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Bevezetés 

A kulturális örökség fogalma egyre gyakrabban bukkan fel a nemzetközi tudomá-

nyos és szakmai párbeszédben, vele kapcsolatban egyre szélesebb körű, számos 

szakágra kiterjedő „örökség diskurzus" folyik. A fogalom gyakran kerül elő az „Eu-

rópai Területfejlesztési Perspektíva" (ESDP) című dokumentumban is, tehát az Euró-

pai Unió regionális politikájában számolnak vele. Az örökség feldolgozása, kezelése 

Magyarországon is nagy múltra tekint vissza. A regionális kutatásokban mégis alig 

van jelen. A regionális tudomány és a területfejlesztés egyaránt a fejlődés gazdasá-

gon túlmutató tényezőivel - így a kulturális örökséggel - csak felületesen vagy a 

gazdaságnak alárendelve számol. Mintha a térségi problémák nem komplexek, ha-

nem csak gazdasági természetűek volnának, s csak gazdasági eszközökkel lennének 

megoldhatók, ami mellett minden másodlagos, különösen az, ami objektíven nem 

ragadható meg. A kulturális örökség - és általában a kultúra - is fontossági meg-

ítélésében mintha hátrányban lenne a fejlődési tényezők között. Kutatásommal fon-

tosságára szeretném felhívni a figyelmet. A kulturális örökség ugyanis alkalmas arra, 

hogy a tudomány új fejlődési irányába illeszkedő interdiszciplináris kutatás témája 

legyen, mint ilyen integrálja a környezet - társadalom - gazdaság hármas szempont-

rendszerét, kapcsolódjon a nemzetközi tudomány kurrens témáihoz, nemzetközi 

kutatási programokba illeszkedjen, összekapcsolja az elméleti kutatásokat és a gya-

korlati alkalmazásokat, a regionális tudomány nemzetközileg is új szempontja, akár 

új paradigmája legyen. Integráló jellege és a hozzá kapcsolódó holisztikus szemlélet 

révén számtalan kapcsolati lehetőséget teremt a többi tudomány (földrajztudomány, 

közgazdaságtudomány, regionális gazdaságtan, szociológia, kultúra-, hagyomány-, 

értékkutatás) felé, ezáltal erősíti a regionális tudomány interdiszciplináris jellegét, 

hozzájárul annak önálló diszciplínaként való elismeréséhez. Szempontja a 

kapcsolódó szakági politikákban (terület-, vidék-, településfejlesztés, területrendezés, 

kulturális „ipar", műemlékvédelem, régészet, táj- és természetvédelem) is jelen van 

valamilyen formában. A témának vannak kezdeményei, de számos feltáratlan 

aspