetne mondani, hogy a társadalom
domináns csoportja hatalma fenntartása érdekében működteti ezeket a
jelképeket, mítoszokat.
Ma is létezik olyan, romantikusabb
elképzelés, amely fordítva képzeli el az
összefüggéseket, és azt mondja, hogy
az identitás védelme miatt kell létrehozni intézményeket, amely intézmények zászlókat, épületeket, köztéri
szobrokat, történelmi elbeszéléseket
hoznak létre. Ez a romantikus elképzelés azon a modellen nyugszik, amelyet nevezhetünk hagyományos nemzetkarakterológiának, vagy a nacionalizmus-elméletek értelmében kulturális nacionalizmusnak. Ez a modell
úgy tartja, hogy feltárhatóak bizonyos
állandók, jellemzők, kulturális jellegzetességek, amely egy adott közösség
nemzeti sajátosságaiból, alkatából fakadnak. Ha nemzeti attitűdökre, nemzeti érzésre keressük a választ, a tár-

sadalomtudományi kutatások kulturális mintákat, kognitív rendszereket,
reprezentációkat vizsgálnak, magát a
nemzeti jelleggel kapcsolatos kérdéseket vagy kikerülik, vagy egyenesen
nevetséges konstrukcióknak tartják.42
Abban meg lehet állapodni, hogy „valamiféle időtlen nemzeti karakter,
eredendő nemzeti jellem nem létezik”,
de olyan társadalmi habitusról lehetne beszélni, amely befolyásolja a társadalom tagjainak viselkedését, magatartásformáit, pszichikai reakcióit.
Ez a habitus, mely bevésődik az társadalmi tudatba, és amelyet történeti, kulturális folyamatok hoznak létre,
mentális reprezentációk formájában
léteznek.
A területhez kötött nemzeti kultúra
eszméje alapvetően a modernitásra
jellemző képződmény. A földrajzi határokkal leírhatónak vélt nemzet
koncepcióját politikai nacionalizmusnak nevezi a szakirodalom. Míg azt a
modellt, amely úgy képzeli el, hogy a
nemzeti értékek, viszonyok „személyesen átélhető, érzelmi erővel rendelkező narratívumokból szövődő
nyilvános diskurzusokban jelennek
meg”43, kulturális nacionalizmusnak
hívjuk. „A polgári nemzetet a polgárok
szabad szövetségeként, racionális és
önkéntes politikai konstrukcióként jellemezhetjük – ez a francia nemzetfelfogás alapja, amelyet a felvilágosodás
filozófusai alkottak meg, és a francia
forradalom hívott életre. A kulturális
nemzet egy történeti közösség megtestesülése, egy identitásérzet kifejeződése, egy természetes rend meg33
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nyilvánulása, amely a német eszmény
alapja. Ezt a romantikusok vallották
magukénak, és a Második, illetve a
Harmadik Birodalomban öltött testet.”44

GLOBALIZÁCIÓS TENDENCIÁK
ÉS TERÜLETI IDENTITÁSOK
Korunkat a globális információs társadalom, Castells terminusával hálózati társadalom kiépülése jellemzi, mely egyben a nemzetállamok
devolúcióját, átalakulását is magával
hozza. A hálózati társadalom egyik
legfontosabb jellemzője a globalizáció,
amely legrövidebben a világra ráépülő univerzalitásra törekvő társadalmi,
gazdasági, politikai rendszerként definiálható. Gazdasági szempontból a
transznacionális vállalatok megjelenését, a globális piaci viszonyokat kell
megemlíteni, melyek a kormányokat
versenyhelyzetbe hozzák. Olyan kommunikációs, technológiai-tudományos
forradalom is zajlik, mely a számítástechnika, távközlés, biotechnológiai
tudomány termelőerővé válását idézi
elő. A fogyasztói kultúra terjedésével
egy kulturális globalizáció részesei is
vagyunk. Politikai dimenzióját tekintve a nemzetállamon túli demokratikus
modell felé való tartást kell kiemelnünk. Ez az ún. transznacionális modell a szabad piacgazdaságot lehetővé
tevő demokratikus társadalmak kiterjesztését is jelenti, de bele kell érteni
a civil társadalom, „a nemzetállamon
túli lojalitások, identitások és intézmények” újraértését.
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A klasszikus nemzetállam centralizált irányítása a nemzeti középpont
felé terelte a polgárok figyelmét, és
abban volt érdekelt, hogy a hatalom
forrása a nemzet legyen.45 Bizonyos
országokban a klasszikus nacionalizmus feléledését látjuk, másutt – éppen a bevándorlók változtatják meg
a nemzeti, kulturális, nyelvi közösség
határainak a definícióját, a kulturális
határokat sokkal rugalmasabbá teszik. A transznacionális modell kétféle
szempontot érvényesít: megjelenik a
nemzetek feletti, föderatív politikai,
gazdasági integráció, másfelől a rég
elfeledett regionális és lokális identitások is újra erősödnek. Tehát azokban az országokban, ahol a decentralizáltság érvényesül, a közösség
lakóinak identifikációja a régióval és a
lokális területtel jóval erősebb, mint a
nemzettel való azonosulásuk. Anthony
Giddens szerint a nemzeti gazdaságpolitika már nem játszik olyan erős
szerepet, a geopolitika régi formái
elavultakká váltak. A régi minták, melyek a hagyomány, nemzet, család vagy
a munka köré szerveződtek „kiürített
intézmények”, és a nemzeteknek újra
kell gondolniuk identitásukat.46
A klasszikus nacionalizmus és a
transznacionális dimenzió kettősége leírható abban az összefüggésben
is, amelyet a kultúrnemzet (kulturális nacionalizmus) és államnemzet
(politikai nacionalizmus) fogalmaiból
eredeztethetünk. A szakirodalom azt
mondja, hogy Nyugat-Európában a
nemzetállamok kiépülése egy államnemzeti, azaz politikai nacionalizmus
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keretében zajlott, míg Közép- és Kelet-Európában a kultúrnemzeti modell
érvényesült. A kelet-közép-európai
térség kulturális nacionalizmusát tulajdonképpen lehet a nemzetkarakterológiára való fogékonyságként is
definiálni. Bibó István „zsákutcás magyar történelem”-nek, „kelet-európai
kisállamok nyomorúságának” nevezte
híres tanulmányában ezt a folyamatot, melyben a nemzeti eszme, nacionalizmus és demokrácia nem egymást
feltételezve, támogatva épült, hanem
egymástól elszakadva antidemokratikus nacionalizmussá alakult. Olyan
jellemzőket tart itt fontosnak, mint a
nemzeti közösségért érzett állandó egzisztenciális félelem, eredetmitológiák,
felsőbbrendűség bizonyítgatása, és a
nemzeti traumák – vereségek, függőségi helyzetek, területi megcsonkítás
–, melyek politikai hisztériákat idéznek
elő. Bibó szavaival: „A vágyak és a realitás diszkrepanciájának jellegzetes
ambivalens lélektani tünetei a legátlátszóbban felismerhetők mindezeknél
a népeknél: a túlzott öndokumentálás
és belső bizonytalanság, túlméretezett nemzeti hiúság és váratlan meghunyászkodás, teljesítmények állandó
hangoztatása és teljesítmények valódi
értékének állandó csökkenése, morális igények és morális felelőtlenség.”47
„A közösségi hisztéria olykor nemzedékeken is átível: mások élik át a kiinduló traumatikus élményeket, mások
alakítanak ki hamis képet a közösség
állapotáról, s ismét másokban jelennek meg a közösség hisztérikus reakciói. A hiszterizált közösségekben

pedig mind erőteljesebb lesz a hamis
önértékelésre való hajlandóság, s kialakul az a lelkiállapot, melyben „nincs
egészséges egyensúly a valóságos, a
lehetséges és a kívánatos dolgok között,”” idézi és fogalmazza meg Pataki
Ferenc Bibó István megfigyelését.
A szociálpszichológia a nemzettel
kapcsolatban a következő definícióval
él: olyan társadalmi csoport, amely
különböző kategorizációk, attribúciók,
sztereotípiák, etnocentrizmusok, nacionalizmusok lelki identifikációs kerete. A nemzeti identitás ebben az
elméleti keretben a nemzethez fűződő
személyes identitás tudáskészleteként határozható meg. Alsó szintje a
spontán érzelmi azonosulást jelenti,
amelyre épülnek a különböző attitűdök, késztetések, értékek, ideológiák.
Csepeli György kutatásaira alapozva
elmondható, hogy a kultúrnemzeti
modellre épülő nacionalizmus és nemzeti identitás olyan elemekből építkezik, mint az exkluzivitás, intolerancia
és etnocentrizmus.48 Ezzel szemben
az államnemzetre épülő transznacionális államokban létező nemzeti identitáselemek az inkluzivitás, tolerancia,
politikai lojalitás és önmeghatározás
fogalmaira tudnak épülni.
A posztnacionalista elképzelés a
nemzeti identitás pluralista modelljét gondolja el, és úgy érti a nemzeti
identitást, mely az állam által biztosított pluralizmus jegyében a különböző etnikai és vallási csoportok
önkifejezési formáját lehetővé teszi.49 Ez az elgondolás nagyban épít
a multikulturalitás egyensúlyának
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biztosítására. Ugyanis a későmodern
demokráciában a nemzeti identitás
nem lehet rögzített, kategorikus identitás, hanem állandó küzdelemként,
konfliktusként és konszenzusra való
törekvésként értelmezhető. Nemcsak
a gyakorlatban, az elméletben is olyan
paradigmaváltás zajlott le, mely a kultúrát nem tudja zárt konstrukciónak
tekinti, és azt nem tudja a nemzetire
redukálni, hanem egy állandó alakulásban levő, változtatható folyamatról tudunk gondolkodni. A kollektív
alkat, sajátosság helyett a konstruáltság, jelentéstermelés, alkudozás,
egyezkedés van előtérben. Ezekben a
társadalmakban élőkről általában elmondható, hogy nem egy kultúrában
élik le az életüket, hanem változtatják
a helyüket, vagy különböző csoportok élnek egymás mellett. Ez az egymás mellettiség, interakció egyfelől
kevert, sokszínű társadalmakat hoz
létre, másfelől ez a hibriditás megteremti a „különböző eredetű kulturális
formák közötti határok elmosódását”,
és „a különböző kulturális logikák és
identitások egymásba fonódását.”50
De, ahogy látjuk, tapasztaljuk, ezek az
elgondolások viszont nagyon is időhöz
és térhez kötöttek: a posztnacionális
gondolkodás a világ nem minden
pontján tudott gyökeret verni.
Ezek a folyamatok hatással lesznek
az identitáskonstrukció ezen formációjára: a nemzeti identitás fogalmát a
transznacionális kontextusban felváltja
a kulturális identitás fogalma. A nemzeti
identitásnak már csak a területi és etnikai kötöttségei, megkülönböztetésre,
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mások kizárására épülő jellege miatt
is javasolják a kutatók, többek között
Stuart Hall, vagy Arjun Appaduraj a
kulturális identitás fogalmát. Appadurai
például úgy tartja, hogy a kulturális
identitás fogalma írja le leginkább a
mozgásban levő társadalomban kiépülő identitások minőségét. Ugyanis azok
az etnikai terek, melyekből az identitásminták létrehozták magukat, mára
megszűntek. A migráció, csoportok
vándorlása, de a mobilkommunikáció
kiépülése, virtuális terekben való identifikáció és egyéb tényezők is abba az
irányba mutatnak, hogy a csoportok
jobban függetlenednek a tértől, és az
etnicitást is újra kell értelmezni. A kulturális identitásként elgondolt kollektív
identitás ugyanakkor nem zárja ki, sőt
nagyon fontos identitásképző tényezőnek tartja az adott lokalitás, vidék,
régió területén kialakuló személyközi
kommunikáció általi lehetőségeket.51
Ahogy utaltunk rá, a posztnacionális,
decentralizált államok területtel kapcsolatos identifikációs mintái egyfelől
a szupranacionális területeket érintik
(föderatív integráció), másfelől az állami alatti területhez kötődnek, azaz
a helyi közösségekben szerveződnek.
A regionális és területi identitások az
állami-politikai identitások mellett léteznek, de hogy milyen szinten tudnak
érvényesülni, bevésődni a társadalmi
tudatba, az attól függ, hogy a politikai-állami identitással milyen viszonyban vannak.52
A lokális identitás egyfelől összefügg a posztnacionális politikák és általában a globalizációs folyamatokhoz
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való viszony értelmezésével, illetve
szűkebb értelemben az egyén és a
csoport helyhez való kötődésének kérdésével. Ha a lokális identitás globális
folyamatokkal való viszonyát nézzük,
noha többféle megközelítést olvashatunk természetesen ebben a témában
is, de abban egyetértenek a kutatók,
hogy a lokalizáció a globális folyamatok mellett felerősödik. A lokalitás
súlyának erősödése összefügg azzal,
hogy az állam hatalmi potenciálja
csökken – így a területi identitás megerősítésében az intézmények szerepe
is óriási. A transznacionális rezsimek
a régiók szintjéhez kötik a kultúrák és
közpolitika szerepét, és nem a nemzetállamhoz.
Azok az elméletek lesznek nagyon
érdekesek, amelyek a két folyamat
kölcsönös egymásra hatásáról beszélnek, nem is ellentmondást látnak
a kettő között, hanem úgy írják le a
folyamatokat, mint egymást erősítő
szerveződéseket. Nyíri Kristóf például
a globlokál kifejezést használja, és azt
mondja, „a globális végső értelmezésben nem más, mint lokális elemek
kapcsolata; ám a lokális is globálisan
konstituált.”53 Szíjjártó Zsolt, kutatócsoportjának a Balatonfelvidéken
végzett kutatásai elméleti hátterének
összegzésében utal Roland Robertson
meghatározására, aki szerint a nemzetállamok szétválasztott világa helyett transznacionális kölcsönösségi
kapcsolatok a fontosabbak. A globális
és lokális minthogy nem egymás ellentétei, hanem összekapcsolódnak egymással, így a fogalmak külön-külön is

társadalmilag új értelmezést nyernek.
A kulturális globaliziáció a glokalitást
hozza létre, melyben nem csupán az
egységesítés, hanem a sokféleség is
megjelenik. A globalizáció nem statikus fogalom, hanem önmagában is ellentmondásos, és a helyiben is tetten
érhető. A kutatásokat érdemes úgy
kitágítani, hogy ezek az összefonódások váljanak láthatóvá. A kulturális
globalizáció keresztezi a nemzeti társadalmakat, újfajta transzkulturális
kommunikációt és életformát, csoportidentitásokat és idegenképet hoznak létre.54 Bőhm Antal is úgy fogalmaz, hogy „a globalizációval egy időben a lokális szintek is felértékelődtek,
az állampolgárok lokális (regionális)
szinteken találták meg mindennapi
életmódjuk régi-új kereteit. […] Vagyis
a globális és lokális tendenciák együtt
jelentkeznek, s bizonyos módon kiegészítői egymásnak.”55
Az egyén és a csoport identitásérzete több térkategória szerint építkezhet. Ezek közül az egyik legfontosabb
a települési hovatartozás. A kutatások
alapvetően arról számolnak be, hogy
az egyén és a társadalmi csoport kulturális identitását a területhez, településhez kötődő identitása nagymértékben határozza meg. Miközben a
globalizáció egyik legfontosabb eleme
a deterritorizáció, azaz a társadalmi
szereplőknek szükséges a területhez kötődniük. A globalizáció egyfelől
gazdasági folyamat – multinacionális
korporációk hálózata -, de a fogyasztói kultúra terjedésével a kultúrára is
hat, és technológiai globalizációról is
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beszélhetünk, azaz a kommunikációs
forradalom következtében virtuális
közösségek jönnek létre. Politikai aspektusáról sem szabad elfeledkezni,
nemzetközi szervezetek munkáiról,
amelyek a szabad piactól, a jogok és
környezeti témákig komplex kérdésekkel foglalkoznak.56 Mégis a globális folyamatok mellett, illetve azokkal
szemben a lokális identitás megerősödésének folyamata a diskurzusok
egyik alapkérdése.
Az ember alapszükséglete, hogy
tartozni akar valahová. A Maslowpiramisban a szociális szükséglet
közvetlenül az alapszükségletek után
következik. (Gaari Raagmaa)57 A helyhez való kötődés összekapcsolódik az
egyén biztonság utáni vágyával, az
otthon, lakóhelyhez való kötődéssel,
melyek valóban az elsődleges szociális igényünket teszik ki. A lakóhelyhez
való kötődés leginkább a helyi közösségekhez, csoportokhoz való tartozáson
keresztül formálódik. A térhasználat
alapja olyan kognitív elemekből tevődik
össze, amelybe belejátszik a térről szerzett információk, gazdasági érdekeink,
szociális kapcsolataink szerveződése.
De nem csak tudati elemek, hanem
emocionális kapcsolatok is motiválják
a viszonyunkat környezetünkhöz, ahogyan otthonosnak érezzük azt.
A csoporttá vagy közösség formálódásnak több útja létezik, és számos
megközelítést olvashatunk szociálpszichológia, szociológia vagy kommunikációelmélet felől is azok értelmezésére.
Robert Merton a közösségi formákat a
lokális és a kozmopolita csoport men38

tén az attitűdök vonatkozásában rendezte ebbe a két kategóriába. A lokális
csoport tagjainak attitűdje erősen eltért a kozmopolitákétól. A kozmpoliták
figyelme - Merton kutatásai alapján - a
tágabb kontextusra, a világra terjed ki,
nem csupán az adott lokalitásra, inkább a fiatal generációkhoz tartoznak,
a barátok, ismerősök választásánál nagyobb szelekció érvényesül. A lokálisok
a helyi ügyekkel foglalkoznak, a közösségi gyökereket kutatják, akik nem
akarnának elköltözni az adott helyről,
sokféle csoporthoz tartozó embert
fogadnak el barátoknak, sokféle szervezethez is kapcsolódnak – klubokhoz,
helyi társaságokhoz, ahol a kapcsolatteremtés elsődleges.58
A globalizáció a glokalizáció kulturális folyamatával együtt zajlik. A
lokális szerepe nem csak felerősödik,
a globalizáció a területi identitásokat
újraérti, újrakonstruálja, de a helyi, a
lokális kötődések megmaradnak fontos identitásképző stratégiának. A lokális is átvesz sok mindent a globális
kultúrából, beépíti az identitásába,
ugyanakkor a lokális jelleg szembeötlő marad. Viszont nagyon fontos
szerepe van a helyi elitnek abban,
hogy mi válik identitáselemmé a helyi jellegből. Bugovics Zoltán ezt így
fogalmazza meg: „A térhez kapcsolódó identitások akkor alakulnak ki, ha
adott környezet személyes, társadalmi vagy kulturális jelentésekkel ruházódik fel. A tér komplex szimbólumok
rendszere révén alkothat kulturális
egységet, amely előfeltétele az egyének fizikai, pszichológiai, valamint
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szociális integrációjának. A területi identitás tehát térhez kapcsolódó
hozzáadott értékű szimbólumok által
képződhet.” (Bugovics, 2007, 134)
A globális folyamatok kellemetlen
velejáróinak tartják az uniformizálódást, az orientációvesztést, az egyén
elveszíti a biztonságérzetét a számára
átláthatatlan világban, és identitáskrízist élhet meg. Ezeknek a folyamatoknak a megállítója, semlegesítője lehet a lokális, a kistérség, és az
ott megképződő lokális kapcsolatok,
önszerveződések kultúra- és közösségépítése, melyek főleg a face-toface kapcsolatokból táplálkoznak, az
otthonosság, a biztonság élményét
nyújtják. A szakirodalom alapján a következő jellemzőket lehet felsorolni az
egyik és a másik oldalhoz:
Globális jellemzôk

– erôforrások, információk, kultúrák
nemzeti határokon túllépô áramlása
– új (globális) hatalom, kívülrôl diktált
szabályok
– korlátok nélküli növekedési kényszer
– kommunikációs technológiák
fejlôdése, elterjedése
– specializáció
– erôforrások beszûkülése
– szociális „ballaszt”

Lokális hatások

– identitások feloldódása
– közösségek felbomlása
– helytôl való eltávolodás, migráció
– uniformizálódás
– autonómia csökkenése
– fejletlenebb térségek leszakadása
– közösségi tér kitágulása
– helyi sajátosságok felértékelése
– sokszínûség
– helyi erôforrások és a helyi tudás
felértékelôdése
– sikeres, felzárkozó térségek
– területi identitások dinamikája
(Forrás: G. Fekete Éva, Kultúra és területfejlesztés, SZÍN 2005. 10/3. 21-24.)

A globalizáció egyik következménye
tehát a nemzetek feletti integráció, a
nemzetállamokon túli demokratikus
modell, valamint ezzel párhuzamosan a lokális identitások és regionális
helyettesítő identitások létrehozása
és megerősítése. Ahol erre van lehetőség, főként a multikulturális társadalmakban a diaszpóraidentitások
önérvényésítése az identitáspolitikák
alapjává válik. Azonban ezekre a folyamatokra válaszul, kísérő jelenségként
a többségi társadalmak xenofóbiái, a
rasszizmus, a rejtett vagy nyílt diszkrimináció megerősödésére is számítani lehet.
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A VÁROSLAKÓK ÉS A VÁROS
IDENTITÁSA
Identitáskutatás és imázs-vizsgálat
„Egyre inkább tudatában vagyunk annak a ténynek,
hogy a város folyamat, a helyek folyamatok, azaz nem rendelkeznek egyetlen, változatlan identitással. A tér sem ragadható meg statikus realitásként, hanem csak
olyan valóságként, amelyet különbözô csoportok interakciói, elbeszélései, képei és
reprezentáció aktívan hoznak létre és változtatnak meg.”
Featherstone59

Az identitás mint egyéni önmeghatározás a társadalmi szerepekhez,
szocializációhoz kapcsolódó egyéni és
társadalmi produktum, mely társadalmi és környezetei hatásokat tartalmaz. A területhez való kötődés,
hovatartozás kérdése az identitás
vizsgálatánál nagyon meghatározó.
Érdemes már itt különbséget tenni két
identitáskategória között, amelyek a
tér vonatkozásában szóba kerülnek.
Az egyik kategória a területi egység
identitását jelenti. Ez a térhez kötődő
identitás magába foglalja az adott terület természetét, értékeit, történelmét, lakóit, tájjellegét, amely kulturális praxisokon keresztül közvetítődik
felénk. Úgy is mondhatjuk, hogy ezt
kommunikálják mint lokális identitást
a terület lakói és mások felé médiumo-

kon, reprezentációkon, gyakorlatokon
keresztül, sugallva, hogy „mi ilyenek
vagyunk”. Azonban, hogy milyen az
ott élők identitása, azonosságtudata,
nem biztos, hogy egybeesik az előbbi
identitásdimenzióval. Ez utóbbit, mely
a civil társadalomban létezik, tényleges identitásként éljük meg. Ennek az
identitásnak is számos identitásjegye
van, de vannak olyanok is – és most
bennünket ezek érdekelnek -, amelyek az adott területhez kapcsolódnak.
Raagma lelki térnek nevezi azokat a
pszichológiai összetevőkből táplálkozó területet, amely inkább tudatalatti,
személyes, és sokszor kontrollálhatatlan. Ez a tér váltja ki a lokálpatrióta
viselkedésformát.
Jelen fejezetben úgy próbáljuk körüljárni az identitásnak a térhez való
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viszonyát, hogy azt a lokalitás, a lakóhely felé közelítsük. Jelen esetben
ez a tér a városi teret jelenti és így
ezt a lokális identitást a városi identitás mentén is át kell gondolni. Ezért
megnézzük, hogy a szakirodalom hogyan írja le a lokális identitás városi
életmódhoz kapcsolódó aspektusát, a
területi identitás alkotóelemei hogyan
értelmezhetők, kitekintünk a környezetpszichológia helyidentitásra vonatkozó fogalomhasználatára, valamint
a városmarketing és városkutatás
irányait is megpróbáljuk körbejárni.
Kezdjük vizsgálódásunkat az utóbbi
dimenzióval.

A VÁROS IDENTITÁSA,
VÁROSKUTATÁSOK
A társadalom és kultúra alapjait,
a társadalmi struktúra felépítését
érintették az utóbbi évtizedek változásai, átalakítva azok színterét, a
kulturális táj, a városok arculatát. A
globalizáció következményeként definiált gazdasági, társadalmi, politikai
rendszer átalakulása magával hozta
a termelési folyamatokban a térbeli függetlenedést, és ezzel együtt az
együttműködések hálózati, kommunikációs és információs-technológiai
innovációk robbanásszerű elterjedését. Az új kommunikációs technológiák elterjedése magával hozza, hogy a
kultúra szerepe felerősödik a termelésben. A termékeknek nem csupán
csere- és használati értéke lesz, hanem igen fontos szempontot képvisel
az az imázs, amely egyfajta vizuális és
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szimbolikus fogyasztást tesz lehetővé.
Ez a fajta fogyasztás pedig alapvetően
térhez kötött.60
Szíjártó Zsolt utal rá, hogy a korábbi társadalom és kultúratudományos
megközelítéseket egyfajta térvakság
jellemezte, mert a társadalmi strukturálódási folyamatoknak a térbeli jellegét figyelmen kívül hagyták. De ezekben a kutatásokban lezajlott egy ún.
térbeli fordulat, mely a szociokulturális
rendszerek, mindennapi életvilágok
tér-időtapasztalatait újradefiniálták,
és azzal kellett szembesülniük, hogy
„a tér […] válik a mindennapi élet
identitásképzési, csoportképződési és
társadalmasodási folyamatainak egyik
fontos kristályosodási pontjá”-vá, és
hogy a „a kulturális valóságok mind
erőteljesebben a gyökértelenedés és
(újra)gyökéresedés bonyolult viszonyrendszerében helyezhetők el.”61
A kultúrakutatás felől nézve a tér,
kultúra és kommunikáció új összefüggésrendszerbe kerül. Azt a megközelítésmódot bontják le, amely a földrajzi térből indult ki, és amely nem vette
figyelembe a történeti, társadalmi és
térbeli között az alapvető kapcsolatot.
A helyek, régiók nem egyszerű, jelentés nélküli területek, de nem is adottságként, magától értetődő módon
hordoznak magukban egy jelentést.
Nem csupán H. Lefebvre vagy Edward
Soja beszélnek arról, hogy a különböző helyek mint territóriumok interakciók színterei, melyek nyitott, ellentmondásos tereket hoznak létre, de
minden térrel foglalkozó tudományterület a környezetpszichológiától a
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társadalomföldrajzig a társadalom
által reprodukált tér fogalmából indul
ki. Ezek a terek sokféle reprezentációt
tudnak megjeleníteni, és olyan identitáskonstrukciókat tesznek lehetővé,
melyek nem kategorikusak, hanem
szintén nyitottak az alakulásra, változásra. Az életünk kereteit alkotó
tereket, helyeket és identitásokat folyamatosan konstruáljuk.
A tér mint társadalmi konstrukció
a területi folyamatokat is befolyásolja, az egyes térkategóriák, mint a
régió, vagy a lokális tér, csak bizonyos
kontextuson belül értelmezhetők. Ez
a kontextus először is nyelvi természetű, másodszor pedig történeti. Az
utóbbi évtizedekben szinte nincsen
olyan tudományterület, amelyben a
tér, a hely ne lenne kitüntetett fontosságú. Tudománytörténetileg a pozitivista megközelítésekbe vetett bizalom
megrendülése érzékelhető, a tér mint
társadalmi tér nehezen értelmezhető
objektív adottságként, sokkal inkább
kognitív térként, társadalmi-gazdasági konstrukcióként, és olyan térként,
amelyet az egyén helyként él meg. Az
emberi cselekedeteket nem a tőle független tér alakítja, hanem az ember
hozza létre azokat a térstruktúrákat,
amelyek megfelelnek térszemléletének és térkapcsolatainak.62
Michel Foucault híres esszéje, az Eltérő terek, azzal kezdődik, hogy a tér
korszakát éljük, és nem az időét, de ez
a tér pontokat és szálakat keresztező hálóként konstitutív.63 A középkori hierarchikus helyek, mely szent és
profán, város és vidék megkülönböz-

tetésére épült, a reneszánsszal kinyílnak, és a szerkezeti hely kerül a helymeghatározás középpontjába. Ugyan
a szerkezeti helyként definiált térben
is érvényesülnek az ellentétpárok (pl.
magán-nyilvános), de pontok és elemek szomszédsági viszonyai fogják
meghatározni ezt a teret, mely elágazásokat, rácsozatot hoz létre. Az a tér,
melyet érzékelünk, nem üres, homogén, hanem olyan, amely értékeket,
ideológiákat, utópiákat, normákat
közvetít. A társadalmi szereplők térhasználata sem egyféle, el is különülnek egymástól, de bizonyos pontokon
illeszkednek egymáshoz, hatnak egymásra, vagy éppen egymás mellett
léteznek, de ahogy Foucault mondja,
hálózatot, rácsozatot hoznak létre.
A város a 20. század során szinte
áttekinthetetlen szövevény, nem csupán épületek, utcák, terek együttese,
hanem különböző társadalmi csoportok, és életformák színtere, lakóhelye. A város-kutatásban az utóbbi
évtizedekben nem a nagy történelmi
lépték került az előtérbe, hanem azt
vizsgálják, hogy a városi tér hogyan
lesz alkalmas az egyéni és kollektív
emlékezet megőrzésére, tárolására,
hogyan épülnek kulturális reprezentációk a városképbe, az épített környezetbe, hogyan lesz a mindennapi
élet kerete, a személyes tapasztalatok, identitások színhelye az a város,
amely immár nem mint földrajzi, hanem mint kulturális tér, szimbolikusan
megalkotott város értelmezhető. Max
Weber a városról mint zárt településről beszél ahol, „nem pedig egy vagy
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több különálló, elszórtan elhelyezkedő hajlék…a városokban… különösen
sűrűn, közvetlenül egymás mellett
állnak a házak.” 64 Gyáni Gábor szerint „a város nemcsak többnyire mérhető paraméterekkel kifejezhető, az
időben és főleg a térben kiterjesztve
érzékelhető dimenziók gyűjteménye,
egy mással nem vagy korlátozottan
összemérhető külön entitás is egyúttal, olyan magába zárt univerzum,
melyet csak a maga egyedi kvalitásaiból érthetünk meg”.65 Szociológiai megközelítésben azt mondhatjuk,
hogy a városhoz szükséges egy bizonyos népességnagyság és laksűrűség,
olyan gazdaság, mely túlnyomórészt
nem agrárjellegű, rendelkezik az intézményes szervezettség meghatározott elemeivel, jellemzi a társadalmi
heterogenitás, de kialakul egy olyan
kulturális azonosságtudat, melyet városi életmódként lehet definiálni.66 A
városok természetesen különböznek
egymástól nemcsak nagyságuk vonatkozásában, de abban is, hogy milyen a
városi kulturális azonosságtudat, hogyan teremtik meg a városlakók a saját városukat a mindennapi térhasználat és tapasztalat révén. Ezért az
elmondható, hogy nem egyféle város
létezik, hanem az ott lakók, a várossal
kapcsolatba lépő egyéb szereplők nagyon különböző városképet alkotnak
meg, attól függően, hogy hogyan élik
meg a várost.67
Mielőtt tovább folytatnánk a város
mint kutatási tárgy ismertetését, pillantsunk rá, hogy a hazai városkutatás milyen fázisokon ment keresztül.
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Magyarországon évtizedekig a marxista társadalomvizsgálat lehetetlenné
tette a szociológia olyan kutatásait,
melyek a nyugati modelleket vették
volna alapul. A hazai kutatók közül
elsősorban Bőhm Antal és Pál László
nevét kell megemlíteni, ők próbálják
elsőként az amerikai kutatástörténeti
tapasztalatokat magyar közigazgatási viszonyokon értelmezhetővé tenni.
„A helyi társadalom” című sorozatot
1983-tól évente publikálták. A helyi
társadalom itt nyitott, lezáratlan, definiálatlan terület kerül meghatározásra, folyamatosan bővítik empirikus
szociológiai adatfelvételeiket, tapasztalataik rögzítését, metodológiájukat.
A helyi társadalmakra vonatkozó kutatások is nagyon sok területet érintenek, de fontos kutatások emelhetők
ki a társadalomföldrajz és államigazgatás területéről, melyek a gazdaság,
társadalom, közlekedés térszerkezetével, helyi igazgatási gyakorlatokkal,
infrastrukturális és települési egyenlőtlenségek okaival, következményeivel foglalkoznak. A szociológia neves
kutatói (Szelényi, Konrád, Ladányi,
Szirmai, Kárpáti, Hantó, stb.) a városok társadalmi érdekviszonyait és szerkezetét tárták fel az utóbbi két-három
évtizedben, illetve ezekben az évtizedekben megjelennek azok a felfogások a városok vizsgálatában, melyek a
város-imázsával, mentális és kognitív
térképek kérdésével, várospolitikával
foglalkoznak (Enyedi, Vági, Bánlaky,
Cséfalvy, Berényi, Perger). A kommunikáció- és kultúrakutatás szempontjait
is érvényesítő városantropológiai aka-
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démiai kutatások meghatározó szereplője Szíjártó Zsolt és Niedermüller
Péter. Csak utalni tudok Szíjártó Zsolt
munkáira – Köz/tér; Egy tér alakváltozatai; A hely hatalma; - melyek a kortárs nemzetközi diskurzusok főbb elméleteire épülő városkutatásnak olyan
témáit járják körül, mint a városi nyilvánosság, nyilvános terek átalakulása,
városi táj, a város mint kép, virtuális
közterek új kihívásai.
A városkutatás, városszociológia
óriási szakirodalmából itt csak néhány
fontos megközelítést szeretnénk lajstromozni, amely a kutatásunk szempontjából érdekes lehet. A.Gergely
András Urbanizált méhkas, avagy a
helyi társadalom című könyve még a
90-es évek elején készült, de kiváló
áttekintést ad a városi jelenségek szociológiai kutatásaiból és a lokalitáskutatások irányzataiból. Kutatásunk
csak egyik vonatkozásában függ öszsze a szociológia városkutatásával,
de ugyanolyan fontosak a városmarketing vonatkozó szakirodalmai és a
kulturális gazdaság mint terület feltérképezése, ezért itt valóban csak a
csomópontok áttekintésére van lehetőségünk.
Az 1920-as évektől a szociológián
belül is a városszociológia önálló kutatási területté vált, szemléletmódjukat a humán ökológiától a strukturális
funkcionális irányzatig különbőzképpen definiálták. Ugyan a város szerepe
a gazdaságban, társadalomban, a kultúrában az iparosodással, urbanizációval már kétszáz éve az érdeklődés
fókuszában van, jelentősnek tekint-

hető egy olyan iskola, amely a várostörténeti kutatásokban az urbanizáció
hatásaira összpontosít, és a lokális
szituációkra figyel és nem a társadalom általánosabb alakzataira, azaz
mikroszintű és makroszintű folyamatok közötti kapcsolatot próbálnak
teremteni. Ez az iskola, a klasszikus
amerikai városszociológia egyik legnevesebb kutatóközpontja és városszociológiai kutatási irányzata, az ún.
„Chicagói Iskola”, neves kutatói a város
térbeli, ökológiai folyamataival, a település fizikai szerkezetével, a funkcionális tárgyi-környezeti adottságaival
foglakoztak. Kutatásaik fókuszában
a városok és környezetük organizációs problémái, az emberi kapcsolatok
pusztulásának jelei, a falusi közösségek integráltságának tényezői szerepeltek, amelyeket a városi struktúra
összefüggésében elemeztek. Ezek a
szempontok indították el valójában az
életmódkutatásokat, ez a csoport fejezte ki legmarkánsabban, hogy a tér
önmagában nem rendelkezik lokális
tartalommal, ezt a teret fel kell tölteni
tartalommal. A tér életmód-jelenségek, társadalmi folyamatok alakulásaiból válik jelentésessé. 68 Ezek a nézetek bővülnek aztán tovább, és gyarapodnak abba az irányba, hogy kulturális memória által megőrzött terek
kialakulásainak, identitásmintázatok
szerveződéseinek, kulturális reprezentációk valóságkonstruáló szerepét
vizsgálhassuk. Fontos szempontnak
bizonyul a térnek a hatalommal való
összefüggéseinek kutatása: a társadalmi mozgások, hatalomgyakorlás,
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érdekek reprezentációi hogyan tudnak
társadalmi részvételre buzdítani.
A következő fontos elmélet az
50-es, 60-as években működő ún.
Castells-iskolához kötődik, amely a
társadalom térrel kapcsolatos viszonyát marxista alapon mint termelési
módot értelmezte. A települést nem
lokálist térként, hanem össztársadalmi folyamatok lokális hatásaiban, a területi egyenlőtlenségekből következő
problémákat vizsgálták. Az 1970-es
évektől újra a lokalitás került előtérbe,
a kutatók visszanyúltak a 30-as évek
kutatásaihoz és a lokális társadalmak
és identitások kutatása, a külvárosok
világa, bevándorlók identitásai, életmódok egymás mellettisége válik az
elemzések központi témájává.
A 90-es évektől, írja már Szíjártó
Zsolt, a város mint kutatási tárgy új
megvilágításba kerül, mert maga a
város megy át egy szerkezeti átalakuláson. Átformálódnak a nyilvános
kommunikáció színterei, új épületek,
városrészek nőnek ki a földből, melyekhez új megközelítések kellenek.
Egyik kedvelt téma lesz a globalizáció
hatására bekövetkező változás, a
neoliberális elvek érvényesülése a városirányításban, mert ahogy új iparágak, szolgáltatások jelennek meg,
úgy a gazdaság térszerkezete is átalakul. Felmerül az a kérdés, hogy
a posztmodern világ digitális tere
mennyiben igényli a konkrét helyeket.
(flow-jelenség). A város felértékelődése politikai, gazdasági kérdésként is
megjelenik (erről bővebben lesz szó a
városi identitás és imázzsal foglalkozó
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részfejezetben). Tudományos szempontból a kultúratudományos fordulat szerepét kellene itt még kiemelni,
mely a konstrukcionista szemléletmódot fogja érvényesíteni. A város – a
globalizálódó folyamatok okán – már
nem mint funkcionális egység, hanem állandóan alakuló, konstruálódó
folyamat jelenik meg, ahol az egyes
csoportok szociokulturális kontextusból állandó újrapozícionálást kell, hogy
folytassanak önmaguk megjelenítése
érdekében. Ezek a kutatások a kulturális praxisok szerepét, társadalmi
szereplők interakcióit, kulturális reprezentációk helyeit vizsgálják.
A másik fontos irányzat a kulturális
antropológia felől válik termékenynyé. A városantropológiai kutatásokban, elméleti, módszertani újdonságokat jelentenek a helyi társadalmak
kulturális rendszerének vizsgálatai.
Összehasonlító és interdiszciplináris kutatásokról van itt szó, melyek a
magában álló közösségekről, multiközösségekről, regionális kutatások,
nemzeti szintű vizsgálatokig komplex
kutatásokra fókuszálnak. A társadalomtörténet, történeti antropológia
elméleti és módszertani kapcsolódásait láthatjuk például Gyáni Gábor
városkutatásaiban. Ezek az irányok
jelennek meg a városi közösség hétköznapi világával, a budapesti munkásság mikroterével foglalkozó, vagy
lakástörténeti összefoglalásokat tartalmazó munkáiban.69 De az antropológiai kutatásokhoz kapcsolhatjuk
az ún. közösségtanulmányokat is,
melyek az egyének élettörténetére,
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speciális társadalmi kontextusra, lakónegyedre és munkahelyek kultúrahasználatára és identitáskonstrukcióira figyelnek, de megjelenik a hagyományosabb antropológiai módszertan
is, az ún. „résztvevő megfigyelés” is
a kutatási metódusok között. A közösségkutatások F. Tönnies szociológiai közösségfogalmából indulnak ki,
és megpróbálják az egymással öszszefüggő, egymást átható társadalmi folyamatokat leírni és értelmezni.
Tönnies Közösség és társadalom című
munkájában (1887) megkülönbözteti egymástól a természetes közösség
(Gemeinschaft) és a mesterségesen
létrehozott (Gesellschaft) közösség
fogalmát. Ez a megkülönböztetés arra
irányul, hogy láthatóvá tegye, a művi
módon létrejött közösség tagjait a társadalmi érdekek, célok köti egymáshoz. A komplex társadalmak társadalomszerveződésnek alapvető szintje –
család, egyéb rokonsági szervezetek,
egyéb termelési és fogyasztási közösségek szerveződései mellett a területi
szerveződés rendkívül fontos elv lesz.
A közösségtanulmányok elsősorban a
faluközösségek életét, intézményeit,
társadalmi különbségeit, kisebb közösségi együttélését vizsgálja.70 Ez az
irányzat valójában a városantropológiai megközelítésekkel rokonítható,
mert ugyanúgy viselkedésmintákat,
csoportidentitásokat keres és kulturális jelentésekre kíváncsi, csak nem
városi, hanem faluközösség életmódját kutatja.
A városantropológia egyik neves
magyar képviselője Niedermüller

Péter, az ő írásai alapozónak tekinthetők elméleti és módszertani keret
vonatkozásában, amelyekből számos empirikus kutatás építkezik.
Azt a városantropológiát, amelyet ő
képvisel, mikroantropológiai megközelítésnek definiálja. Ez az irány - a
makroantropológiai irányzattal szemben, mely a fizikai tér struktúrájával,
urbanizáció, szegregáció kérdését
helyezi a fókuszba – a várossal kapcsolatos, emberek fejében élő képet
tartja fontosnak, és a városban kialakuló életvilágokkal, a városi terek
szimbolikus funkcióival foglalkozik.
Ezeknek a vizsgálódásoknak a kiindulópontja az, hogy a város szubkultúrái eltérő módon használják a várost,
azaz minden város sok városból tevődik össze. A városi tér mint kulturális jelentéseket hordozó entitásnak
szimbolikus funkciói vannak. Egyfelől
érzékelhető, hogy egy városnak vannak gyakran használt, ismert terei, és
vannak ismeretlen, kevésbé használt
részei, vagy vannak olyanok is, amelyeket csak felületesen ismernek és
ritkábban használják azokat. Mindhárom típusban elkülöníthetők azok a
formák, melyek reprezentatív funkciót
töltenek be.71 Elmondható az is, hogy
a városi terekben való mozgás szabályokhoz kötött, a nyilvános viselkedés
szabályait, normáit meghatározzák,
kijelölik. A városban élés alapfeltétele,
hogy ismerjük a használati szabályokat, felismerjük a kulturális jelentéseket, amelyek a különböző térformákhoz kapcsolódnak.
A térhasználati szabályok szimbo47

DR. JABLONCZAY TÍMEA

likus reprezentálása érthetőbbé válik
Richard Sennett amerikai társadalomés eszmetörténész munkájából, mely
a modern városi társadalommal foglalkozik.72 Nagyszabású elméletéből,
mely a nagyvárosi tér és nyilvánosság
alakjának és funkciójának megváltozásának körülményeivel, viselkedésre
vonatkozó hatásaival foglalkozik kiderül, hogy a városnak az a formája,
sajátossága, amit ma ismerünk a 1718.századi társadalmi nyilvánosság
szerkezetváltásával alakult ki. Ez az
időszak, amikor a modern városi társadalom városrendezési koncepciók
mentén új térszerkezete megképződik, és a hirtelen népességnövekedés
következtében új városi közösség jön
létre. De az új városnak új szereplői is
vannak, ilyen az idegen, aki letelepszik a városban, korábbi kapcsolatai
megszűnnek, és minthogy a családi,
foglalkozás szerinti régi kategóriák
felbomlottak, társadalmi státuszát
sem lehetett beazonosítani. Sennett
szerint a modern városi társadalomban olyan tértípusok és azok szimbolikus funkcióik különülnek el egymástól,
melyek a nyilvános és magán szféra
mentén tagolják a társadalmi életet.
Otthon és utca, közélet és magánélet
szétválik, sőt szembekerül egymással. Ennek a megkülönböztetésnek
következménye, hogy az utca, a köztér például nem csupán közlekedésre
fog szolgálni, hanem színpaddá válik,
ahol a társadalmi szereplők megjelenítik akaratukat, identitásukat. Így a
közélet területeire alkalmas nyilvános viselkedés és beszéd, kialakítja a
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maga formáit, kódjait. Legfontosabb
jellemzője lesz, hogy a nyilvánosságra
tartozó viselkedés- és beszédforma a
személytelen kapcsolattartásnak az
elemeiből tevődik össze: az üdvözlés,
öltözködés, nyilvánosság előtti megjelenés formái, de a város és utcakép is
szabályozás alá kerül. Ezek az elemek
tehát szabályrendszerbe kerülnek, kódok fognak hozzájuk rendelődni, melyek jelzések lesznek mások számára.
Így a beszéd jelentést hordoz a külső
helyzetről és a beszélő személyéről, és
dekódolhatóvá válik a társadalmi státusz is (Sennett, 78) Létrejönnek azok
a helyek, ahol társadalom különböző rétegei találkozhattak egymással:
színház, kávéház. Itt eltűntek a társadalmi különbségek, véleményt lehetett
nyilvánítani, de már az exkluzív jellegű
klubokban és a korzón a nyilvánosság
előtti hallgatás lehetőségét hordozták
magukban. Ebből következően érdemes inkább háromféle térről beszélni,
a köztér és a magántér közé ékelődik
a félig nyilvános tér, amelyek specializált mikroterekként értendők. A kávéház, a szalon, az étterem olyan helyek,
amelyek több funkciót is betölthettek,
egyfelől pótolják az utcán folyó közösségi életet, másfelől a társas élet
különböző formáinak adnak színteret,
illetve összekapcsolódik a fogyasztási
szükségletek kielégíthetőségével is.
Az ipari kapitalizmus megteremtette
a tömegtermelést, ezzel együtt a fogyasztó kategóriáját. Az árunak szintén társadalmi státusz jelölő értéke
lesz, utal a vevő személyiségére, rangjára. A közszférában megjelenik egy új
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identitás, mégpedig a közéleti ember
személyisége. Amikor a személyiség
mint éntudat által irányított jelenik
meg, társadalmi kategóriaként dekódolhatóvá válik. A külsőből meg lehet
fejteni a belső ént. „Amikor a személyiség a közéleti szférában megjelent,
a közéleti ember identitása kettéhasadt.” (Sennett, 212) A kettéhasadást
úgy kell érteni, hogy a közszereplő
nem azonos teljesen azzal, aki a nyilvánosság előtt látható, hanem van egy
olyan identitása, amely figyeli, szemléli
a saját megnyilvánulását. Ugyanakkor
a kollektív személyiség is ekkor jelenik
meg: „Azzal, hogy a közéleti személyiség belépett a közéleti szférába, megvetette ennek az intim társadalomnak
az alapjait, vagyis az emberekben kialakította azt a meggyőződést, hogy
a társadalomban zajló kölcsönhatások a személyiség megnyilatkozásai.”
(Sennett, 237)
A posztmodern városban a magán
és a nyilvános felosztása már nem érvényesül olyan élesen. A globalizáció
átrendezi a városi helyeket, állandó
mozgásokkal, migráció jelenségével,
gazdaság átalakulásával kell számolni. A kulturális identitás fogalmánál
már szóba hozott Arjun Appaduraj
bevezeti az urban landscapes, városi
tájak fogalmát, mely érzékelteti ezt az
alakulásban levő, változékony városképet, melyet a különböző csoportok
saját maguk megjelenítésére használnak.73
A város – természetesen nagyságától függően – legjellemzőbb tulajdonsága a társadalmi és kulturális

heterogenitás. A városkutatás számára nagy jelentősége van annak, hogy
egymástól különböző földrajzi egységek léteznek egymás mellett, fontos
ezeket az eltérő tereket és térhasználatokat kutatni. Ez a sokféleség a városban élők számára számos kulturális és pszichológiai problémát okozhat.
A városokkal kapcsolatos sztereotípiák ugyanakkor elvihetik a beállítódásainkat. Nagyon régi sztereotípia
a nagyvárossal kapcsolatban, hogy a
túl nagy népsűrűség miatt a társas
kapcsolatok elszemélytelenednek, és
főként a nagyvárosi sokféleség a társadalmi rossz, a deviancia melegágya.
A népi és városi társadalom szembeállítása olyan leegyszerűsítéseket eredményezett, hogy a népihez a „természetes”, „egyszerű”, „morális”, „homogén”, „személyes jellegű”, „integrált”
jellemzők rendelődnek, míg a városi
társadalom ennek a pozitív tapasztalatnak az ellenkező benyomását kelti,
és olyan jelzőkre tesz szert nem csak
a városantropológia korábbi elméletében, de a társadalmi tudatban is,
hogy az „mesterséges”, „kozmopolita”,
„korrupt”, „heterogén”, „személytelen”, „dezintegrált”. Niedermüller Péter meg is jegyzi, hogy ezek a kutatások egy apokaliptikus képet festenek
a városról, mintha a modern nagyvárosban csak „bűnözők, alkoholisták és
hajléktalanok, marginális helyzetben
tengődő emberek élnének; a normális
életet élő emberek szinte teljes mértékben kiszorultak ebből a városantropológia által „megalkotott” városból.”74 Azonban a városi kapcsolatok
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személytelen és elidegenedett jellegét
számos terepmunkának a kutatási
eredménye cáfolja. Niedermüller arról
beszél, hogy a városi ember a nagyváros nagy népsűrűségéből fakadó nehézségek leküzdésére adaptációs mechanizmusokat alakít ki. A városlakók
a város bizonyos részeit használják,
azt biztonságosnak élik meg („kulturálisan domesztikálják”), itt társadalmi kapcsolatokat aktívan működtetnek, a térnek azon részét, amelyet
nem használják, marginalizálják.
A kultúrák találkozási pontja, jellegzetes megnyilvánulási formája térbeli
(leggyakrabban városi) formát ölt. A
térhasználatot és a térbeli viselkedést
lehet szemiotikai folyamatként, kommunikációs aktusként is értelmezni.
Henri Lefebvre szerint a tér társadalmi produktum, minden társadalom
létrehozza a maga fizikai és mentális
tereit. A tereket sokféleképpen lehet
osztályozni, vannak kötött, részben
kötött és kötetlen szerkezetű terek. A
kötött terek jellemzői, hogy nem mozgatható, állandó elemeket tartalmaznak, a részben kötött terek esetében
bizonyos elemek kicserélhetők, pl. a
települések szerkezeti formája, közterek, parkok, míg a kötetlen szerkezetű tereket Edward Hall úgy értelmezi,
hogy az egymással interakcióban levő
egyének vagy csoportok távolsága jellemzi. Edward Hall másik felosztását
követve beszélhetünk szociofugális,
szociopetális, nyilvános, félnyilvános
és privát terekről, amelyek mindegyike
reprezentatív és hétköznapi módon, általánosan és esetlegesen használt, va50

lamint használaton kívüli térformákat
ölthet.75 Legegyszerűbben úgy lehetne
definiálni a szociopetális tereket, hogy
azok kedveznek a személyközi kapcsolatoknak, társas interakcióknak, közelebb hozzák egymáshoz az embereket.
Ennek ellentéte a szocifugális tér, ahol
az embereket a tér szerkezete is inkább
eltávolítja egymástól.
A társadalomföldrajz és területfejlesztésre vonatkozó városkutatás
egyik legjelentősebb hazai képviselője
Enyedi György, nemzetközi hírű tudós,
akadémikus. Három térbeli kerettel
foglalkozik munkáiban: a tájjal, amely
az országnak a társadalom használatára átformált természetföldrajzi
„arculata”, a régióval, amely gazdasági-igazgatási szervezet, a harmadik térbeli kerete pedig a település.
Enyedi György szerint a „a település,
épített környezetével, intézményeivel, helyi társadalmával az a térkeret,
amelyet mindenki érzékel, amelyben
mindennapi életünk folyik, s amelyen
belül megrajzolhatók a munkába és
iskolába járás mindennapi, a vásárlások, a szórakozás, a barátok keresése,
a templomba járás ritkábban jelentkező térpályái.”76 Kifejti továbbá, hogy
„az emberek téridentitása – egy adott
térséggel való azonosulása – a településekkel, a közvetlen élettapasztalatokat nyújtó kistájjal a legerősebb.”
„S amikor valaki göcsejinek vallja magát, ez nem egyszerűen helymeghatározás, hanem azonosulás egy sajátos
természeti tájjal, a táj sok generáció
által megélt történelmével, faluja/városa településképével, szokásaival és
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értékrendjével, a helyi társadalomban elfoglalt helyével, a helyi kultúrával.”77
Kutatásának középpontjában az
urbanizálódási folyamatok álltak.
Még korai, 80-as évekbeli munkájában foglalkozott azzal a kérdéssel,
hogy milyen folyamatok zajlottak le
a városnövekedés tekintetében. Az
1960-as években Nyugat-Európában
az ipari forradalom óta zajló folyamatok lecsökkentek, a 70-es évektől
Amerikában is érzékelhetővé vált az
agglomeráción kívüli térség népességnövekedése és városi csökkenése.78 A holland iskola az európai urbanizáció négy szakaszát különbözteti
meg: így beszél 1) urbanizációról (városnövekedés), 2) szuburbanizációról
(elővárosi gyűrű), 3) dezurbanizáció
(a vidéki térségek gyorsabb népességnövekedése), 4) reurbanizáció (a
régi városközpontok felújított területeire való visszaköltözés). Enyedi
megfigyelte, hogy ez a gyors népességnövekedés a fejlődő országok
némelyikében a 70-es években szintén lezajlott, és 1982-es Akadémiai
székfoglalójában hozzálátott, hogy
lefektesse a magyar településhálózat
és globális városiasodás ciklikus értelmezésének az alapjait, és kijelölte
a megújuló településpolitika irányait.
Ehhez a következő pontokat tartotta
fontosnak:
1. a településhálózatot mint dinamikus
rendszert kell érteni. Ennek értelmében
„a településhálózat átalakulása olyan
egyensúlyi helyzet keresése, amelyben
a népesség térbeli, településenkénti

eloszlása optimális a termelôerôk
fejlôdése szempontjából.”
2. a településhálózatot a modern
urbanizáció tartós globális folyamataiba
kell helyezni.79

A holland iskola városnövekedési szakaszait módosítva a következő négy
szakaszt különböztette meg:
1) városrobbanás
2) a viszonylagos dekoncentráció
3) a dezurbanizáció
4) az informatika korának urbanizációja
(30 évvel ezelôtti folyamatról beszél).

A városnövekedés és majd annak lefékezését hosszú távú gazdasági
ciklusokból következteti ki, amely a
településrendszer átalakulását is befolyásolja. Az azóta eltelt harminc év
alatt Enyedi szerint új gazdasági ciklus bontakozott ki, és „a globalizáció
a városnövekedést, általában a városi
funkciók változását jelentős mértékben a világgazdasági folyamatokhoz, s
nem a nemzeti gazdasághoz köti.”80
Elmondtuk, hogy a régióhoz való
kötődés Magyarországon jóval kisebb
mértékű, mint Nyugat-Európa országaiban, viszont a településnek, a lakóhelynek és munkahelynek a térbeli
egysége erős érzelmi és érdek-kötődések kiváltója lehet. Kutatások bizonyítják, hogy a kisebb településeken
erősebb a településsel való érzelmi
azonosulás, az identitásérzés, mint
a nagyvárosban, vajon egy kisváros
vonatkozásában milyen lokális identitásminta jelenik meg, milyen fokú a
kötődés?
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A LOKÁLIS IDENTITÁS TERÜLETI
DIMENZIÓI
A lokalitás megjelenik a területi identitás egyik legfontosabb tényezőjeként
mind az empirikus kutatásokban, mind
az elméletekben. A regionális identitáskutatásban használatos identitásfogalom adaptálása talán nem lesz túl
mesterséges művelet, ha nem is minden dimenziója, de néhány aspektusa
biztosan megfontolásra érdemes ezen
a ponton.81
Azt mondtuk, hogy egy térség akkor tudja felvenni a versenyt a globális
piacon, ha kialakít egy egységes, mindenki számára láthatóvá tett identitást, közösségi szinten pedig közös
jövőhöz kapcsolódó elképzeléseket
tudnak megfogalmazni. Láttuk, hogy
a valahová tartozás, a tér dimenziója
nagyon fontos identitáselem, az alapszükségletek után következik. Viszont
a saját identitásának kialakítása is az
adott terület sikerességéhez szükséges tényező, mind társadalmi, kulturális és gazdasági értelemben. Egy
erősebb társadalmi kohézió a területtel való azonosulás vonatkozásában is
szembetűnik, és ez igaz fordítva is: a
területtel való azonosulás előhívja a
társadalmi összetartást. A társadalmi
aktivitás, civil szervezetek, egyesületek jelenléte is nagyon fontos, hiszen
a társadalom szereplői ott tudják gondolataikat, véleményüket a közösség
és a település életével kapcsolatban
kicserélni. Fontos számukra, hogy fejlesztések történjenek, a tenni akarás
megnyilvánul abban is, hogy térség,
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terület érdekeit tartják inkább szem
előtt, és nem a saját, egyéni érdekeiket akarják érvényre juttatni.
Ahogy a régióépítésben fontos, úgy a
lokalitásra is vonatkozik, hogy megkülönböztethetők egymástól azok a
lépések, amelyek magát a területet
felépítik.
1) Ki kell alakítani a területi struktúrát,
konstruált határok kijelölése
2) közös szimbólumokat kell létrehozni
3) intézményeket, kapcsolatok kell életre
hívni
4) ki kell alakítani az adott terület
identitását.

A regionális identitás három dimenzióját alkalmazhatjuk a lokális identitásra is, melynek értelmében megkülönböztetjük egymástól:
1. stratégiai identitást
2. kulturális identitás
3. funkcionális identitást

A stratégiai identitás arra vonatkozik,
hogy az adott területen élőknek van
egy közös tervük és céljuk a területtel
kapcsolatban. Az adott területnek akkor lesz saját identitása, ha különbözni fog más településektől, városoktól,
térségektől stratégiai terveik, kulturális vagyon és funkcionális dimenziójának tekintetében. Ebben a dimenzióban a főhangsúly a jövőn van, vagyis,
hogy az ott élők mit preferálnak, mit
szeretnének megvalósítva látni. Ezeket dokumentálni kell, hogy a befektetők is hozzá tudjanak férni. A közös
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identitás kialakításának, működtetésének gazdasági következményei is
vannak. Működik ugyanis a keretezési
hatás, a framing effect; a döntéshozatalt gazdasági kérdésekben is nagyban
befolyásolja, hogy az adott dolog hogyan van becsomagolva. Egy tárgyalás során nagyon sok minden dönthet,
a megjelenés, kommunikáció, fellépés,
de arra is van példa, hogy a sikeresség záloga az lesz, hogy a befektetővel van-e közös identitása a tárgyaló
félnek.
A kulturális identitás, mely állandó
alakulásban van, a közös öntudat, valahová tartozás kérdését közvetlenül
érinti. Ez az azonosságtudat erősödik
olyan reprezentációs, kommunikációs
elemek segítségével, melyek a közösség összetartozását hivatottak szimbolizálni. Így fontos lesz a névválasztás, közös szimbólumok kialakítása, a
közös múlt, eredetre való hivatkozás.
Ide tartozik a címer, zászló, a terület
híres, jeles képviselői, épületek, rendezvények, melyek elmúlt, történeti
kontextusból is származhatnak, de
a jelenhez is szorosan kötődhetnek.
Funkciójuk az, hogy az összetartozást
szimbolizálják, és a közös imázs kialakításához járulnak hozzá. A kulturális
dimenzióba kerül bele a „mi” és az „ők”
szétválasztása, melyről viszont láttuk
az előző fejezetben, hogy nagyon ambivalens, és kétes a kimenetele, egy
exkluzív és inkluzív irányba is tarthat.
Itt fontos lenne az inkluzivitást elősegíteni.
A funkcionális identitás a társadalmi, gazdasági kapcsolatok, kötelékek

kialakítási lehetőségeiről szól. Itt a fókuszban az áll, hogy hogyan lehetne
feltérképezni a kapcsolatok jellegét,
és a funkcionális hiányosságokat. Az
esetleges hiányok felkutatásán keresztül a cél mindenképpen az lenne,
hogy új kommunikáció, erősebb intézményi kapcsolatok kialakításával a
funkcionális koherenciát növeljék.
Mindhárom
identitásdimenzió
egymással összefüggő, egymással
kölcsönhatásban levő, komplex viszonyrendszert alkot. Tulajdonképpen
mindhárom mező azzal függ össze,
hogy a fizikai térből létrejöjjön a város identitása. De ezt az identitást
valójában a kollektív identitás hozza
létre, amely lehetővé teszi az ott élők
számára, hogy a valahová tartozás
élményét megéljék, és hogy az a tér,
amelyben élnek, mások által is elismertté váljon.
Bugovics Zoltán területi identitás
alkotóelemeiként a következô tényezôket
sorolja fel:
1) büszkeség
2) szeretet – megszokás
3) kötôdés
4) otthon
5) jövôkép
6) fontosság-szükségszerûség
7) társadalmi-gazdasági aspektus,
részvétel, bizalom, elégedettségelégedetlenség, fejlettség-fejletlenség
kategóriái

A területi és társadalmi identitás között lehetséges a kapcsolódás. Ezt
több irányból, több diszciplína felől is
érzékelhetjük, de ezek a kategóriák
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Erving Goffman szociális identitás fogalmára épülnek. A goffman-i szociális identitás fogalma tágabb értelmű,
mint az interakcióban, szerepekben
formálódó identitásunk. Itt ugyanis
nem csupán arról van szó, hogy az
egyén a társadalmi helyzetéhez, szerepéhez kapcsolódó viselkedési elvárásokra reagál, hanem bekerül az
értékdimenzió is. Azaz, a társadalmi
szerep, intézmény elvontabb formában jelenik meg: eszmények, értékválasztások, lelkiismeret formájában.82
A közösséghez tartozás, azonosulás,
kötődés az így értett szociális identitáshoz kapcsolt fogalmak.
A táj- és településimázs fontos elem
lesz a területi identitásban, de „csak
releváns térben rejlő imázs vesz részt
identitásképzésünkben.”83 Ez a szempont a büszkeség, szeretet, fontosság
vonatkozásában kiemelt elemnek tekinthető. „Egy adott terület iránti vonzalom, szeretet, táj vonzása, a nyelvi
közeg, a szokások és hagyományok
(értékek, normák), erkölcsi-értékrendi jellegzetesség (pl. vallási, felekezeti
hovatartozás), az emberi környezet
(családok, rokonok, barátok, szomszédok stb.), esetleges etnikai-területi jellegzetesség azon kapcsolódási
ösztönzők közé tartoznak, amelyek
inkább a spontán identitásra jellemző
kategóriák. Ezzel szemben a gazdaság
állapota, az infrastruktúra fejlettsége, a munkalehetőségek (területi
kötöttségtől kezdve a foglalkoztatási
helyzeten keresztül a bérviszonyokig
minden tényező), sőt még az oktatásművelődés-szellemi környezet minő54

sége is inkább a tudatos identitásképzés esetében nyom többet a latban.”84

HELYKÖTÔDÉS, HELYIDENTITÁS
Egyén és környezet kapcsolataként a
viselkedés-földrajz érdekes kutatási
területe. Első lépésként a földrajzi környezet jelenik meg, az ember létezési
tere, második a működési tér, a környezettel való kölcsönös viszony, a harmadik az érzékelési környezet, amely
az érzékelés és információfelvétel helyeként értelmezhető, és negyedik az
a tér, ahol az interakciók megvalósulnak. A viselkedés-földrajz számára az
érzékelési tér jelenti azt a vizsgálódási
terepet, amely alkalmas lehet arra,
hogy az egyéni aktivitásának a terét
mérje, ebbe tartozik a távolság vizsgálata az egyéni aktivitást tekintve,
vagy az otthonnak milyen a szerepe a
lokális identitás kialakulásában.85
A környezetpszichológia külön foglalkozik a helyidentitással, a környezet és helykötődés kérdésével vagy a
helypreferenciával. A földrajzi teret
az emberek nem magában, adottságként, hanem helyként tapasztalják
meg, és érzelmi, tudati és viselkedéses jelentéssel látják el. A helynek tehát környezeti jelentése van. Kialakul
egy érzelmi kötödés, amikor hosszú
ideig használjuk a teret. Úgy is lehet
fogalmazni, hogy a „hely” személyessé vált tér.”86 De, hogy valakinek kialakul-e kötődése az adott helyhez,
ahhoz sok minden szükséges, és nem
lehet adottságként kezelni, folyamatosan változik, összefüggésben az egyén
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életszakaszával. A változások az életfolyamatban, változásokat hozhatnak
az egyén kapcsolataiban és helyhez
való viszonyaiban. A lakóhelyváltás,
vagy munkahelyváltás hatással lehet
az élet egyéb területeire, a személyes
kapcsolatok átalakulását is magával
hozhatja.
A helyidentitás elmélete szerint az
énazonosság nem csupán a másokkal való kapcsolatokon, interakciókon
keresztül alakul, formálódik, hanem
a fizikai környezethez való viszony is
strukturálja az énünket. Tehát nem
csupán a szignifikáns és általános
Másik az, amely meghatározza az
önreflexív és társas lény kialakulását,
hanem a tárgyakkal, helyekkel, terekkel való viszony, illetve a tőlük való
szeparálódás ugyanannyira konstitutív az én-identitás vonatkozásában.
„A helyidentitás „a helyekről való gondolkodás és beszélés folyamatában”,
valamint a helyhasználat kapcsán
fejlődik ki, vagyis az aktuális észlelési
és/vagy kognitív tudásszerzési folyamatban, amely során az egyén interakcióba kerül a fizikai környezettel.”87
A helyidentitást kognitív alapstruktúraként határozzák meg, mely a sokféle
múltbeli, jelen és jövőbeli környezethez kapcsolódó tudatosságként jelenik
meg. A helyeknek nagy szerepe van
abban, hogy az én számára orientációt, információt tudjon nyújtani ismeretlen/ismerős, régi/új, észlelt/tudott
dolgok vonatkozásában, fel tudja ismerni, hogy mi lehet és mi nem azon
a helyen, de nagyon jelentősek a társas vonatkozásai is. Az adott kultúra

nagyban meghatározza, hogy milyen
normákat, szabályokat érvényesít,
amely befolyásolja a környezet, a hely
értékelését. Hogy milyen területet
tartunk kellemesnek, vonzónak, mely
kerületeket kerülünk el, attól is függ,
hogy mások mit mondanak róla. A fizikai környezet nem magában hordozza
a jelentését, hanem hozzá kapcsolódik
az adott közösség szociális normája,
attitűdje, preferált viselkedésmintája. Tehát a helyidentitás nem abban
merül ki, hogy az egyén kötődik-e egy
helyhez, hanem egy összetett kognitív
struktúráról van szó, amely meghatározza a gondolkodásunkat.
A város az identitásalakulás szempontjából kitüntetett hely, identitásformáló környezetként értelmezi a
pszichológia. A korai városelméletek,
ahogy láttuk a városkutatással foglalkozó részfejezetekben, a nagyvárosi életet olyan jellemzőkkel írták
le, amelyek az ott lakók gyökértelenségére, elidegenedettség-élményére
utaltak. Ezek az elméletek arról beszélnek, hogy a túl sok feldolgozatlan
inger miatt a nyugati ember számára
a stabil helyhez kötődés nem tudna
kialakulni.88 A kép ennél árnyaltabb,
Niedermüller Péter például hivatkozik arra, hogy van egy olyan elgondolás (Castellsé), amely szerint a városi
életmód két réteggel rendelkezik, az
egyiket alkotják a lakóhelyhez kötődő
tradicionális minták, a másikat a városi társadalomban betöltött státusz
által kialakult minták szervezik. Ezek
az identitásminták hozzák létre a kulturális domesztikált tereket, ahol a
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lakók biztonságban, otthonosan érzik
magukat, elkülönítve azoktól, amelyekben nem. A környezetpszichológia
szerint a várostervezésnek figyelembe
kell venni a következő szempontokat:
a lakók és használók

komplex jelenség, több típusát különböztetik meg, mi most a komponenseit vegyük számba.

- biztonságigényét

2) Bevonódás érzés az otthonnal

- tájékozódási szükségletét
- privátszféra-igényét
- szükségletet a társas interakcióra

A helykötôdés komponensei:
1) Odatartozás-érzés
kapcsolatban
3) Az az érzés, hogy a hely elhagyása nem
kivánatos

- kényelemigényét
- identitás-szükségletét
- állandóság-igényét

Ez utóbbit az épített környezet tudja
biztosítani a lakók számára.89
A hely érzet, vagy hely érzék a helyidentitással foglalkozó elméletekben
fontos témakör. A helyérzék magába foglalja, hogy a környezettel való
viszonyunk kognitív és érzelmi reakciókat is adunk rá. Ez a keveredés
fejeződik ki a következő változatokban: elégedettség a hellyel, bensőségesség a hellyel való viszonyban,
helyidentifikáció, helykötődés, helytudatosság és közösségi képzet. A
lakóhellyel való elégedettség magas
helykötődéshez vezet. Az elégedettség olyan tényezőkből tevődik össze,
hogy biztonságban érezzük-e magunkat, mennyire támogató a környezet
a változó családi és munkaszerepek
tekintetében, vagy a szolgáltatások
kényelmesen elérhetők-e.90
A helykötődés a megelégedettség
legfontosabb dimenziója. A helykötődés külön vizsgálat tárgya, itt annyit
tudunk megjegyezni, hogy bonyolult,
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Egy másik modell értelmében a társas
kötelék, a szociális kapcsolatrendszer
is megjelenhet a kötődés tényezőjeként. Valamint meghatározhatja a
lakóhelyhez való kötődés minőségét a
szomszédsághoz fűződő viszony.
Ennek komponensei:
1) kölcsönös segítség
2) közösségi érzés
3) helykötôdés.

A környéknek is identitásformáló szerepe van; az egyén számára kitüntetett a jelentősége. 6 éves korig az otthonnak van a helyidentitás szempontjából meghatározó szerepe, ezután a
környezet, annak formájával, változásaival nagy hatást fog gyakorolni a
gyermek érzelmi és tudati folyamataira. Négy további fázist lehet elkülöníteni ebből a szempontból a felnőtt
helyidentitásának alakulásában.
1. fázis: reziduális környék. Ekkor a
lakóknak a kapcsolata felszínes
egymással és a környékkel.
2. fázis: a közösség formálódása, a
környezet megvédése jelentkezik.
Kezd kialakulni egy pozitív
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kapcsolat a lakók és a terület
között, általában valamilyen
fenyegetésre, kényszerûségre
válaszként.(pl. megnövekszik a
bûnözés)
3. fázis: tudatos környék, pozitiv
önszervezôdés, normaképzés,
terület ismerete
4. fázis: kialakul a szimbolikus közösség,
és vele a helyidentitás. Itt
alakul ki a területhez való
kötôdés, amely már az identitás
alkotóeleme lesz. Ezt a folyamatot
szimbolikusnak nevezzük, melyben
a közös kommunikációnak,
szimbólumképzésnek alakító
szerepe van. (cimkék, hely,
környék, közösség neve, stb)91

A helyidentitás szempontjából az emlékezet és hely viszonya is kitüntetett
fontosságú. Az énidentitás számára
az emlékezetnek, a múltbeli eseményekre vonatkozó képek, történetek
tárolásában nagy szerepük van a helyszíneknek és a tárgyaknak. Az emlékezetnek pedig az egyik legfontosabb
aspektusa, hogy nagymértékben járul
ahhoz hozzá, hogy az én egységesnek
érezze magát. Hogy milyen helyszínre emlékezünk, nagyon sok mindentől
függ. A traumatikus helyek, szenvedések terei nagyon fontosak, vagy a búvóhelyek, kuckók emlékezetes helyek
maradhatnak. Nem mindig segít a hely
a múltbeli cselekményt felidézni, de
egy jó kulcsinger viszont emlékezetbe
idézheti a helyszínt. Viszont „a világban
zajló eseményeket és az ezekről szóló
emlékeket természetes módon a he-

lyek szervezik össze.”92 A helynek nem
csak az emlékezésben van fontos szerepe, egyes vélemények arra utalnak,
hogy az emlékezés „interakciómintázat
a környezettel”, azaz „nem egyszerű
reprezentációk a fejben”, hanem elválaszthatatlanok a „tartalomtól, a kontextustól, a környezettől és a szociális
közegtől. Ha megváltoztatod egy személy környezetét, az emlékezetét is
megváltoztatod.”93
A térről kialakított képzetben szerepet fog kapni az ott szerzett, negatív
vagy pozitív élmény, hatások, találkozások, elvárások, történelmi-társadalmi tényezők. Ezek a faktorok az identitásmintákkal együtt lesznek fontosak.
A környezeti jelentésben fontos szerepe van a környezeti ingerlésnek. Itt a
jelentés úgy alakul ki, hogy az észlelő
az ingert összehasonlítja másokkal, és
ahhoz képest fogja kellemesnek, befogadhatónak, stb. tartani. A város vonatkozásában ez azt jelenti, hogy akkor
fogja az oda látogató a várost vonzónak, szépnek látni, ha az számára újszerű élményt ad. Ezt az újszerűséget
úgy lehet elérni, ha a városképben vannak össze nem illések, váratlan látvány,
meglepő képek. De természetesen itt is
érvényesül, hogy a jól ismert és a meglepő fordulat között egyensúlyt kell
teremteni, nem jó, ha túl sok vagy túl
kevés van belőlük.94

AZ IDENTITÁS KÜLSÔ KERETEI
A kortárs térelméletek a városi teret
a mindennapi rutinokhoz, formákhoz,
emlékezethez, képekhez kapcsolódó
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tudásokhoz kötik. A városi tér tehát
a városlakók és a várost használók
térben zajló interakciója alapján képződik meg. A kognitív térrel foglalkozó városkutatások abból indulnak ki,
hogy a városi tér egyfelől mentális
szervezett térként értelmezhető, mint
megélt realitás tartalmazza az értékeket, normákat, szabályokat.95 Cullen
szerint a városi élmények alapvetően
vizuálisak, és összekapcsolódnak az
emlékezetben tárolt tapasztalatokkal,
élményekkel.96 Az emlékezetes helyek
létrehozása központi a városkép vonatkozásában. Sandercock háromféle városi réteg egymásra épüléséről
beszél, az emlékek, vágyak és a szellem városáról.97 Az emlékek a családi,
közösségi múlt és a város építésével
kapcsolatban jelentenek sokat; a városok az emlékek tárházai, lerakatai,
szöveggé teszik a múltat. A házakhoz,
városokhoz kötődő élet, értelemmel
és jelentéssel telítettségük fontos, az
egyéni és közösségi emlékezetből lehet előhívni azokat. De a város nem
csak az emlékezet raktára, hanem
kommunikációs gócpont, találkozóhely, amely állandó alakulásban van
(vágyak városa). A vágyak megvalósulását kell elősegíteni a városkép alakítása során.
Kevin Lynch, amerikai építész és
urbanista öt olyan dinamikus elemet
különít el, mely a városkép szempontjából kulcsfontosságú, úgymint útvonalak, csomópontok, jelzőpontok, szélek és körzetek. Ezek azok az elemek,
melyek a város olvashatóságát teszik
lehetővé. A várostervezés alapvető
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elvei az érthetőség, felfoghatóság,
szerkezet és identitás, és az imázs.
Lynch szerint a helyeknek összeköttetésben kell lenniük a múltjukkal és
a jövőjükkel, a városi tereket úgy kell
megtervezni, hogy a lakók igényeit kielégítse. Ehhez javasolta az olyan empirikus módszer kifejlesztését, mely
a városlakók térérzékelését tárja fel.
A bennünket körülvevő fizikai környezetet mentális képpé alakítjuk. A
szakirodalom két fogalmat is használ,
a kognitív és mentális térképét. A kognitív térkép az egyén szubjektív felfogása a térről, a mentális pedig, ami
ebből előhívható, lerajzolható. Lynch
amerikai nagyvárosokban végzett kutatásai igazolták, hogy a városok lakói által rajzolt, és az interjúk alapján
megrajzolt térképeken levő részletek
a társadalmi csoportra jellemző kognitív reprezentációra utalnak. A kutatások azt igazolják, hogy a kisközösségekben és a tradicionális társadalmakban az egyéni mentális térképek
majdnem megegyezőek, kevés számú
elemeket tartalmaznak, a jelentéseik
is egyértelműbbek. A városok mentális térképei szerteágazóbb jelentések
kiolvasását eredményezik, mert többféle csoport és egyéni életút tapasztalata igen eltérő térészlelést tesz
lehetővé.
Lynch felismerte, hogy az ember a
környezet érzéki tapasztalása során
azért tud tájékozódni, mert szelektálja
és organizálja az információt, és kialakít a tapasztalatokból és élményekből
egy belső képet, az image-t. Ez a városkép viszont nem tud objektív lenni,
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hanem a városlakó tudatában létező,
alakuló, változó kép a városról. A vizsgálatok arra is kiterjednek, hogy mely
részeket jár be, mi tartozik a mindennapi útvonalhoz, és mely részek
kerülnek ki a látókörből, ez ugyanis
kulturálisan meghatározott. A térnek
hol húzódnak a határai – ezek kiderülhetnek az interjúkból, illetve mentális
térképekből, amelyek kognitív tartalmak megjelenítésére alkalmasak.
Lynch a következő csoportosítást adja
arra vonatkozóan, hogy a városok
lakói és az ott tartózkodó idegenek
szempontjából milyen hatásoknak van
fontos szerepük.
A városkép elemeinek csoportjai:

vagy funkcionálisak, vagy szimbolikus
jelentésük van, és lehetővé válik, hogy
leírjuk, milyen az adott városrésznek az „aktivitási és észlelési térben
betöltött szerepe”.98 A mentális térképezés célja Lynch felfogásában az
olvasható városi táj kialakítása, mert
minden közösség számára biztosítani
kell a tájékozódást, és a birtokbavétel
lehetőségét. Ez a módszer a társadalomtudományok számára azért hasznosítható jól, mert segítségével éppen
azokat a torzulásokat lehet kimutatni,
melyek az eltérő csoportok városhasználatából fakadnak.

VÁROSI IDENTITÁS, IMÁZS,
MÁRKA

1) Path (utak, útvonalak) – utcák,
sétányok, vasútvonalak, csatornák, stb
2) Edges (határok) – városok részeit
elválasztó elemek – folyók, falak
3) Districts (negyedek) – a lakónegyedek,
városrészek jellegzetes jegyei, melyek
alapján a városlakó megszerkeszti saját
városképét.
4) Nods (csomópontok) – elágazások,
keresztezôdések, gócpontok, melyek
két struktúra határán helyezkednek el
5) Landmarks (iránypontok) – jellegzetes
helyek, épületek, jelzések, melyek
egy-egy városrészt beazonosítanak
(üzletek, dombok, épületek). Ezekbôl
sok van, ezért szelektálni kell, hogy
melyek válnak belôlük jelentésessé a
városlakók számára.

Lynch módszerével megismerhetők a
város szerkezeti elemei, azonosíthatók
a térképen feltüntetett helyek, melyek

A városok szerepe a szupranacionális
egységek (pl. Európai Unió) létrejöttével felértékelődött, a nemzetállam
felügyeletét háttérbe szorítva a városok megjelentek mint lehetséges
és támogatott autonóm szereplők a
versenytérben. A várostervezés diskurzusai a 80-as évektől szakítottak a
19. századi liberális modellel, és nem
a társadalmi egység színteréhez akarták a város működését igazítani, hanem azzal kezdtek foglalkozni, hogyan
lehet a várost úgy előállítani, hogy az
a beruházók, turisták, a média tetszését elnyerjék. A cél a versenyképesség
megteremtése lett, a siker eléréséhez
a városok önmaguk pozicionálásáért
óriási küzdelmet folytatnak.
Ehhez a témához kapcsolódnak a
település-vagy város-imázs kutatások, illetve a városmarketing, melynek
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magyar szakirodalma főként a 90-es
évektől lesz jelentős. A város-imázs
kutatások kvalitatív módszerre építenek, főként a behaviorista, kognitív
földrajz területéhez kapcsolhatók, és
abból indulnak ki, hogy az ember nem
a valós tér, hanem az imént említett
mentális térkép, azaz a fejében élő
szubjektív tér alapján cselekszik.99A
városképet a közösség múltja, hagyománya, és társadalmi, gazdasági
viszonyai alakítják. A városkép pedig
alakítja a közösségi tudatot. Az imázs,
a térrel kapcsolatban úgy értelmezhető, hogy az emberek tudatában
kialakult kép, amely nem feltétlenül
esik egybe egyfajta „objektív valósággal”. A személyes térhasználat során
alakítjuk ki a benyomásainkat, élményeinket, közben értékeljük a látottakat, és információszerzés alapján is
rangsorolunk, amelyeket személyközi
kommunikáció során, vagy a médiából
nyerünk.100
Térségi szinteknek megfelelő imázsfajtákat különítenek el, így:
- mikro- (ház, lakás),
- mezo- (szomszédság, település-)
- makrotérségi (tájegység, régió, világ)
imázsa.101

A helyhez kapcsolódó imázs mint kognitív séma az egyén fejében élő kép,
amelynek minőségét befolyásolja,
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hogy az egyén milyen preferenciákkal,
rendelkezik, érzelmekkel, előítéletekkel, elvárásokkal telített. A városmarketing szakirodalma utal rá, hogy az
utóbbi évek kutatásaiban az identitásalapú megközelítéseknek egyre
nagyobb szerep jut.
Kétféle identitásfogalommal dolgoznak:
1) az adott városról az egyén fejében élô
kép
2) a terület vagy a város azonossága

Az első esetben a már jól ismert
imázzsal van dolgunk, mely több nézőpontból megjelent az eddigi ismertetőben. A városmarketing az első
identitástípust ismereti, azonosítási
alapú identitásként definiálja, ebben
az esetben arról van szó, hogy az
egyén beazonosítja, megkülönbözteti
a várost. A második réteg kapcsolódik
a területi kötődéshez, ahol már megjelenik az összetartozás-érzés. A következőkben nézzük meg, hogy az identitás két dimenziója hogyan kerül egymással kapcsolatba. Azt látjuk, hogy
az első – a város azonossága, feltétele
lesz a második városidentitásnak. Az
első megközelítést a területmarketing
minden célcsoportnál nézi, méri, a
második esetben az a fontos, hogy az
egyénben és a közösségben kialakulte az identitásérzés, és milyen mértékű
az identitásérzés.
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Területi,
városi identitás

A terület / város azonosság,
személyisége

Azonosulás a
területtel / várossal

Kognitív elfogadás tartalom-jelentősége, emocionális kötődés
Belső és külső célcsoport-fókusz belső egydimenzionális
többdimenzionalitás mérése
Forrás: Piskóti István: Régió- és településmarketing. Marketingorientált fejlesztés,
márkázás. Bp, Akadémia, 2012. 298-299.

A településfejlesztés egyik eljárása
a márkázás (branding), mellyel arra
tesznek kísérletet, hogy a település,
város meg tudja különböztetni magát
a versenytársaitól. A település mint
márka két lépcsőben értelmezhető:
1) a hely és a termék kapcsolatában
2) a településhez mint termékhez társítja
a hozzáadott értéket, és növeli annak
vonzerejét.

Itt meg kell jegyezni, hogy a márkateremtést a településirányítás végzi.
A beazonosítható név, a márka a település számára a versenyhelyzetben
lehetőséget ad arra, hogy különböző
gazdasági, politikai, társadalmi célok
terén sikereket lehessen elérni. A márka nem csupán imázs, hanem olyan
jelentések, értékek kapcsolódnak öszsze ebben az identitásban, amely értékteremtőként szerepel a piacon. A
márkázás célja, hogy az adott telepü-

lés a globális piacon egyedülállóként,
különleges élményeket lehetővé tevő
célként jelenjen meg az idelátogatók
fejében ,és mint márkát ne lehessen
helyettesíteni mással. Amikor a turizmusban érzelmi töltéssel, ún. életszínvonal indikátorokkal jelentkeznek
kampányok, arra is építenek, hogy a
turisták annak megfelelően is választanak maguknak célállomást, hogy a
hely az ő társadalmi rangjukat menynyire fejezi ki.102
A kiindulópont a város mint márka
építésénél az, hogy a legtöbb városnak a márkaképe rosszabb, mint amit
a városvagyon, az adottságai lehetővé
tennének számára. Ennek értelmében
kétfelé lehet bontani a vizsgálatot, az
egyik a városvagyonra vonatkozik, a
másik a városra mint márkára.
A városvagyon objektív adottságokból áll, melyet szekunder forrásokból
lehet kutatni:
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1) látnivalók, történelmi attrakciók
2) konyha, éttermek
3) mennyire könnyû bejárni (gyalog,
tömegközlekedéssel)
4) olcsón élvezhetô-e
5) mennyire kedvezô az idôjárása,
klímája
6) milyenek a bevásárlási lehetôségek,
minôségi választék
7) gazdasági fejlettség

A város mint márka inkább szubjektív
tényezőkből áll, melyet főként primér
kutatással lehet vizsgálni:
1) vonzó, pozitív asszociációk mennyisége
és erôssége
2) a város felismerhetôsége,
azonosíthatósága
3) mennyire beszédtéma a város
4) médiaelemzés (a városról szóló hírek)

Simon Anholt (2006) hat tényezőt
dolgoz ki a városmárka kialakítására. A szakirodalom utal rá, hogy ez a
modell nagyvárosokra lett kidolgozva, de adaptálható egyéb településformára is.
Az Anholt-féle városmárka-hatszög modell a következő komponenseket tartalmazza:
1) „Jelenlét” , a település ismertségének
mérése
2) Fontosabb városjellemzôk – alapvetô
ﬁzikai jellemzôk, városkép, klíma
3) Lakhatási, letelepedési feltételek
4) Emberek – mennyire barátságosak/
ellenségesek
5) Városi élet, mennyire pezsgô a város
6) Gazdasági fejlettség, meglévô és
potenciális lehetôségek
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A területek, települések márkázási
gyakorlatában is több megközelítésre
van példa. A place branding fogalmát
Kotler az 1990-es évek első felében
teremti meg, szem előtt tartva a városok, régiók, országok vonatkozásában a városmarketing alapvető célját,
miszerint a befektetőkért, látogatókért, turistákért folyik a verseny.103 A
márka elsősorban azt célt szolgálja,
hogy beazonosítja, megkülönbözteti
a versenytársaktól a terméket, ami
meghatározza a termék jelentését és
jövőjét. Ezért nagyon fontos szempont
a márkaépítést szolgáló kommunikációs stratégiáknak a kidolgozása. „A
márkázás során alapvető törekvésünk, hogy beazonosítsuk azokat a
tényezőket, versenyelőnyöket, melyek
az adott terület helyi identitását leginkább meghatározzák, másoktól megkülönböztetik, beazonosítják, majd ezt
megismertessük, tudatosítsuk, elfogadtassuk.”104
A márkateremtés egyik hasznos
eszköze a rendezvényekhez, az intézmények munkájához kötődik. A beruházások, fejlesztések, építkezések
lehetőséget adhatnak a város átpozícionálására is. A település szempontjából nagyon fontos lesz a márkajelzés, amikor valamilyen látványosság
jelképpé válik. Márkateremtőnek bizonyul, ha a hely felkerül az UNESCO
világörökségi listájára. Jó márkának
az számít, ha az hihető, egyértelmű
üzenetet hordoz, ha a jelkép egyértelmű identitást takar. A főmárkák
tartalmaznak almárkákat is, amelyek
különböző szegmensekre utalnak, de
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hozzájárulnak a város pozícionálásához. A márkázás vonatkozhat művészeti alkotásokra, melyek a város
imázsát formálják, vagy olyan filmek
is előidézhetik a hely egyediségének
a bizonyítását, melyek a helyhez mint
márkához asszociációt társítanak. A
lényeg az, hogy olyan helynek mutassák be az adott területet, amelyet
érdemes látogatni. A sikeres márkát
létrehozó városok általában színes
történelemmel rendelkeznek, mely
fokozza az egyediségüket, és sokszínű
gazdasággal, mely bizonyítja az alkalmazkodó képességét.
Egy településfejlesztés számára a
meghatározott, kijelölt kommunikációs stratégia rendkívül fontos gazdasági, társadalmi fejlődés sikertényezőjeként jelenik meg.105 A kommunikációs stratégiának a terület fejlesztési
stratégiáihoz kell kapcsolódnia kísérő
stratégiaként. A kommunikációs stratégia az objektív tények és szubjektív imázs összehangolását kell, hogy
megvalósítsa. Világviszonylatban is
gyakoribb ugyanis, hogy a város, település márkaképe sokkal rosszabb,
mint amit a város objektív adottságai,
a város vagyona lehetővé tennének.
Magyarországon pedig a települések
szintjén stratégiailag irányított, tudatos marketingkommunikációs tevékenységnek a szakmai feltételei még
kevésbé vannak kiépülve, mint a Nyugat-Európai országokban. A kommunikációs stratégia egyik alapvető célkitűzése a városi identitás, az arculat
kialakításában határozható meg. Meg
kell különböztetni a város imázsát és

identitását. A város identitása azokat
az értékekből tevődik össze, amelyek
a várost jellemzik. De ezek az elemek,
értékek is szelekció, konstrukció eredményei.
A következő összetevőknek szokás
felsorolni a vizuális elemek meghatározását, melyek az adott településnek
kölcsönöznek egységes arculatot.
1) Logók
2) Védjegy
3) Sajátos építészeti formai megoldások 106

Ahhoz, hogy elemezni tudjuk a város
arculatát, fontos szempontokat nyújt
a vizuális kommunikációs aspektus.
A marketingkommunikáció és vizuális kommunikáció ötvözése ezen a
területen gyümölcsöző lehet. Ezért az
előbb említett komponenseket célszerűnek tartom kiegészíteni a következő
szempontokkal:
4) utcakép
5) terek, a személyes kommunikáció
lehetôségei a köztereken,
6) köztéri szobrok, dombormûvek
7) plakátok, a terek információs anyaga
8) a kultúraközvetítô intézmények külseje,
belseje 107

A város imázsépítésében a terület
tudatos pozícionálása történik. Olyan
márka előállítása a cél, mely által a
célcsoport felé kialakul az a kép, hogy
az adott terület, város alkalmas és
vonzó, valamint a versenytársaktól
megkülönböztethető. A sikeres pozícionálás lehetővé teszi, hogy a várost
megismerjék és elismerjék. A település
akkor lesz márka, ha a terület identi63
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tása, megkülönböztető jegyei, értékei,
előnyei a pozícionálás által vannak felépítve, elfogadtatva, azaz egy pozitív
imázs kerül bemutatásra. Minthogy a
város márkázását a településirányítás végzi, mi csak azt tudjuk ehelyütt
vizsgálni, hogy a városvezetés hogyan
alakítja a város imázsát, és az hogyan
dekódolható egy kultúra- és identitáskutató számára.

e) vallás
f)

biztonság

g) híres emberek
3. A város térhasználata, rendezvények
a) rendezvények: politikai, kulturális,
sport, egyéb szabadidôs rendezvények
b) épületek, utcák, terek, a hely
csomópontjai
c) kulturális helyek
d) városi szimbólumok, logók

Imázs-vizsgálat
4. Kommunikációs anyagok

Az imázs-vizsgálat szekunder és
primér kutatásokra épülő vizsgálatot
jelent, mely a területtel kapcsolatos
attitűdöket méri. Kiindulópontja, hogy
meghatározza a célcsoportot, kiket
von be a kutatásba. Az imázs-vizsgálat alanyai a településhasználók, azaz
helyi lakosság köréből kerülnek ki.
Városkutatásunkhoz igazítottunk egy
városmarketingre vonatkozó helyzetelemzést, melyben a következő területeket érintjük:
1. Fontosabb városjellemzôk
a) legfontosabb látnivalók, történelmi
attrakciók
b) környezet minôsége
c) turisztika, természeti adottságok
d) gazdasági élet
e) kultúra
f)

politika, társadalmi élet

2. A helyi lakosság identitástudata
a) lokális kötôdés
b) nemzeti kötôdés
c) európai kötôdés
d) sokféleség
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a) helyi sajtó
b) település online-képe
c) nyomtatott és online kiadványok

Megnézzük, hogy milyen értékekkel
rendelkezik a város, azaz milyen öszszetevői vannak a városvagyonnak.
Ide sorolhatjuk a kulturális, művészeti, történelmi, szakmai, természeti értékeket, de az új hagyományokat is. A
helyi lakosság imázsának megítéléséhez a településhez való kötődést vizsgáltuk. Az identitás további összetevőjének tarthatjuk az ott élők viselkedését tágabb és szűkebb értelemben is.
Egyfelől, akik a települést hivatalosan
képviselik, a vezető politikai, társadalmi szereplők magatartási jellemzői,
viselkedése, másfelől a lakosság viselkedése egymással, a régión kívüli közvéleménnyel, az ide látogatókkal való
bánásmód, vendégszeretet. A város
térhasználatának tekintetében különösen kitüntetett pontnak bizonyul az
örökségtervezés kérdése. Épített környezetben ugyanis megtestesül egyegy adott táj, kor gazdasági, kulturális,
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civilizációs fejlettségének sajátosságai,
amely a városképhez nagymértékben
járul hozzá. Az építészeti múlt emlékeinek megfelelő használata külön
tárgyterület a településfejlesztésben.
Itt annyit jegyzünk csak meg, hogy ez
az örökségtervezés része, a múlt értékeinek olyan hasznosítása, melynek
kézzel fogható előnyei lesznek.
A városlakók és a város közötti harmónia nagy mértékben határozza
meg a város identitását. A különböző
földrajzi terekhez való kötődés minősége befolyással van arra, hogy az
ott-élőknek milyen az életminősége.

A globalizációval szemben, láttuk, a
térségi ellenállás egyik lehetősége,
ha a helyi társadalmak fogalmazzák
meg a válaszokat mind gazdasági,
társadalmi, területi szinten. Ezek a
reakciók viszont növelni tudják a terület megtartó erejét, a térbeli cselekedeteket. Mind az empirikus és
interpretatív kutatások, vizsgálatok
során láthatóvá válnak, hogy az adott
tér megtöltődött-e tatalommal, kialakult-e a társadalmi kohézió, identitástudat az emberek gondolkodásában, jelen van-e a terület reprezentációja mint társadalmi, gazdasági,
kulturális egység.

65

IDENTIFIKÁCIÓS SZINTEK ÉS DIMENZIÓK DABASON: A KVANTITATÍV VIZSGÁLAT TAPASZTALATAI

Dr. Grajczjár István

IDENTIFIKÁCIÓS SZINTEK
ÉS DIMENZIÓK DABASON:
A KVANTITATÍV VIZSGÁLAT
TAPASZTALATAI
108

BEVEZETÉS
Jelen kutatás legfőbb célja az volt,
hogy Dabason kísérleti vizsgálatként
egyrészről a Dekker-Malová modell
alapján 1) meghatározza a legfőbb, a
helyi, a nemzeti és az európai kötődés,
ha tetszik integráció és identifikáció
szempontjából markáns attitűdöket,
valamint megkülönböztesse, lakóhely,
nem, korcsoport és iskolai végzettség
alapján a tipikus társadalmi csoportok
tartós beállítódásait, 2) azonosítsa
Dabason a legfőbb látens gondolkodási mintákat, amelyek nagymértékben
hozzájárulhatnak a helyi, a nemzeti
és az európai identitás kialakításához,
3) összevesse a különböző szinteken
kialakított identifikációs sémákat és
azok kapcsolódási pontjait, valamint,
hogy 4) azonosítsa különböző identitáskonstrukciók mentén a tipikus
dabasi csoportokat. Másrészről a helyi
közösséghez való kötődést, a közösségi lét legfőbb jellemzőit és értékelését,
valamint a lokális társadalmi integrációt (az aktív közösségi participációtól
a szabadidő eltöltésén át a médiahasználati szokásokig), illetve annak

hátterében meghúzódó legfőbb okokat helyeztük a kutatás fókuszába.
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület megbízásából végzett
kvantitatív adatfelvételek az egyes
dabasi területi egységek (Dabas,
Felső-Dabas, Dabasi-Szőlők, Gyón,
Dabas-Sári és Dabas-Besnyő) egyidejűleg több, pontosan meghatározott
közlekedési csomópontjából kiindulva,
meghatározott útvonalakon sétás,
szisztematikus valószínűségi minta
alapján készültek. A mintavételt és a
terepmunkát az egyesület szakemberei végezték. Az adatfelvétel 2013.
május végén és június elején zajlott,
az egyik adatbázis 358, a másik pedig 329 helyi lakos válaszainak alapján készült el. Az adathiány elkerülése
érdekében az egyesület munkatársai
online kitöltés lehetőségét is biztosítottak azoknak, akik a kérdezés időpontjában nem tartózkodtak otthon.
A minta jól közelítően reprezentálja
lakóhelyi egységre, nemre és korra
vonatkozóan a dabasi populációt. Az
első mintában a megkérdezettek 54%a nő, míg 46%-a férfi, a másodikban ez
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az arány 52%, illetve 48%. Az életkor
tekintetében az első mintába kerültekről elmondható, hogy a 20 év alattiak 8%-ot a 21-60 év közöttiek 72%ot, a 60 évnél idősebbek 20%-ot, míg
a második mintában ezek az arányok
7%-ot, 67%-ot és 26%-ot tettek ki. Az
első mintába került megkérdezettek
többsége középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (55%), 27% a felsőfokú és 18% az alapfokú végzettséggel
rendelkezők aránya. A második minta
21%-a 8 általánost, vagy kevesebbet
végzett, 52%-a középfokú, 27%-a felsőfokú végzettségű.
Az első mintában a válaszadók
44%-a Dabast, 19%-a Gyónt, 15%-a
Dabas-Sárit, 13%-a Felső-Dabast,
5%-a Dabasi-Szőlők városrészt, 4%-a
Dabas-Besnyőt jelölte meg lakóhelyének. A második mintába 44% dabasi,
21% gyóni, 16% dabas-sári, 11% felsődabasi és 5-5% dabas-besnyői, illetve
Dabasi-Szőlőkön élő került.

EREDMÉNYEK
Az első kérdőív a Henk Dekker és
Darina Malová által kidolgozott nemzeti attitűdmodellre épül109. A modell
három szinten, a nacionalizmus, a
lokalizmus és az europizmus szintjén
vizsgálódik, az attitűdökből kirajzolódó
hat dimenzió mentén. A hat dimenziót
a nemzettel/lokalitással/Európával110
kapcsolatos attitűdök alkotják, úgymint: nemzeti/lokális/európai érzés, e
három szinten megvalósuló szeretet,
nemzeti/lokális/európai büszkeség,
nemzeti/lokális/európai preferencia,
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nemzeti/helyi/európai felsőbbrendűség, és az „izmusok”: nacionalizmus/
lokalizmus/europizmus. Amint az a
későbbiekben olvasható, sikeresen
létrejött e hat, egymásra épülő dimenzió is a dabasi térségben. Előbb
azonban lássuk a modell változóinak
gyakorisági eloszlásait és a főbb háttérváltozók szerinti szignifikáns különbségeket.
Mi jellemzi a dabasiak magyar/európai/helyi identitását a DekkerMalová modell gyakoriságainak
alapján?
Nemzeti identifikáció
A kérdezettek túlnyomó többsége
(87%) magyarnak tartja magát, a nők
és a Sáriban élők között valamelyest
felülreprezentáltak a magukat magyarnak vallók, míg a Felső-Dabason
és a Dabasi-Szőlőkön élők között –
alacsony esetszámok mellett – felülreprezentáltak a hezitálók, vagy a magukat nem magyarnak érzők.
Magyarországot a kérdezettek 84%-a
tartja a hazájának, 4%-uk nem. A 60
év felettiek és a Sáriban élők között
felül, míg a 20 éven aluliak (70%) és
a Szőlőkben lakók (58%) között alulreprezentáltak az e kérdéssel egyetértők.
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A válaszadók 77%-a szerint jó érzés
magyarnak lenni, 8%-uk szerint nem.
A nők és különösen az idősebbek között felül, míg a fiatalabbak között
jócskán alulreprezentáltak a kijelentéssel egyetértők.
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A magyar nyelv szeretete – amely a
kultúrnemzeti identitás szerves része
– a kérdezettek több mint 90%-ára jellemző, a nők és a Dabas központban
élők e téren valamelyest erősebb patrióta álláspontot képviselnek, míg a
Szőlőkben lakók jóval alacsonyabbat.
Magyarországot – az államnemzeti identitás részeként – a kérdezettek
86%-a szereti, 5%-a azonban nem. A
nők és a 60 év felettiek körében felülreprezentáltak a patriotizmust támogatók, a 20 év alattiak között azonban
jócskán alulreprezentáltak (62%)
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A minta kétharmada büszke Magyarországra, 14%-uk nem. A 60
év felettiek szignifikánsan nagyobb
arányban, míg a 40 alattiak, de különösen a legfiatalabb korcsoport tagjai
szignifikánsan alacsonyabb arányban
osztják ezt a büszkeséget. A magyarok teljesítményére a minta kétharmada büszke, 11%-uk nem.
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Magyarságára a kérdezettek 76%-a
büszke, 9%-uk azonban nem. A 60 év
felettiek között jócskán felül-, míg a
20 év alattiak körében jócskán alulreprezentáltak a büszke magyarok.
A kérdezettek 54%-a inkább szeret
magyarokkal érintkezni, mint más országból jövő emberekkel, közel egynegyedükre ez a kijelentés nem áll.
Élete nagy részét a kérdezettek valamivel több, mint kétharmada Magyarországon élné le, azonban a felső-dabasiak
és a fiatalabb korcsoportok jóval kisebb
arányban osztják ezt a nézetet.
Életem nagy részét inkább Magyarországon szeretném leélni, mint
bármely más országban (%)
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A válaszadók 53%-a jobban szereti
a magyar népet más népeknél, egynegyedük nem ért ezzel a kijelentéssel
egyet. A kérdezettek 29%-a szerint a
magyarok különbek, mint a más nemzetiségűek, kétötödük ezt elutasítja.
A kérdezettek csupán egyharmada
nyilatkozta azt, hogy Magyarország
a legjobb ország, ahol élni lehet, több
mint egyharmaduk elutasítja ezt a
kijelentést. A legnagyobb arányban a
60 év felettiek és az alacsony iskolai
végzettségűek értenek egyet ezzel a
kijelentéssel.
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A közös származás köti össze a
magyarokkal a minta válaszadóinak
kétharmadát (elsősorban a 60 év felettieket és a Szőlőkön élőket), 13%-uk
ezzel nem ért egyet.
Úgy érzem közös származás, közös
gyökerek köt össze a magyarokkal (%)
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A válaszadók 55%-a szerint a magyarok egy nagy családot alkotnak
(amelyhez a kérdezett is tartozik), elsősorban a 60 év felettiek osztják ezt
a véleményt, a kérdezettek közel egyötöde szerint ez nem igaz.
Azt érzem, a magyarok egy nagy
családot alkotnak melyhez én is
tartozom (%)
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A válaszadók valamivel több mint
egyharmada szerint minden magyarnak Magyarországon kellene élnie (a
kultúrnemzeti megközelítés irredenta
verziója), a Szőlőkben élők különösen
osztják ezt a véleményt, azonban a
teljes minta kétötöde elutasítja.
A válaszadók egynegyede szerint a
magyaroknak nem szabadna keveredniük másokkal, majd háromötödük ezzel nem ért egyet. A kérdezettek 29%a szerint jobb lenne, ha a nem magyarok elköltöznének Magyarországról, a
válaszadók több mint fele ugyanakkor
nem osztja ezt a véleményt.
Európai identifikáció
A minta kétharmada európai identitással bír, egyötödük hezitál, több
mint egytizedük pedig nem érzi magát
európainak. A nők európai identifikációja jóval erősebb, mint a férfiaké.
A megkérdezettek közel kétharmada Európát is a hazájának érzi, 13%-uk
azonban nem, a többiek hezitálnak. A
nők között ismét felülreprezentáltak
az európai patriotizmust támogatók.
A teljes minta 60%-a az európai
nyelveket is kedveli, 15%-a nem. A
40 év alattiak, de különösen a 20 év
alattiak, a nők és a Sáriban élők között
felülreprezentáltak az európai nyelveket favorizálók, míg az alapfokú iskolai
végzettségűek és a 60 év felettiek körében alulreprezentáltak.
Európát a minta 73%-a szereti, 9%uk azonban nem. A nők és a Sáriban
élők között felül-, míg a besnyőiek és a
Dabasi-Szőlőkben élők között jócskán
alulreprezentáltak az Európa-kedvelők.
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A kérdezettek 70%-a szerint jó érzés európainak lenni, 11%-uk szerint
nem. Európaiságára a válaszadók kétharmada büszke, 11%-uk nem. A nők
között felülreprezentáltak a büszke
európaiak.
Az európaiak teljesítményére a minta csupán 57%-a büszke, 17%-uk nem
(itt is elsősorban a nők osztják a büszkeség érzését). A válaszadók 37%-a
jobban szeret európaiakkal érintkezni,
mint más kontinensen élőkkel, közel
egyharmaduknak ez utóbbi nem okoz
gondot.
Élete nagy részét a kérdezettek
csupán kétharmada élné le Európában, 16%-uk egyenesen más földrészre költözne. A nők és a 60 év felettiek
maradnának elsősorban, míg a 21-40
év közöttiek, a besnyőiek és a felsődabasiak között a legnagyobb a bizonytalanok és a távozni szándékozók
aránya.
A válaszadók több mint kétötöde
jobban szereti az európaiakat, mint
más kontinensen élőket, közel egyharmaduk azonban nem. Az európaiakat a kérdezettek valamivel több,
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mint egynegyede tartja különbnek
más kontinenseken élőknél, közel kétötödük elutasítja ezt az állítást. Az
alapfokú végzettségűek között jócskán felülreprezentáltak az e téren
sovinisztikus attitűdöt mutatók.
A válaszadók 46%-a szerint Európában a legjobb élni, 18%-uk tagadja
ezt. A legnagyobb arányban a 60 év
felettiek értenek egyet ezzel a kijelentéssel.
A kérdezettek 43%-a közös gyökereket érez az európaiakkal (elsősorban
a 60 év felettiek), közel egynegyedük
azonban nem. A minta 36%-a szerint
az európaiak egy nagy családot alkotnak (amelyhez a kérdezett is tartozik),
31%-uk szerint ez nem igaz. A 60 év
felettiek, a gyóniak és az alacsonyan
képzettek támogatják jócskán átlagon
felül az európaiak nagy családjára vonatkozó kijelentést.
A minta egynegyede szerint minden
európainak Európában kellene élnie,
43%-uk ezt elutasítja. A kérdezettek
egyötöde szerint az európaiaknak
nem szabadna keveredniük másokkal,
60%-uk ezt a véleményt nem tudja
osztani.
A válaszadók 18%-a szerint jobb
lenne, ha a nem európaiak elköltöznének Európából, 55%-uk ezzel az állítással nem ért egyet.
Lokális identifikáció
A válaszadók 78%-a dabasinak érzi
magát, 8%-uk nem. A válaszadók
73%-a szereti a dabasi nyelvjárást,
és Dabast a hazájának tekinti, 11%uk nem. Dabast a kérdezettek 80%-a
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szereti, 7%-uk azonban nem kedveli. A nők között valamelyest nagyobb
arányban szerepelnek a helyi kötődésűek.
Jó érzés dabasinak lenni a minta
76%-a szerint, a dabasi identitás-képzés e mintája különösen igaz az idősebbekre.

Életem nagy részét inkább Dabason
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Arra, hogy dabasi, a kérdezettek 76%-a
büszke, 9%-uk azonban nem. A büszke
dabasiak inkább a nők és a 60 év felettiek körében felülreprezentáltak.
A válaszadók 73%-a büszke arra,
amit a dabasiak véghezvittek, 9%-uk
nem. A kérdezettek közel egyharmada
inkább szeret dabasiakkal érintkezni,
mint nem dabasiakkal, 38%-ukra ez
egyáltalán nem jellemző.
A válaszadók nem egészen háromötöde maradna Dabason, közel egynegyedük a költözést tervezgeti. A
költözést tervezők felülreprezentáltak
a férfiak és a fiatalabb korcsoportok
tagjai között.

A kérdezettek egyharmada jobban
szereti a dabasiakat, mint más településen élőket, 38%-ukra ez egyáltalán
nem igaz. A dabasiakat a kérdezettek
alig több mint egynegyede tartja különbnek a nem Dabason élőknél, különösen a 20 év alattiak, és az alacsony
végzettségűek között erőteljes e kijelentés támogatása, a teljes minta fele
azonban elutasítja ezt az állítást.
Általánosságban a dabasiak különbek a nem dabasiaktól (%)
100

Egyetért
Bizonytalan

80

Nem ért egyet

60
40
20
0
20 év
alattiak

21-40 év

41-60 év

61 év
felettiek

14. ábra

73

DR. GRAJCZJÁR ISTVÁN

Általánosságban a dabasiak különbek a nem dabasiaktól (%)
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17. ábra

A minta nem egészen kétötöde szerint
Dabas a legjobb hely, ahol élni lehet, a
60 év felettiek, a sáriak és az alacsony
végzettségűek értenek egyet a legnagyobb arányban ezzel az állítással.

A válaszadók valamivel több, mint fele
szerint közös származás köti öszsze őket a dabasiakkal (legnagyobb
arányban az alacsonyan képzettek értenek ezzel egyet), majd egynegyedük
ezt elutasítja.
A kérdezettek valamivel több, mint
a fele szerint a dabasiak egy nagy családot alkotnak (amelyhez a kérdezett is
tartozik), elsősorban a 60 év felettiek
osztják ezt a véleményt, a kérdezettek
közel egyötöde szerint ez nem igaz.

Dabas a legjobb település, ahol élni
lehet (%)
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A kérdezettek egynegyede szerint
minden dabasinak Dabason kellene
élnie, 52%-uk azonban elutasítja ezt
74

IDENTIFIKÁCIÓS SZINTEK ÉS DIMENZIÓK DABASON: A KVANTITATÍV VIZSGÁLAT TAPASZTALATAI

az állítást. A válaszadók 15%-a szerint
a dabasiaknak nem szabadna keveredniük másokkal, több mint kétharmaduk ezzel nem ért egyet. A kérdezettek 13%-a szerint jobb lenne, ha a
nem dabasiak elköltöznének Dabasról,
kétharmaduk ezt visszautasítja.
A gyakoriság vizsgálatok alapján
összességében megállapítható, hogy
az inkluzív, patrióta típusú támogatás
Magyarország és Dabas vonatkozásában kifejezetten erős, a nők, az idősebbek, a sáriak, a Dabas központban
élők között valamelyest felülreprezentáltak a patrióták. A fiatalabb korcsoportok, a férfiak és a kisebb településrészek lakói között kevésbé tűnik
markánsnak a nemzeti és a lokális
patriotizmus támogatása, úgy tűnik
nem véletlen, hogy a férfiak, a felső
dabasiak és a fiatalabb korcsoportok
körében felülreprezentáltak a Magyarországról, illetve Dabasról elvándorolni szándékozók. Dabast az idősebbek,
az alacsony iskolai végzettségűek és a
sáriak tartják a legjobb helynek, ahol
élni lehet.
Az európai kötődés általában kevésbé támogatott, mint a nemzeti, vagy a
lokális szintű identifikáció, elsősorban
a sáriakra és a nőkre jellemző. Az európai nagy család elképzelését a minta
alig több, mint egyharmada támogatja, ők felülreprezentáltak az idősebbek, a gyóniak és az alacsony iskolai
végzettségűek között. Az elvándorolás gondolata inkább a besnyőieket, a
felső-dabasiakat és a 21-40 év közöttieket foglalkoztatja. Az exkluzív formákat minden esetben, de különösen

a dabasiakkal kapcsolatban a kérdezettek túlnyomó többsége elutasítja.
Ahhoz azonban, hogy tisztábban
lássunk az adatok rengetegében, a
Dekker-Malová modell hierarchikus
vizsgálatára és az egyes itemek dimenziónkénti aggregálására lesz
szükségünk. Ezzel foglalkoznak a következő fejezetek.

A DEKKER-MALOVÁ MODELL
HIERARCHIKUS VIZSGÁLATA
A Dekker-Malová modell lényeges eleme,
hogy az attitűdök hierarchikus sorrendbe rendezhetőek aszerint, hogy melyik
szintre irányulnak, és mekkora erősséggel bírnak. Amennyiben a nemzeti
attitűdökre fókuszálunk, a hierarchia
alján a nemzeti érzés, a csúcsán pedig a
nacionalizmus helyezkedik el, utóbbi – a
modell hierarchikus volta okán – logikailag magába foglalja az előző dimenziókat. A hierarchia csúcsa felé haladva
ugyanakkor egyre radikálisabb attitűdökkel találkozunk, így például a nacionalizmus egyes összetevői, kirekesztő,
exkluzív egységként jelennek meg. A
friss hazai vizsgálatok111 azt mutatják,
hogy a nemzettel kapcsolatos attitűdök elkülönülnek a vizsgált helységgel/
Európával kapcsolatos attitűdöktől, a
nemzeti attitűdök maguk mögé utasítják a helyi és az európai attitűdöket. A
következő táblázat szemlélteti, hogy
vizsgálatunk eredményei eltérnek ettől:
az egyes dimenziókon belül többségében a nemzeti attitűdök dominálnak, de
nem mind a hat dimenzió esetében:
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A Dekker-Malová modell dimenziói I.
(5 fokú skálák átlagai és szórásai, 1 - egyáltalán
nem ért egyet, 5- teljes mértékben egyetért)
Átlag

(5 fokú skálák átlagai és szórásai, 1 - egyáltalán
nem ért egyet, 5- teljes mértékben egyetért)
Átlag

Szórás

Nemzeti/lokális/európai érzés
Magyarnak érzem magam.

4,59

0,850

Dabasinak érzem magam.

4,31

1,045

Európainak érzem magam.

4,03

1,223

Azt érzem, hogy Magyarország a hazám.

4,52

0,903

Azt érzem, hogy Dabas a
hazám.

4,15

1,164

Azt érzem, hogy Európa a
hazám.

3,90

1,247

A nemzet/lokalitás/Európa szeretete
Szeretem a magyar nyelvet.

4,73

0,699

Szeretem a dabasi nyelvjárást (ahogy itt beszélnek).

4,10

1,162

Szeretem az európai nyelveket.

3,77

1,277

Szeretem Magyarországot.

4,54

0,889

Szeretem Dabast.

4,32

1,016

Szeretem Európát.

4,11

1,099

Jó érzés magyarnak lenni.

4,28

1,093

Jó érzés dabasinak lenni.

4,25

1,031

4

1,178

Jó érzés európainak lenni.

A Dekker-Malová modell dimenziói II.

Nemzeti/lokális/európai büszkeség
Büszke vagyok Dabasra

4,13

1,110

Büszke vagyok Magyarországra.

3,93

1,221

Büszke vagyok Európára.

3,76

1,228

Büszke vagyok arra, hogy
magyar vagyok.

4,25

1,114

Büszke vagyok arra, hogy
dabasi vagyok.

4,19

1,090

Büszke vagyok arra, hogy
európai vagyok.

3,94

1,202

Büszke vagyok arra, amit a
dabasiak véghezvittek.

4,06

1,120

Büszke vagyok arra, amit a
magyarok véghezvittek.

3,98

1,154

Büszke vagyok arra, amit az
európaiak véghezvittek.

3,63

1,218
1. táblázat

Szórás

Nemzeti/lokális/európai preferencia
Általában inkább szeretek
magyarokkal érintkezni, mint
más országból jövô emberekkel.

3,53

1,442

Általában inkább szeretek
európaiakkal érintkezni, mint
nem európaiakkal.

3,04

1,390

Általában inkább szeretek
dabasiakkal érintkezni, mint
nem dabasiakkal.

2,80

1,390

Életem nagy részét inkább
Magyarországon szeretném
leélni, mint bármely más
országban.

4,00

1,305

Életem nagy részét inkább
Európában szeretném
leélni, mint bármely más
földrészen.

3,91

1,302

Életem nagy részét inkább
Dabason szeretném leélni,
mint bármely más településen.

3,64

1,396

Általában jobban szeretem
a magyar népet, mint más
népeket.

3,48

1,450

Általában jobban szeretem
az európaiakat, mint a más
kontinensen élôket.

3,12

1,402

Általában jobban szeretem
a dabasiakat, mint az egyéb
településeken élôket.

2,85

1,368

Általánosságban a magyarok
különbek a nem magyaroktól.

2,77

1,473

Általánosságban az európaiak különbek a nem
európaiaktól.

2,72

1,354

Általánosságban a dabasiak
különbek a nem dabasiaktól.

2,43

1,363

Európában a legjobb élni.

3,47

1,257

Dabas a legjobb település,
ahol élni lehet.

3,20

1,312

Magyarország a legjobb
ország, ahol élni lehet.

2,98

1,393

Nemzeti/lokális/európai
felsôbbrendûség

2. táblázat
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A Dekker-Malová modell dimenziói III.
(5 fokú skálák átlagai és szórásai, 1 - egyáltalán
nem ért egyet, 5- teljes mértékben egyetért)
Átlag

Szórás

Nacionalizmus/lokalizmus/europaizmus
Úgy érzem, közös gyökerek,
közös származás köt össze a
magyarokkal.

3,96

1,231

Úgy érzem, közös gyökerek,
közös származás köt össze a
dabasiakkal.

3,52

1,420

Úgy érzem, közös gyökerek,
közös származás köt össze
az európaiakkal.

3,32

1,306

Azt érzem, hogy a magyarok
egy nagy családot alkotnak,
amelyhez én is tartozom.

3,57

1,319

Azt érzem, a dabasiak egy
nagy családot alkotnak,
amelyhez én is tartozom.

3,51

1,223

Azt érzem, hogy az európaiak
egy nagy családot alkotnak,
amelyhez én is tartozom.

3,07

1,290

Szerintem minden magyarnak Magyarországon kellene
élnie.

2,90

1,502

Szerintem minden európainak Európában kellene élnie.

2,66

1,383

Szerintem minden dabasinak
Dabason kellene élnie.

2,47

1,399

A magyaroknak nem szabadna keveredniük másokkal.

2,27

1,458

Az európaiaknak nem
szabadna keveredniük
másokkal.

2,21

1,404

A dabasiaknak nem szabadna
keveredniük másokkal.

2,00

1,334

Jobb lenne, ha a nem
magyarok elköltöznének
Magyarországról.

2,58

1,521

Jobb lenne, ha a nem
európaiak elköltöznének
Európából.

2,29

1,347

Jobb lenne, ha a nem
dabasiak elköltöznének
Dabasról.

2,00

1,259
3. táblázat

A legnagyobb eltérés a nemzeti/európai/lokális büszkeség dimenzióján belül
van.112 A dimenzió három itemcsokra
közül kettőben a lokalitással kapcsolatos büszkeség dominál, és az adott

szinthez tartozó identitásra (magyarság, dabasi lét, európaiság) való
büszkeség esetén a második a dabasi
büszkeség, ahogyan az a következő
dimenzión belül (nemzet/lokalitás/
Európa szeretete) is megfigyelhető.
Amennyiben megvizsgáljuk a büszkeség dimenziót alkotó itemcsokrot, látjuk, hogy a megkérdezettek Dabasra
büszkébbek, mint Magyarországra és
Európára. A válaszadók elsősorban
a dabasiak által véghezvitt cselekedetekre büszkék, és csak ezt követik
a magyarok, majd az európaiak által
véghezvitt tettek.
A nemzeti/lokális/európai preferencia,
a felsőbbrendűség, valamint a nacionalizmus/lokalizmus/europizmus tekintetében a válaszadók attitűdjei a
nemzetközi sztenderdnek megfelelően rendeződnek hierarchiába: a nemzeti attitűdök maguk mögé utasítják
az európai és a lokális attitűdöket is. A
felsőbbrendűség dimenzióján belül van
egy kivétel: amennyiben arról kell nyilatkozniuk a megkérdezetteknek, hogy
hol a legjobb élni, akkor első helyen
említik Európát, utána Dabast, és csak
utoljára Magyarországot. A táblázatból jól látszik, hogy ahogyan haladunk
az egyre radikálisabb attitűdök felé,
úgy „csúsznak” a lokalitással kapcsolatos érzületek a harmadik helyre, vagyis a Dabassal kapcsolatos attitűdök
a legkevésbé radikálisak. A nacionalizmust/lokalizmust/europizmust, mint
a leginkább radikális attitűddimenziót alkotó itemcsokrot megvizsgálva
látszik, hogy az egyes kijelentésekkel
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való átlagos egyetértés egyre kisebb
mértékű, ahogyan az egyre kirekesztőbb kijelentések irányába haladunk. A
válaszadókat a származás elsősorban
a magyarokkal, utána a dabasiakkal,
és csak utolsó helyen az európaiakkal
köti össze. A megkérdezett dabasiak
elsősorban úgy érzik, hogy a magyarokkal alkotnak nagy családot,
ezt követi a dabasiakkal, és végül az
európaiakkal való közösségvállalás.
Amikor a válaszadókat arról kérdeztük, hogy szerintük minden magyarnak Magyarországon, minden európainak Európában és minden dabasinak
Dabason kell-e élnie, akkor magasan
a nemzeti attitűdök dominálnak, amelyet sorrendben az európaiak, majd
a dabasiak „röghöz kötése” követ. A
„röghöz kötéshez” hasonló az erősorrend a „keveredéssel” kapcsolatos érzület esetében is: a válaszadók legkevésbé a magyarok, majd az európaiak,
és leginkább a dabasiak másokkal való
„keveredését” támogatják. Ugyanez a
helyzet a legradikálisabb attitűddel, az
országból/Európából/Dabasról való
kirekesztéssel kapcsolatban: a válaszadók legintenzívebben a nem magyarok Magyarországról való elköltözését,
majd a nem európaiak Európából való
elköltözését óhajtják, és legkevésbé a
dabasi lakosokkal kirekesztőek.
A Dekker-Malová modell dimenzióinak mentén létrehozott indexek
átlagainak vizsgálata
Amennyiben a fenti táblázatban szereplő itemeket dimenziónként inde78

xáljuk, még plasztikusabb képet kapunk az egyes dimenziók hierarchiájának szerveződéséről, a korábbi, más
településeken végzett kutatásoktól
való különbözőségéről.113 A dabasiak
körében elvégzett felmérésünk eddigi
eredményeit jól szemlélteti az alábbi,
a nemzeti/lokális/európai attitűdök
szerkezetét ábrázoló diagram.
A nemzeti/lokális/európai attitûdök
szerkezete
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19. ábra

A diagramon jól megfigyelhető, hogy
az érzületek, a szeretet és a büszkeség
dimenziójáig – a korábbi kutatásokhoz
hasonlóan – az attitűdök egyenletes
struktúrát követnek: a nemzettel kapcsolatos attitűdök (érzület, szeretet)
járnak az élen, amelyet sorrendben a
Dabassal, és Európával kapcsolatos
érzületek követnek. A büszkeség azonban megtöri ezt a tendenciát: a dabasi
emberek attitűdjei a büszkeség dimenziójában erősen eltérnek a korábbi,
más településeken folytatott kutatások
eredményeitől: a Dabason élők leginkább Dabasra büszkék, ezt követi a
Magyarországra vonatkozó büszkeség,
s végül a sort az Európával kapcsolatos
büszkeségérzet zárja. A következő di-
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menziókban a lokális érzületek erősségükben elmaradnak az Európával kapcsolatos attitűdöktől. A preferencia tekintetében elmondható, hogy amikor a
dabasiak arról nyilatkoznak, hogy kivel
szeretnek elsősorban érintkezni, illetve
hol élnék le az életüket, akkor a magyarokat és Magyarországot kollektíve
előnyben részesítik az európaiakkal és
Európával, valamint a dabasiakkal és
Dabassal, mint lakóhellyel szemben
(utóbbiakkal kapcsolatban a legalacsonyabb a mintaátlag). A felsőbbrendűség tekintetében érdekes kép rajzolódik ki: a megkérdezett dabasiak közel
ugyanolyan mértékben szeretik, tartják
különbnek a magyarokat és az európaiakat, és tartják a legjobb lakóhelynek
Magyarországot, valamint Európát. A
sort a dabasiak zárják: a megkérdezettek dabasi felsőbbrendűség attitűdje
átlagosan a legalacsonyabb. Általánosságban elmondható, hogy a nacionalizmus a legerősebb érzület a megkérdezett dabasiak körében, és csak ezt
követi a lokalizmus és europizmus. Ne
feledjük, ezt a dimenziót a közös gyökerek, a magyarok/európaiak/dabasiak
nagy családja, a másokkal való keveredés ellenzése alkotja, valamint az az
itemsor, amely azt méri, hogy minden
magyarnak Magyarországon, minden európainak Európában és minden
dabasinak Dabason kellene élnie, valamit az a kirekesztő attitűd, hogy jobb
lenne, ha az adott közösséghez eredetileg nem tartozók elköltöznének.
Amennyiben a legfőbb háttérváltozók
szerinti bontásban megvizsgáljuk az

indexátlagokat, a következő szignifikáns különbségekre bukkanhatunk.
A helyi nők az európai érzés, Európa
szeretete, az európai büszkeség, az
európai preferencia, a nemzetszeretet
és a lokális büszkeség dimenzióiban
szignifikánsan magasabb átlagértéket
érnek el, mint a férfiak, azaz a nők európai identifikációja és Dabashoz köthető büszkeségérzése erősebb.
A nemzeti érzés, a nemzetszeretet, az Európa szeretet dimenzióiban
a Sáriban lakók egyértelműen az éllovasok, a Dabasi-Szőlőkön és DabasBesnyőn élők a sereghajtók. Ugyanez
a tendencia figyelhető meg az európai
büszkeség dimenziójában, annyi különbséggel, hogy a gyóniak e tekintetben nem átlag körüli értéket mutatnak, hanem felzárkóznak a sáriak
mellé. A nacionalizmus, a lokalizmus
és az europizmus dimenzióinak tekintetében fordul a helyzet, a DabasSzőlőkön élők mutatják a legerősebb
radikális attitűdöket, őket követik a
gyóniak, míg a Felső-Dabasn élőknél
a leggyengébbek ezen attitűdök.
A nemzeti, a lokális és az európai
felsőbbrendűség, valamint a nacionalizmus, a lokalizmus és az europizmus
dimenzióiban az alacsony iskolai végzettségűek jóval radikálisabb attitűdöket mutatnak, mint a diplomások.
A középfokú végzettségűek átlaghoz
közeli értékeket kaptak.
A nemzeti érzés, a nemzetszeretet, a nemzetpreferencia, a nemzeti
büszkeség, a lokalitás szeretet a lokális büszkeség és a lokalitás preferencia dimenzióiban a 60 éven felüliek
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„vezetnek”, a 20 évnél fiatalabbak pedig szignifikánsan gyengébb attitűdöket mutatnak. Az átlagnál gyengébb
elköteleződést mutatnak a nemzetpreferencia, a nemzeti büszkeség és
a lokalitás büszkeség dimenzióiban a
21-40 év közöttiek.
Az egyes dimenziók szintenkénti
korrelációinak hierarchiája
A hat dimenzión belüli kapcsolatokat erősségét megvizsgálva kiderül,
hogy legerősebb (lineáris) együttjárás
a nemzeti és a lokális, valamint a
nemzeti és európai szint között, leggyengébb korreláció pedig az európai
és lokális szintek kapcsolatában mutatkozik. Kivételt a büszkeség képez:
itt a nemzeti-lokális kapcsolat a legerősebb, amelyet sorban az európailokális kapcsolat követ. Büszkeség tekintetében a leggyengébb együttjárás
a nemzeti és európai szint kapcsolatában van.
Nemzeti
érzés

Lokális
érzés

Európai
érzés

Nemzeti
érzés

1

0,569**

0,399**

Lokális
érzés

0,569**

1

0,361**

Európai
érzés

0,399**

0,361**

1

4. táblázat Korrelációs együtthatók I.
Nemzet
szeretete

Lokalitás
szeretete

Európa
szeretete

Nemzet
szeretete

1

0,592**

0,351**

Lokalitás
szeretete

0,592**

1

0,347**

Európa
szeretete

0,351**

0,347**

1

5. táblázat Korrelációs együtthatók II.
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Nemzeti
büszkeség

Lokális
büszkeség

Európai
büszkeség

Nemzeti
büszkeség

1

0,665**

0,428**

Lokális
büszkeség

0,665**

1

0,483**

Európai
büszkeség

0,428**

0,483**

1

6. táblázat Korrelációs együtthatók III.
Nemzeti
Lokális
Európai
preferencia preferencia preferencia
Nemzeti
1
preferencia

0,611**

0,490**

Lokális
0,611**
preferencia

1

0,394**

Európai
0,490**
preferencia

0,394**

1

7. táblázat Korrelációs együtthatók IV.
Nemzeti
Lokális
Európai
felsôbbren- felsôbbren- felsôbbrendûség
dûség
dûség
Nemzeti
1
felsôbbrendûség

0,755**

0,617**

Lokális
0,755**
felsôbbrendûség

1

0,602**

Európai
0,617**
felsôbbrendûség

0,602**

1

8. táblázat Korrelációs együtthatók V.
Nacionaliz- Lokalizmus Europizmus
mus
Nacionaliz- 1
mus

0,721**

0,773**

Lokalizmus 0,721**

1

0,701**

Europizmus 0,773**

0,701**

1

9. táblázat Korrelációs együtthatók VI.

Korábban már említettük, hogy az
egyes dimenziók hierarchikus sorrendbe szerveződnek, az „érzések”
tekinthetők a legkevésbé, míg az
„izmusok” a leginkább radikálisnak.
Amennyiben Murányi István és Ábrahám Katalin114 módszerét követjük,
kirajzolódik, hogy ’összességében’ a
korrelációk az „izmusoknál” erőseb-
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bek, és az „érzéseknél” gyengébbek.
A dimenziók hierarchiájában felfelé haladva – kisebb ingadozásokkal
ugyan - többnyire erősödik az egyes
szintek közötti lineáris összefüggés,
az europizmus a nacionalizmus és a
lokalizmus kapcsolatai mutatják a legerősebb korrelációkat.

AZ EGYES ATTITÛDÖK
MÖGÖTT MEGHÚZÓDÓ LÁTENS
GONDOLKODÁSI STRUKTÚRÁK
A különböző elemzési dimenziók mögött meghúzódó látens struktúrát
faktoranalízis segítségével vizsgáltuk. A Dekker-Malová modellt alkotó
attitűdök mögötti látens dimenziók
létrejöttét az alábbi táblázat szemlélteti.115

Rotált Faktor Mátrix
(maximum likelihood módszer, varimax rotáció)
Nemzeti
és lokális
faktor

SzupremáciaEurópai
faktor
faktor

nemzeti
érzés

,841

,132

,113

lokális
érzés

,689

,125

,142

európai
érzés

,288

-,019

,768

nemzet
szeretete

,880

,137

,144

lokalitás
szeretete

,716

,124

,206

Európa
szeretete

,192

-,034

,908

nemzeti
büszkeség

,801

,253

,139

lokális
büszkeség

,719

,205

,254

európai
büszkeség

,243

,074

,870

nemzeti
,329
felsôbbrendûség

,766

-,182

lokális
,204
felsôbbrendûség

,758

-,075

európai
-,050
felsôbbrendûség

,710

,289

nacionaliz- ,262
mus

,841

-,127

lokalizmus ,251

,773

-,025

europizmus ,040

,875

,227
10. táblázat

Ahogyan a táblázatból kiderül,
Dabason a különböző dimenzióink
három faktorra rendeződnek: az
első az egymással szorosan összekapcsolódó nemzeti és lokalitás faktor, amely azt engedi sejtetni, hogy
a helyiek lokális identitása szinte
elválaszthatatlanul összenő nemzeti
identitásukkal, a második a szupremácia faktor, amely független az
első faktortól, és amely szerint létezik egy erőteljes, több szinten is mű81
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ködő felsőbbrendűség érzés, kiegészülve a nacionalizmus/lokalizmus/
europizmus exkluzív attitűdjeivel is.
A harmadik faktor az európai faktor,
amely független az első két faktortól és egy olyan látens gondolkodási
struktúrát feltételez, ahol az európai
érzés, szeretet és büszkeség összekapcsolódása révén egy inkluzív européer identitás alakul ki.
Nem okozott különösebb meglepetést, hogy az européer faktor nemenkénti elemzése során a nők mutattak
egyértelműen erősebb európai identitást. A szupremáciát vizsgálva megállapítható, hogy az alacsony iskolai
végzettségűek, illetve a Dabasi-Szőlők
lakói és a gyóniak mutatnak egyértelműen radikális attitűdöket. A nemzeti
és lokális faktor vizsgálata során pedig a 60 év felettiek erős nemzeti és
lokális identitása rajzolódik ki, míg a
40 év alattiak, de különösen a 20 évnél fiatalabbak ezirányú identifikációja kifejezetten gyenge.
Amennyiben
lineáris
regreszszió116 segítségével a háttérváltozókat
együtt szerepeltetve, egymás hatását

kontroll alatt tartva megvizsgáljuk
faktorainkat, mint függő változókat, a
következő eredményeket kapjuk:
A nemzeti és lokális patriotizmust
legerősebben a kor (béta=0,265), és
jóval gyengébben a nem (béta=0,112)
befolyásolja. Vagyis az idősebbek és a
nők rendelkeznek elsősorban nemzeti
és lokális identitással.
A szupremácia radikális identitását az alacsony iskolai végzettségűek
(béta= -0,219) mutatják, az európai
identifikáció pedig a nőkre jellemző
(béta=0,138).
Identitás-mintázatok
K-means klaszter analízissel megállapíthatjuk, hogy az egymástól független, tipikus gondolkodási struktúrák
milyen mintázatokba szerveződnek,
vagyis Dabason milyen jellemző csoportokat tudunk létrehozni a korábban függetlenként kezelt gondolkodási
struktúrák mentén. Arra vagyunk tehát kíváncsiak, hogy léteznek-e identifikációs szempontból vegyes csoportok a településen, és ha igen, milyen
jellemzőkkel bírnak.

Klaszterek
Nincs ilyen
jellegû identitása

Csak európai
identitás jellemzi

nemzeti és lokális-2,30089
patriotizmus

-1,04744

szupremácia

-,62883

Európa támoga- -,62994
tása

Nemzeti, lokális Nemzeti, lokális Nemzeti,
identitás és
és európai iden- lokális és eukirekesztô
titás jellemzi
rópai identitás
attitûdök jelkombinálódik
lemzik
a kirekesztô
attitûddel
,34836

,57467

,32456

-,02990

,12829

-,88001

1,00355

,41089

-1,50422

,45532

,43611

11. táblázat
A faktorok segítségével létrehozott identitás-mintázatok
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Ahogyan a fenti táblázat mutatja,
faktoraink segítségével öt csoportot
hoztunk létre (a klaszterszámot önkényes módon adtuk meg). Az első
csoportunk nem jellemezhető egyik
identitásfajtával sem, a másodikat
csak az európai identifikáció jellemzi,
a harmadik csoport a nemzeti-lokális
és exkluzív identifikációval írható le,
a negyedik a nemzeti-lokális européer, míg az ötödik csoport mindhárom
identitásformával jellemezhető.
Az első csoportba a kérdezettek
7%-a, a második csoportba 17%-uk, a
harmadikba 19%-uk, a negyedik csoportba a válaszadók 30%-a, míg az
ötödik csoportba a kérdezettek 28%a került. Az SPSS programcsomag az
adathiány következtében az esetek
16%-át nem tudta egyik klaszterbe
sem besorolni.
A nők azokban a klaszterekben
találhatóak egyértelműen nagyobb
arányban, ahol az európai identitás
megjelenik, a férfiak között pedig az
első, ilyen jellegű identitást nem mutatók felülreprezentáltak. Említésre
méltó még, hogy a férfiak 23%-a a
harmadik, nemzeti-lokális és exkluzív
identitást mutató csoportba került,
szemben a nők 15%-ával.
Nem szignifikáns kereszttábla mellett is fontos információkat kapunk a
lakóhelyi bontás vizsgálata során: a
gyóniak 38%-a került a mindhárom
identitással jellemezhető csoportba
(szemben a 28%-os átlagos eséllyel),
a sáriak 42%-a a nemzeti-lokális és
européer csoportba (szemben az átlagos 29%-kal). A sáriak 32%-a emellett

mindhárom identitás kombinációját
mutatja.
Nem szignifikáns kereszttábla
mellett megállapítható az is, hogy az
alacsony iskolai végzettségűek között
erősen felülreprezentáltak a mindhárom identitás kombinációjával jellemezhető csoportok tagjai (46%).
A korcsoportos bontást vizsgálva
a következő eredményeket kapjuk: a
60 évnél idősebbek között felülreprezentáltak a mindhárom identitás
kombinációjával jellemezhető csoport
tagjai (40%-uk tartozik ide), míg a 2140 évesek körében alulreprezentáltak
(22%). A 40 évnél idősebbek (két korcsoport) nagyjából egy-egyharmada
került a nemzeti-lokális és európai
identitással jellemezhető csoportba, a
csak európai identitású csoport tagjai
ugyanakkor a 60 évnél idősebbek között erősen alul (2%), míg a 20 évnél
fiatalabbak között felülreprezentáltak
(39%).
Egy alternatív megközelítés
A nemzettudat és a nemzeti érzések
szakirodalma két részre oszlik. Az
egyik a többszörös identitást a társadalmi identitás szempontjából teljesen természetesnek tartja, amelyben
a hétköznapi „spontán nemzeti identitás” mellett megférnek a helyi, regionális, európai identitáskategóriák.
Az elméletek másik nagy csoportja a
nemzeti identitást exkluzív kategóriaként tartja számon. E két szélsőséges identitástípus kifeszít egy skálát,
amelynek végpontjai között „köztes”
kategóriák sora lehetséges.117
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Amennyiben nem identitás típusonként, dimenziókként, hanem szintenként (európai/nemzeti/lokális) végezzük el a faktoranalízist, akkor minden szinten két egymástól független
identitástípust tudunk elkülöníteni: az
egyik az inkluzív, a másik az exkluzív
nemzeti/európai/helyi
felfogásnak,
identifikációnak felel meg.
A három szintre jellemző két-két
(összesen hatféle) attitűd mentén a
megkérdezettek négy csoportba sorolhatóak. Az ezzel foglalkozó hazai
szakirodalomban is találunk példát
hasonló csoportosításokra, ilyen például a 2010-es Konfliktusmonitoringvizsgálat is.118 E projekt keretében
Csepeli György 119 és munkatársai a
nemzeti érzésnek két típusát különítették el: a természetes nemzeti érzést
(a patriotizmust), és a „megszállott,
kirekesztő” verziót (a sovinizmust). A
patrióta jellegű inkluzív nemzettudat
a nemzetfelfogásnak az érzelmi oldalát hangsúlyozza, az érzés (identitás),
a szeretet, büszkeség, és a nyelvi dimenziók mentén. Összefoglaló néven
„kultúrnemzeti” identitásként tekinthetünk rájuk. Az inkluzív nemzetfelfogásnak része „az államnemzeti identitás” is, amelyet a modellben a magyar
állampolgárság képvisel. „Magyarnak
lenni a legjobb” – hangozhatna ennek
a nemzetfelfogásnak az érzelmi felhangokkal rendelkező jelmondata. Az
inkluzív nemzettudatot a belső kohézió és az érzelmi alapú azonosságtudat alkotja. Az exkluzív nemzettudat
ezzel szemben a kulturális és területi
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alapú elhatárolódást és kirekesztést
jelenti. Ez a nemzetfelfogás inkább
egy szűk, „homogén” in-grouphoz való
kötődést jelent. Itt nem az érzelmek,
hanem a kognitív elemek dominálnak.
Ez a felfogás nevében is hordozza a
kizáró/kirekesztő attitűdöt, ami azt
jelenti, hogy nem tartoznak az „igaz
magyarok/helyiek/európaiak”
közé
mindazok, akik nem az adott helyen
élnek, akik szívesebben bocsátkoznak
interakcióba „idegenekkel”, vagy azok,
akik „keverednek” másokkal. Ebből
következik, hogy akik nem a szorosan vett in-grouphoz tartoznak, jobb
lenne, ha elköltöznének az országból/
településről/kontinensről.120
A Dekker-Malová modell dimenziói, a nemzeti/lokális/európai érzés, a
nemzet/lokalitás/Európa szeretete, a
nemzeti/lokális/európai büszkeség és
a nemzeti/lokális/európai preferencia
(részben kiegészülve a kultúrnemzeti
és államnemzeti identitás elemeivel)
az inkluzív identitáshoz, a nemzeti/lokális/európai felsőbbrendűség és a nacionalizmus/lokalizmus/europaizmus
az exkluzív identitáshoz köthető.
A nemzeti inkluzív és exkluzív identitást mérő faktorok teljes megőrzött
magyarázó ereje 63%. A faktorokat az
alábbi táblázat szemlélteti:
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Faktorok
nemzeti
inkluzív

nemzeti
exkluzív

Magyarnak érzem
magam.

,811

,049

Azt érzem, hogy Magyarország a hazám.

,822

Szeretem a magyar
nyelvet.

Faktorok
európai
inkluzív

európai
exkluzív

Európainak érzem
magam.

,770

,000

,106

Azt érzem, hogy Európa
a hazám.

,807

-,055

,755

,058

Szeretem az európai
nyelveket.

,627

-,064

Szeretem Magyarországot.

,873

,047

Szeretem Európát.

,876

-,045

Jó érzés magyarnak
lenni.

,867

,106

Jó érzés európainak
lenni.

,912

,003

Büszke vagyok Magyarországra.

,806

,174

Büszke vagyok Európára.

,894

,061

Büszke vagyok arra,
hogy magyar vagyok.

,880

,134

Büszke vagyok arra,
hogy európai vagyok.

,905

,013

Büszke vagyok arra,
amit a magyarok véghezvittek.

,665

,175

Büszke vagyok arra,
amit az európaiak
véghezvittek.

,816

,053

Általánosságban a
magyarok különbek a
nem magyaroktól.

,137

,633

Szerintem minden
európainak Európában
kellene élnie.

,073

,661

Szerintem minden
magyarnak Magyarországon kellene élnie.

,221

,688

Az európaiaknak nem
szabadna keveredniük
másokkal.

-,052

,876

A magyaroknak nem
szabadna keveredniük
másokkal.

,066

,838

Jobb lenne, ha a nem
európaiak elköltöznének Európából.

-,061

,809

Jobb lenne, ha a nem
magyarok elköltöznének Magyarországról.

-,035

,755

13. táblázat
Rotált faktor mátrix (maximum likelihood
módszer, varimax rotáció)

12. táblázat
Rotált faktor mátrix (maximum likelihood
módszer, varimax rotáció)
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Faktorok
lokális
inkluzív

lokális
exkluzív

Dabasinak érzem
magam.

,774

,090

Azt érzem, hogy Dabas
a hazám.

,811

,092

Szeretem a dabasi
nyelvjárást. (ahogy itt
beszélnek).

,606

,090

Szeretem Dabast.

,880

,034

Jó érzés dabasinak
lenni.

,918

,055

Büszke vagyok Dabasra. ,896

,120

,897

,085

Büszke vagyok arra,
,680
amit a dabasiak véghezvittek.

,175

Általában inkább
szeretek dabasiakkal
érintkezni, mint nem
dabasiakkal.

,160

,698

Életem nagy részét
inkább Dabason szeretném leélni, mint bármely más településen.

,641

,212

Általában jobban szere- ,206
tem a dabasiakat, mint
az egyéb településen
élôket.

,743

Általánosságban a
dabasiak különbek a
nem dabasaiktól.

,086

,758

Szerintem minden
dabasinak Dabason
kellene élnie.

,134

,713

A dabasiaknak nem
szabadna keveredniük
másokkal.

,052

,783

Jobb lenne, ha a nem
dabasiak elköltöznének
Dabasról.

-,017

,715

Büszke vagyok arra,
hogy dabasi vagyok.

14. táblázat
Rotált faktor mátrix (maximum likelihood
módszer, varimax rotáció)

Mindhárom szinten a KMO értéke és a
Bartlett teszt szignifikanciája megfelelő volt, az egymás közötti korrelációk vizsgálata során megállapíthattuk,
hogy szintenként az inkluzív és exkluzív
identitás típusok egymástól függetlenek, azaz korrelálatlanok. Ugyanakkor
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az egyes szintek között, az inkluzív, illetve az exkluzív identitás típusok erős
korrelációkat mutatnak. A legerősebb
korreláció a nemzeti és lokális inkluzív
identitás között van (0,673), ezt követi
a nemzeti és európai inkluzív identitás
közötti lineáris együttjárás erőssége
(0,447), majd pedig a lokális és európai inkluzív identitás erőssége (0,429).
A nemzeti exkluzív identitás és az európai exkluzív identitás közötti korreláció az exkluzív identitások összekapcsolódását tekintve a legerősebb
(0,87). Ezt követi a nemzeti exkluzív
és a lokális exkluzív identitás közötti
lineáris együttjárás erőssége (0,742),
a sort a 0,709-es korrelációs együtthatóval jellemezhető lokális exkluzív
és európai exkluzív identitás zárja.
Amennyiben a legfőbb háttérváltozók
mentén megvizsgáljuk az inkluzív és
exkluzív faktoraink átlagainak szignifikáns eltéréseit, azt láthatjuk, hogy a
lokális exkluzív identitás elsősorban a
férfiakra jellemző, míg a nemzeti és az
európai inkluzív identitás elsősorban a
nőkre. A nemzeti és európai inkluzív
identitás elsősorban a dabas-sáriakra
jellemző, a dabas-besnyőiekre és a
Dabas-Szőlőkben élőkre a legkevésbé. Az európai exkluzív identitás elsősorban a Dabas-Szőlőkben élőkre és
gyóniakra, legkevésbé pedig a FelsőDabason élőkre jellemző, csakúgy
mint a nemzeti exkluzív identitás. A
nemzeti és európai exkluzív identitás
elsősorban az alacsony iskolai végzettségűekre, legkevésbé a diplomásokra jellemző. A nemzeti és a lokális
inkluzív identitás elsősorban a 60 év
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felettieknél figyelhető meg, míg a 40
év alattiakra, de különösen a 20 évnél
fiatalabbakra ez nem jellemző.
Amennyiben meg szeretnénk vizsgálni
azt, hogy a különböző szinteken mért
inkluzív és exkluzív identitás típusok
hogyan kombinálódnak, illetve hogy a
dabasi kérdezettek e faktorok mentén
milyen tipikus csoportokba rendeződnek, akkor K-means klaszter analízist
kell végeznünk. A klaszter-analízis segítségével négy tipikus csoportot különítettünk el.

ben az exkluzív attitűdök nem foglalják magukban az inkluzív attitűdöket,
ők a besoroltak 21%-át teszik ki. Végül
a negyedik klaszterbe olyanok kerültek, akikre sem az exkluzív-, sem az
inkluzív identitástípus nem jellemző (a
besoroltak 13%-a). Adathiány miatt 21
főt, azaz a teljes minta 6%-át nem sikerült besorolni egyik klaszterbe sem.
Nemenkénti bontásban azt tapasztaljuk,
hogy a nők a csak inkluzív identitásúak
között felülreprezentáltak (46%), míg a
férfiaknak csupán egyharmada került
ebbe a csoportba. A férfiak között elsőKlaszterek

csak inkluzív

inkluzív és exkluzív

csak exkluzív

egyik sem

nemzeti inkluzív

,44268

,47049

-,25475

-1,83745

nemzeti exkluzív

-,76237

,85412

,66344

-,40331

lokális inkluzív

,47806

,50212

-,48447

-1,53288

lokális exkluzív

-,71534

1,00615

,44359

-,33335

európai inkluzív

,37052

,57499

-,80541

-,86418

európai exkluzív

-,73668

,98792

,57719

-,49826
15. táblázat
Végsô klaszter középpontok

Az első és egyben legnagyobb
számosságú csoport (a besoroltak 40%a) a csak inkluzív identitású klaszterbe
került. A második klaszterünkbe tartozó kérdezettek egyszerre jellemezhetők minden vizsgált szinten inkluzív
és exkluzív identitással is, ők a besoroltak 26%-át teszik ki. Harmadik
klaszterünkbe olyanok kerültek, akik
csak exkluzív identitással rendelkeznek. Fontos eredmény, hogy a DekkerMalová hierarchiát megbontó módon
létrehozható olyan emberek csoportja, akik kizárólag exkluzív identitással
rendelkeznek, vagyis ebben az eset-

sorban az inkluzív és exkluzív identitás
nélküliek felülreprezentáltak (20%).
Identitás mintázatok nemenkénti
bontásban (%)
100

Egyik sem

80

Csak exkluzív
identitás

60

Inkluzív és
exkluzív
Csak inkluzív

40
20
0
Férfiak

Nők

20. ábra
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Dabas-Sárin és a Dabasi-Szőlőkön
élők 35%-a inkluzív és exkluzív identitással együttesen, a Dabas városiak,
a Felső-Dabason és Dabas-Sárin élők
44-46%-a csak inkluzív identitással
rendelkezik. A Szőlőkön élők 35%-a,
a Dabas városiak és a gyóniak 26%-a
csak exkluzív identitású.

Identitás mintázatok iskolai
végzettség szerinti bontásban (%)
100

Egyik sem

80

Csak
exkluzív

60

Inkluzív
és exkluzív
Csak inkluzív
identitás

40
20

Identitás mintázatok település
részenkénti bontásban(%)

0

Alapfokú

Középfokú

Felsőfokú
iskolai végzettség

22. ábra
100

Egyik sem
Csak
exkluzív

80

Inkluzív
és exkluzív

60

Csak inkluzív
identitás
40
20
0

Besnyő

Sári

FelsőDabas

Dabas

Gyón

DabasiSzőlők

21. ábra

A diplomások fele csak inkluzív, egynegyede csak exkluzív, 16%-uk pedig
mindkét identitással rendelkezik. A
legalacsonyabb iskolai végzettségűek
közel egyharmada csak inkluzív, több
mint egyötöde csak exkluzív, közel
kétötöde pedig mindkét identitás típussal rendelkezik.

A 60 év felettiek közel fele csak inkluzív,
14%-uk csak exkluzív, több mint egyharmaduk pedig mindkét identitással
rendelkezik. A 20 és 60 év közöttiek
kétötöde csak inkluzív, 22-24%-a csak
exkluzív, ugyanilyen arányban pedig
mindkét identitással rendelkezik. A
legfiatalabbak egyötöde csak inkluzív,
23%-a csak exkluzív, egyharmada pedig mindkét identitással bír.
Identitás mintázatok korcsoportok
szerinti bontásban (%)
100

Egyik sem
Csak
exkluzív

80

Inkluzív
és exkluzív

60

Csak inkluzív
identitás

40
20
0
20 év
alattiak

21-40 év

41-60 év

61 év
felettiek

23. ábra
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A második kérdőív feldolgozása során kapott eredmények

Mit jelent az Ön számára, hogy
dabasi? (%)
100

A második kérdőív a lokális identifikáció kérdésére fókuszál. A kérdőív
célja a dabasi lakosok körében a helyi
identitás erősségének és összetevőinek vizsgálata volt, különös tekintettel a kötődés, a közösségiség, nemzetiségek/kisebbségek, és a magánszféra
(barátok, szabadidő) dimenzióira. A
kötődést a családi nevelés, az erkölcsi értékek, az iskolai tanulmányok,
a szülőföld és a vallás szempontjából
vizsgáltuk. A közösségiség tekintetében a kollektív identitást, a reciprocitást, a közös értékrendet, a másokkal
való egyetértést, a megbízhatóságot,
a magánszféra tiszteletben tartását,
a helyi értékek védelmét és a helyi
közösség erkölcsi szabályozóerejét
vettük górcső alá. A nemzetiségek/
kisebbségekkel kapcsolatos kérdések
elsősorban arra vonatkoztak, hogy a
kérdezettek barátai, ismerősei között
milyen arányban fordulnak elő más
etnikumba tartozó emberek. Ez átvezet a magánszféra dimenziójába, ahol
a barátokkal és szabadidő eltöltésével
kapcsolatos kérdések szerepelnek.
A kérdezettek alig több mint egyharmadát tölti el büszkeséggel az, hogy
Dabasi, háromötödük szerint ez természetes dolog, a 60 év felettiek és az
alacsony végzettségűek között felülreprezentáltak a büszke Dabasiak.

Negatív érzést

80

Természetes
Büszkeséget

60
40
20
0

20 év
alattiak

21-40

41-60

61 év
felettiek

24. ábra

Mit jelent az Ön számára, hogy
dabasi? (%)
100

Negatív érzést

80

Természetes
Büszkeséget

60
40
20
0
Alapfokú

Középfokú

Felsőfokú
iskolai végzettség

25. ábra

A válaszadók közel háromnegyede
szerint a Dabashoz való kötődésben,
ha tetszik identifikációban szerepet
játszik a családi nevelés (a legidősebb
korcsoportban az egyetértők felül,
míg a két fiatalabb korcsoportban
alulreprezentáltak), 18%-uk szerint ez
nem igaz.
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Véleménye szerint a következô
tényezôk mennyire fontosak a
Dabassal kapcsolatos kötôdésében?
1. Családi nevelés (%)
100

Fontos

80

Bizonytalan
Nem fontos

60

Véleménye szerint a következô
tényezôk mennyire fontosak a
Dabassal kapcsolatos kötôdésében?
3. Iskolai tanulmányok (%)
100

40

20

20

20 év
alattiak

21-40

41-60

0

61 év
felettiek

Bizonytalan
Nem fontos

60

40

0

Fontos

80

20 év
alattiak

21-40

41-60

61 év
felettiek

26. ábra

28. ábra

A válaszadók valamivel több mint harmada szerint a Dabashoz való kötődésben szerepet játszanak az erkölcsi
értékek (a legidősebb korcsoportban
az egyetértők felül, míg a 41-60 év
közötti korcsoportban alulreprezentáltak), közel egyharmaduk szerint ez
nem igaz.

A válaszadók közel kétharmada szerint a Dabashoz való kötődésben szerepet játszik a szülőföld (a legidősebb
korcsoportban az egyetértők alulreprezentáltak) közel harmaduk szerint
ez nem igaz.

Véleménye szerint a következô
tényezôk mennyire fontosak a
Dabassal kapcsolatos kötôdésében?
2. Erkölcsi értékek (%)
100

Fontos

80

Bizonytalan

Fontos

80

Bizonytalan
Nem fontos

60
40
20

40

0

20

20 év
alattiak

21-40

41-60

61 év
felettiek

29. ábra
20 év
alattiak

21-40

41-60

61 év
felettiek

27. ábra

A válaszadók közel negyede szerint a
Dabashoz való kötődésben szerepet
játszanak az iskolai tanulmányok (a
legidősebb korcsoportban az egyetértők jócskán alul, míg a két fiatalabb
korcsoportban felülreprezentáltak),
harmaduk szerint ez nem igaz.
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100

Nem fontos

60

0

Véleménye szerint a következô
tényezôk mennyire fontosak a
Dabassal kapcsolatos kötôdésében?
4. Szülôföld (%)

A kérdezettek 14%-a szerint a
Dabashoz való kötödésben fontos szerepet játszik a vallás, háromnegyedük
szerint nem.
A válaszadók közel fele szerint ez
egy szoros, egységes közösség (a 60
év felettiek, a 20 év alattiak, valamint
a sáriak és az alacsony végzettségűek
között felülreprezentáltak az egyet-
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értők), míg a teljes minta egyötöde
szerint ez egyáltalán nem jellemzi a
közösséget.
Ez egy szoros, egységes közösség (%)
100

Egyetért
Bizonytalan

80

Nem ért egyet

60
40
20
0
20 év
alattiak

21-40 év

41-60 év

61 év
felettiek

30. ábra

Ez egy szoros, egységes közösség(%)
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31. ábra

Ez egy szoros, egységes közösség(%)
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32. ábra

A minta 44%-a szerint itt az emberek
egyetértenek egymással, az egyetértők a gyóniak között felül a besnyőiek
között alulreprezentáltak. A teljes
minta közel egyötöde szerint nincs
egyetértés.
A kérdezettek 57%-a szerint az emberek segítenek a szomszédoknak, az
egyetértők a 60 év felettiek körében
felül-, a 20 év alattiak és a diplomások
között alulreprezentáltak. A válaszadók egytizede szerint a szomszédok
nem segítenek egymásnak.
A kérdezettek valamivel több mint
ötöde szerint ebben a közösségben
az emberek azonos értékeket képviselnek, az egyetértők a 60 év felettiek között felül-, a 21-40 év közöttiek
körében alulreprezentáltak. A teljes
minta 43%-a szerint pedig nem képviselnek a helyiek azonos értékeket.
A minta 56%-a szerint a közösségben az emberek megbízhatóak, az
egyetértők a 60 év felettiek és a 20 év
alattiak, valamint a képzetlenek között
felül-, a 21-40 év közöttiek és a diplomások között pedig jócskán alulreprezentáltak, a teljes minta 10%-a szerint
pedig a helyiekben nem lehet bízni.
A válaszadók 39%-a nehezményezi,
hogy a szomszédok nem szólnak közbe (egyfajta rendpárti attitűdöt képviselve), ha a gyerekek zajonganak, az
egyetértők a 60 év felettiek körében
felül-, a 20 év alattiak körében alulreprezentáltak, a teljes minta 28%a szerint pedig a szomszédok igenis
közbeszólnak.
A helyiek több mint fele egyetért azzal, hogy az emberek közpelének, ha a
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fiatalok rongálják a köz tulajdonát (érdekes módon itt az egyetértők a 60 év
felettiek között, illetve a képzetlenek,
a gyóniak és a sáriak között felül-, a
21-40 év közöttiek, a diplomások és a
felső-Dabasiak, illetve a Dabas városiak között alulreprezentáltak), a válaszadók egynegyede szerint azonban
senki nem lép közbe.
A minta egynegyedének nincs igazán ideje a barátaira, 40%-uk azonban
legalább hetente, 7%-uk naponta tölti
a szabadidejét a barátaival. A diplomások és a fiatalabb korcsoportok tagjainak többsége legalább hetente, az idősebbek és az alacsony végzettségűek
ritkábban találkoznak a barátaikkal.
A válaszadók többségének (54%) a
barátai azonos etnikai csoportba tartoznak, ez leginkább a 60 év felettiekre jellemző. A válaszadók 54%-ának
fontos szerepet játszik az életében a
közösség, 27%-nak azonban egyáltalán nem. A 60 év felettiek és a 20 év
alattiak mondhatók a legintegráltabbaknak, míg a 21-40 év közöttiek a
legelidegenedettebbnek.
Milyen szerepet játszik az életében
a valamilyen közösséghez tartozás?
(%)
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játszik

80

Bizonytalan

60

Nem játszik
fontos
szerepet

40
20
0
20 év alattiak

21-40

41-60

61 év felettiek

33. ábra
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Hasonló a helyzet a közösségi aktivitással kapcsolatban. A minta csak
38%-a igazán aktív, egyharmada pedig
kifejezetten passzív, ismét a 60 év felettiek és a 20 év alattiak, illetve a sáriak mondhatók a legintegráltabbaknak,
míg a 21-40 év közöttiek, valamint a
besnyőiek a legelidegenedettebbnek.
Mennyire aktívan vesz részt a fenti
közösség életében? (%)
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34. ábra
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35. ábra

A minta majdnem fele szerint a fiatalok
el akarnak vándorolni a településről,
csak 19%-uk gondolja úgy, hogy a fiatalok megtalálják Dabason a számításukat. Az elvándorlást említők a diplomások között felül-, míg az általános iskolát
végzettek között alulreprezentáltak.
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A helyiek 45%-a a helyi sajtóból,
12%-uk a helyi tv-ből, egyötödük az
Internetről, 8%-uk utcai hirdetményekből, 15%-uk pedig informális forrásokból szerez tudomást a dabasi
eseményekről. A fiatalok inkább az internetes forrásokból, a 60 év felettiek
és az alacsony végzettségűek a helyi
sajtóból tájékozódnak.
A Dabas TV-t a helyiek 27%-a gyakran nézi, elsősorban a 60 év felettiek
(54%), az alacsony végzettségűek és a
sáriak. A válaszadók 54%-a alig nézi a
helyi tv-t. A dabasi újságot a válaszadók több mint 60%-a olvassa, az olvasók felülreprezentáltak a nők, a 60
év felettiek, az alacsony végzettségűek
között, alulreprezentáltak a besnyőiek
és a felső-dabasiak között.
Főkomponens analízissel hoztunk létre
egy olyan aggregált változót, amelyet
integrált közösségi szemléletnek neveztünk el. A létrehozott főkomponens
az eredeti változók által megtestesített információ-mennyiség 67 százalékát őrizte meg. E változók együttesen egy olyan, az integrált közösségi
szemléletet mérő skálát feszítenek ki,
amely megragadja a változók mögöttes, a háttérben megbúvó jelentéstartalmát. A főkomponens struktúráját
mutatja be az alábbi táblázat, ahol a
faktorsúlyok jelzik, hogy az egyes változók milyen erőséggel befolyásolják a
főkomponens értékét:

Integrált közösségi szemlélet

Faktorsúlyok

Ez egy szoros, egységes
közösség

,801

Ebben a közösségben az
emberek általában készséggel
segítenek a szomszédoknak

,832

Ebben a közösségben az emberek megbízhatóak

,859

Ebben a közösségben az emberek közbelépnek, ha a ﬁatalok
bepiszkítják a falakat vagy a
földet

,783

Integrált közösségi szemlélet

16. táblázat
Faktorsúlyok

Azok, akik büszkék dabasi identitásukra szignifikánsan erősebb közösségi szemlélettel jellemezhetők, mint
azok, akik a Dabashoz való kötődésüket természetesnek tartják, vagy negatívumként élik meg. Ez utóbbi két
csoport közösségi szemlélete kifejezetten gyenge.
A legerősebb közösségi szemlélettel
a sáriak, majd a Szőlőkben élők, illetve
valamelyest a gyóniak jellemezhetők,
Besnyő, Felső-Dabas és Dabas központ lakosságának közösségi személete meglehetősen gyenge.
Iskolai végzettség szerinti bontásban megállapítható, hogy a legalacsonyabb iskolai végzettségűek
rendelkeznek a legerősebb közösségi
szemlélettel, a diplomások közösségi
szemlélete kifejezetten gyenge. Korcsoportokat tekintve a 60 év felettiek
és a 20 év alattiak közösségi szemlélete erős, míg a másik két korcsoporté
gyenge.
Azoknak, akiknek több mint 10 barátja más etnikai csoportba tartozik,
sokkal erősebb közösségi szemlélettel
bír, mint akinek ennél kevesebb van.
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Amennyiben lineáris regressziós magyarázó modellben vizsgáljuk a közösségi szemlélet kialakulására leginkább
ható változókat, az attitűdök és a háttérváltozók együttes elemzése során a
következő eredményre jutunk (stepwise
módszer, magyarázó erő=0,276):
A magyarázó változók közül legerősebben a közösségben végzett
tevékenység magyarázza a függő
változó eloszlását (béta: 0,325), az
alacsonyabb iskolai végzettség (béta:
-0,223), az erkölcsi értékek identitáshoz való hozzájárulásának felértékelődése (béta: 0,186) és végül az
idősebb életkor (béta: 0,144) maradt
a szignifikancia szint alapján a magyarázó változók közül a modellben.

A KUTATÁS LEGFONTOSABB
EREDMÉNYEK
ÖSSZEFOGLALÁSA
Az adatok vizsgálata során egyértelműen megállapítható volt, hogy
összességében Dabason a nemzettel kapcsolatos patrióta attitűdök a
legerősebbek, amelyet sorrendben
a Dabassal, és Európával kapcsolatos érzületek követnek. Azonban
fontos megjegyezni, hogy a Dabason
élők leginkább Dabasra büszkék, ezt
követi a Magyarországra vonatkozó
büszkeség-érzés, s végül a sort az
Európával kapcsolatos büszkeségérzet zárja. A dabasiak sorrendben
Magyarországot, Európát és csak azt
követően Dabast preferálják, amikor
arról nyilatkoznak, hogy kikkel szeretnek elsősorban érintkezni, illetve hol
94

élnék le az életüket. A nacionalizmus
a legerősebb radikális attitűd a megkérdezett dabasiak körében, és csak
ezt követi az egyébként a nacionalizmussal erősen korreláló lokalizmus és
europizmus.
A nemzeti érzés, a nemzetszeretet, az
Európa szeretet és büszkeség dimenzióiban a Sáriban lakók egyértelműen
az éllovasok (valamelyest a gyóniakkal
együtt), a Dabasi-Szőlőkön és DabasBesnyőn élők a sereghajtók. Ugyanezen
patrióta dimenziókban az európai preferenciával és a lokális büszkeséggel kiegészülve a kérdezett nők szignifikánsan
magasabb átlagértéket érnek el, mint
a férfiak, azaz a nők európai identifikációja, Dabashoz köthető büszkeségérzése erősebb. A 60 éven felüliek az
összes nemzeti és lokális patriotizmushoz köthető dimenzióban „vezetnek”, a
20 évnél fiatalabbak ugyanakkor szignifikánsan gyengébb helyi és nemzeti
kötődéssel jellemezhetők. Az átlagnál
gyengébb elköteleződést mutatnak a
nemzetpreferencia, a nemzeti büszkeség és a lokális büszkeség dimenzióiban
a 21-40 év közöttiek.
A nacionalizmus, a lokalizmus és az
europizmus dimenzióinak tekintetében a Dabas-Szőlőkön élők mutatják
a legintenzívebb radikális attitűdöket,
őket követik a gyóniak, míg a FelsőDabason élőknél a legvisszafogottabbak ezen attitűdök. A nemzeti, a lokális és az európai felsőbbrendűség, valamint a nacionalizmus, a lokalizmus
és az europizmus dimenzióiban az
alacsony iskolai végzettségűek jóval
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radikálisabb attitűdöket mutatnak,
mint a diplomások, vagy a középfokú
végzettséggel rendelkezők.
Megállapítottuk
továbbá,
hogy
Dabason a lokális identitás szinte elválaszthatatlanul összenő a magyar nemzeti identitással, sőt, elsősorban a nemzeti identifikációból következik a lokális
identitás és nem fordítva épül fel az
identifikációs folyamat. Emellett létezik
egy különálló szupremáciára törekvő
attitűdkészlet is a településen, amely
kiegészül a nacionalizmus/lokalizmus/
europizmus sovinisztikus attitűdjeivel
is. A harmadik, független gondolkodási típus az európai érzés, szeretet és
büszkeség összekapcsolódása révén egy
inkluzív européer identitást hoz létre.
Nem okozott különösebb meglepetést, hogy az européer faktor nemenkénti elemzése során a nők mutattak
egyértelműen erősebb európai identitást. A szupremáciát vizsgálva megállapítható volt, hogy az alacsony iskolai
végzettségűek, illetve a Dabasi-Szőlők
lakói és a gyóniak mutatnak egyértelműen radikálisabb attitűdöket. A nemzeti és lokális faktor vizsgálata során
pedig a 60 év felettiek erős nemzeti és
lokális identitása rajzolódott ki, míg a
40 év alattiak, de különösen a 20 évnél fiatalabbak ezirányú identifikációja
kifejezetten gyengének mutatkozott.
Alternatív megoldásként kialakítottunk olyan faktorstruktúrákat is,
amelyek magukban foglalták a vizsgált szintenként kialakított attitűdöket.
Eredményeink két faktor létrejöttét
igazolták mind a nemzeti, mind a lokális, mind az európai szintek esetében:

inkluzív és exkluzív identitásformákat.
Amikor a legfőbb háttérváltozók
mentén megvizsgáltuk az inkluzív és
exkluzív faktoraink átlagainak szignifikáns eltéréseit, azt tapasztaltuk,
hogy a lokális sovinisztikus identitás
elsősorban a férfiakra jellemző, míg a
nemzeti és az európai patrióta identitás
elsősorban a nőkre, a dabas-sáriakra
és a dabas-besnyőiekre. Az európai
és a nemzeti sovinisztikus identitás
elsősorban a Dabasi-Szőlőkön élőkre, a gyóniakra és az alacsony iskolai
végzettségűekre, legkevésbé pedig a
Felső-Dabason élőkre és a diplomásokra jellemző. A nemzeti és a lokális
patrióta identitás elsősorban a 60 év
felettieknél figyelhető meg, míg a 40
év alattiaknál (de különösen a 20 évnél
fiatalabbaknál) ez a két identitástípus
gyenge lábakon áll, vagy hiányzik.
A dabasiak a fenti identitáskonstrukciók kombinációja mentén tipikus csoportokba sorolhatók. Az első
és egyben legnagyobb számosságú
csoport (a besoroltak 40%-a) a csak
patrióta identitással rendelkezők csoportja. A második csoportba tartozó
kérdezettek egyszerre jellemezhetők
minden vizsgált szinten patrióta és
sovinisztikus identitással is, ők a besoroltak 26%-át teszik ki. Harmadik
klaszterünkbe olyanok kerültek, akik
csak sovinisztikus identitással rendelkeznek. Fontos eredmény, hogy a
Dekker-Malová hierarchiát megbontó
módon létrehozható olyan emberek
csoportja, akik kizárólag sovinisztikus
identitással rendelkeznek, vagyis eb95
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ben az esetben az sovinisztikus attitűdök nem foglalják magukban az patrióta attitűdöket, ők a besoroltak 21%-át
teszik ki. Vélhetően ebben az esetben
arról a kulturálisan homogenizáló, irredentizmusra hajló elképzelésről van
szó, amely szerint ezek az emberek a
patriotizmus puhább, szeretetre, kötődésre, elfogadásra, preferenciára épülő konstrukcióját éppen azért nem fogadják el, mert elégedetlenek vele: ’túl
sok a keveredés, az arra érdemtelenek
egyenjogúsítása, túlságosan heterogén
jelen formájában az adott közösség’,
bármilyen szinten is vizsgáljuk azt.
Végül a negyedik klaszterbe olyanok
kerültek, akikre sem az sovinisztikus,
sem az patrióta identitás típus nem
jellemző (a besoroltak 13%-a).
Összességében azt mondhatjuk,
hogy valamilyen mértékben sovinisztikus identitással bír a gyóniak, valamint a Dabas központban élők egynegyede, a Dabas-Sárin élők egyharmada, a Dabasi-Szőlők városrészen élők
háromötöde. Az identitás szempontjából valamilyen mértékben kirekesztő a
diplomások kétötöde, a 60 év felettiek
és az aktív korúak (20 és 60 év közöttiek) közel fele, a 20 év alattiak több
mint fele és az alacsony iskolai végzettségűek háromötöde,
Nem is olyan apró örömként megállapítottuk ugyanakkor azt is, hogy a
legfiatalabbak egyötöde, az alacsony
iskolai végzettségűek egyharmada, a
20 és 60 év közöttiek kétötöde csak
patrióta identitással bír. A nők a csak
patrióta identitásúak között felülrep96

rezentáltak (46%), a Dabas városiak,
a Felső-Dabason és Dabas-Sárin élők
közel fele szintén kizárólag patrióta identitással rendelkezik, csakúgy,
mint a diplomások, vagy a 60 év felettiek közel 50%-a.
A második kérdőív kifejezetten a helyi,
dabasi identitás erősségét és összetevőit vizsgálta. Az eredményeket öszszességében tekintve látható, hogy a
megkérdezett dabasiak erősen kötődnek a városhoz és a helyiekhez, többségében természetes érzésnek tekintik, hogy dabasiak, és büszkék is arra,
hogy ide tartoznak. Előbbi különösen
igaz az alacsony iskolai végzettségűekre, míg azok között, akik számára
természetes dolog, hogy dabasiak,
többségben vannak a magasan iskolázott emberek. A Dabas városához való
kötődésben a megkérdezett dabasiak
szerint átlagosan a családi nevelés
a legfontosabb, amelyet a szülőföld
szerepének és az erkölcsi értékeknek
fontossága követ. A válaszadók dabasi
identitását nem igazán határozza meg
az iskolai végzettség és a vallás. Minél
idősebb valaki, annál fontosabbnak
tartja a helyi kötődés (kialakulása és
fenntartása) során a családi nevelés
és az erkölcsi értékek szerepét, minél
fiatalabb, annál fontosabbnak tartja
az iskolázottságot. Az idősebbek,121
különösen a 60 év feletti generáció
még erősen hisz a hagyományos családmodell, családi szerepek és értékek
(tekintély) szerepében, amely a fiatalabb, nukleáris családban szocializálódott helyiekre már kevésbé jellem-
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ző. Az idősebbekhez képest a fiatalok
nyitottabbak, újfajta közösségi érzés
jellemzi őket, köszönhetően többek között a globalizációnak és az új
infokommunikációs technológiáknak.
A valós és virtuális közösségek közötti
szakadék mélyülésére katalizátorként
hat a magyar társadalomban is erőteljesen megjelenő individualizáció.
A szülőföld és a dabasi identitás kapcsolata erős a helyiek szerint, ebben
fiatalok és idősek is egyetértenek, ám
ha megnézzük a 60 év felettiek válaszait, látjuk, hogy közel ugyanakkora
arányban tartják fontosnak a szülőföld
szerepét a Dabassal kapcsolatos kötődésükben, mint amennyire elutasítják
azt. Az idősek ezen ambivalens attitűdje
mögött vélhetően egyfajta „bevándorló” attitűd is megbújhat. Elképzelhető, hogy sokan más településről, vagy
Dabason belül más településrészről
költöztek a városba. Ők még személyes
élményként tekinthetnek arra az időre,
amikor (1966-ban) Gyónt és Sárit is a
már 1947-ben Alsó- és Felső-Dabasból
egyesített településhez csatolták. Egy
kisközösség életében, az emberek egymásról alkotott véleményében fontos
szerepet játszik, hogy ki a tősgyökeres
helyi, és kik a betelepültek.122
Annak, hogy egy közösség mennyire szoros, mennyire egységes, kétféle
konnotációja lehetséges. Az egyik a közösség összetartó erejének pozitívumai,
belső kohéziója, a másik pedig, hogy
mennyire képes befogadni „új tagokat”.
A megkérdezett dabasiak közel fele
szoros, egységes közösségnek tartja a
helyi közösséget, különösen az idősek

(61 év felettiek), és a fiatalok (20 év
alattiak), a Sáriban élők és az alacsony
iskolai végzettségűek. Az idősek ezen
attitűdje érdekes, mivel a 61 év felettiek felülreprezentáltak a Sáriban élők
és az alacsony iskolai végzettségűek
között is. Az alacsony végzettségűek,
idősebbek és a Sáriban élők esetében
a már említett magyarázat lehetséges:
tehát ha valaki idősebb (61+), alacsony
iskolai végzettségű, illetve Sáriban él,
akkor átlagosan szorosabbnak, egységesebbnek látja a helyi közösséget.
Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy
ez a közösségi érzés egyfajta imaginárius integrációhoz köthető, hiszen
e csoportok valós kapcsolathálójának
szorossága elmarad a percepciók erősségétől: ui. a dabasiak relatív többségének ugyan legalább hetente jut ideje
a barátaival találkozni, az idősebbek és
az alacsonyabb végzettségűek azonban
ritkábban találkoznak a barátaikkal.
A megkérdezett dabasiak szerint
közepes mértékű egyetértés van a
helyiek között, többségük szerint az
emberek megbízhatók, a szomszédok
segítenek egymásnak.
A segítőkészség annak ellenére is jellemzi a helyieket, hogy a relatív többség
szerint a helyiek nem azonos értékeket
képviselnek. A szakirodalomból123 tudjuk, hogy az emberek között relatíve kevés a közös érték, az értékek fontossági
sorrendjében az értékek tartósságát a
szocializáció során kialakult preferencia
sorrend határozza meg. A különböző
értékeket többek között befolyásolja
a szocializációs közegek változása, a
hagyományos családmodell szétziláló97
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dása. Az értékek sorrendje magatartásminták alapjául szolgálhat, ezért az
emberek feltételezik, hogy akiknek más
fontos, azok másképp is viselkednek.
Talán ezért is nehezményezi a megkérdezett dabasiak relatív többsége, hogy
a szomszédok nem szólnak közbe, ha
a gyerekek zajonganak, ez a rendpárti attitűd különösen a 61 év felettiekre jellemző. A megkérdezett dabasiak
körében többségben vannak azok, akik
szerint az emberek közbelépnek a fiatal köztulajdon-rongálókkal szemben,
főleg a közösségiség kapcsán már emlegetett csoportok: a 61 év felettiek,
a képzetlenek, a Sáriban és Gyónban
élők. Általánosságban, a helyiek fejében
többnyire az elvándorló fiatalság képe
él, főleg a diplomások gondolkoznak így,
akik valószínűleg saját tapasztalataikból merítve úgy vélik, hogy a fiatalok
könnyebben boldogulnak, ha elköltöznek Dabasról.
Általánosságban, valamilyen közösséghez való tartozás a dabasiak közel felének életében fontos szerepet
játszik, egynegyedük identitásában
azonban nem hangsúlyos elem a közösségiség. A 61 év felettiek és a 20 év
alattiak a leginkább integráltak (legalábbis imaginárius integrációjukat

tekintve), a 21-40 közöttiek azonban
inkább elidegenedettek. A dabasiak
közösségi aktivitását tekintve az aktívak és az inaktívak aránya hasonló,
a legfiatalabbak, a legidősebbek és a
Sáriban élők érzik úgy, hogy a közösség aktív részesei.
A megkérdezett dabasiak többsége
a helyi sajtóból tájékozóik a helyi eseményekről, főleg a nők, az alacsony
iskolai végzettségűek és a 61 év felettiek. A többi forrás között a fiatalokra
jellemző internethasználat, és az idősebbekre jellemző informális források
jelennek meg.
Összefoglalva tehát a közösségi
szemlélet inkább a dabasi kötődésüket természetesnek tartókra jellemző,
ahol többségben vannak a diplomások. Ennek némileg ellentmond, hogy
az alacsonyabb iskolai végzettségűek
közösségi szemlélete erősebb, ám ez
annak köszönhető, hogy az alacsony
végzettségűek esetében közel azonos
arányban vannak azok, akik számára
természetes, és azok, akik számára kifejezett büszkeséget jelent dabasinak
lenni. A Dabas-Sári és Dabasi-Szőlők
városrészen élők közösségi szemlélete
a legerősebb, ahogyan az idősebbek és
az erkölcsiség és identitás kapcsolatát
erősnek tartó embereké is.
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DABAS VÁROS IMÁZSA
Imázsvizsgálat, vizuális kommunikáció, városi
öntudat elemzése

„Ha megváltoztatod egy személy környezetét,
az emlékezetét is megváltoztatod.”

A városmarketing alapkoncepciója
szerint a márkaépítés szempontjából
a területeknek, településeknek olyan
marketing-orientált fejlesztési stratégiát érdemes megfogalmazni, melynek
kiindulópontja a „lakosság jólétének a
szolgálata”.124 Ehhez közös jövőképet
kell megfogalmazni mint rendezőelvet, és ehhez kapcsolódnak a városfejlesztés döntései, kialakításai. A város
identitásának alakulását jelen dolgozat
a szakteljesítmények felől nem tudja
vizsgálni, hanem a másik komponens
vizsgálatára szorítkozik: a kommunikációs aspektusra. A város kommunikációja mit tesz láthatóvá, mennyire
tekinthető sikeresnek a város újrapozícionálása. A kommunikációs eszközök vizsgálata is sokrétű feladat, beletartozik azoknak a magatartásának
a vizsgálata, akik a várost képviselik, a
vizuális, formai arculat elemzése, és a

marketing-, kommunikációs eszközöket
alkalmazó tevékenységek szemügyre
vétele. Jelen esetben a vizuális arculat
elemzésével foglalkozunk, és annak járunk utána, hogy az ott élők tudatában
milyen városkép él, mennyire érzik magukat Dabasinak, mit jelent számukra
dabasinak lenni. Az utolsó szempont
érvényesítése –, hogy az önkormányzat felől milyen városidentitás kerül
bemutatásra a médián keresztül – egy
önálló kutatás keretében lenne lehetséges, de egy általánosabb kép a város
hivatalos online felületén megjelenő
tartalmakon keresztül kialakult, és erről a megfelelő helyeken beszámolunk.
Kíváncsiak lennénk arra is, hogy van-e
alternatív tér, meg tud-e szólalni másfajta városidentitást formáló eljárás is
a város terében, de ennek a kérdésnek
a megvitatásához is alaposabb utánajárásra lenne szükség.
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A város kommunikációja marketing
szempontból kettős irányultságú. Rendelkezik egy belső funkcióval, mely a
városlakók identitását, azonosulását,
lokálpatriotizmusát hivatott elősegíteni. Külső funkciója a pozícionálásra, a
megkülönböztető identitás kiépítésére,
arculat megformálására vonatkozik. A
kétféle kommunikáció a város márkájának kiépítésében nagy szerepet játszik.
Az imázs ebből a szempontból a márkának a visszatükröződése. Erős identitással rendelkező városról beszélünk,
ha a külső és a belső kép, struktúra,
kommunikáció között sok az átfedés.125
Ezt akkor fogjuk megtudni, ha összevetjük egymással a városról mutatott
képet, a város ránk tett hatását, és a
városlakók identitásmintáit. Ha ezek
a szempontok nagyon elkülönülnének
egymástól, akkor arculati disszonanciával lenne dolgunk.126
Az arculatképzés legfontosabb eleme, az egységesség, az ott élőkben
egy mi-tudat kialakítása. Az érzelmi
és kognitív kötődés előhívja a közösségi aktivitást, amikor az egyéni érdek
mellett megjelenik a közösségépítési
szándék, rendezvények, egyéb kezdeményezések formájában. Ebben az
esetben az elvándorlási szándék is
csökken, és a gazdasági versenyképesség is növekszik.
Elemzésünk során megnézzük,
hogy milyen példákat találunk akciósorozatokra, milyen hagyományok,
szokások, események, mozgalmak jelennek meg Dabas városában a sport,
művészetek, helytörténet, stb. terén.
A területi identitáshoz és a terület102

hez való kötődéshez alapvető a baráti, közösségi kapcsolatok kialakítása.
Ezeknek a meglétéről (vagy hiányáról)
az interjúkból, illetve a helyi sajtóból
tudunk információt szerezni. A következő lépésben a város egyediségét
biztosító elemeket tekintjük át: formai
arculati elemeket, szimbólumokat,
illetve vizuális kommunikációs szempontból nézzük meg a városi térformákat, városi környezetet. Tanulmányunk nem tud teljes körű vizsgálatot
végezni, jelen dolgozat csak felmutatja
a lehetőségeit, az irányait annak, hogyan dekódolhatjuk a város diszkurzív
és vizuális üzeneteit. Az urban history
által kidolgozott szempontrendszer
– a mentális térkép – csak annyiban
tud bekerülni a kutatásunkba, amenynyiben az interjúalanyaink narratívái
kirajzolták a fejükben élő városképet.
Egy szélesebb körű vizsgálat megmutathatná, hogy a városlakók mentális reprezentációi hogyan jelölik ki
a határképzés, a városi tájékozódás
pontjait, köztér – magántér, kapcsolati háló és közösségképzés tereit.

Dabas térkép
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Az utóbbi, megközelítőleg 10 évben
látványos városfejlesztési, városépítési programot valósít meg a város vezetősége, elitje. A kiadványok,
Dabas hivatalos online-felülete, a
sajtó, maga a város arculata, a megszámlálhatatlan program és rendezvény arra enged következtetni, hogy a
város vezetése városmarketingjének
és kommunikációs tevékenységeinek
az eredményeit látjuk a város vezetői által megfogalmazott üzenetek
az egyes rendezvények címeiben is
viselik: „Közösségépítő városnapok
Dabason”, „Városban a városért”, és
egyéb hagyományőrző rendezvények
is világosan körülhatárolt cél érdekében valósulnak meg: megerősíteni a
közösség szülőföldjéhez való kötődését. Hasonló céllal születtek az utóbbi
évek helytörténeti munkái is, jelentőségük nagyszabású vállalkozásiakon,
feltáró és monografikus jellegükön túl
biztosan az, hogy a közösség identitásformálásában, a közösségi múlthoz való viszony tudatossá tételében,
a kollektív emlékezet alakításában
és ébren tartásában nagy szerepet
játszanak. Az első nagyobb szabású
vállalkozás még az 1970-es évek derekán íródott dr. Petri Edit szerkesztésében, 700 éves Dabas történetét,
gazdaságát, településszerkezetének
alakulását, kulturális életét próbálták körüljárni a helytörténészek. Az
újabb kutatók közül Czagányi Lászlót
kellene mindenképpen kiemelni, az
ő feltárásai, áldozatos munkája több
helytörténeti monográfiában öltött
testet (Dabas Város Történelmi érté-

kei I-II, Ezer dabasi pillanat, A Dabasi
Református Egyházközség története
tulajdon iratainak tükrében, 17201793-1993), de hivatkoznunk kell
Ferenczi Margit, Fábián Miklós, Kapui Ágota, Feldman László, Valentyik
Ferenc, Pálinkásné Balázs Tünde,
Háda Csaba, Sztavinovszky Győzőné,
Zlinszky János munkásságára is, akik
tanulmányokkal, nagyobb terjedelmű
munkákkal, kutatásokkal, ismeretterjesztő kiadványokkal járulnak hozzá
a múlt értékeinek a megmentéséhez.
A lokális identitásképzés, vagy városmarketing szempontból a városi imázs
és márka egyik alapja a közös öntudat,
a valahová tartozás élményének a kialakítása. Ezek a munkák alapvetően
járulnak hozzá, hogy a közösség egységesnek érezze magát – még akkor is,
ha a közösség tagjai tanulják, olvassák, megélik a heterogenitás múltbeli
és jelenbeli tapasztalatát. A közösségi
összetartozás egyik fontos eleme a
közös múltra, eredetre való hivatkozás, a terület a terület jeles képviselői
élettörténeteinek, cselekedeteinek a
felidézése.
A helytörténeti munkák a következő szempontok mentén helyezik el a
várost, és fogalmazzák meg jelentőségét,
Dabas város
–

elhelyezkedése: a Gödöllôi Dombvidék
déli nyúlványa és az Alföld találkozási
pontja. Jellegzetes alföldi táj, de a
Duna-Tisza-csatorna egy szakasza
tagolja a síkságot, egyfelôl a
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–

Kiskunság kapuja, másfelôl a fôváros

különbözô csoportidentitásoknak az

agglomerációjába tartozik.

önmegjelenítésre, és milyen mértékû a

területû dabasi turjános gazdag

–

csoportra vonatkozó identitástudat?

természeti kincsei: a 148 hektár
–

lápvidéke; természeti értékének

a névadó Dabas történelmi múltja,

tekintik a szarvasbangó nevû védett

rangja a 17-18. században betelepülô

növényt

középnemesi családok itt kialakított

története: 700 évre nyúlik vissza.

életformájának köszönhetô. A

Jelentôs identitásképzô erô, a kollektív

19.századra egy intelligencia építi ki

memória része a 700 esztendôre

itt az életterét. Fôként a fellendülô

visszatekintô területhez kapcsolható

gazdasági élet következtében a

múlt. Eredettörténetek kapcsolódnak

köznemesi családok gyermekei a

a többször is újjászervezôdô, szinte

vármegye életébe kapcsolódnak be, a
társadalmi élet fontos szereplôi

semmibôl építkezô közösséggé
alakulásokhoz.
–

–

Gyón sajátos arculata a polgárosodó

településszerkezete: 4 eltérô múltú,

parasztság és iparos réteg közéleti,

társadalmi szerkezetû település

politikai aktivitásából fakad (1848-as

egyesülésébôl jött létre közigazgatási

függetlenségi eszmék)

döntés eredményeként. Egyesülések:

–

Sári vallási és etnikai szempontból

Alsó- és Felsô-Dabas (1947), majd

egységes, szlovák társadalma,

Dabas-Gyón-Sári (1966) nagyközséggé,

mai napig megôrizte hagyományát,
szokásait, nyelvét, viseleteit.

1984-tôl városi jogú nagyközséggé,
1989-tôl várossá válik
–

mûvelôdéstörténeti gazdagsága:

–

mûemlékekben gazdag település:

az egyes részek történelmébôl

egyfelôl a nemesi, polgári és népi

valós vagy vélt történetek, jeles

építészeti értékei nagy számban

személyek élettörténetei, munkái,

jelennek meg. A középnemesi kuriális

társadalmi szerepvállalásaik közösségi

építkezés csúcsának tekintik az

reprezentációkban, szimbólumokban

alföldi régióban a ma is fennmaradt
klasszicista kúriákat.

élnek tovább, és hagyományokat,
eseményeket, rítusokká alakuló

–

jelentôs kegyeleti emlékekkel,

szokásokat építenek rájuk, melyeknek

örökségekkel rendelkezik (református

nagy szerepük van a mi-tudat

öregtemetô, két izraelita temetô)

formálásában
–

a város egyes részeinek az etnikai
összetétele történetileg is heterogén,
amely lehetôvé teszi a különbözô
értékrenddel, szokással, normával
rendelkezô csoportok egymás
mellett létezését, interakcióját.
Milyen lehetôségeik vannak a

104

A helytörténeti nagymonográfiáktól,
a kisebb ismeretterjesztő munkákon
keresztül a turisztikai kiadványokig
hangsúlyosan jelenik meg: a város
büszke hagyományaira, műemlékeire,
természeti értékeire. A közös múltra
való hivatkozás azonban nem tör-
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ténhet máshogy, csak kulturális praxisokon, reprezentációkon keresztül,
melyek mindig megalkotottak. Hogy
mely személyeket tartanak fontosnak,
milyen eseményeket jelölnek meg a
közösség számára identitásformálónak, és milyen nézőpontból, milyen
eljárásokon keresztül juttatják el a közönség számára a preferált üzenetet,
az egy konstrukciós folyamat eredményeként jelenik meg előttünk. Látni
fogunk példákat arra – nem csupán a
helytörténeti munkákból, de a város
arculatából, a sajtóból is - hogy ez a
jelentésképzés milyen területi identitáshoz kapcsolódó jegyeket, markereket mozgósít, melyeket tesz láthatóvá,

melyeket hagy figyelmen kívül, és ezek
a jegyek milyen tartományból merítik
jelentésképző erejüket.
Egy erős identitással rendelkező
város esetén a szimbólumok, formai
arculati elemek egymással összhangban vannak, egymásra épülő rendszert alkotnak. Dabas város arculatát
befolyásoló vizuális elemek közül több
mindent úgy tudunk beazonosítani,
hogy azok erős kommunikációval rendelkeznek, a város egyediségét, öszszetéveszthetetlenségét garantálják.
A város logójának a város címerét
tekinthetjük, mely kiadványokon, rendezvényeken tudja megjeleníteni a területhez tartozást.

Halász Móric kúria (Dabas, Kossuth L. u. 7. )

105

DR. JABLONCZAY TÍMEA

kincs, a szarvasbangó, melyből nagyon kevés van már Magyarországon.
Mindkét elem alkalmas arra, hogy
szimbolizálja a különlegességet, egyediséget, egy olyan város mutatja ezen
a képen keresztül magát, melynek sajátos, egyedüli történeti és természeti
értéke van. Egy olyan történeti múlttal, kollektív emlékezettel rendelkező
közösség mutatja itt be magát, mely
a hagyományát képes „újra feltalálni”,
visszatalálni egy olyan társadalmitörténeti kontexushoz, amelyre sziDabas címere
lárdan építkezhet.
A logóból lehet védjegy, „megyei
A címer megtervezése 1989-ben tör- készítésű termékekre helyezve”, előtént, amikor a település városi rangot idézheti így a gazdasági teljesítmény
kapott. Fontos szempont volt a kiad- növelését, igazolhatja a termék minőványok szerint, hogy a címer meg tud- ségét, egyfajta rangot biztosít a terméknek. Nem találja testesíteni azt a
tunk rá példát, hogy
közösségi akaratot,
termékre
került
hogy mind a négy
volna a logó, érdetelepülést szimbolimes lenne megfonzálja, és az új város
tolni, mert sajátos
egységes, egyedi,
minőségi garanciát
beazonosítható arjelenthet.
culata legyen leA szlogenek is alaolvasható róla. A
kítóan vesznek részt
címerbe így a legSzarvasbangó (Ophrys scolopax)
a városarculat épíhíresebb műemlétésében. Dabassal
ket választották, az
1821-ben épült Halász Móricz kúria kapcsolatban több frappáns szlogenre
képét, melyről megállapítják: „a kis- lettünk figyelmesek. Az egyik terménemesi építkezés legjobb példájaként szetesen a műemlék-építészeti kinismert klasszicista kúria szabadon álló csekhez kötődik: „Dabas, a kúriák váformában, emelt földszinttel, kétol- rosa.” Ahogyan a címer (a logó) vizuális
dalt íves kocsifelhajtóval épült. Utcai formában használja fel a nemesi kúriák
homlokzata szinte a kastélyok nagy- értékállóságát, jelen esetben verbális
vonalúságát mutatja.” A címer má- módon jelenítik meg a városi múlt érsik eleme a már említett természeti tékét, és a nyelv erejére apellálva feje106
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zik ki büszkeségüket, azonosságtudatukat. Ezt a szlogent kiadványcímként
is felhasználja a város.
Előkerül a „Nyolc torony városa”
mondat is, amely utal arra, hogy a
település szokatlan számú templommal rendelkezik. Az öt katolikus, kettő
református, egy evangélikus templom
nem önmagában a keresztény világhoz, hanem a keresztény egyházakhoz való tartozást szimbolizálja, és így
ez erős identifikációként jelenik meg.
Dabast és a dabasiakat a keresztény
valláshoz és egyházakhoz tapasztani
azt konnotálja, hogy az önazonosság
hangsúlyos részeként jelenítik meg a
keresztény vallásos dimenziót.
Az identitás keresztény dimenziója bővül ki más szimbólumokban (pl:
köztéri szobrok, terek vizuális kialakítása) a nemzeti jelleggel.
Vagy felbukkan a „Dobos Dabas”
szlogen is, mely a település eredetéhez utal bennünket vissza: „egyes
feltételezések szerint Dabas neve királyi dobosok egykori településének a

nevét viseli”.127 (Árpád-házi királyok
dobosai)
Ezt a legendát hagyományteremtésre (és őrzésre) is ki tudják használni. Erre a szlogenre épült rá ugyanis
2005. szeptemberében az I. Dabasi
Világzenei Dobfesztivál (Dabasidobos fesztivál). A magas színvonalú
művészi és szórakoztató, több éven
át ismétlődő rendezvény középpontjába egyre inkább „ovis és sulis”
dabasi dobosok kerültek. Az eseménynek jelképi erejénél fogva, narratív maggal rendelkező potenciálja
miatt megvan az esélye, hogy szilárd hagyománnyá váljon, a közösségépítés egyik momentuma lehet.
A kezdeményezés egyik biztató jele,
hogy világzenei fesztiválként hirdeti
magát, azaz olyan területi identitáselemet fedezhetünk itt fel, mely már
nem csupán a nemzetit vagy lokálist tekinti meghatározónak, hanem
kinyitja ezt a dimenziót a globlokál
felé.

Dabasi dobos ovisok
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A sajátos építészeti formai megoldások, de a minőségi útjelző táblák is
fontos elemei a város arculatának vizuális elemeinek.128

Útbaigazító táblák

Vizuális kommunikációs szempontból
a következő tényezőket érdemes elemezni:

– milyen az utca és a városkép
– a terek milyen képet sugallnak, milyen
lehetôségei vannak a személyes kommunikációnak a köztereken,
– köztéri szobrokat, dombormûveket
– plakátokat, a terek információs anyagát
– a kultúraközvetítô intézmények külsejét, belsejét129

Kifejező lehet, hogy a városról a turisztikai propaganda milyen képet
közvetít prospektusokon, képeslapokon keresztül. Mit tart a város
kitűntetett pontjának, mire büszke,
mivel azonosul. A múlt század első
felének képeslapjai közül és a ma
képeslapjai közül látunk itt példákat:

Képeslap a Kisgyerek Alapítvány Kézmûves Mûhely és Tájházról
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A Református Egyházközösség által kiadott
képeslap

Képeslap a „betonúti” gyorsasági verseny
helyszínérôl

A korabeli képeslap utal arra a nevezetességre, hogy 1934 és ’38 között a „Gyóni Beton” párszor világrekordokkal tűnt föl a magyar és a
világsajtó lapjain. Valentyik Ferenc:
Egekbe törő tempó, istenkísértő gyorsaság című munkájából értesülünk
arról, hogy Gyónt a hazai motor-autósport a 30-as években ismertté és
elismertté tette. Amikor ugyanis sor
került a Budapest-Kecskemét közötti
országút korszerű kiépítésére, a Királyi Magyar Automobil Club kérésére

egy 5 km-es szakaszt kifejezetten a
gyorsasági motorversenyek speciális
igényei szerint építették nyílegyenesre és (kazettás bazaltbeton öntésével) tükörsimára. Már az ünnepélyes pályaavatón (1934 okt. 28-án,
a kormányzó és két motorrajongó fia
jelenlétében) számos kategóriában
született világcsúcs. Főleg németek
taroltak. Köztük az abszolút sebességi
rekordot Ernst Henne (BMW) tartotta
1929 óta, egyre-egyre javítva saját
világcsúcsait. - Ám kihívója támadt.
Egy angol motoros hazai gyártmányú
(J.A.P.) versenymotorjának végletekig
fokozott áramvonalasításától várta
a sikert. Első gyóni versenyzésétől
kezdve nem is gondolkodott más pályákban. Többszöri kísérlet után Eric
Fernihough-nak 1937 április 19-én
(1000 cc, szóló motor, repülőrajt,
1 km-en mért 273,244 km/ó. sebességgel sikerült kivívnia az abszolút
gyorsasági rekordot. Hat hónap múlva Henne (német pályán) visszavette az elsőséget. „Ferny” sem hagyta
magát, további fejlesztések után ismét kiállt a Gyóni Betonra. Kísérlete
során azonban – 1938. április 23-án
– halálos balesetet szenvedett.130
Valentyik Ferenc monografikus
munkája nagyban járul hozzá Dabas
egyik neves rendezvényére való emlékezésben, amely így beépül az identitásformáló elemek közé.131 A városban találunk emléktáblát és domborművet Eric Fernihough világrekorder
angol motorkerékpár versenyző emlékére a London vendéglő falán (50es fő út).
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sűrű kommunikáció, térbeli kötöttség,
társadalmi közvetlenség érzete.133
Ha a város szerkezetét nézzük, azt
látjuk, hogy 4 különálló, eltérő szerkezetű, múltú településrészek öszszekapcsolásából jött létre közigazgatási döntés eredményeként az város, amely most Dabasként működik.
Az interjúkból kiderül, hogy a város
mint egész viszonyítási pont az emberek életében, de az egyes településrészhez való kötődés identifikáló.
Az egyes térrészek minősítést is kapnak, saját értékük lesz. Mást jelent
dabasinak, sáribelinek, gyóninak, vagy
Dabasiszőlőn élőnek lenni. Az identitás mint területi identitás jelenik meg
számukra, és ez térhez kötött lokális
identitás jelentős identitásképző erő.
„Dabas Város Önkormányzata, a település és a kistérség motorosai,
valamint a Fóti Motorbarátok Köre
Eric Fernihough angol motorversenyző tiszteletére szervezett koszorúzásra és motoros emlékkörre invitált, ez év április 20á-án.” 132

A VÁROS TÉRSZERKEZETE
A kultúrák találkozási pontjaként definiáltuk a városi tereket, a térhasználatot tekinthetjük kommunikációs
aktusnak, melyet interpretálni, dekódolni lehet. Lefebvre javaslata, hogy
a teret olyan médiumnak tekintsük,
amely létrehozza és reprodukálja a
társadalmi életet. A lokalitás alatt
kapcsolatokat, kontextusokat értve konstitutív elemként megjelenik a
110

„Dabasnak ugye van egy ilyen vonása,
hogy több településből nőtt össze, ami
általában nem mindig szül jó vért, itt
meg pláne nagyon érdekes az összetétel,
hogy van egy ilyen több vallású gyóni rész
amelyik majdnem ilyen, nekem mindig
kicsit különálló,de szorosabb egység.”
45 éves, nô, dabasi, fôiskolát végzett

Ezzel a véleménnyel ellentétes meglátások is vannak, melyek a területek
összefogását, a közös identitás megteremtését mint tudatos műveletet
emelik ki. Itt az önkormányzat kezdeményezését tartják nagyon fontosnak.
„Nem feltétlen mondom, hogy széthúz,
hát azért vannak olyan dolgok, amikor
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azért elég jól össze tud tartani, nekünk
mondjuk ilyen az Áldos Egyesület, tehát, hogy Gyónból, Dabasról, és Sáriból is elég sokan vannak, voltak, amikor még, amikor még nagyon aktívan
dolgoztunk. Ja igen és csak amit hozzá
akartam fűzni, hogy, hogy a három városrésznek ez a hozzáállás ez nagyon
érdekes”
35 éves, férﬁ, sáribeli lakos

„Nem tudok kiemelni olyan tényezőt
vagy tulajdonságot, ami Dabasra kiváltképpen jellemző lenne, vagy nagyobb mértékben meghatározná a
település jellemzőit, mint bármelyik
szomszéd településnél. Beláthatatlanul nagy, tehát 16 ezer ember már
nyilván nem ismerheti egymást, tagozódni kell, rétegeződni kell. Még ma is
azért él az a tudat, hogy valaki sári,
vagy gyóni vagy dabasi származású.
Ezt külső emberek nyilván nem tudják
számon tartani, de belül, ha nem is
számít sértésnek az, hogy egy sárira
azt mondják, dabasi, azért ezt még
illik számon tartani és megkülönböztetni.”
55 éves, férﬁ, dabasi, fôiskolát végzett

A városrészek tehát könnyen felismerhető jegyekkel rendelkeznek, de
ezek a jegyek értékrendszerekhez és
normarendszerekhez kapcsolódnak. A
sári és a gyóni városrész például úgy
jelenik meg a lakók tudatában, mint
amely összetartó, etnikai értelemben
is zárt terület, amely kialakította a
saját értékrendszerét. Sárival kapcsolatban pozitív minősítést kapunk.

A gazdasági téren a jobb eredmények,
vagy a fejlettebb morál okának az öszszetartozást jelölik meg.
„Tehát hogyha Sáriban van mondjuk
valami rendezvény, teszem azt mondjuk ugye most nagyon közel van a majális, azért Sáriban azért jellemző, hogy
azért az emberek kimennek a csatornapartra, május 1-jén családostól, közösségestől és nagyon jó időtöltés van
kint, nagyon sokat voltam kint. Gyónon
talán a falusias jelleg miatt megvan
azért egyfajta összetartás, Dabason
viszont az a tapasztalat, hogy ott nagyon nehéz megmozdítani az embereket bármi miatt.”
35 éves, férﬁ, sáribeli lakos

„munkamorálban, azt hiszem, hogy a
szlovák közösségről azt mondhatom,
hogy előtte jár mindenki másnak. Tehát ők így ismertek, és ez látszik is az
anyagi gyarapodásukon is, hogy szeretnek dolgozni. Szorgalmasak, a munkaetikájuk nagyon határozott és egyértelmű. Sáriban talán jobb módúak ilyen
módon az emberek emiatt. A házaikra
és körzetükre mindig is nagyobb gondot fordítottak, mint mások. Tehát Sáriban elvétve található elhanyagolt ház.
Azért az etnikai együvé tartozás egy
szorosabb közösséget hozott létre.”
55 éves, férﬁ, dabasi, fôiskolát végzett

„szerintem például Gyónon nagyon jó
közösség van, én azt látom, hogy ott az
emberek mint egy kis faluban, ismerik
egymást.”
45 éves, nô, dabasi, fôiskolát végzett
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A NYILVÁNOSSÁG TEREI,
TÉRFORMÁI: KÖZTEREK,
TÉRFALAK
A modern városi társadalom elkülöníti
a maga tértípusait, melyekhez szimbolikus funkciót rendel. Láttuk, hogy
a posztmodern (későmodern, hálózati társadalom) városi tér már nem
tudja élesen elkülöníteni a nyilvános
és a magánszféra dimenzióját, de a
köztér szimbolikus funkciója talán
még erősebben megjelenik. Színpad,
ahol a társadalmi szereplők megmutathatják identitásukat, a tér ehhez
a funkcióhoz kapcsolódó díszlet és a
közösségi élet szimbolikus formája.
A város vizuális kultúrája szerkezetének, jellemzőinek leírásához nézzük
meg a város köztereit, utcáit. Ezek a
területek, minthogy a társadalmi nyilvánosság legfontosabb térformái, a
különböző társadalmi csoportok életmódjáról, szokásairól is hírt adnak. Az
utca, a város elemei mint a vizuális
kultúra részei kommunikációs rendszerek alá is tartoznak, azaz ezeken a
helyeken vizuális üzenetváltás történik, itt is igaz az az állítás, hogy „minden kommunikál”.
A köztér kulturális, közlekedési,
kereskedelmi szempontból is kiemelt
jelentőségű csomópont, épületekkel,
térfalakkal, műalkotásokkal lehatárolt
térforma. Többféle funkciót láthat el,
attól függően, hogy a település szerkezetén belül milyen domináns szerepet
kap. Ettől függően több típussal találkozhatunk. A közterek vizuális képe
olyan szimbólumrendszerből építke112

zik, mely az identitáshoz és a hagyományhoz való kötődést konnotálja.
Vajon ez az identitás milyen forrásokból táplálkozik, a területi identitásnak
milyen dimenziója kerül előtérbe?
Vizsgálatra és elemzésre nem csak
reprezentatív, centrális tereket, hanem periférikusnak mutatkozó tereket is választottunk.
Dabas kiemelt jelentőségű, centrális terei a városközpontban vannak. A
legfontosabb a Szent István tér, amely
egyben intézményi központ, itt találjuk a hatalom irányítási székhelyét is,
elsősorban célforgalmi pont. A téren
belül több építészeti elemet találunk.
Találkozunk kisebb méretű szobrokkal, nagyobb méretű emlékművel, de
vannak teraszos éttermek, és számos
modern utcabútorral is találkozunk.
(Az utcabútorok közül ide kívánkozik a
Halász Móricz kúria kertjéből való impozáns darab.)

Utcabútorok a Szent István téren
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identitáshoz kötődő identitáselemek
nem jelennek meg ezekben a szimbólumokban.

Utcabútorok a Halász Móric Kúria kertjében

Az önkormányzat épületének főhomlokzatának kiképzése visszautal a kuriális építkezésre, azaz a nemesi identitás elemei jelennek meg építészeti
elemként.

Önkormányzat épülete,
címtáblája jelzi a település pozícióját

A város központjában levő tér határoló épületei, szobrai, emlékműve olyan
reprezentációs rendszerbe illeszthetők, melyek meghatározott, preferált
tartalom továbbítását tűzik ki célul.
Jelképi erejük van, önmagukban reprezentálják, amit hirdetni akarnak.
Ezeknek a jelképeknek, szimbólumoknak az elsődleges forrása a nemzeti
történelem. Minthogy Dabas soknemzetiségű, és szerkezetében több városrésszel rendelkező városi tér, feltűnik a szemlélődőnek, hogy az etnikai

Ahogyan az interjúkból is kiolvasható,
az etnikai identitás ugyan megőrizheti
sajátlagosságát, de úgy, hogy a magyar nemzeti alárendelődjön. Ez szimbolikusan például úgy jelenítődik meg,
hogy az augusztus 20-i Szent István
napi rendezvénybe csatornázódnak a
Sári Napok, vagy a II. Rákóczi Ferenc
mint nemzeti alak kerül be egy reprezentációs praxisba, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtt elhelyezett
szobra olyan jelkép lesz, mely a „nemzetiségek egyesülése” elvet szeretné
érvényesíteni. Egy sáribeli szlovák
identitású interjúalany számára valódi jelentéssel bír, hogy Dabas a sári
szlovák identitás önreprezentálását
támogatja.
„Hát ez a Rétesház ma, azt hiszem
2007-től vagy 8-tól van így van így, de
nyilvánvaló hogy ez a polgármesteri hivatal segítségével jött létre és nagyon
sokat köszönhetünk a polgármesterünknek, […]nagyon sokat segített és
mondta is, hogy segíteni is fog. És minket is támogat, a szlovák egyesületet
támogatja. […] És mink nagyon sokat
köszönhetünk. Hát ugye ő építette, meg
van nekünk egy nagyon szép tájházunk,
azt is ő megcsináltatta, hogy Sárinak
legyen ez, mert ugye szlovák nemzetiségűek vagyunk és ez ide kell nekünk.
Hát meg Dabasnak a büszkesége.”
60-70 év között, nô, sáribeli,
általános iskolát végzett

113

DR. JABLONCZAY TÍMEA

Kapisztrán-Hunyadi
Emléktorony

A torony az arra sétáló számára méltóságot sugároz, a középkori itáliai
campanilléket idézi puritán formájával, vöröstégla anyagával.
A torony a főtér délkeleti sarkában helyezkedik el, a köztér szélén, szemben a
Rendőrség épületével. A városvezetés
a főtér szimbolikus és reprezentatív
funkcióját egy olyan emlékművel szerette volna megerősíteni, mely több,
egymásra rakódó jelentésre épül. Az
apropót a nándorfehérvári diadal 555.
évfordulójáról való megemlékezés adta,
de a jelentésképzés fő komponensei a
közösségi összefogás és a nemzeti-keresztény jellegben jelölhetők meg. Itt
olyan közösség épül, formálódik, adja
hírül a városvezetési intenció, melynek tagjait közös cél, jövőkép vezérli,
és akiknek egységes világképük van.
Ezt a közös világképet szeretné megtestesíteni az újonnan épített szakrális
funkcióval felruházott torony is, ahogy
114

a városvezetés definiálja: nehogy az
oda látogató azt gondolhassa, hogy
„a dabasiak pogányok”, (az aggodalmat amúgy is túlzottnak véljük: „a
nyolc templom városa” szlogen is utalt
már a keresztény egyházakhoz való
erős kötődésre), és reprezentálni véli
a közös akaratot is: 18 ezer téglajegy
került kibocsátásra, „minden darabja
a város közösségének egy-egy tagját
jelenti az újszülöttől az aggastyánig”,
azaz a város lakói egyakarattal építették meg a város imázsának ezt az
elemét.134
Ez a fajta egységesítés, kulturális
homogenizáció – láttuk a nemzetépítés reprezentációs praxisának elméleti összefoglalójában – ideológiai
tartalmakat közvetít, határt képez,
elkülöníti egymástól a „mi”-t és az
„ők”-et, és félő, hogy mások kizárásával konstruálja az identitását, miközben egyfajta „ernyő-identitásnak”135
mutatja be magát.
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A toronnyal kapcsolatban a városlakóknak többféle véleményük van.
Hallottunk olyan véleményt is, amelyben a vezetési intenció találkozott a
városlakó elképzelésével, de volt olyan
interjúalany is, aki más véleményen
volt a torony fontosságát illetően:
„meg hát az a bizonyos torony, ami
nem fér a fejembe, hogy épült még
egy, hogy legyen még egy. Mikor tele
vagyunk templommal meg templomtoronnyal, még egyet kellett építeni, nem
tudom kinek az emlékműve lesz így, de
se nem szép, se nincs funkciója, de jó
sokba került. Nem igazán látom értelmét. Még harangok is vannak benne,
az is van pedig minden templomtoronyban, nem tudom, hogy minek kellett, de biztos volt rá valami elképzelés,
amit én nem tudok.”
45 éves, nô, dabasi, fôiskolát végzett

Mindent egybevetve a tér nagyon
rendezett, városon belül kitüntetett
helyet foglal el, térfalakkal (épületek,
díszkút, műalkotás) jól ellátott, vizuális információban gazdag, változatos művészeti, kulturális tárgyakkal
rendelkezik. De ezeknek a tárgyaknak
meghatározott, prefereált jelentésük
van, a nemzeti pantheonból választott
történelmi alakok kerülnek központi helyre. A tér emeltebb hangulatot
áraszt, az épületek és műalkotások
kommunikációjában
hangsúlyosan
jelen levő nemzeti jelképhasználat
mellett a parkosítás, az utcabútorok
anyaga, kivitelezése modern, európai
mintához igazodik.

Ismét egy eltérő vélemény egy városlakótól:
„Bár gyakorlatilag faltól falig, ami most
főtér, eddig is az volt, de így egy szintbe
került meg, tehát nyilván pozitívumai is
voltak ennek, mert bizonyos helyekre
azért szép burkolat is került, de oda
is ahova nem kellett volna, ahogy az
előbb mondtam. Tehát nekem túlkövezett, túlságosan lekövezett…”
45 éves, nô, dabasi, fôiskolát végzett

A közterekkel kapcsolatban megállapításra kerül, hogy csak díszítő funkciójú,
emlékművek köré épített mesterséges
térrel van-e dolgunk, vagy kommunikációt szolgáló tér is egyben. A város
szimbólumokban gazdag, reprezentatív funkcióját ellátó tér nem csak a közlekedésre, áthaladásra van kialakítva,
hanem elmondható, hogy az átalakítások során lehetővé vált, hogy beszélgetésre, megpihenésre, szórakozásra
alkalmas teret hozzanak létre. Noha
elmondható, hogy a tér több funkciót
lát el, nagy területet kap a gyalogos
forgalom, a gyalogosok részére kialakított, pihenésre, nézelődésre alkalmat
adó rész, a zöldfelület, mégis a pihenőterületek padjai, ülésre használható felületei sajnos nem annyira foglaltak. De
a tér alaphangulata alapján elmondható, hogy kapcsolatteremtésre alkalmas
légkörrel van dolgunk.
Viszont nehezen lehet információözönről beszélni hirdetések, plakátok
tekintetében, hiányoznak a kommunikációnak a közösséget felhívó, tájékoztató elemei, de nem nagyon találkoztunk ezeken a köztereken áru115
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Egy templom orientációs pont a városképeken, faluképben, a kulturális
intézmények közül, méretükből, tömegükből következően is kiemelkednek. Gondozott, rendben tartott terek
veszik körül a templomokat, melyeket
ünnepi hangulat jellemez. A templom
előtt friss virág, messziről jól látható
plakátok, vallási-esztétikai-ideológiai
funkciójú reprezentációk, szobrok.
Belül is számos prospektus, hirdetés. Funkció és esztétikum egysége
látszik.

Dabas városközpont, Szent István tér

Templombelsô Gyónon
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sokkal, újságosokkal, virágosokkal,
fényreklámokkal sem, amelyek és akik
a városi életmód kellékeiként a közösségi lét pezsgését fejeznék ki.
A tér egyik sajátossága a nyitott
szerkezete, melyhez úgy jutott, hogy
a mellette elhelyezkedő gimnázium
épülete előtt a kerítést lebontották. Az
ott helyet foglaló szobrok, a maguk jelentésével összekapcsolódnak a főtér
által tükrözött gondolatisággal.
A tér rendelkezik egyéb térfallal is,
kisebb üzleteket, ABC-t, OTP-fiókot,
éttermet, egyéb hivatali épületeket találunk. Gazdag információanyagának
tartománya főként a köztéri szobrokból,
emlékművekből, épületdíszítő plasztikákból áll, de vannak kirakatok utcabútorok, élőfák, pázsit, hulladékgyűjtők.
A tér közlekedési, üzletházi, közigazgatási csomópont, de erős szimbolikus tartalma miatt a városidentitás és imázs meghatározó részét képezi. Ezért olyan rendezvényeknek ad
otthont, mely a városi imázs jól körvonalazható jelentését, tartalmát teszi
láthatóvá. (többek között a Városházi
estek, Dobfesztivál, Dabasi Napok,
egyéb szabadtéri rendezvények)

Dabas-Gyón, Szent Péter templom

DABAS VÁROS IMÁZSA

Református templom a Ravasz László utca felôl
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A Martinovics tér – mint alternatív
tér jelenhetne meg a város terében.
Viszont elmondható, hogy vizuálisan
és kommunikációs szempontból is kihasználatlan, csupán egy köztéri szobor, néhány pad található itt. Tárgyszegénysége ellenére értékes épületekkel, kulturális helyszínnel rendelkezik, jobb kihasználtságra lenne
érdemes. Itt találjuk ugyanis a Trafik
épületét, melyet a Trafik Kör kortárs
művészeti egyesület tart fenn, előadásokat, programokat szerveznek, a
kortárs művészet bemutatkozási lehetőségét támogatva. Az épület a Helyi Örökségvédelem 2010. pályázatán
nívódíjat kapott.

Traﬁk - új, közmûvelôdési funkcióval

Dabas hivatalos honlapján a következőt olvashatjuk: „Az intézmény fő feladata a sári településrész közművelődési igényeinek kielégítése. A faluház
eredetileg is művelődési ház céljára
épült 1992-ben, ezért kiválóan alkalmas e tevékenység ellátására.”
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Dabas-Sári - a mûvelôdési ház elôtti tér

De a művelődési ház előtt tér gyülekező tér is, nyilvános rendezvények helyszíne. Eseményekkor, de egyébként
üres. A terek hierarchikus rendjében
nem foglal el magas rangot. Ugyanakkor a helyi társadalmi szerkezetében
elfoglalt tiszteletet, tekintélyt az itt
élők identitását reprezentáló tájház és
Rétesház körüli rendezett, kulturálisan magas szintű terület képviseli.

II. világháborús áldozatainak emlékére, Dabas
központjában, Szent István tér közelében

A mindennapi kultúra vizuális aspektusainak vizsgálatakor figyelemmel
vagyunk arra, hogy melyek azok a
tárgyak, helyek, amelyek különleges
eseményeknek adnak otthont, és azok
milyen intézményekhez kapcsolódnak.
A köztér nyitott rendszer, folyamatos
átalakulásban van, de rögzíti a jelen és
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múlt nyomait, kapcsolatát. A beavatkozások során az új elemek vizuálisan
nem biztos, hogy pozitívan értékelhetők, még akkor sem, ha látszik, hogy jó
minőségűek, jól kivitelezettek.

OBO Aréna Dabas (Sportcsarnok)

A köztér, utcakép, közintézmények
belső tere mint kommunikációs színtér az ott élők kultúrájának, kapcsolatainak, viszonyainak vizuális lenyomatai. Hiszen az emberek élete egyfelől a
magántérben, otthon, másfelől a nyilvános terekben, az utcákon, köztereken, munkahelyeken, szabadidő eltöltésére alkalmas helyeken zajlik. Vizuális formájuk, megjelenésük szorosan
összefügg a városlakók életmódjával,
a mindennapi életük keretét adják,
annak tárgyi feltételeit szimbolizálják.
A település urbanizációs foka, a terek
nyilvánossági foka és funkcionális változatosságuk, a lakóterek struktúrája
meghatározzák és ki is fejezik az ott
élők életmódját.
Az anyagok összetétele, arányai
szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a tér
vizuális összetételéről képet alkossunk.
A Szent István téren a legtöbb tárgy
anyaga fém, fa és műanyag. Méretét

tekintve a téren legtöbb tárgy bútornyi vagy bútornál nagyobb méretű. A
bútornyi tárgy emberléptékű, de itt az
ennél nagyobb tárgyak vannak többségben. Míg a Martinovics téri köztéri
szobor bútornyi tárgynál jóval kisebb,
szerényebb méretű, ahogy a dabasi
városi imázs vonatkozásában maga a
tér sem tartozik a reprezentatív, szimbolikus tartalmak hordozói közé.
Az alapvető szolgáltatások közé
tartozik az utcák, parkok, játszótér,
tömegközlekedés állapota, a lakóhely
környezete, ezek minősége életminőség mutató, mondja S. Nagy Katalin.136
Dabas utcáiról általában is el lehet
mondani, hogy rendezettek, de ahogy
az interjúkból is kiderül, a Sári utcák,
porták mutatják a legrendezettebbnek
magukat. A helyi identitástudat szempontjából biztosan jelentéses, hogy
számos utcanév rokonsági, családi kapcsolatokra utal, és főként dabasi jeles
személy nevét viseli. Az útviszonyok a
centrumban, a falvakon átvezető közlekedési útvonalakon, és a mellékútvonalakon is megfelelőnek mondható.

Rég faluhatárt jelzô tábla
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Néhány példát látunk arra, hogy
melyek a tipikus utcatáblák. Az utcák
átlagos rendezettsége ellenére elmondható, hogy találkoztunk rongálással, vagy olyan jelzéssel, amely kevésbé nevezhető turista csalogatónak.
Viszont nagyon kedves invitáló táblát
láttunk az egyik Idősek otthona udvarán. A kirakatok közül a modernek
mellet még jelen vannak a kevesebb
vonzerővel rendelkezők is.

Példa a tipikus utcatáblákra
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Az iskola kerítésének eltávolítása és
az igényes parkosítás egyfajta korzóvá alakította az a város kereszttengelyének ezt a szakaszát. A közösségi
térforma után északi irányba, a vasút
felé egy bevásárló szakasza kezdődik
az útnak.

Délután befogták a ponnykat.” Az elmaradhatatlan pónik, amelyek már Vay Saroltának is
húzták a kocsit. (Vay Sarolta: A paprikás bál)
Vasárnap délutáni eszmecsere Sáriban

A sári utcakép vizuális arculatának jellegzetes eleme, arról tanúskodik, hogy
használják az utcát, és nem csak közlekedésre, hanem kommunikációra,
közösségképzésre is.

A város közigazgatási és szimbolikus központja

Lefebvre hangsúlyozza a térnek a
társadalmi élet reprodukcióban betöltött szerepét. A térhez nem azonos minden társadalmi csoportnak a
hozzáférési lehetősége, ezért eltérő
térhasználat is jellemző rájuk. A térhasználat lehetőségeit főként mentális térképpel lehetne kikutatni. Ez a
módszer alkalmas arra, hogy megfigyeljük, a térérzékelés megváltozik-e
a fogyasztás új tereivel, milyen a viszony a hagyományos városközpontokhoz, orientációs pont-e a városlakók számára, illetve jelen esetben
esetleg ez a szempont megjelenik-e
a különböző városrészek lakói vonatkozásában, van –e saját központjuk,
vagy a Dabas centrális tereit hasz121
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nálják mindennapi rutin során. Jelen
esetben a város külső vizuális formáit, a nyilvános terek használata
tekintetében a terekhez kapcsolódó
csoportok önreprezentálási lehetőségeit tudjuk megfigyelni, és azokhoz
megjegyzéseket fűzni.
Érdekes lenne ebből a szempontból elolvasni például Vay Sarolta
(vagy más dabasi) irodalmi vagy
egyéb reprezentációt, hogyan közvetítik a territoriális történelmet.
Vay Sarolta például Dabassal kapcsolatos írásaiban nem feledkezik el
a napszámosokról, vagy olyan marginális helyzetben levőkről beszél
szeretetettel, mint a cigány vagy
zsidó identitással rendelkezők, de
ugyanakkor az is láthatóvá van téve,
hogy a helyük hol van a társadalomban: „A falu végen álltak a porták.
Kertjeiket csak egy kerítés választotta el egymástól. Arra felé vitt el
az út a szélmalomnak, meg a zsidó
temetőnek. Azon túl aztán már nem
volt semmi, csak a beláthatatlan homokbuckák.” 137
De a fényképek is hasonló eljárásban vesznek részt, az albumok
vagy kiállítások képei nem csupán a
városlakók múltját mutatják be, hanem a szelektálás, elrendezés olyan
kompozíciós műveleteivel vesznek
részt a múlt konstruálásában, amelyek a lakossági szegregációt, közösségek harcait is dokumentálhatják.
A dokumentumképek, újságképek,
kereskedelmi vagy amatőr fotók a
város különböző arcát mutatják be,
jelentésképző, hogy milyen épületet,
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területrészt tart bemutatásra érdemesnek a fotós és a képeket összerendező monográfus.
A tér társadalmi reprodukciójának
megfigyeléséhez érdemes jellegzetes épületek, lakóházak tervezését,
építését, használatát, lerombolását
nézni. Az építészet így nem csupán
a hagyományos művészettörténti
kontextusban jelenhet meg, hanem
a városkutatás interpretatív irányainak szerves részét képezi, ugyanis
az épületek jó források a városi élet
anyagi körülményeinek, a szimbolikus
politizálás kérdéseinek elemzéséhez.
Ahogy Szíjártó Zsolt mondja, idézve
Wellst: „a legtöbb épület kifejezhető
a hatalom vagy az autoritás olyan
fogalmaival, mint a megszervezés, a
kiterjesztés, az ellenállás, a használat.”138
A környezetpszichológia szerint a
várossal kapcsolatos igények, melyek
a fizikai környezet szükséglet kielégítő szerepéből fakadnak, az állandóság-igénnyel kapcsolhatók össze. Ezt
az igényt az épített környezet képes
biztosítani a városlakók számára: „...
az építészeti környezet, a jellegzetesen emberi építészeti világ az Én
kialakulásában ugyancsak lényeges
szerepet játszik. Ez a hatás az épület
állandóságának következménye.”139
Az épített környezetnek meghatározó
szerepe van abban, hogy milyen viselkedésmódok alakulnak ki. Dúll Andrea
utal rá, hogy akkor is megmarad tartósan a kapcsolat minősége, még ha
az adott helyszínen az emberek ki is
cserélődnek.140
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Jellegzetes épületek

A múlt építészeti emlékei

A terület- és településmarketing
az építészetet előszeretettel használja fel céljai elérésében: az adott
terület tudatos pozicionálásában,
hogy megismertesse és elismertesse saját települését mint márkát. A
terület megkülönböztető jegyeinek,
értékeinek kidolgozásában az építészeti arculat megformálása nagy
szerepet játszik, melynek kialakítása két irányból alakulhat, egyfelől a
modern építészet, másfelől a történelmi múlt emlékeinek alkalmazása
felől. A modern építészeti törekvések érvényesítésével, az újszerűség
középpontba állításával, a beruházásokkal új szimbólumokat is lehet
teremteni.

Örökségtervezés

A múlt építészeti emlékei
Örökségtervezés
A múlt építészeti emlékeinek megfelelő használatát irányítja az örökségi
tervezés. Olyan három terület kapcsolódik itt egybe, mint az épített környezet, használat és területi stratégiák, melyek középső halmazában az
örökségi tervezés kerül.

Épített
környezet

Használat

Örökségi
tervezés

Területi
stratégiák

Ashworth: Az örökségi tervezés kapcsolatrendszere141

A városmarketing számára történelmi
forrásoknak minősülnek a múltbeli,
építészeti emlékek, események, mitológiák, amelyek kapcsolatban vannak
a helyekkel. Az építészeti örökség,
amely a városi imázsban fontos szerepet tölt(het) be, egy (re)konstruált
múlthoz tartozik. A múltbeli forrásokra építkező örökségtervezés nagy
fontossággal bír, mert a település lakói számára a múlthoz való kötődését
alakítja, azonosulási lehetőségeket kínál fel számukra. Azonban szem előtt
kell tartani, hogy a történelmi források csak adottságok, azaz a város
tervezői tudatos választás, szelekció
eredményeként fogják kiválasztani a nekik megfelelő elemeket. Olyan
elemekkel fognak operálni, melyekről azt feltételezik, hogy emlékezetes
helyek lesznek, a fogyasztó számára
vonzerővel bírhatnak. A megjelenítés
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fázisa már a kiválasztott elemek becsomagolásához kötődik, azaz nem az
épület önmagában lesz fontos, hanem
abban az értelemben, hogy milyen
másodlagos jelentés tapad hozzá. Ez
a konnotatív réteg kapcsolt érzésekkel
párosul: büszkeséggel, nosztalgiával,
fantáziával. Az így kialakított terméket
megfelelő kommunikációs stratégiákkal el kell juttatni a fogyasztóhoz. Így
a városkép kialakítása tekintetében a
város/település épületi arculata sokat
nyom a latban.
„Nincs arra példa a Kárpát-medencében, hogy egy településen ilyen sok kúria legyen fellelhető”, mondja Kecskeméti Norbert, a Fiatal Műemlékvédők
Egyesülete elnöke. „Mindezt még az is
fokozza, hogy 4 kúria kivételével, öszszesen 26 épület klasszicista stílusban
épült fel 1820 és 1850 között. További
érdekesség, hogy a város központi részén, amely az Alsódabas nevet viseli, a
kúriák telkei egymást érve épültek fel,
egymás szomszédjaiként. Mai szemmel
azt mondhatnánk, hogy egy korabeli
elit lakónegyedről beszélünk.”142
Dabas városképét jelentősen meghatározó karakteres épületi arculata a
kuriális építkezésnek a mintapéldáihoz kapcsolódnak, melyek a 19. század
első harmadában egy tudatos várostervezés következtében épültek fel. A
helytörténeti munkák kiemelik, hogy a
kúriák a maguk korában „formabontó
építészeti stílust”, ez a fajta építészeti
forma „nemcsak elütő volt az addigi hagyományos építkezési formától,
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hanem a nagyalföldi udvarházak és
kisnemesi kúriák formás, ízléses és
mértéktartó felépítésével, a magyar
klasszicista építkezés” sajátos „stílusát
honosította meg.”143 A városra alapvetően jellemző, hogy „műemlékekben
páratlan, szinte ritkaságszámba menő
műemlék-gazdagság”-gal rendelkezik.
1954-ben még 48 épület tartozott a
műemléki felsorolásba, mára 26 kúriát
tudunk megnevezni. A dabasi kúriák,
kulturális jelentésekkel ellátott épületek, melyek önmagukban is látványosságnak tekinthetők, az odalátogatók
számára is látnivalókat kínálnak. Lehetővé válik általuk az egyedüliség,
különlegesség bizonyítása, egyfajta
„szimbolikus tulajdonítás, hozzárendelés”, mellyel az eredeti környezetből
való kiemelkedés biztosított. Ennek a
folyamatnak a következménye, hogy
érzelmek is kapcsolhatók ezekhez a
jól látható „lokális egyediségekhez”. A
kúriák világát nemcsak a dabasiak fedezik fel maguknak, hanem ahogy az
idézet utalt rá, a Fiatal Műemlékvédők
Egyesületének 2008-tól számottevő
munkája van abban, hogy a városban
található klasszicista kisnemesi kúriák
és polgári házak védelem alá kerültek,
és az épületek megóvása érdekében
megállapodtak a város vezetőivel,
hogy elkészítik a város építészeti értékleltárát.
A dabasi kúriák annak a vármegyei
közigazgatási szerepeiben megerősödött kis- és köznemesi identitásnak
és életmódnak az építészeti nyomai,
amely a város számára mint történelmi forrás alapvetőnek számít. A 18.
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század végétől fellendülő gazdasági
és kereskedelmi élet lehetővé tette
ugyanis, hogy kialakuljon egy nemesi életforma és viselkedésmód, mely
élénk társadalmi élettel párosult. A
pezsgő, élénk társadalmi tér kialakulásában több tényező is szerepet
játszott: ezek a nemesek és a fiaik
főiskolát, egyetemet végeztek, jogi,
mérnöki, orvosi képesítést szereztek,
külföldi tanulmányokat folytattak, így
elmondható, hogy a nemesek egyfelől
a kor egyfajta intelligenciájaként éltek
itt, de ki kell emelnünk, hogy alapítványokat tettek, a szegények számára
lehetővé tették a tanulást;144 minthogy megyei, fővárosi hivatalokat láttak el, a falusi életforma érthető, hogy
önmagában nem volt számukra kielégítő. Társadalmi aktivitásra késztette
őket az az igény, hogy a megszokott
kereteiket bővítsék. Dabasi-Halász
Antal (1814-1846), orvos dolgozta ki
a település tervezésének a programját, Építési Bizottságot hozott létre,
amely véleményezte, esetleg módosította az elgondolásokat. Neki köszönhető, hogy Dabason ez a gazdag,
klasszicista, dóroszlopos építészeti
stílusa megvalósult.
Tehát a 17-18.században betelepült
családok bekapcsolódásával alakul ki
az a sajátos településszerkezet, mely
más településektől megkülönböztethetővé teszi a területet. Néhány jelentős épület csak felsorolásszerűen:
Dabas címerépülete, az 1821-ben
épült klasszicista Halász Móricz -kúria,
emelt földszintes, kétoldalt íves kocsifelhajtóval, díszparkkal, a Zlinszky-

kúria az egykori park maradványával
(ma általános iskola), a Halász Bálint
kúria, a Radimetzky-kúria vagy a Halász Ede kúria. A kúriák nagy, 30-40
holdnyi kertekkel rendelkeztek, a közlekedési utakról széles nyárfa-, vagy
akácfaszegélyes utak vezettek be az
utak végén díszes parkokhoz.
A kúriák a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyet is bemutatják, az
épületek homlokzata, kialakítása jelzi,
hogy a tulajdonosa, építtetője vajon
középnemesi, kisnemesi vagy alsóbb
réteghez tartozott. Ez a társadalmi
térben elfoglalt pozícionáltság a földrajzi térben is érvényesült, a település
szegényebb és gazdagabb részét elkülönítette egymástól.

Halász Bálint Kúria (Dabas, Szent István u. 67.

Klasszikus formák, kiegyensúlyozott, nyugodt ritmus; zöld vegetáció
foglalatában szikrázóan hófehér, elegáns úrilak...
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... csakhogy az alápincézetlenség és
az építőanyag fizikai sajátosságai
folytán a talajnedvesség szakadatlanul rombol, ezzel pedig sziszifuszi
munkára kényszeríti a (jelen esetben
önkormányzati) fenntartót.145
A szintén klasszicista Úri Kaszinó
épülete 1825 és 1836 között épült,

egykor a környék birtokosainak társadalmi színtere volt, ma a Kossuth
Művelődési Központé. A társadalmi
nyilvánosság helye, a reprezentáció,
szimbolikus megjelenítés közege volt,
a polgárosodást fejezte ki. Számos
klub, civil szervezet, jótékonysági egylet működött itt.

Kossuth Mûvelôdési Ház belsô udvar
Jellegzetes toszkán oszlopsorok a Kaszinóban, pillantás a bálterem épület szárnyára
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deláberek elhelyezésére törekedjenek,
valamint kitértem egy egységes kúria
rehabilitációs program létrehozására, amelynek a Halász Antal Projekt
(HAP) nevet adtam. A városvezetőnek
megjelöltem a rehabilitálandó kúriákat és ezt kiemelt fontosságú jövőbeli
célként jelöltem meg, hiszen Dabasnak
más turisztikai vonzereje nincsen. Ez
a kisebb terület egyfajta élő skanzen
lenne.”
A kuriális építkezés nyomai a paraszti
épületen, és az újabb építkezéseken is
felfedezhetők.

Éppen most újítják fel a sokáig orvosi
rendelôként funkcionált Gróf Nemes-kúriát (Bercsényi u.1.). Különlegessége, hogy Sáriban van, és
nem oszlopos kúria

A Fiatal Műemlékvédők Egyesülete a
város vezetésével egyetértésben kidolgozott egy programot, mely arra
szolgál, hogy kialakítson egy ún. óvárosi részt, hiszen, ahogy Kecskeméti
Norbert fogalmaz: „Dabasnak nincs
korabeli városmagja. Ezt a hiányt egy
újonnan épülő városközponttal, városmaggal próbálják orvosolni. Javaslatot
tettünk arra, hogy a kúriák környezetében szabályozzák a beépítési szintszámot, anyagok, színek, reklámfelületek használatát. Fontos tényezőként
jelöltük meg azt is, hogy korabeli jellegű utcabútorok, járdaburkolat, kan-

József Attila u. 31. hosszú ház, tornáccal,
kúriaépítészet méltóságteljes ritmusa érvényesül.
Toszkán oszlopok hatása a parasztház tornácának
pillérein.
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A gyóni postaépület portikusza

Oszlopos tornácra emlékeztetô épületrészlet,
Táncsics Mihály Gimnázium

Dabas címerépülete, az 1821-ben épült klasszicista Halász Móricz -kúria
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Sírkertek
Református temető

nemesi családok tagjai, számos jelentős személy nyugszik itt, többek között
a Halász, Dinnyés, Domián, Csajághy,
Mészöly, Beretzky, Segesváry, Sigray,
Szalay, Domián, Konkoly Thege, Bátky,
Piroth, Oláh, Szőke és Szívós családok
tagjai, többek között Halász Bálint,
aki Katona Józsefet a Bánk Bán íróját
pártfogolta vagy Halász Móricz, akinek
ma is álló kúriáját a város szimbólumaként látjuk viszont. De itt nyugszik
Dinnyés Lajos egykori miniszterelnök
is. A Fiatal Műemlékvédők Egyesülete (FME) arra tett kísérletet, hogy az
Ó-temetővel együtt a sírkertet védelem alá helyezzék, és mint történelmi,
építészeti értéknek tegyék lehetővé a
látogatását, utak, padok, táblák elhelyezésével.

A gyóni temetô emlékoszlopai

Ha megnézzük a temetők állapotát,
szintén sok minden leolvasható, milyen
a használat mértéke, vizuális összképe
mennyire van összhangban a kegyeleti emlékek ápolásával, azaz mennyire játszik szerepet a városi identitás
formálásában identitáselemként. Az
Evangélikus temető, a nemesi és népi
építészeti értékek mellett „országos
jelentőségű történelmi emlékhely”,
ugyanis a város kúriáinak építtetői, a

A gyóni ravatalozó épülete és az apácasírok a
régi temetôben
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Izraelita temető
Az alsódabasi zsidóság száma a 19.
században második felében 210,
Gyónon 220 fő volt. A felső-dabasi
zsidó és a gyóni zsidó temető sírköveinek nagyobb része héber feliratú,
de néhányukon olvasható magyar,
német felirat is. Ugyan 2012. július 1-jén a felső-dabasi temetőben
megemlékeztek a Holokauszt dabasi
áldozataira, amely eseményen Ilan
Mór izraeli nagykövet is megjelent, de
ottjártunkkor mindkét temető elhanyagolt állapotban volt.
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A modern épületek, beruházások

Dabasi Sportcsarnok és Konferenciaközpont a városközpontban

Dabason a modernség, az újszerűség
képviselete is megjelenik azzal, hogy az
utóbbi években számos beruházással új
középületek tudtak és tudnak felépülni.
Ezek az épületek új szimbólumai lesznek
a városnak, urbánus kinézetet kölcsönöznek a településnek. A nagyrendezvények
színhelyeként aposztrofálható Dabasi
Sportcsarnok és Konferenciaközpont
volt az utóbbi időszak legjelentősebb beruházása, de ennek a fejlesztésnek köszönhetően újult meg a Szent István tér,
épült meg többek között a Bóbita óvoda,

és valósult meg a közintézmények infrastruktúrájának a modernizálása.

A Táncsics Mihály Gimnázium elôtt…

… és a Bóbita Óvoda bejáratánál óriásplakát hirdeti az Európai Uniós támogatása által megvalósult
beruházások eredményeit.
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A befektetésekkel kapcsolatban –
mondja a településmarketing – szükséges kikérni a lakosság véleményét,
mert ha az ottlakók azokat idegennek
érzik, feszültséget okozhat. De az is
problémát okozhat, ha minden fejlesztés túlságosan a városközpontba
koncentrálódik, mert ezzel területi
különbségek növekedésére lehet számítani. Dabas esetében azt mondhatjuk, hogy a korszerűsítések viszonylag
arányosan, a város különböző városrészein valósulnak meg, és nem csupán a centrális részeket érinti. Viszont

láttunk arra is példát, hogy a domesztikált, centrális terek mellett a perifériális terek is létrejöttek.

Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola 3-4D vetítôterme és tornacsarnoka
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Szobrok, emlékművek

A leváltott Szent István szobor

A leváltott Szent István szobor egy
áldozatos, elszánt embert mutatott,
baljában az országalmát, jobbjával az
elkötelezettséget fejezte ki. Ez a férfialak szerényebb, de mögötte egy középkorias terülődíszből kivágott latin
kereszt a kereszténység eszmeiségét
szimbolizálta.
A leváltó szobor talapzaton áll, kimagaslik, koronája, kardja hatalmat,
a kettős kereszt az egyház-szervezést
és evangelizációt hirdeti. 146

Szent István szobor a fôtéren
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„A nép szava, Isten szava!
”

A plebejus származású a sajtószabadságnak elkötelezett Táncsics az államszocializmusban is értékhordozónak
számított, és napjainkban is elismertségnek örvend

Kossuth László emlékmûve (Dabas, újtemetô)

Kossuth iskola, Kossuth szobor az iskola falán
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Kossuth László emlékművét, 1880.
június 13-án,országos ünnepség keretében avatják fel.
Bényei László pesti fiskális dabasi
házában kap menedéket Kossuth családja, Kossuth első útja szabadulása után Dabasra vezet. Itt van atyja,
Kossuth László sírja is. Kossuth, bekerülve a dabasi jeles személyek közé, és
a köré épített kultusz a dabasi lokális
identitásnak a nemzetivel összekapcsolt rétegét erősíti.
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A régi, főként nemzeti ikonok mellett
újak is kerülnek a város centrális helyeire. A Trianoni döntéshez kötődő
emlékművek az utóbbi években az
ország egyéb városainak, falvainak
terein is megszaporodtak, nem kivétel
ez alól Dabas sem. A Jubileumi parkban a Trianonra emlékező kopjafát,
talpazatán a „Nagy Magyarországot”
jelképező ikonográfiát láthatjuk, a
Harangláb pedig egyfelől a nándorfehérvári győzelemre utal, másfelől
felirata megidézi a szétszakított nemzettest képét. Láttuk, hogy a nemzeti narratívák egyik diszkurzív praxisa
éppen arra irányul, hogy a nemzetet
jelentéssel ruházza fel. A nemzettudat, a nemzeti egység képzetének kiépítéséhez járulnak hozzá a Trianontraumát emlékezetbe idéző emlékhelyek, és emlékművek.

A Szent István téren, azaz a város
központjában a Kapisztrán-torony a
jobb és bal oldalán a latin kereszt a
(római-katolikus) kereszténységet, a
fő nézeten az apostoli kettős kereszt,
amely az Árpád-házi dinasztikus címermotívumból már a 14. századtól
az országot, és az utóbbi évszázadokban a nemzetet jelképezi.
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A nemzet hivatalos nagyjai, és a nemzeti traumák ikonográfiája (kultúrnemzeti
modellre építkező identitásformáló elemeket tartalmazó szimbolika) mellett
számos lokális kötődésű jeles személy kap
elismerést, amely hol emlékmű, hol szobor, hol díj formájában mutatkozik meg.
Csak néhány példát sorolnék itt fel147:
Gyóni Géza, költő, újságíró, aki az első
világháború idején hadifogolyként halt
meg. Leghíresebb költeményét, a Csak
egy éjszakára című verset számos
nyelvre fordították le.

Dr Lakos János fél évszázadon át szolgálta az Egészségügyet.

Dr. Lakos János emlékoszlopa

A költő születésének 125. évfordulójára készült szobor a hazatérést
szimbolizálja. A városvezetés szándéka szerint a tér szabadtéri irodalmi
helyszínné alakul.
A dabasi városi identitásképzés szép
példája, ahogyan visszanyúlnak egy
olyan személyhez, aki mint köznemesi családból származó dabasi ügyvéd
a szabadságharc vértanújaként halt
meg. 2002-ben avatták fel emléktábláját a Kossuth Művelődési ház falán.
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Kerekes László emlékkiállítás

A közelmúltban elhunyt festőművész és Dabason népművelő akinek
kopjafát emeltek a Kossuth-ház (Galéria) udvarán148
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Etnikai nyomkeresés
„A tér társadalmi kapcsolatokkal van
átitatva; nemcsak támogatja a társadalmi kapcsolatokat, de maga is társadalmi kapcsolatokat állít elő és társadalmi kapcsolatokból jön létre,” mondja Lefebvre.149 Nézzük meg, hogy az
egyes etnikai csoportoknak milyen
lehetőségeik vannak az önmegjelenítéshez. Dabas városának hivatalos
honlapja utal arra, hogy a szlovákság,
ruszinok, cigányság számára biztosított az intézményi apparátus, az önkormányzatiság. Tudjuk azt is, hogy
Dabas területén éltek a zsidósághoz
tartozó lakók is. Mennyiben tudtak a
múltban és tudnak a jelenben ezek a
csoportok jellegzetes épületet építeni,
és etnikai hovatartozásukat kifejezni a
nyelvükön, étkezési szokásaikon, vallásukon és társadalmi szervezeteiken
keresztül.
Sári – A szlovákság önreprezentációs
lehetőségei
Sári Szlovák Önkormányzat és a
Dabas-Sári Szlovákok Egyesülete segít összefogni sári városrészben élő
közel ötezer szlovák nemzetiségű lakossal rendelkező közösséget, életben tartani és megerősíteni a helyiek
szlovák identitását. Ennek eszközei:
a nyelv oktatása már óvodás kortól,
hagyományőrző körök működtetése, hagyományok felelevenítése. Sári
Szlovák Udvarnak nevezik az újonnan felépített Tájházat és Rétesházat
magába foglaló teret, ahol rendezvényeiket is tartják. A sári rétes mint
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gasztronómiai különlegesség a terület specialitása. Látványos programjaikból, melyek évszázados falusi
hagyományokhoz kötődnek, néhányat
emelünk csak ki: A Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör saját rendezvényei, vagy a tradicionális események,
mint disznótor februárban, Húsvét
előtt a „Fekete vasárnap”, május elsejei piknik, szüreti felvonulás, vagy
a karácsony előtti készülődés („Szent
Család”).

Látjuk az eredményét azoknak a
felhívásoknak, melyek kutatómunkára, eredeti sári népdalok, népszokások feltárásárra, dokumentálásra hívta
fel a lakókat.
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Magyarországi
Szlovákok
Napja,
Dabas-Sárin, 2009-ben150
„a csömöriek részvétele miatt volt érdekes a szombaton megrendezett Magyarországi Szlovákok Napja. 2009.
július 4., a szláv írást megalapító Szent
Cirill és Metód napja Szlovákiában
nemzeti ünnepnek számít. 11 éve ekkor ünneplik Magyarországon is az itteni szlovákok napját. Idén Dabas-Sári
adott otthont a rendezvénynek.” (írja a
Csömörihírek, 2009. július 4-én)
Gyón
A gyóni városrészben áll az 1835-ben
épült ház, amely így a város legrégebbi háza. 2002-ben az önkormányzat
megvásárolta és felújíttatta, tájházzá
alakították, a 19. század végi paraszti,
iparos életformát tükröző bútorzattal
rendezték be. A gyóni városrész leghíresebb alakja, Gyóni Géza, a 33 évesen elhunyt költő, újságíró. Ahogy már
említettük, legnépszerűbb verseit az
I. világháború viszontagságai között,
hadifogolyként írta. Ekkor írta a Csak
egy éjszakára című verset is, mely
rangot, és hírnevet szerez a költőnek. Születésének 125. évfordulójára
a város önkormányzata bronzszobrot
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állíttatott és köré kegyeleti teret alakított ki, mely irodalmi helyszínként
jeleníti meg magát.

Gyóni Tájház151

A ruszinok helyi érdekérvényesítése
erősnek tűnik, Dabas város onlinefelületén találkozhatunk azzal, hogy
nemzeti önkormányzat képviseli az
érdekeiket, feladatként megjelölik a
kapcsolattartást, tapasztalatcserét
más települések kisebbségi önkormányzataival. Viszont az önreprezentáció egyéb formáival nem találkoztam, csupán egy olyan bemutatkozó
és felhívó írással, mely a ruszin eredet
feltárására buzdít. (Kik azok a ruszinok? = Dabasi újság 2012, december)
Dabasi Szőlők

Dabasi-szôlôk óvoda

Dabasi-szôlôk Dinnyés emlékoszlop

Dabasi-szőlők lakóinak nagyon fontos a
közös múlt, hagyományok, a közösség
összetartozását biztosító identitáselemek megjelenítése. Saját ünnepekkel,
hagyományokkal, jeles emberekkel
büszkélkedhetnek. Élő hagyományaik
közül egyet említsünk meg, amely az esküvői szertartáshoz kötődik, a vőfélyességet, mely főként ezen a részen őrizte
meg a jellegzetességeit. Ünnepségeiket,
rendezvényeiket a Dabasi-Szőlők Civil
Közösségi Ház és munkatársai rendezik, szervezik áldozatos munkájukkal.
A településrészhez tartozó jeles, híres
ember Dinnyés Lajos, aki 1947-48 között Magyarország miniszterelnöke volt.
A dabas-szőlősiek nemrégiben avatták
fel a Dinnyés emlékoszlopot.
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Zsidó családok Dabason
Gyónon már a 18. század vége óta éltek
zsidó családok, a 19. század közepére
200 körüli főt számláltak mind Gyónon,
mind Alsódabason. A gyóni hitközség
zsinagógával is rendelkezett, de rabbit nem, csak saktert tartottak. Főként
kiskereskedőként, kisiparosként vagy
szabadfoglalkozású
értelmiségiként
(mint ügyvéd, állatorvos, orvos) éltek
ezen a területen, a 19. század végére
már többen földbirtokhoz is jutottak.
„(…) minden településrészen Sáriban,
Felső-Dabason, Alsó-Dabason, Gyónon
is volt izraelita lakosság, például a zsidóság mint iparos réteg fellendítette a
18. században a térségben ezeknek a
kisebb falvaknak, vagy kisközségeknek
az életét, gazdasági életét, a pénzügyi
életét, aztán később, amikor megalakultak az első hitelszövetkezetek a 19.
század végén, tehát azért egy rétegződését tekintve minden település másés más volt.”
Részlet az egyik interjúból

„A két háború közötti zsidó törvények
alaposan megnehezítették az itt élők életét is, végül pedig a falu életében egykor
jelentős szerepet betöltő zsidóság itt is,
mint szinte mindenhol az országban, az
értelmetlen és embertelen pusztításnak
esett áldozatul.” A kétszáz elhurcoltból
kevesebb, mint 10 fő tért vissza Dabasra,
ma csak néhány család él itt. A gyóni zsinagóga elpusztult 1995-ben, Csontos
József református lelkész kezdeményezésére kopjafát állítottak. A két izraelita
temető sírkövei őrzi az ott élők nyomait.
További kutatómunkát igényelne az itt
élt zsidóság életmódjának, identitásának
a feltárása.
„amikor bekövetkezett a tragikus fordulat és Dabason is összegyűjtötték
a zsidókat és Monorra vitték első lépésben, akkor nagyon könnyfakasztó
történeteket meséltek nekem erről az
idős dabasi emberek. Nagyon kevesen
élték túl a holokausztot. […] tíz alatt
van azoknak a száma, akik visszajöttek
és Dabason maradtak.”

A régi zsinagóga emlékoszlopa
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Kulturális intézmények épületeinek
jellege, szerkezete, funkciója:
Ahogyan interjúalanyaink elmondják, és
ahogyan mi magunk is láttuk, az utóbbi
évtizedben Dabas városa óriási átalakuláson ment keresztül. Néhány példát
szeretnénk csak bemutatni az átépített
város modern intézményeinek épületeiből. Az újonnan felépített épületekről
elmondható, hogy vállalt kulturális funkcióknak megfelelnek, hordozzák azt a
társadalmi presztízst, amely az ott folyó
munkát is láthatóvá teszik. Például ez az
óvoda kívül belül úgy van kialakítva, hogy
egyéni jellegről is tanúskodjék, és meg
tudja jeleníteni a funkcióját, szimbolizálva
azt, ami csak a gyermekekre jellemző.

Bóbita óvoda belsô terem

Kertészkedés az óvoda udvaron

Nem kertészek csinálják, hanem az
óvodások kertje. A hat csoportnak van
6 kertecskéje, és van egy közös rész. A
zöldhagymától a földi eperig, levendulát,
dísztököt is termesztenek. A szülők azzal
a céllal létesítettek ún. kiserdőt, hogy a
madarak oda fészkeljenek, és a gyerekek
közelről figyelhessék meg őket.152
Az iskolák külseje strukturált, hangsúlyos elemük is a funkcióval harmonizáltan jelenik meg, szerepeltetnek figyelemfelkeltő elemeket, mégis
funkcionálisak. Nem nevezhetők sem
provinciálisoknak, sem középszerűeknek, hanem korszerű, de humánus
épületekkel találkoztunk, amelyek
megjelenésükben azt a benyomást
keltik, hogy összhangban vannak az
oktatás jellegéből adódó funkcióval.153

Bóbita óvoda sorházat idézô tömegalakítás

141

DR. JABLONCZAY TÍMEA

Kossuth Lajos Általános Iskola, a kép baloldalán a Tanuszoda (Iskola utca, a város központja, a
Vásárcsarnok közelében)

A Kossuth Iskola kerékpár tárolója

Kossuth Lajos Általános iskola, emeleti folyosó

Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégium „Humánusan
funkcionáló iskolaépület”
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„Hollywood szoba” a Táncsics Mihály Gimnázium

A Táncsics Mihály Gimnáziumban
kétszintű az aula, amely több irányba
bővíthető, eltolható falak folytán.

Gimnázium tanterem

Európai polgárok a tanév utolsó napján

Modern tanterembelső. Kémiai előadó – az előkészítő tálalóablakával. Az
iskolák belső terei, berendezésmódja
funkcionális sokrétűségnek is megfelelnek, tárgyi ellátottságuk kiváló.

Európai Uniós térkép, az összes
uniós nyelven feliratozva
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Két nyugdíjas otthont befogadó épület:

Átrium Idôsek Otthona Dabas központjában

A művelődési házak közül főként a
központban levő nevezhető reprezentatív külsejűnek. De tudjuk a médiából, az interjúkból, és saját megfigyelés is ezt igazolja, hogy a kulturális
rendezvényeknek helyet adó épületeknek és tereknek nagy szerepük van
a közösségek csoporttá formálásában. A művelődési intézményeknek
a rendszerváltást követően ki kellett
dolgozniuk azt a programot, amely a
megváltozott gazdasági és társadalmi
viszonyok mellett a közművelődés feladatainak újraértését célozta, és azokat az új, speciális igényekhez kellett
igazítani. Dabason, amennyire betekintésünk engedi, azt tudjuk mondani,
hogy a városlakók a művelődési házak
kulturális szolgáltatásait egyfelől kiállítások megrendezésére, kézműves
foglalkozásokra, egyéb szabadidős
programok, tanfolyamok, klubrendezvények megtartására használják. A
tájházak is hasonló funkciókat töltenek be az ott-lakók életében. Valamint
az újonnan épült Sportcsarnokot kellene megemlíteni, mely nagy tömegek
befogadására alkalmas rendezvények
megtartására kedvező teret biztosít.
Az egyes kulturális intézmények és
rendezvények részletes elemzése egy
későbbi kutatás feladata lehet.

Zárda Idôsek Otthona Gyónon
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Kossuth Mûvelôdési Ház

A Bóbita óvodából láthatunk fotót a
sószobából, mely az erdélyi kapcsolat belső térbeli lenyomataként jelenik
meg.

Sári városrész - mûvelôdési ház

A zarándok fogadása és elhelyezése
Idegenforgalmi „látványosság”-ként
kellene megemlíteni a kiépített zarándok utat.
Sószoba az óvodában

A város identitásának szerves részét
képezi a testvérkapcsolatok ápolása.

Parajdi sóbarlang fotója ugyanott
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Iskolából hozott példa:

Egy dinamikusan fejlődő város vizuális összképe tárul elénk. A megújult
városképnek több identitáseleme van:
egyfelől jelen vannak a jelenkori munkakultúrára és környezetkultúrára
jellemző funkcióival rendelkező, felújított, vagy újonnan felépített korszerű
épületek. A modern környezet mellett
a történelmi források kiaknázása is
folyik, hiszen műemlékekben gazdag
városról van szó, amely rendelkezik
egy csak rá jellemző identitáselemmel, amelyre a helyi építészeti örökségtervezés tud épülni (kúriák, egyéb
műemlékek, sírkertek). A terek kommunikatív és közösségképző ereje
megnyilvánul abban is, hogy a lokális identitások helyi hagyományaikat
a városrészek saját, központi terein
tudják működtetni, megjeleníteni, de
a jelentés- és szimbólumképzés tekintetében a kultúrnacionalizmusra épülő nemzeti identitás térbeli reprezentációival is találkozunk, melyekhez a
nemzeti ünnepségeket is kapcsolják.
Egy további kutatás irányvonalaként
jelölném meg a térhasználat elemzését, térszervezés, térérzékelés módjainak vizsgálatát: milyen elemek alapján
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szerveződik a városi tér felfogása, melyek azok a területek, amelyek a lakók
számára az életteret jelentik. Ennek
vizsgálatához alkalmas módszer lehet
a mentális térkép. Lynch ugyanis felismerte, hogy az ember a környezet érzéki tapasztalása során azért tud tájékozódni, mert szelektálja és organizálja
az információt, és kialakít a tapasztalatokból és élményekből egy belső képet,
az image-t. Ez a városkép viszont nem
tud objektív lenni, hanem a városlakó
tudatában létező, alakuló, változó kép
a városról. Ez vizsgálat kiterjedne tehát
arra, hogy a városlakó mely részeket
jár be, és mely részek kerülnek ki a látókörből, ez ugyanis kulturálisan meghatározott. A mentális térképből meg
lehetne állapítani, hogy az adott térrésznek hol húzódnak a határai, milyen
kognitív tartalmakat tudnak közvetíteni. Foglalkozni kellene a tájékozódáshoz
szükséges térformákkal, a köztér – magántér dichotómia megjelenésével, és
a kapcsolatok szerveződésével, milyen
csomópontok, elágazások és iránypontok válnak jelentésessé az ott élők
számára. Összevetésre adna alkalmat,
hogy a múlt narratívái és a jelen lakói
milyen tudati képet formáltak a város
használatáról, és a városról. Az identitás stratégiai jellegű kiépítése ugyanis a
térség múltjával, kulturális tényezőivel
összhangban zajlik. Ezért egy következő
kutatás a városban élt elismert szerzők
írásait is értelmezni szeretné: milyen
csoportidentitásokat, és térre vonatkozó reprezentációkat közölnek, amelyek a
jelen identitásai számára narratívképző
szempontra tehetnének szert.
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Az interjúk elemzése
Kultúratudományos perspektívából a
kutatás ezen részében arra vagyunk
kíváncsiak, hogy az egyén szociális
identitása milyen identitáselemekből
tevődik össze, milyen csoportnormák
érvényesülnek, hogyan rendszerezi
az egyén a környezetének tárgyait,
eseményeit. Azt is vizsgáluk, hogyan
alakul a társadalmi azonosságérzete, a csoport-hovatartozás, a külső
csoport megítélése, vannak-e, és milyenek a csoporton belüli képzettársítások, mítoszok, a közösségi emlékezet milyen elemekből táplálkozik.
Hangsúlyos-e a területi identitás
dimenziójában a regionális, nemzeti
vagy lokális jelleg; a lokális identitás területi dimenziói és összetevői
is értelmezésre kerülnek, valamint
a helykötődés komponenseit abból
a szempontból vesszük górcső alá,
hogy milyen kitüntetett helynek lesz
identitásformáló szerepe. Az identitás külső kereteiből is lehet néhány
hangsúlyos aspektust kiemelni: a város térhasználatának milyen szimbolikus komponensei játszanak szerepet
a városlakó területi identitásában.
Az interjúk értékelése révén újabb
információkra tehetünk szert, melyek
a kérdőíves reprezentatív mintával
összevetve értékes következtetésekre
adhatnak alkalmat.
Munkánk első felében a kutatás
elméleti hátterét már bemutattuk, a
következő fejezetben az említett kérdőíves kutatás eredményeinek öszszegzését olvashattuk, majd a város

terének vizuális kommunikációs aspektusból való megközelítésére került sor, most pedig az interjúk értékelésével szeretnénk árnyalni eddigi
elemzéseink összképét. Kutatásunk
során 17 interjúalannyal készítettünk
interjút, mely interjúk félig strukturált
kérdésekből épültek fel. A 17 személyt
a város négy részéből választottuk ki,
korcsoport, foglalkozás, végzettség
szerint is differenciáltuk a kvalitatív
minimintát. Az interjúkészítés szempontjai tartalmi szempontból csak
egyfelől érvényesítették a mélyinterjú tematikáját, ugyanis elsősorban
az interjúalanynak nem a személyes
identitására, intimszférájára voltunk
kíváncsiak, hanem arra, hogy mint egy
társadalom kultúrájának a tagja hogy
látja a lakóhelyének identitását, és
az ő szociális identitása milyen területhez kötődő elemekből táplálkozik.
Minthogy egy társadalom kultúráinak,
csoportjainak viselkedésmintái, jelentése került vizsgálódásunk fókuszába,
így a mélyinterjút az etnográfiai interjú módszerével egészítettük ki.
Elméleti keretek
Bevezető elméleti összefoglalásokat
tartalmazó tanulmányainkban egyfelől az identitás társadalmi dimenziójával, a csoportképzés stratégiáival, a
területi identitás elemeivel foglalkoztunk, illetve a városkutatás irányait
megmutatva azt néztük meg, hogy
a városlakók és a város identitása,
imázsa hogyan, milyen elemekből
építkezve formálódik.
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Ezekben a tanulmányainkban kitértünk arra, hogy egy térség, terület
akkor tud versenyképes lenni mind
társadalmi, gazdasági, kulturális értelemben, ha kialakít egy egységes,
jól látható identitást. A saját identitás
megformálásának központi eleme a
területhez tartozás. Itt azonban kölcsönös hatásról van szó: a területhez
való kötődés a társadalmi összetartozásban manifesztálódik, és a társadalmi kohézió előhívja a lokális azonosulást. A társadalmi összetartozás érzete megnyilvánul abban is, hogy van a
közösség számára a jövőt illetően egy
mindenki számára látható, érzékelhető közös vízió, melyet a közösség tagjai
alapvetően elfogadnak. Hogy egy ilyen
közös jövőkép alakuljon, szükségesek
az egyeztetések, a társadalmi aktivitás, olyan fórumok jelenléte, ahol ezek
a véleménycserék megvalósulhatnak.
A közös öntudat reprezentációs, kommunikációs elemek segítségével erősödik. Így vizsgálatunkban kitértünk
arra is, hogy milyen közös szimbólumok, rendezvények segítik az ott élők
számára a kötődés megerősítését.
Azonban értelmezni kell azt is, hogy
ezeknek a reprezentációknak területi
dimenziójuk van (a lokálistól a globálisig), és azok milyen elemekből építkeznek. A közösség csoporttá szerveződésének feltétele a csoporton belüli
képzettársítások megosztása, mondja
a szimbolikus konvergencia-elmélet,
már csak az a kérdés, hogy a közösen
konstruált képzetek, fantáziák milyen
témák köré rendeződnek, és azok milyen csoportnormákat hoznak létre.
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Az is érdekes lehet, hogy van-e regionális öntudata az adott közösségnek,
jelen esetben azt tudtuk csak felmérni,
hogy megjelenik-e a beszélgetés során a lokális kötődésen kívül valamilyen vonatkozásban a régió. A nemzeti
attitűdök alakulása is megfigyelhető,
milyen nemzeti identitásminta rajzolódik ki a beszélő narratívájából. A településhez mint városhoz való viszony
is fontos részét képezi a kutatásunknak: milyen tradicionális mintákból és
milyen társadalmi státusz által kialakult mintából építkezik a városlakók
identitása. A beszélgetésekből kiderült az is, hogy az ott élők fejében milyen városkép él az egyes városrészek
identitása tekintetében, milyennek
látják az ott élők csoportidentitását,
a városrészeket elválasztó határokat
mennyiben tekintik szimbolikusnak,
milyen jellegzetes jegyeket kapcsolnak
hozzájuk, hol vannak véleményük szerint az elágazások és kereszteződések
helyei, és melyek az iránypontok, melyek által jelentésessé válik számukra
a város.
Interjúk elemzése
A kutatást érdeklő témák természetéből adódóan kérdőíves módszerrel
csak az adatok bizonyos részéből tudunk csak következtetéseket levonni, a bonyolultabb kérdéseknél érdemesnek tartottuk, hogy a részleteket,
egyéni különbségeket beszélgetések
során világítsuk meg. A félig strukturált kérdeseket is tartalmazó interjúk alkalmat adtak arra, hogy egyfelől
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meghatározott témákról kérdezzük
meg az interjúalanyokat, másfelől így
szabadon is meg tudtak nyilatkozni az
általuk fontosnak tartott kérdésekben.
A kutatásban szereplő félig strukturált
mély- és etnográfiai interjúk a következő információk összegződéseként
jöttek létre:
–

objektív információk; adatok, amelyek
megbízhatók és ellenôrizhetôk

–

szubjektív információk, szimbolikus
tartalmak: a jelentés a döntô, de
nem csupán a válaszadó szubjektív
értelmezése dönt, hanem a kontextus
hozza létre a jelentést.

Az adatok (objektív) összefüggései
kontextusban jelennek meg, és ez
olyan adatfeldolgozást tesz lehetővé,
amely az objektív adatokon túl, szubjektív, rejtett jelentések megragadására is alkalmat adhat.
Az etnográfiai interjú segítségével a
következő főbb kérdésekre kerestük a
választ:
–

Milyennek látja a dabasiakat és
Dabast? Milyen helyi hagyományokat,
szokásokat, helyi látványosságokat,
jeles embereket tud Dabasról?

–

Milyennek látja a kisebbségek
életmódját, milyen lehetôségeik vannak
az önmegjelenítésre?

–

A helyi médiával kapcsolatban mit tudna
elmondani?

–

Milyen munkalehetôségek, szórakozási
lehetôségek vannak Dabason? A ﬁatalok
kivándorlási hajlandóságát hogyan
jellemezné?

–

Milyen elônyei és hátrányai vannak a
dabasi életnek? Milyen változtatásokat
eszközölne?

A mély- és etnográfiai interjús kutatás eredményei
A vizsgálati alaphelyzet
Félig strukturált (mély)interjú alanyait a területi identitás lokális vonatkozása tekintetében a város mind
a négy részéből választottuk ki. Az
interjúk során derült ki, hogy azok
közül, akik a dabasi részben laknak,
legtöbben beköltözők (még ha többjüknél ez gyermekkorban, 6 éves korig történt is meg). Így a dabasi területen beköltözőként 7, tősgyökeres
dabasit 3-at, Sáriból 1 beköltözőt,
3 sáribelit, Gyón esetében 1 beköltözőt, és 2 tősgyökerest (egyikük
szintén beköltöző, de 6 éves kor alatt
költöztek Gyónra, így tősgyökeresnek
vettem), és 1 dabasiszőlősi lakost
hallgattunk meg.
A beszélgetések elején személyes
kérdésekkel próbáltuk ráhangolni az
alanyt a minket érdeklő témára, rákérdeztünk a családi kapcsolatokra,
gyermekkorra, a munkahely, a foglalkozás, a párkapcsolat alakulására. De minthogy az alanyok területi
identitáskötődősére voltunk kíváncsiak, ezért félig strukturált interjút
alkalmaztunk, és olyan kérdéseket
fogalmaztunk meg az interjúalanyok
számára, amelyeket egy-egy téma
köré rendeztünk (pl.: Meséljen arról,
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hogy milyen volt Dabas fiatal korában, most milyennek tartja Dabast, a
dabasiakat, mire büszke Dabas vonatkozásában), és a beszélgetés menetét
irányított kérdésekkel tereltük a minket érdeklő területekre (pl.: Milyen helyi hagyományokat, szokásokat ismer,
milyennek látja az egyes városrészek
viszonyát). Az interjú szövegét diktafonnal rögzítettük, majd olvasható
formára írtuk át.
Az interjú fókusza tehát a lokális
identitás erősségének a mérése volt,
milyen komponensekből tevődik öszsze, milyen dimenzióhoz lehetne kapcsolni, mennyire tudjuk Dabast identitásformáló környezetként definiálni.
Az interjúk során a következő témákról kértünk tehát információt:

Az interjúalanyok

–

11. alany: 35 éves, nô, Dabas, beköltözô,

1. alany:

55 éves, férﬁ, Sári, beköltözô,
Dabason él, szakközépiskola
–technikum

2. alany:

80+, nô, Dabas, beköltözô, elemi

3. alany:

45 éves, nô, Dabas, beköltözô,

iskola
fôiskola
4. alany:

55 éves, férﬁ, Dabas, beköltözô,

5. alany:

55 éves, férﬁ, Dabas, beköltözô,

egyetem
középiskola
6. alany:

55 éves, nô, Gyón, (6 év alatt

7. alany:

25 éves, nô, Dabas (Felsô-

beköltözô), egyetem
Dabas), középiskola
8. alany:

65 éves, nô, Sári, általános iskola

9. alany:

35 éves, nô, Sári, fôiskola

10. alany: 25 éves, férﬁ, Dabasi-szôlô,
fôiskola

A büszkeség, szeretet, kötôdés
komponensei

–
–

–

12. alany: 25 éves, nô, Gyón, fôiskola

lehetôségei

13. alany: 35 éves, férﬁ, Gyón, beköltözô,

fontosság – szükségszerûség,

14. alany: 35 éves férﬁ, Dabas, középiskola

elégedettség-elégedetlenség kérdései

15. alany: 75 éves, férﬁ, Dabas, beköltözô,

helyi hagyományok, látványosságok;
helyi közösségek, kisebbségek
életmódja

–

középiskola

részvétel, fejlettség-fejletlenség,

ismert dabasiak
–

gimnázium

jövôkép – a ﬁatalok elvándorlása vagy

szakmunkás
16. alany: 35 éves, férﬁ, Dabas, (FelsôDabas), fôiskola
17. alany: 65 éves, nô, Sári, középiskola

mi vonzhatja a turistákat városrészek
jellemzôi, iránypontok, határok,

A terület adottsága, térbeli identitások

elágazások
–

helyi média

–

elônyök / hátrányok, min lehetne
változtatni

(A fentieken túl kérdeztünk az életkorra, a lakóhely típusára, a tágabb családi környezet felépítésére, az otthon határaira, az iskolai végzettségre és a vallásosságra.)
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A kérdések között eredetileg az
egyes városrészek önálló identitására való rákérdezés előre meghatározott kérdésként nem szerepelt,
viszont a beszélgetések úgy alakultak, hogy az interjúalanyok Dabas
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fontos jellemzőjeként említették
meg ezt az identitáselemet. A megkérdezettek közül 15-en válaszolták, hogy a város több településből
áll, és az egyes területeknek önálló
identitása van. Minthogy Dabas lakossága megközelítőleg 16 ezer fő,
ezért a tagozódás és rétegződés
szükségszerűen alakul (4. alany).
Viszont a városlakók identitásának
szerves része lesz, hogy Dabason
belül melyik városrészhez tartozik. (4., 10., 11. alany). Illik számon
tartani, hogy ki melyik városrészből
való, mondja a 4. alany. „Még ma is
él az a tudat, hogy valaki sári, vagy
gyóni vagy dabasi származású.”

A megkérdezettek többségében a három nagy településrészt említették,
Dabast, Sárit és Gyónt, ketten beszéltek Dabasi-Szőlőkről is, mint külön
egységről. A települések megosztottsága azonban inkább a múltban érvényesült, „ma jobban összefonódnak
a dolgok” (16. alany), a közösségek
tartják össze (13. alany). A keveredés
már a 70-es években elindul, amikor 3
kerület volt (15. alany) Főként a szlovák
részt emelik ki önálló kultúraként, ahol
saját hagyományokat őriznek, saját
nyelvet használnak. (9., 10., 11., 12.,
15., 16. alany) Vagy ahogy a 15. alany
fogalmaz: „a sáriak már megint kiemelik magukat, ők sáriak, ők szlovákok.”

Régi faluhatár

151

DR. JABLONCZAY TÍMEA

A városrészek jelenbeli különállásának
negatív oldalát három fő fogalmazta
meg. Ketten politikai megosztottságot
látnak (2., 13. alany), egy másik alany
arra tér ki, hogy nem konfliktusmentes az egymás mellett élés, „az összetétel miatt”, vallási értelemben sem
(3. alany). Többen múltbeli konfliktusokra utalnak, a 12. alany Sári és
Gyón közötti viszályt említi: „Gyónon
azt szokták mondani, hogy Sáriból még
disznót se”. A konfliktusok közül ketten
múltbeli, politikai konfliktusra is utalnak (56-os események, halálos kimenetellel) (6., 15. alany). De a múltbeli
konfliktusok elsősorban a közösségek,
csoportnormák közti konfliktusként
írhatók le (15., 16., 17. alany), valamint országos hírű katolikus és hagyományos iskola közti konfliktust is
említenek (16. alany).

Katolikus iskola, Sári
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„(…) amikor a dabasi elment Sáriba,
a legény, bál volt a régebbi időkben.
Akkor úgy kellett neki menni, hogy
négyen-öten, mert egyedül be se mehetett Sáriba, mert akkor elverték, de
oda-vissza alapon ment ez. Úgynevezett sári búcsú el se múlhatott, már a
régebbi időkbe, hogy ne lett volna halott. Így mondták, sári búcsú legalább
egy halott. Most már nincs ilyen, hát
most már majdnem mindenki rokon.
Keveredett annyira itt is. És megvolt az
ellentét.” (15. alany, de a 17. alany is
hasonlókat mesél). Viszont a 17. alany
megéli a saját szlovák identitásának
a leértékelését magyar oldalról, és a
konfliktust úgy értelmezi, hogy a két
közösség egymáshoz képest alakította
az identitását, a konfliktusok egymás
kirekesztő eljárásaira adott válaszok
voltak.
„Én meg mondom, hogy amikor
az én korosztályom például minket a
dabasiak meg a gyóniak meg elmentünk valahová, csúfoltak szó szerint
– na megjöttek a brenyók…Így hívtak
bennünket. Mert ugye nem értették
amit, és mi is azért, szóval az a kultúra nem volt meg bennünk, hogyha van
egy harmadik köztünk, aki nem érti,
miről beszélünk, az minket nem zavart.
Talán azért is beszéltünk szlovákul és
ott nem és ott zavarta, (…) akkor nem
tudtuk, meg a szülők sem mondták,
hogy idefigyeljetek, hogyha van köztetek egy olyan, egy olyan valaki, aki
csak magyarul tud, akkor ne beszéljetek szlovákul előtte, hanem magyarul,
mert annak az rosszul esik, hogy azt
hiszi, hogy róla beszéltek. Bár legtöbb-
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ször igaz is volt. Legtöbbször igaz is
volt, hogy róla beszélünk. De ez meg
[azért] volt, hogy brenyósak voltunk.”
(17. alany)
A konfliktusok mára elcsitultak, feloldódtak, nem jellemzők (5., 6., 10.,
15., 17. alany). Megjelenik a másik
véglet is, amikor harmonikus együttélésként jellemzik a jelen dabasi életet: „nagyon szeretik itt az emberek
egymást, itt nincs harag azért, mert te
szlovák vagy, én meg magyar, ez nálunk nincs. Olyanok vagyunk, mint a
testvérek Dabassal, meg a környékbeli
mindenkivel” (8. alany)
Az egyes részek elkülönülése megjelenik a vallási elkülönülésben is,
illetve elhangzik, hogy a helyi identitás a vallások köré épült (6. alany). A
10. alany úgy fogalmaz, hogy „mindegyiknek megvan a maga sajátossága,
megkötő ereje”.

Az egyes városrészek nem csupán tulajdonságok alapján különülnek el, hanem hierarchiába is rendeződnek. Itt
is megfigyelhető egy múltbeli és egy
jelenbeli másfajta osztályozás. Dabas
jelenti a legértékesebb részt, utána
Gyón, majd Sári, ahol a sáriak nem
azonos rangúak. (6., 15. alany)

Az egyes városrészek főbb jellemzőinek a következőket tartják: mindenki kiemeli, hogy a Sári rész öszszetartó, zárt közösség (13 interjúban
fordul elő), ennek a negatív oldalát
látja („elutasító”) az 5. alany és a 17.
alany (genetikai következményeket is
láthatóvá tesz). A 9. alany, viszont nyitottnak, barátságosak, vendégszeretőnek írja le a sáriakat, de hozzáteszi
ő is, hogy „bizonyos helyzetekben pedig nagyon zártak”; „valamiért Sáriról
az járja, hogy kedvesek, barátságosak,
de még mindig magukénak érzik.” (13.
alany is a zártság mellett megemlíti,
hogy nyitnak, és 17. alany is hasonlóan véli). Sári alapvető tulajdonságaként jelenik meg egyöntetűen, hogy
„a sáriak szorgalmasak, dolgosak,” (117. alany) Csak kiemelésszerűen a 9.
alanytól: „A rendet, tisztaságot nagyon
szeretik. Ilyenkor tavasszal a virágos
kertek beültetve, virágzik minden és
elgereblyézve. Tehát tényleg egy dolgos, szorgalmas és igényes közösségről van szó, én úgy gondolom.” Ezen
kívül fontosnak tartják, hogy itt erős a
vallásos jelleg, a hagyományok megtartása (10., 11., 12., 15.,16. alany).

Utcarészlet, Sári
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Egy alany politikai párthoz is kötötte
a sáriakat: „Jobbikosok, ott vannak
Jobbik gyűlések, a magyarságukat abban látják.” (2. alany). A sári zárt világ
jellemzője lehet, hogy a gyermekek az
ünnepségeken (óvodai, iskolai) népviseletet öltenek, de aki nem szlovák, az
is alkalmazkodik ehhez az elváráshoz.
A 9. alany az alkalmazkodást problémátlannak látja. Az 1. alany viszont
nem oda valósiként kirekesztést élt
meg „idegen voltam számukra, nekem
még az is gondot okozott, hogy úgy
beszélnek körülöttem, amit nem értek – adott esetben rólam.” (ugyanezt
a nyelvi kirekesztést fogalmazza meg
a 12. alany)
Gyón szintén zárt közösségként, faluként, szoros egységként szerepel az
elbeszélésekben, olyan térként, ahol
az emberek ismerik egymást. Főként
pozitívan ábrázolják (3., 13. 15. alany),
a 15. alany a gyónaikat például úgy
írja le, hogy becsületesek, és inkább a
dabasiakkal kevertnek látja őket. Viszont megjelenik előítéletre épülő minősítés is : „gyóniak a cigányok, már,
ha ezt így ki lehet ezt mondani” (11.
alany)
Dabasról is elhangzott egyszer,
hogy nem volt befogadó közösség, „akit
Dabas nem fogadott be, azok Gyónon
vagy Dabasi-Szőlőkben telepedtek le.”
(5. alany), de leginkább nyitott településként írják le. Jellemzéséhez
főként a központiság, urbánus jelleg
válik meghatározóvá, lakóival kapcsolatban inkább az értelmiségit említik
(múltbeli és jelenbeli identitásként is).
A rendezvények gyakoriságát emelik
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ki (sportnapok, Városháza előtti téren levő rendezvények) például a 11.
alany, de hozzáteszik, hogy a városias
jelleg egyfajta felhígultsággal párosul
(13. alany), és megjelenik a múltbeli
identitása is, mely mintha kontinuitásban lenne a jelennel: „Dabas az
kimondottan ugye Felső-Dabas, AlsóDabas ez magyar.

Futónap, Dabas

Itt a földbirtokosoknak. (…) Ugye ez volt
mindig a központ, az értelmiség mindig
itt lakott Dabason nagyobbrészt. Értelmiségi volt a tanítók, a gyógyszerész, az orvos aztán a szakemberek,
mesteremberek Dabason.” (15. alany)
A nyitottság pejoratív értelemben is
megfogalmazódik: annyira nyitott,
hogy már-már átjáróház, ami miatt
nem tud saját identitást kialakítani.
(3. alany)
Az elkülönülés fizikai, térbeli formájához tartozik, hogy az egyes településrészek önálló intézményekkel rendelkeznek (2. alany), saját központi terük
van, rendezvényeknek (15. alany)
Azt látjuk, hogy főként a Sári területre jellemző egy erős csoporttudat,
melynek megképzéséhez nagymértékben járul hozzá a zárt közösségi
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lét, a hagyományok, közös mítoszok,
képek, fantáziák működtetése. Jelenbeli identitásuk meghatározó eleme,
hogy pozitív tulajdonságokkal ruházzák fel tagjaikat, de minthogy fontos
számukra a kiemelkedés, elmondható,
hogy a másik csoporthoz képest fog
az identitás jelentése pozitív értelemmel feltöltődni. Megfigyelhettük, hogy
ez a múltban szokatlanul erős konfliktusokhoz vezetett, a külső csoport
(dabasi, gyóni) ellenségként jelent meg
főként olyan helyzetben, amikor a csoport egységét látták veszélyeztetve. A
mai viszonyokra főként a nyitás jellemző, az egymással való harmonikus
együttélést segítik a településrészeken átívelő hagyományok bemutatása, szertartások, rítusok megjelenítése, miközben az egyes területrészek is
be tudják mutatni saját identitásukat.
Sári hagyományőrző, szlovák identitásának elemei a városrész terében is
jól látható, Gyón falusias jellege, öszszetartó közösségként való definiálása lesz identifikáló, Dabas pedig a városias, nyitott, befogadó, modernebb
életmódra, identitásra jellemző jelleggel ruházódik fel az elbeszélésekben.
Láttuk, hogy minden így megalkotott
identitásnak megjelenik a negatív, pejoratív jelentése is.
Mi jellemzi Dabast?
Milyenek a dabasiak?
Összefoglalva elmondható, hogy többféleképpen értelmezik Dabas identitását, és vannak egymással ellentmondó megközelítések is. A 4. alany a kö-

vetkezőképpen fogalmaz: „Nem tudok
kiemelni olyan tényezőt vagy tulajdonságot, ami Dabasra kiváltképp jellemző
lenne, vagy nagyobb mértékben meghatározná a település jellemzőit, mint
bármelyik szomszéd településnél.”
„inkább csak hasonlítanak a magyar
átlaghoz, és a megélhetéssel vannak
elfoglalva jelenleg.”
Alapvetően azonban élhető kisvárosnak tartják, melynek pozitívuma a
főváros közelsége (9., 14., 15. alany),
de ez az adottsága egy másik beszélgetésben éppen hátrányként is megemlítődik: Budapesthez való közelsége
előny és hátrány is, mert nem: szükséges olyan infrastruktúráról gondoskodni, amely elérhető a fővárosban.
Ezért mozit nem üzemeltetnek, holott
a lakók örülnének neki. Méretét tekintve „nem túl nagy, nem túl kicsi”,
azaz emberléptékű városként definiálódik (9. alany). A 2. alany városiasnak
tartja, ahol már nincsen falu, és így a
mezőgazdaságot, a termelést hiányolja. Mások viszont éppen azt emelik ki,
hogy falusias jellege van, „falusiasból
lett város” (6. alany), vagy legalábbis
megjelenik benne a város-falu ellentét (4. alany). Talán a falusi jelleg az
ott lakók mentalitásához kötődik, „falusiasból lett város, de elvárják, hogy
háza legyen valakinek” (6. alany), azaz
megjelenik, ilyen vagy olyan formában, hogy rendkívül fontos a másokhoz való igazodás, fogalmazzunk úgy,
hogy a normakényszer (1., 6., 11., 15.
alany), a 13. alany a falusias jellegnek
a pozitív oldalát emeli ki: odafigyelnek
egymásra az emberek (de ezt éppen
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nem a központra érti). A városias jelleghez viszont kapcsolódik, hogy „sok
az értelmiségi, színházszerető, olvasó, tájékozott ember; van társadalmi
mobilitás” (6. alany), illetve a dabasi
városi identitásban helyet kap a személytelenség is (13. alany). Megjelenik
a természeti értékekre való hivatkozás (lápos vidék, természeti kincsek,
Turjános, a kúriák városa szlogen, a
Leader-program által kijelölt turista
útvonal, ami egyedülálló, kúriák, műemlékek, a temetők (zsidó, keresztény
temetők), a Kossuth-kultusz mint jellegzetesség, és általában elégedettek
a szolgáltatásokkal. (16. alany)

Minden közigazgatási intézmény itt
megtalálható, azaz megjelenik mint
regionális központ is a városlakók tudatában „Dabasnak van egy olyan ereje,
ami idehúzza ezért ez a települést, amit
a Leader vagy Felső-Homokhátságba
benne van. Tehát valakinek mindig van
kapcsolata Dabassal, még hogyha Örkényen, vagy Táborfalván lakik, akkor
is valamit tud Dabasról.” (16. alany)

Térségi gyermekkórus

Ehhez kapcsolódik, de más oldalról
a következő alany véleménye, aki az
egyes városrészek identitását a területi, lokális jelleg erős jelenléte miatt
látja biztosítottnak: minthogy mindegyik résznek megvan a maga sajátossága – templomok, köztéri szobrok, tájházak formájában -, megvan
a megkötő erejük is. A közösségek, és
az egyház a lokális bevonódás érzést
segítik elő, azzal is, hogy biztonságot
nyújtanak az ott lakóknak (10. alany
véleménye).
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Még két szempont felmerül itt,
amely már ugyan az előző egységben is megjelent, Dabas nyitott, de a
lakók a saját életszínvonalukat féltik,
és ettől tűnik úgy, hogy bezáródnak.
A másik aspektus, amelyet a szakirodalom fontosnak tart a helyidentitás
alakulása tekintetében, a bizalom és
biztonság megjelenése. A 11. alany
például kiemeli, hogy annak okán is
szereti Dabast, mert itt nyugalom
van, a gyerekét nyomon tudja követni,
ha szórakozni megy.
Elmonható, hogy egy élhető, emberléptékű kisváros képe rajzolódik ki
az elbeszélésekből.
Büszkeség, szeretet, kötődés
Az elbeszélésekben megjelenik a kötődés, büszkeség, de elsősorban
azoknál az identitásoknál, ahol egy
zárt közösséghez való tartozás figyelhető meg. A büszkeség a múltra,
közösségi összetartásra, nemzetiségi hagyományápolásra (10. alany) is
hangsúlyos, volt olyan, aki a látképet
emelte ki (12. alany), de előfordult az
is, hogy a városlakónak lenni mint ontológiai jellegnek lesz presztízsértéke
(8. alany).
A megkérdezettek többsége szeret
Dabason élni, voltak olyanok is, akik
lokálpatriótáként jellemezték magukat:
„Én nagyon szeretem ezt a várost, nem
tudom, mióta beszélgetünk, de mint látod, tudnám kétszer ennyi ideig folytatni. Én azt szeretném, hogy ha mindenki
csak fele annyira hűséges lenne ehhez a
településhez, mint mondjuk én. Jó ér-

telembe véve kell, hogy az ember lokálpatrióta legyen, a térséghez a településhez, a helyi közösséghez tartozzon, hogy
ne legyen olyan ember, aki ne érezze a
helyi közösségi hálót, vagy ne érezze,
annak hiányát ne legyen egy ilyen légüres térben, hanem találja meg azokat
az embereket, kapcsolatokat, szálakat,
amelynek révén bekerül a város vérkeringésébe ki-ki a saját maga módján,
saját értékrendje szerint a saját érdeklődési köre szerint, a saját képességei
szerint találja meg a helyét és a lehetőségét, hogy ebben a városban boldoguljon, éljen, és ezt a települést gazdagítsa. Bármit is teszünk, önmagunkért
is tesszük, de valahol a közösség is
hasznot hajt ebből.” (10. alany) , ahogy
a 17. alany is hasonló véleményen volt:
„Én tudom, hogy lokálpatrióta vagyok
maximálisan. Meg én, meg azt hiszem
a családom is…. Én nekem itt jó. Itt érzem magam itthon, biztonságban, mert
akkor még a szülők is éltek, tudod, amíg
szülő ott van a közeledben, az is nagyon
jó, az is… amíg… hogy mondjam, amikor benne vagy, akkor az természetes.”
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Egy másik alany számára a falusi és városi jelleg kettősége jelenti a
kötődése másik lényegi okát: „én nem
tudnám elképzelni egy városiasabb
formában nagyon nem, de ez a tevékenység miatt is van így. Nekem tetszik
az, hogy közel van Budapest, végül is
nem vagyunk messze, bármi elérhető
könnyen akár tömegközlekedéssel is.
Ugyanakkor viszont egy olyan környezet van, ami meg a falusias jelleget sugározza. Tehát így ez a kettős élet így
nekem tetszik.” (16. alany)
Természetesen voltak olyanok is,
akiknek alacsonyabb a helyhez való
kötődésük (3., 6. alany), de ott is inkább a kapcsolatok fontossága jelent
meg hangsúlyos faktorként. Arra is
volt példa, hogy az alany ugyan a központhoz kötődik, de életének a korábbi színtereihez vannak kapcsolódásai
a baráti kötelékeken keresztül (13.
alany), illetve találkoztunk olyan beszámolóval is, aki máshová is elköltözne (külföldre is, 6. alany). Előfordult
az is, hogy csak a megszokást említik
szeretet helyett (15. alany).
A személyes identitás lokális tartalma –
helyi emlékek, a helyidentitás elemei:
Utaltunk rá, hogy a városi életmód
olyan identitást alakít ki, melynek
egyik rétege a lakóhelyhez kapcsolódó
hagyományos mintákból táplálkozik,
másik rétege az adott közegben betöltött társadalmi státusz által formálódik (Niedermüller Péter). Az interjúk során ennek a dimenziónak lesz
szerepe, többen a munkán keresztül
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kapcsolódnak a területhez, térséghez,
alakítják kapcsolati hálójukat, tehát az
utóbbi réteg lesz domináns a területhez való kötődésükben (1., 15. alany).
Az emlékezetnek és helynek a viszonya a helyidentitás konstruálódása tekintetében kulcsfontosságú.
Emlékezetes helyként jelenik meg az
1. alany számára Sári, abban a vonatkozásban, hogy idegennek érezte magát, mert kizárták a nyelvi közösségből. Minthogy nem volt sem katolikus,
sem szlovák, ezért kisiskolásként nem
kellett járnia szlovák órára és hittanra sem, viszont azzal, hogy az identitásuk két fontos elemét hárította el
legitim módon (a nyelvet és a vallást),
társai részéről a sértettség tovább
erősödött, és a kizárás eljárásához
folyamodtak. Viszont a kötődése, kapcsolati hálója erős maradt a sáriakkal.
Ugyanilyen erős területhez való kötődést – csak pozitív irányból - figyelhetünk meg a sáribeliek elbeszéléseiből. Megfigyelhetjük, hogy egy sáribeli
azzal kezdi a bemutatkozást, hogy ő
Dabas-Sárin él (azaz nem Dabason,
és nem Sárin), fontos, elengedhetetlen
identitásépítő elem lesz számára az a
lokalitás, mely egyszerre tartalmazza
a szűkebb pátriáját, Sárit, ugyanakkor
a nagyobb egységet, Dabast is (8., 9.,
17. alany). Amikor a 9. alanyt megkértük, hogy jellemezze a területi megosztottságot, akkor egyértelmű volt, hogy
helyi kötődésével kezdi: „Kezdeném a
sáriakkal…” Ez egészül ki az ott élők
közösségi mítoszaival, hagyományőrző körökkel, vallási, egyházi közösség-
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hez tartozással, a csak rájuk jellemző
gasztronómiájukkal. A múltbeli történetek gyűjtése, dokumentálása fontos
elem a helyi identitás megerősítésében: a 9. alany nagyszülőktől, helyiektől hallott történetek tárolását végzi,
a 17. alany a bemutatkozásnál a több
évszázados múltbeli folytonosságot
említi identitásképzőnek: apai részről
már az 1740-es években telepedtek le.
A területi identitás lokális jellegének erősségi foka jól mérhető a
dabas-szőlősi interjúalany esetében
is. A 10. alany utal rá, hogy zárt közösségben él, de ezt a közösséget a
családi, baráti szálak fűzik össze. Az
ott élőknek erős területi identitásuk
van: hűségesek maradnak a településrészhez. De hogy ez a területi identitás csoportképzőként formálódjon
meg, azaz az ott élők úgy éljék meg,
hogy a csoporthoz tartozás által pozitív tulajdonságokkal ruházódnak fel,
nagyon aktív, közösségépítő munkát
kell végezniük.
A zárt közösségként megnevezett
lokális terek lakói artikulált identitásként jelenítik meg helyi identitásukat,
és hagyományőrző, egyéb közösségi
programjaikat, aktív kollektív értékteremtőnek tekintik. Azt látjuk, hogy
elégedettek a hellyel, ahol élnek, és
ez magas helykötődést alakított ki
bennük. De aktívan részt is vesznek a
közösség formálásában, a beszámolóikban megjelenik a kölcsönös segítség,
közösségi érzés, helykötődés mint
a lakóhelyhez kötődésnek a szomszédsághoz való viszony minőségét
meghatározó komponensei. De nem

csupán a kollektív értékekből felépült
artikulált öntudat jelenik itt meg, hanem már gyakorolt lokális identitásról
beszélhetünk (legmagasabb szint), hiszen itt a politikai és kulturális autonómiáért áll ki ennek a csoportnak az
elitje (saját önkormányzat, saját kulturális értékek, múlt).
A megkérdezettek közül azok nem
rendelkeznek erős lokális identitással,
akik életük valamely szakaszában költöztek ide. A 3. alany elmondja, hogy
nem kötődik, nincs igazi helyi identitása, de a közösségi élet, rendezvényeken való részvétel fontos a számára
(kórus, Lokálpatrióta egyesület, futónap, egyéb rendezvények): „ezek azok
a dolgok, melyek az embert oda tudják tapasztani valahova.” Észrevehető továbbá, hogy akik egy rövid időre
elköltöztek, és visszajöttek, azt kellett
tapasztalniuk, hogy a régi kapcsolatokat nem volt könnyű újra feleleveníteni, szinte mindenki a visszailleszkedés
nehézségéről beszélt. (3., 4., 6., 16.
alany). A 16. alany egyenesen azzal a
formulával él, hogy „olyan volt, mintha
újra kellett volna kezdenem”.
A területi identitás hangsúlyos
elemének általában a kapcsolatokat, közösségeket emelték ki (3., 4.,
5., 6., 13., 14., 15.), de a befogadás
élménye is megjelenik a beszámolókban (4., 13., 15. alany). A 15. alanyt
azért emelném ki, mert nála merül fel
hangsúlyosan, több évtizednyi dabasi
élete ellenére még mindig eredeti lokális identitása erősebb, mint a
lakóhelyéhez való kötődése. Amikor
a gyermek-, és fiatalkoráról beszél,
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a beszédében megjelenik a „hazamenni” kifejezés. Minthogy ez többször is
előfordul, a beszélő saját maga reflektál a jelentésére: „Kérdező: De akkor miért tetszett itt maradni? Alany:
Mert a gyerekek itt letelepedtek, férjhez mentek, megnősültek. Meg akkor
elváltam, minek menjek haza? Tetszett
hallani, hogy mondtam? Haza! Még
mindig a haza…”
Helyi közösségek, kisebbségek életmódja
Ahogy eddig is láttuk, a helyi kisebbségek élete, önprezentálási lehetőségük nagyban összefügg azzal
a városrésszel, ahol élnek. A szlovák nemzetiségi identitás önmegjelenítési eszközei, egyáltalán, hogy
bemutatják
csoportidentitásukat,
a megkérdezettekből pozitív viszonyulást vált ki. Ugyanakkor elsődleges identitásuknak a magyart mint
nemzeti identitást tartják identitásképzőnek, amelyhez képest van még
egy másik lokális-etnikai identitásuk
(1. alany).
Minthogy minden városrésznek
megvan a maga helyi hagyománya,
klubjai, rendezvényei (2., 10. alany),
csak felsorolásszerűen tudjuk megnézni, hogy interjúalanyaink mit
emeltek ki az egyes területek hagyományaiból:
Sáriban Rétes-ház, helytörténeti múzeum, disznóvágás, vásárok, Rétes
utca rendezvényei augusztus 20-án,
(4. alany); a 17. alany arról beszélt,
hogy „a szlovák közösség előtte jár
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mindenki másnak”, jellemzi őket az
„anyagi gyarapodás, szorgalom, munkaetika, házaikra, körzeteikre nagy
gondot fordítanak, szoros közösség,
etnikai együvé tartozás”. Fontos gasztronómiai hagyománynak említi a Sári
rétest, (receptet is hallunk hozzá), túros krumplit, lapcsánkát vagy tócsnit,
amelyre a matutkát is mondják, a 6.
alany sári szokásnak hozza a Kiszebaba égetést, a szüreti bálokat, betlehemezést, májusfaállítást, a húsvéti
hagyományokat, a locsolkodást. A 8.
alany a Sári hagyományőrző Rozmaring csoportról mesél, akik énekelnek, járnak külföldre, versenyekre,
felvonulásokra, a 9. alany is a Sári
hagyományokat, a nyelvet, szokásokat jellemzi. A 4. alany úgy látja, hogy
„más városrészekben nem ennyire következetesen vannak jelen”, egy másik
alany ezt így fogalmazza meg „nehéz
megmozdítani az embereket Dabason,
közösségi fórumok inkább Gyónon és
Sáriban vannak” (13. alany), ahogy a
17. alany sem látja, hogy milyen más
közösségek lennének a sáribelieken
kívül, a 16. alany is erősebbnek tartja
a sáribelit. A dabasi identitást szintén gyengébbnek minősíti az egyik
megkérdezett, de ő a területi identitás nemzeti jellegét hiányolja: „De itt
Dabason, hát itt is van, de itt nagyon
gyenge. Úgyhogy én ezeket hiányolom,
a magyarságunkat. Ebbe nagyon kéne
segíteni a dabasiaknak”.
A szlovákok a gyóni részben már „elmagyarosodtak”, és „csak neveik őrzi
a szlovák hátteret”, halljuk az egyik
interjúból, de erős közösséggel ta-
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lálkozhatunk (4. alany). Általában
jellemzőbb, hogy Gyónnal kapcsolatban kevesebb oda köthető programról, hagyományról tudnak, és csupán
egy megkérdezett mesélt gyóni hagyományőrző kezdeményezésről (6.
alany): „régi, autentikus parasztházat
helyrehoztak, és ott van is egy néprajzi gyűjtemény”, „jeles ünnepek”-en –
például András napon, Márton napon
- tartanak ott rendezvényeket.
Általában Dabasról – melyben minden
városrész benne van – azt halljuk, hogy
számos egyesület, közösség rendezi meg
a programjait. Jelen vannak a kisebbségek önkormányzatai; egyházi felekezetek, nyugdíjas közösségek, sportklubok,
szervezetek nagyon gazdag tárháza
működik Dabason, és nagyon fontos a
számukra a közösségépítés (10. alany).
De mesélnek egyéb hagyományokról is, például megtudjuk a 3. alanytól,
hogy van egy helyi érdekesség, miszerint minden újszülöttnek ültetnek egy
fát, ezzel is a helyi kötődést próbálják
szimbolikusan erősíteni az ottlakókban
(10. alany is erről beszél), vagy a május
1-jei ünnepségről is szó esik, amely már
hagyományként él a közösség életében:
minden család kimegy a csatornapartra, főznek, beszélgetnek. Történeteket hallunk a 48-as hagyománykörről,
a Honvédtüzér Egyesületről, a Tüzér
hagyományőrző alapítványról. Hangsúlyozzák a számtalan fesztivált, ilyen
például a Dabasi Napok keretében
megrendezésre kerülő Dobos Fesztivál
(14., 16. alany), a Búcsút, Dabasi Vásárt, Rádió Dabas születésnapját, mely
egy „össznépi mulatság, fellépőkkel,

vetélkedővel, szórakozás” minden korcsoportnak. Külön érdekessége a 2m
x 2m-es torta, melyet mindenki megkóstolhat. (7. alany) Többen hivatkoztak
a tájfutásra, futónapos és kerékpáros
rendezvényekre, a Lokálpatrióta egyesületre, Szente Krisztina tájházára és
kézműves műhelyére, kórusra, az Áldos
egyesületre, mint ősmagyar, honfoglaló ételekkel, eszközökkel foglalkozókra,
nyugdíjas klubokra, színjátszókra.
Az elbeszélésekből tehát arra lehet következtetni, hogy roppant sok
program, fesztivál, kulturális, sport és
hagyományőrző esemény van a város
életében, de azt is ki lehetett hallani,
hogy a civil szervezetek, akik inkább
társadalmi, politikai aktivitásra szólítanák fel az embereket, jelenléte jóval
gyengébb, és kevésbé ismerik a tevékenységüket. (15., 17. alany)
Láttuk, hogy a szlovák identitás önmegjelenítése és elismerése igen erős,
nézzük meg, hogy egyéb kisebbségek
hogyan tudnak élni az önprezentálás
eszközeivel, illetve milyen más identitások tudnak megjelenni a városi
térben. A cigányon kívül létezik ruszin
kisebbség, de nem esik szó róluk az
interjúkban, egy interjúalany tud róla,
hogy vannak, de nem tudja felidézni,
hogy kikről van szó. (16. alany) A zsidó identitás mint múltbeli identitás
két interjúalanynál fordult elő (4., 10.
alany), egy interjúalany pedig antagonisztikus identitásmintát érvényesített, érezhető volt, hogy számára ez az
identitás problematizálódik (2. alany)
A város online felületéről, és az interjúkból is tudjuk, hogy létezik cigány
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kisebbségi önkormányzat, és rendeznek rendezvényeket (7.alany), de
ahogy fogalmaz a 4. alany, a cigányság
helyzete, elismertsége, presztízse hasonló, mint az ország egyéb régióiban:
„Anyagilag, gazdaságilag a cigány családok helyzete borzasztó”, szemétszállítónál dolgoznak, becsülettel végzik a
munkájukat, nem undorodnak ettől,
oda szorulnak lehetőségek híján, vagy
építőiparban, segédmunkásként.” A
cigányság megítélése kettős: megjelennek a negatív, előítéletes hangok,
de megjelenik a felkarolás, segítségnyújtás, közös problémamegoldásra
való készség is, kerekasztal-beszélgetések, közvetlen cselekvési szándék
formájában (3., 4. alany). Többen viszont úgy nyilatkoztak, hogy problémájuk nincsen, és kiemelték a cigány
közösségek összetartó jellegét. (5., 9.,
10. alany)
Helyi látványosságok, ismert
dabasiak; mi vonzhatja a turistákat?
A város identitásának, imázsának
meghatározó forrását képviselik a
történelmi, építészeti emlékek, de a
modern építkezésre is épülhet a város
arculata. Lényeges, hogy az épített
környezet a település lakói számára
mennyire nyújt azonosulási lehetőséget, mennyiben köti a terület sajátosságához, és mennyire büszke rá, érzi
úgy, hogy mások számára is be kell
azokat mutatnia.
A dabasi híres helyek és jeles emberek kérdése többek számára nem
bírt jelentéssel, de voltak, akik több
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látnivalót, történelmi emléket, kulturális értéket tudtak felsorolni. A 15.
alany is arról számolt be, hogy Gyóni
Gézán kívül híres dabasit nem nagyon
tud (ahogy a 2., 3. alany sem nagyon
ismer jeles dabasiakat). Látnivaló
terén a kúriákat, a hét templomot
említette, és hozzátette, Dabas: „átlagos település, kevés látványossággal.” Akárcsak a 17. alany, aki a következőket meséli: „Hát, a turistákat
azt nagyon nehéz, ezen már sokszor
elgondolkodtam, nekünk nincs olyan
szép folyónk, nincsenek hegyeink, tudod, hogyha elmész valahová, látod,
mi az, amiért én elmegyek. Úgy igazából ezen a környéken nincs, de nem
csak nálunk, a szomszédos falvakba is
ugyanez a problémájuk, hogy ez egy sík
terület, itt nincs… itt nincs… templomaink vannak, azon kívül … igazából…
próbáljuk… tényleg mindent megtesz
a mostani polgármester is, hogy meg
hát, ezt a zarándok utat kiépítik, ezzel is próbálják, hogy talán ismertebb
legyen Dabas. De olyan igazából nem
sok mindenünk van.” „Amiért úgy eljönnének az, hogy esetleg barátságosak az emberek, ezzel nincs gond, de
az kevés ahhoz, hogy ide valaki jöjjön.”
A 2. alany úgy fogalmazott, hogy „turizmus itt nincs”.
Aki a helytörténetben járatosabb,
az tért ki fontos helyként a gyóni,
dabasi templomokra (15., 16. alany) ,
a kúriákra (pl. Halász Móricz kúria), a
Dinnyés-házra (3., 5., 13., 15., 16.
alany); a turjánosra, a szarvasbangóra,
a Halász család tagjaira (4., 5. 10.
alany).
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A sári rétesház természetesen sári
lakosnak elsődleges lesz: „Igen, de
mindenkinek más a látványosság. Nekem például látványosság a tájházunk,
a Rétes Utcánk, a Nagyteleki úton a
Mária kápolna,vagy Bugyiról ahogy
jövünk be Sárira a Romtemplom. Tehát nekem ez is látványosság. Ha nem
is az, de valamiért nekem ez fontos.
Nyilván egy kívülálló lehet, hogy mást
mondana. Én a magam szemszögéből
nézem. Nekem látványosság egy-egy
régi ház is. Régi parasztház, régi gyűrűs-kút.” (9. alany)
A kirándulóhelyek is vonzó lehetőségként merülnek fel több beszámolóban:
„Ami vonzó Dabasban, amellett,
hogy pest fél óra alatt elérhető, mégis
minden olyan előny megvan, ami egy
vidéki településnek megvan. Tehát zöld
területek, viszonylag tiszta levegő, kilátó, lehet élni bármilyen tanyán akár
nomád körülmények között, de utána
5 perc múlva bent lehet és akármit el
lehet érni” (6. alany, de a 13. is hasonlókról beszél)
Megemlítődik mint helyi jellegzetesség a kisvonat, turista vonat (14.
alany); valamint műemlékként a zsidó
és keresztény temető (16. alany).
A lokális identitás egyéb összetevői
Vallásosság: a megkérdezettek közül
10-en tértek ki a vallási dimenzióra.
Általában azzal kapcsolatban merült
fel ez a témakör, hogy az egyes területekre mennyire jellemző az egyházi
közösség, és a vallásnak milyen kö-

zösségszervező szerepe van. (1., 5.,9.,
12., 15., 16., 17.) De többek számoltak
be arról, hogy személyes identitásuk
részét nem képezi a vallás (13., 14.,
15., 17.). A legtöbben Sári katolikus
valláshoz való kötődését emelték ki,
melynek elsősorban közösségépítő
szerepe van: a keresztszülőséggel rokoni viszonyba kerülnek egymással a
családok, mely a közösség társadalmi kohézióját hivatott előidézni (17.
alany). Egy megkérdezett beszélt úgy
a református vallásról, hogy a magyar
nemzeti identitással kapcsolta öszsze, amelynek az erősségét hiányolja
Dabasból (2. alany).
Területi identitás összekapcsoltsága a
nemzetivel:
a nemzeti identitás a lokális identitáshoz kötötten legtöbbször akkor
jelent meg az interjúkban, amikor
valamilyen nemzeti ünnephez kapcsolódó eseményt, lokális rendezvényt szerettek volna kiemelni. A
március 15-i ünnepet említették első
helyen (3., 4., 5., 16. alany): de érződött, hogy van személyes kötődésük
hozzá, fontosnak tartják, és a Kossuth-kultuszhoz való kapcsolódást
is kidomborították. Ezen kívül szóba került augusztus 20, október 23,
melyet szintén tudtak városrészhez
kötni: augusztus 20-a a Sáriaknak
fontos, mert a búcsúval van összekapcsolva, Gyónon az október 23-ai
eseményekre való megemlékezést
rendezik, mert ott három áldozatra
is emlékeznek. Dabason pedig a má163
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jus 1-jei ünnepség jelenik meg mint
közösségteremtő hagyomány. Két
megkérdezettnél volt hangsúlyos a
nemzeti attitűd abban az értelemben is, hogy erősebben jelentkezett
a területhez kapcsoltságban (2., 5.
alany), „én igazi magyar vagyok. Én
talpig magyarnak érzem magam, gyerekkorom óta. És ragaszkodom ehhez.
De most nem tudom, hogy hol vannak
a magyarok”. (2. alany), de volt olyan
alany is, aki utalt arra, hogy Dabasra
sokszor „jellemző az ésszerűtlenség
és a nemzetieskedés. Szerinte nem
attól magyar valaki, hogy a jelképeket
használja, vagy előveszi a régi dolgokat.” (14. alany) Megfigyelhető, hogy
még annak is egy asszociatív hozzárendelés mennyire tudja a nemzeti
identitását erősíti, aki arról beszél,
hogy nem kötődik annyira a nemzetihez, és a közösségi normarendszert
érti alatta. (1. alany)
Területi identitáshoz kapcsolt
regionalitás:
Észrevehető, hogy a régióhoz való kötődés többeknél kezd kialakulni, főként
munkájuk, kapcsolati hálójuk köti őket
Dabason túlra. (14. alany, 15. alany,
16. alany) Az interjúkban többször
előfordult a régió kontex tualizálása
eseményekhez,
rendez vényekhez
való kapcsoltságon keresztül. (1., 16.
alany) Illetve volt egy megkérdezett,
aki a helyi média regionális jellegét
hangsúlyozta, nem csupán Dabas, de
a régió híreiről is onnan tájékozódik.
(16. alany)
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Helyi
foglalkozások:
A tipikusan dabasi foglalkozások,
sajátos jelleggel rendelkező vállalkozások közül néhányat említettek a
megkérdezettek. Általában arról beszéltek, hogy főként mezőgazdasággal foglalkoznak a térségben (10, 15,
17. alany), az ipar szegényes, és az
értelmiségi sem helyi, hanem betelepült (15. alany), de volt olyan is, aki
éppen a falusi gazdálkodást, a helyi
termékeket hiányolta (2. alany). Egy
másik alany viszont utalt a mézkészítésre, és arra, hogy a saját piacon sok
helyi termelő árulja a portékáját. (16.
alany)
A helyi vállalkozások közül a tehenészetet kellene kiemelni (10., 15.
alany), elhangzott a Dabas, a tejváros szlogen is az egyik elbeszélésben
(10. alany, 16. alany), de súlyt helyeztek a nyomdára, az ipari parkra
(10. alany), valamint a kézművességre (falvédőkészítés, népviseleti
ruhák készítése, zsebkendő hímzés)
, illetve a kézműves csokoládé készítésére is (9. alany). Volt egy megkérdezett, aki régi mesterségek közül
a kovácsmesterségre utalt, a gyóni
kovácsműhelyre, amely hagyományos eszközökkel patkolja a lovakat.
(16. alany) Természetesen a sári napokhoz köthető események, rendezvények felidézése után a sári rétes
mint helyi specialitás szintén előkerült a beszélgetésekben. (például 16.
alany)
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A fiatalok elvándorlási hajlandóságával
kapcsolatban is árnyaltabb képet kaptunk. Csupán egy valaki mondta, hogy
sokan elvándorolnak, de nem csupán
Dabasról, hanem az országból is. Mások inkább arról beszéltek, hogy sem
ők maguk nem mennének el, sem a
fiatalok általában nem szeretnének
elvándorolni, sőt inkább minimális
bevándorlás jellemző (10.,17. alany)
a területre. Van némi munkavállalási
lehetőség is, és minthogy Budapest
kínál munkát a fiatalok számára, ezért
az agglomeráció megtudja őrizni vonzó karakterét. (16. alany)

rika, mint a nagyszüleinek fontos munkavállalási terület, a 16. alany külföldi
vendégeknek – főként skandinávoknak
– szervez Dabason programokat, a 17.
is Brüsszelt, és a régi Jugoszláviát hozza fel példának.
Szórakozási lehetőségek
A szórakozási lehetőségekről alapvetően azt nyilatkozzák, hogy a fiatalok
vagy Budapesten találják meg a számításaikat, vagy olyan helyeken tudnak kikapcsolódni, mint a lövészpálya,
a Lazitó-Liget, Motel, Labor, a dabasi
strand és strandbál, vagy egyéb kulturális és sportprogramokon.

Globális tendenciák – területi identitások
A növekvő globális hatásokat nem lehet
figyelmen kívül hagyni, viszont teljesen
önálló kategóriaként is nehéz értelmezni, mert egyéb osztálynál is előjönnek a
globális és globlokál területi összekapcsoltság jellemzői. Itt csak néhány példát
szeretnék arra felhozni, hogy nagyon is
jelen van a mindennapi gondolkodásban
más országok kultúrájával, gazdaságával, társadalmával való összefonódás, akár úgy, hogy Dabast látogatják
meg, akár úgy, hogy a megkérdezett
járja ezeket az országokat. Az 1. alany
számára munkája vonatkozásában merülnek fel a különböző országok, elbeszélése során is európai összehasonlításokat végez, de a transznacionális
vállalatok számára nem kedvezőek. A 4.
alany amerikai kötődésről beszél, az 5.
alany Ausztriát, Szlovákiát említi, a 15.
alany elbeszélésében is előfordul Ame-

A helyi média szerepe,
megítélése
Valahogy szinte mindenki reflektált
a helyi média szerepére, fontosságára, előnyeire, hátrányaira. A Dabasi
Újság, Dabas TV, Rádió Dabas mint
önkormányzat által támogatott médiumokról szóltak a megkérdezettek. Közülük többen kiemelték, hogy
mennyire informatív, ezek által tudja meg, hogy mi történik Dabason,
azaz meg vannak vele elégedve (2.,
5., 6., 9., 10., 17 alany). És körülbelül ugyannyian voltak azok is, akik a
tájékoztatás egyoldalúságára, a cenzúra jelenlétére hívták fel a figyelmet (3., 4. 11.,14., 15., 16. alany).
És meg kell említenünk, hogy voltak
olyanok is, akik fontosnak tartották
kiemelni, hogy korábban létezett egy
másik, alternatív fórum is, a Patri165
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óta: „Volt egy Patrióta, ellenzéki újság, választásokkal is megpróbálták
a közösségüket helyzetbe hozni, nem
sikerült. Most meg talán csendben
működnek, de nincs újságjuk.” (4.
alany) Regionálisként megemlítik a
Mag tévét, (16, alany), és eljut még
az emberekhez egy Regélő című lap,
a 2. alany így számol be róla: „nem
tudom, sejtem, hogy ki gyártja. Mindenesetre magyar ember. Mindegy
hogy melyik párthoz tartozik, mert
meg kell rendelni. Havonta van, de
amiket leír, gyerekkoromat végig
visszakíséri, hogy volt, mint volt nagyon nagy igazságot. Engem most
nagyon feldob az az újság. Érdekel.
Hogy így volt régen.”
Fontosság, fejlettség-fejletlenség,
elégedettség-elégedetlenség kérdései
A legtöbben kiemelték az utóbbi évtizedben lezajlott beruházások, látványos
fejlesztések, infrastruktúra hasznát,
a megújulást, változásokat, amelyek
bekerültek a városlakók tudatába (4.
alany). A falusias jellegből ezek formálták át a település urbánus jellegét. (6.
alany) Volt, aki hozzátette: ez a városvezetés érdeme. (2., 5. alany); és voltak
olyan hangok is, melyek a fejlesztéseknek nem csak a pozitív oldalát emelték
ki. A piaccsarnok, bevásárlóközpontok
megépülése javítja az életminőséget,
de az egyik multinacionális cég úgy
építkezett, hogy nem vette figyelembe,
hogy kulturális értékre épít (2. alany).
A 3. alany a központ tér mesterséges
jellegét hangsúlyozza, 11. alany is az
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előnyök mellett felhívja a figyelmet
arra, hogy a városlakók mentalitása a
beruházásokkal együtt nem változott
olyan sokat: „nagyon sokat fejlesztenek
most az utóbbi időben Dabason. Tehát
a park át lett alakítva. Nagyon szép
lett szerintem így a környék. Viszont
van egy-két dolog ami nem teljesen,
hogyis mondjam, tehát megcsinálták
ezt a park részt, úgy alakították ki, hogy
eleve lehetőséget adnak arra, hogy az
emberek bele menjenek fürödni”. A 16.
alany pedig utal arra, hogy egyes részek felújítása, modernizálása egyéb
részek leszakadásához vezethet: „Mindenképp fejlődött, főleg, ha a központi
részét említjük, vagy a városközpontot,
tehát ott vannak látványos változások.
Amik ott épültek, épületek átalakultak
megújultak. Viszont azon kívüli részeken még úgy látom, hogy úgy épültek
járdák, tehát meg amik így újak, de hát
azért lehetne kiemelni egy-két részt,
mert elég hosszú, hosszan terül el a
település, ami olyan kis központok lennének.”
Előnyök / hátrányok, milyen irány
változtatására lenne szükség
Többen kiemelik, hogy a terület egyfelől természeti, tájvédelmi, falusias jelleggel rendelkezik, ugyanakkor
Budapesthez való közelsége pozitív,
amely tömegközlekedéssel könnyen
elérhető (többek között a 16. alany).
Láttuk, hogy a fejlesztéseket általában üdvözölték, de voltak kétkedések is: a 6. alany megemlíti, hogy a
fejlesztések jók, de nem biztos, hogy
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a forrásokat arra használják fel minden esetben, amire szükséges lenne.
Viszont arra is utal, hogy ha valamit a
közösség nem akart, hogy megépüljön, társadalmi aktivitással meg lehetett akadályozni a megvalósulását.
A Piaccsarnokot (2. alany), Sportcsarnokot, a Városháza előtti tér felújítását, a megújult a városközpontot
(12., 14. alany), a Kapisztrán-Hunyadi
tornyot, mint látványosságot emelték
ki pozitívumként (10. alany) (láttuk
ugyanakkor, hogy ehhez az épülethez
más nem feltétlenül kötődik annyira
(3. alany)).
Hiányként merült fel az ott élők
tudatossága (5., 10. alany), egy lakó
a dabasiak magyar identitásának a
gyengeségét kifogásolja (2. alany), a
térbeli alakzatok közül a városközpont
hiányát említi valaki (3. alany), emiatt nem jó a város helyi közlekedése,
a szórakozóhelyek kulturálatlanságát
(11. alany), a mozit többen megemlítették mint olyan kulturális intézményt, melyre szükség lenne a városban (többek között 14., 16. alany).
Összegzés
Az etnográfiai (mély)interjúk tanulságai a következők voltak:
Dabas identitásának fontos eleme a
heterogenitás, a többféle városrészből
való összetett jelleg, mely megnyilvánul az ott élők tudatában, egymásról
alkotott véleményformálásukban is. A
város több egykori településéhez önálló identitást rendelnek az ott lakók. Az

elkülönülés fizikai, térbeli formájához
tartozik, hogy az egyes településrészek
önálló intézményekkel rendelkeznek,
saját központi tereik, rendezvényeik, programjaik vannak. Főként Sárira
jellemző egy erős csoporttudat, melyhez hozzájárul a zárt közösség képe, a
hagyományok, közös mítoszok, képek,
fantáziák működtetése. Láttuk, hogy a
múltban erős konfliktusok szegélyezték a területek határvédelmét, mára
nyitottabb, harmonikusabb együttélés
megvalósulásáról beszélnek az ott élők.
Az együttélést segítik azok a rendezvények, programok, melyek a településrészek szimbolikus összekapcsolásában vállalnak szerepet (ilyen például az
Úrnapi körmenet, május elsejei közös
majális, a különböző területekhez kapcsolt nemzeti ünnepek megünneplése,
stb.). Az egyes településrészekről az
elbeszélések mentén olyan lokalitáshoz
kapcsolt sztereotípiák olvashatók ki,
miszerint Sári hagyományőrző, szlovák
identitással rendelkező, Gyón inkább
összetartó, de falusias, Dabas pedig
urbánus, nyitott, befogadó lenne.
Dabast (mint közigazgatási értelemben egységes várost) élhető, szerethető kisvárosnak tartják, melynek
egyik pozitívuma a főváros közelsége,
de ugyanakkor természeti adottságai,
falusias jellege is megőrződött (szorosabb emberi kapcsolatok, kapcsolati
háló megléte). Szinte minden interjúalany kiemeli, hogy Dabason számos
egyesület, közösség rendezi meg a
programjait. Jelen vannak a kisebbségek önkormányzatai, egyházi felekezetek, nyugdíjas közösségek, sport167

klubok, szervezetek tevékenykednek,
viszont a civil kezdeményezések, az
aktivitás társadalmi és politikai értelemben nem jelenik meg a város nyilvános terében (vagy kevéssé, illetve a
múltban tudott megjelenni.)
Szakirodalmi
összefoglalónkban
fontos szerep jutott a globális tendenciák, nemzeti identitás és lokalitás
viszony átgondolásának. Emlékeztetőül jegyezzük meg, hogy a transznacionális dimenzió egyik sajátossága, hogy megjelenik egy nemzetek
feletti politikai, gazdasági integráció
(pl. az Európai Unió jelenléte is ilyen),
amelynek követeztében a regionális és
lokális identitások megerősítése is érvényesül. Azokban az államokban tud
sikeresen működni a transznacionális
modell, ahol a nemzeti identitáselemek nem a kirekesztés, intolerancia,
etnocentrizmus elemeiből táplálkoznak, hanem ahol éppen ellenkezőleg
a befogadás, tolerancia, politikai lojalitás jelenik meg identitásépítő elemként. Az egyén és csoport helyhez való
kötődése is bővül újabb elemekkel, hiszen a globalizációs folyamatok, információáramlás, kulturális hatások már
nem állnak meg az országok határainál. A lokális szintek felerősödnek, de
a lokálisnak nem szabad egy bezárkózó, exkluzív stratégiát követnie.
Visszatérve az interjúkhoz, a megkérdezettek elbeszéléseiből kirajzolódik, hogy az ott élők szeretnek
Dabason élni, van helyidentitásuk, és
a város is rendelkezik az ott élők tudatában egyfajta pozitív imázzsal. Ez
a pozitív imázs megnyilvánul abban is,

hogy többen lokálpatriótaként definiálták magukat. A pozitív imázs velejárója a társadalmi kohézió, itt nagyon
messzemenő következtetéseket nem
tudunk levonni, de az látszódik, hogy
azokban a terekben erősebb az összetartozás-érzés, ahol ez az imázs
feltöltődött pozitív tartalommal (helyi hagyományok, kollektív értékek,
büszkeség, kötődés.) A szakirodalom
alapján elmondható, hogy sokaknál
megjelenik a tudatos és artikulált értelemben vett lokális identitás. Egyfelől a helyre vonatkoztatott hovatartozás-érzés erősebb, a megkérdezettek
többsége nem szeretne elvándorolni
onnan. Többeknél tapasztalható volt,
hogy formálódik egy jellegzetes, kulturális, helyi sajátosságokból alakuló
azonosságtudat, melyből az adott területen élő közösség kollektív értékei
képződnek meg. A gyakorolt lokalitás,
azaz az autonomiáért való küzdelem
– ha szabad leegyszerűsíteni - a Sári
lokális identitásban bizony megfogalmazódni látszik.
Természetesen voltak olyanok is,
akiknek alacsonyabb a helyhez való
kötődésük, de ezek az alanyok is a
társadalmi kapcsolatok fontosságát,
jelenlétét kiemelték mint megtartó, és
ott tartó erőt. Viszont a város identitásának vannak olyan komponensei,
melyek kevésbé épültek be még azoknak a lakóknak a lokális identitásába
sem, akik erős azonosságtudattal rendelkeznek: ez a dabasi híres helyek és
jeles emberek kérdése, mely többek
számára nem hordozott különösebb
jelentést. Kevesebb történelmi attrak-
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cióról, idegenforgalmi látványosságról
tudnak a városlakók, mint amellyel
rendelkeznek; ebben az esetben is elmondható, hogy nagyobb a városvagyon, mint amelyet a város imázsa
aztán meg tud mutatni, abból fel tud
használni. A meglévő történelmi forrásokkal való megfelelő bánás – egy
globlokál, vagy glokalitás irányába kiterjesztett területi identitással való

egyeztetés értelmében, és újraértett,
nem a kultúrnacionalizmuson nyugvó
nemzeti identitással való viszony mentén – akár az építészeti örökség, akár
a helyi hagyományok tekintetében nézzük, mindenképpen növelné a márkateremtés esélyeit.
A fotókat készítette: dr. Ács Ferenc, Molnár László, Molnár Szilvia (Fikció Fényképmûhely), a foto
bese biztosította vagy saját készítésûek.
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Kvantitatív és kvalitatív kutatásunk
Dabas város imázsformálódásának és
a városlakók önazonosságának vizsgálata felé próbált lépéseket tenni. A
globális információs társadalom gazdasági körülményei arra engednek következtetni, hogy a versenyképesség
kialakításához a lokalitás megerősítése
szükséges. Bevezetőnkben azt mondtuk, hogy a régiók, települések területi- és városmarketinget dolgoznak ki
ahhoz, hogy innovációs potenciáljukat
növeljék, és hogy a versenyben eredményeket érjenek el. Kutatási kérdésünk arra vonatkozott, hogy milyen
összetevői vannak a helyi identitástudatnak, az milyen erősségű, és hogyan
vesz részt a versenyképesség növelésében, mert feltételeztük, hogy egy
oda-vissza hatásról van szó, egy erős
lokális identitás ösztönzi a versenyképességet, és egy innovatív terület szintén növeli a lokális identitás erősségét,
az összetartozásérzést, a társadalmi
kohéziót.
Bevezető elméleti összefoglalásokat
tartalmazó tanulmányainkban először
az identitás társadalmi dimenziójával,
a csoportképzés stratégiáival, a terüle-

ti identitás különböző dimenzióival foglalkoztunk – a lokalitás, regionalitás,
nemzeti identitás és globális tendenciák
vonatkozásában, majd a városkutatás
irányait megmutatva azt néztük meg,
hogy a városlakók és a város identitása
milyen releváns teóriák mentén értelmezhetők.
Identitáskutatásunk a területi identitásnak egyfelől a lokálistól a globálisig
terjedő szintjeit, másfelől a városi identitás elemeit vizsgálta: a két kérdőív,
az interjú, a város arculatának elemzése más-más oldalról figyelte ezeket
a kérdéseket. A két kérdőíves kutatás
két szempontra kérdezett rá. Az első
kérdőíves vizsgálat arra irányult, hogy
megtudjuk, a Dabason élők területi identitásában milyen súllyal esnek
a latba az európai, nemzeti és lokális
elemek, illetve ezek milyen minőséget
képviselnek. A második kérdőív már az
interjúkban is feltett kérdésekhez kapcsolódott: beszélhetünk-e csoporttá
szerveződött közösségről, melynek közösen konstruált képzetei, csoportnormái vannak, rendelkezik-e a közösség
regionális öntudattal, a lokális identitás milyen elemekből táplálkozik, mi171
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lyen nemzeti identitásminta rajzolódik
ki a lokális identitáshoz kapcsolódóan,
az egyes városrészekhez milyen reprezentációk, identitások kapcsolhatók. A
város imázsvizsgalátát elindító részben
elsősorban a városmarketing és a vizuális kommunikáció hasznosnak bizonyuló elemeiből kialakított módszerrel
próbáltuk megvizsgálni a város vizuális
arculatát, milyen képet közvetít magáról a város, milyen csoportidentitások,
hol és hogyan jelennek meg a város
terében, majd az interjúkat értékelő
részben visszautalva a második kérdőívünkhöz értelmezői perspektívából
próbáltuk finomítani az empirikus alapokon nyugvó elemzés kiértékelését.
Minthogy a város imázsának megformálására, a városmárka megképzésére vonatkozó városmarketinget a
település vezetősége tudja kialakítani,
egy résztvevő megfigyelés és vizuális arculat elemzés (melyet a hagyományostól eltérően kiegészítettük az
identitáselemek vizsgálatával) azt tudta értelmezni, hogy milyen jelentést
próbál megkonstruálni és közvetíteni
magáról a város (ideális identitás), és
ahhoz, hogy a városlakók identitása
milyen területi elemkből tevődik öszsze (tényleges identitás) egy második
kérdőívet és mély (etnográfiai) interjút
alkalmaztunk.
Globális és lokális identitások elméleti diszkusszióját összefoglaló tanulmányunkban megpróbáltuk bemutatni,
hogy az identitást társadalmi képződményként és nem adottságként definiáló elméletek a globális információs
társadalom bármely területhez kötődő
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identitásait nem tudja kategorikus, előre kidolgozott identitásminták mentén
elgondolni, hanem csak mozgásban,
alakulásban levőként. Az alakulásban
levő identitások színhelye pedig az a
társadalmi tér, amelyben a különböző társadalmi csoportok saját céljaik,
identitásaik megmutatása érdekében,
a társadalmi jelenségek jelentései fölötti ellenőrzésért szállnak síkra, és
szüntelen egyeztetéseket folytatnak
versengő kulturális praxisok, reprezentációs módok működtetése révén. A
klasszikus nemzetállam utáni transznacionális modell kétféle szempontot
érvényesít egyszerre: egy nemzetek
feletti politikai, gazdasági integrációt,
és a regionális és lokális identitások
megerősítését. A globális folyamatok
kellemetlenségeit a lokalitás enyhíteni
tudja azzal, hogy a közösségek, helyi
kapcsolatok megerősítésével az otthonosság, biztonság érzése érvényesül.
De a transznacionális modell akkor tud
érvényt szerezni magának, ha a területi identitások újraértelmeződnek, és
a lokális a globális kultúrából is beolvaszt komponenseket, valamint a nemzeti identitásstratégia is a befogadás,
tolerancia, politikai lojalitás elemeiből
építkezik. Ezért volt fontos számunkra,
hogy megnézzük, vajon a lokális szint
felerősödése milyen identitásstratégiát
követ.
Az első kérdőív eredményeit öszszefoglalva elmondható, hogy Dabason
a legfontosabb identifikációs forma
a nemzettel való azonosulás, amely
nagyban meghatározza a dabasiak
lokális identifikációhoz való viszonyát
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is. Gyakorlatilag a két identitástípus
elválaszthatatlanul összenő, kialakítva ezzel az erőteljes patrióta jelleget,
amely a helyiek 40%-ára, mint kizárólagos identitástípus jellemző. Ennek az
erőteljes patriotizmusnak azonban az
egyik, ha nem a legfontosabb eleme, a
lokális büszkeségérzés, Dabas szeretete, a városhoz való kötődés, ragaszkodás. Ez a büszkeség maga mögé utasítja a magyar és európai büszkeség-érzést, megadva ezzel a dabasi identitás
valós alaphangját. Kiemelendő, hogy a
Dabas központban, Dabas-Felsőn és
Dabas-Sárin élők közel fele kizárólag
patrióta identitással rendelkezik, csakúgy, mint a diplomások, vagy a 60 év
felettiek közel 50%-a.
Nem érdektelen azonban, hogy a
város iránti kitüntetett érzelem – vélhetően a település méretéből, falusias
jellegéből, mezőgazdasági környezetéből fakadó gazdasági, munkaerő-piaci
gondok miatt – némi frusztrációval
terhes. Különösen a fiatalabb, aktív
korcsoportok körében Dabas, mint lakóhely preferenciája, az esetleges elköltözés felvetése nem elhanyagolható
mértékű, az „újabb generációk”, a férfiak és a nagyobb városokban diplomát
és tapasztalatokat szerzett lakosok
patriotizmusa jóval gyengébb: minden
hetedik dabasi gyakorlatilag alig mutat
valamilyen vizsgált önazonossághoz
kapcsolható attitűdöt.
Kizárólagos sovinisztikus attitűd a
helyiek csupán egyötödére jellemző,
patriotizmussal kombinálódó exkluzivitás pedig egynegyedükre. Ennél radikálisabb attitűdökkel, erőteljesebb ki-

rekesztésre irányuló attitűdkészlettel,
ha tetszik, egyfajta kulturális-etnikai
felsőbbrendűséggel találkozhatunk az
iskolázatlanabb rétegek körében, valamint a Szőlőkön lakók és a gyóniak között, habár e településrészek vonatkozásában az alacsony esetszámok miatt
túlságosan messzemenő következtetéseket e kutatásból nem vonnánk le.
Azonban ez nem jelenti azt, hogy radikális attitűdökkel ne találkoznánk a
képzettebbek körében: a diplomások
40%-a kifejezetten kirekesztő attitűdöket mutat. Ennél erőteljesebb radikalizmussal találkozhatunk az egyes
korcsoportok vizsgálata során: a 60 év
felettiek és az aktív korúak közel felére,
illetve a 20 év alattiak több mint felére
jellemző egyfajta sovinisztikus beállítódás.
Különösen figyelemreméltó kép
rajzolódik ki a szlovák identitással is
rendelkező sáriak vonatkozásában: a
magyar és európai patriotizmus e településrészen a legerősebb ráadásul
úgy, hogy több mint kétharmadukra
nem jellemző egyik kirekesztő indulatokat tartalmazó attitűdkészlet sem.
Úgy tűnik, hogy a sáriak többsége – a
nacionalizmus, vagy a lokalizmus szélsőségesebb formáitól megszabadulva - sikerrel alkalmazta az egyébként
erős szlovák hagyományok és öszszetartó közösség ötvözését egyfajta
nyitott, európai értelemben is patrióta
identitással, amely egy mindenképpen
példaértékű kettős identitás kialakulásához vezetett.
A dabasiak identitásában kiemelt
szerepet játszik a családi szocializáci173
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óra és a szülőföldre való hivatkozás,
valamivel kisebb mértékben a helyi erkölcsi normák felértékelése. Azonban
érdekes módon az említett identitásképző elemek nem rendeződnek egy
egységes önazonosság alá (összességében az említettek inkább az idősebb
generációk tradicionális szemléletét
tükrözik), a korábban említett területi integráció, illetve egyes generációk tagjainak beköltözése a Dabashoz,
mint szülőföldhöz való kapcsolódást
legalábbis megnehezíti. A fiatalok identifikációjában már erőteljes szerepet
kap az iskolázottság: ők nyilvánvalóan
jóval több képzett, nyitott, „világlátott”
embert szeretnének maguk körül látni,
saját és környezetük státuszát ezzel is
emelni.
A dabasiak közel fele erős és egységes közösségként tekint szűkebb környezetére (különösen a sáriban élők, a
legfiatalabb és az idősebb generációk
tagjai), mint olyan entitásra, ahol a
szomszédok segítenek egymásnak, az
emberek megbízhatók, az ismerősökkel,
barátokkal lehet és érdemes viszonylag
gyakran találkozni, és ahol fontos identitásképző eszköz a közösség életében
való aktív részvétel. E tekintetben a
dabasi közösség kifejezetten integrált,
egyáltalán nem anómikus, talán a fiatal, képzettebb felnőttek lógnak ki a
sorból, amelynek elsősorban a megélhetés minőségével kapcsolatos gondok
állhatnak a hátterében. Talán ezért is
él elsősorban az aktív korú képzettek
fejében az az elvándorlással kapcsolatos pozitív kép, miszerint a fiatalok
a számításukat a jelenlegi gazdasági,
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munkaerő-piaci viszonyok között inkább más, nagyobb, erősebb gazdasági
potenciállal rendelkező településeken,
országokban találhatják meg.
A szakirodalmak alapján kialakított
hipotézisünkre visszautalva elmondható, hogy egy térség, terület akkor
tud versenyképes lenni mind társadalmi, gazdasági, kulturális értelemben,
ha kialakít egy egységes, jól látható
identitást. A kérdőívhez hasonlóan
az interjúkból is kiderült, hogy az ott
élők szeretnek Dabason élni, szerethető városnak tartják, a lakóknak van
helyidentitása, többen lokálpatriótának
is nevezték magukat. A város számos
pozitív tulajdonsága mellett itt ismét
a szorosabb emocionális kapcsolatok,
kohézió meglétére szeretnék utalni, az
aktív közösségépítésre, a rendezvények, programok sokaságára. Az interjúkból az derült ki, hogy ott erősebb az
összetartozás-érzés, ahol a lokalitás
pozitív tartalmai meg tudnak jelenni a
nyilvános térben: megélik a helyi hagyományokat, szokásokat, rítusokat, és
közben a közösségnek kollektív értékei
is képződnek, és megjelenik a területre
való büszkeség és a hozzá való kötődés. Elmondtuk, hogy az interjúalanyok
narratíváiból a helyre vonatkoztatott
hovatartozás-érzés tudatos, artikulált és néhol gyakorolt lokalitás mintát
rajzol ki, még az alacsonyabb helyhez
való kötődésű egyéneknél is megjelent
kapcsolati háló erőssége, mely megtartó erőként működik az életükben.
Az interjúkból az is kiderült, hogy a városi identitás kevésbé homogén, a heterogenitás, sokféleség megélése job-
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ban beépül a városlakók tudatába. Az
egyes területeknek megvan a maguk
önálló identitása, itt természetesen a
zártabb, erős csoporttudattal, közösségi emlékezettel rendelkező szlovák
identitású Sárira gondolunk, és a központi Dabas vonatkozásában lehetett
egy kevésbé markáns identitást kiolvasni. Innen hiányozna a múltból feltámasztható, újrateremthető értelmiségi identitásminta, melyre még vissza
fogunk térni. De természetesen inkább
beszélhetünk városrészekhez kapcsolt
reprezentációkról és sztereotípiákról,
mintsem valós jellemzőkről, de mégis
az interjúkból összefoglalóan (és némiképp leegyszerűsítve) elmondhatjuk,
hogy Sári hagyományőrző, zárt identitású, mely a jelenben sokkal befogadóbb szlovák identitással rendelkezik,
Gyón összetartó, de falusias, Dabas
urbánus, nyitott, befogadó identitású
városrészként jelenik meg a városlakók
tudatában.
Tehát a saját identitás megformálásának központi eleme a területhez
tartozás, amely a társadalmi kohézió
erősségével, egy közösen elfogadott
területre vonatkoztatott vízió kialakításával is összefügg. De ahhoz, hogy
egy ilyen közös jövőkép alakuljon,
szükség van a tárgyalásokra, a társadalmi aktivitásra, olyan fórumok jelenlétére, ahol ezek a véleménycserék
megvalósulhatnak. Fontos lenne, hogy
a különböző hangok, eltérő vélemények
nyilvánosságot kapjanak, és minél több
lehetőség legyen az egyezetetésre,
hogy a közös identitás valóban együtt
formált, kiküzdött identitásként tudjon

megnyilvánulni. Ehhez az alternatív
tereket, fórumokat, médiát erősíteni
kellene, és minél több olyan rendezvényt, programot szervezni, ahol a
civil társadalmi aktivitás helyet kapna
a mindenkit érintő mindennapi élet kereteinek, és a lokális identitás területi
identitáselemeinek az alakításában,
például, hogy milyen legyen a viszony
a regionális, nemzeti, európai identitáshoz.
A város arculatának vizuális kommunikációs aspektusból való elemzése
során összegzésként elmondható, hogy
egy dinamikusan fejlődő várossal találkoztunk. Az utóbbi évtized beruházásai
során megújult városkép egyfelől egy
modern környezetet teremtett, de az
örökségtervezés is fontos eleme a városmarketingnek: a történelmi forrásokkal való bánás fontos identitásépítő, hiszen Dabas műemlékekben gazdag város. De többről lehetne szó, mint
az építészeti örökség ápolásáról. A 19.
századi kuriális építkezéshez kapcsolódó közösségi identitás felélesztése (értelmiségi életmód), vagy ébren tartása
erőteljesebb láthatóvá tételt igényelne. Ezt a megmutatkozást az ehhez
az identitáshoz kapcsolódó kulturális
rendezvények, események megszervezésével lehetne jobban kiaknázni. Ahogyan egyéb csoportidentitások meg
tudnak mutatkozni a társadalmi térben
(pl. a sári szlovák identitás), úgy a közösség számára az értelmiségi identitásformálás eszközei is rendelkezésére állnak. Láttuk tehát, hogy a lokális
identitások helyi hagyományaikat a
városrészek saját, központi terein meg
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tudják jeleníteni. A városlakók városi
identitásmintájába erősen beletartozik a nemzeti jelleg, amely összefügg
a város kommunikációjával: nem csupán azért mondható ez, mert a jelentés- és szimbólumképzés tekintetében
a kultúrnacionalizmusra épülő nemzeti
identitás térbeli reprezentációival is
találkozunk, hanem azért is, mert a
város vezetése emlékezeti helyeknek
tartva azokat, nemzeti ünnepségeket is oda kapcsol. Elmondható, hogy
megjelenik a város vizuális arculatában
is egyfajta kettőség: jelen van a modern, az újszerű, a kommunikatív tér
lehetősége, az értelmiségi életmódot
megjelenítő térhasználat, etnikai csoportidentitás önreprezentálási lehetősége, egyfajta nyitottság és befogadás,
de jelen van egy nemzetállami modell
reprezentációs sémáját működtető jelhasználat és jelentésképzés is, mely
hat a városlakók lokális identitására is.
Itt is elmondható, hogy egy láthatóbb
alternatív tér kialakítása, hozzá kapcsolódó szimbólumképzés tudna alakítani a nemzeti-lokális reprezentációs
potenciálok erősségén.
Egy erős identitással rendelkező
innovatív terület saját hagyománnyal,
kultúrával rendelkezik, pozitív imázst
épít, így új befeketetőket, és új betelepülőket vonz, következésképpen a gazdasági, társadalmi, kulturális fejlődés
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egy kiegyensúlyozott, növekedő pályán
halad. Láttuk, hogy Dabas viszonylag
erős identitással rendelkezik, és pozitív imázst épít, de a helység akkor tud
vonzóvá válni mind a befektetők, mind
az új betelepülők számára, ha nem tradicionális és zárt területként, hanem az
innovatív, befogadó, modern fogyasztóra (is) számító, de saját hagyományaira, értékeire büszke identitással
rendelkező városként mutatja be magát a térségben.
Szükséges hangsúlyozni, hogy kutatásunk lebonyolításához nem állt rendelkezésre kidolgozott elméleti keret
és módszer, ezért több diszciplína kutatásmódszertanát és szakirodalmát
kellett egymáshoz kapcsolni és párbeszédbe hozni egymással ahhoz, hogy
kérdéseinkre választ kapjunk. Empirikus és interpretatív kutatásunk olyan
nemzetközi projektekhez kíván kapcsolódni, melyek arra kíváncsiak, hogy
az Európai Unió alapelveivel mennyire
ekvivalensek a helyi identitások szerveződései, létrejön-e a „nemzeti” heterogenitás, mely immár nem az intolerancia, kirekesztés és etnocentrizmus
elemeiből, hanem az inkluzivitás, tolerancia és politikai lojalitás, önmeghatározás elveiből épitkezik. Csak remélni
tudjuk, hogy helyzetfelmérésünk hozzájárul a területfejlesztés további irányainak kialakításához.
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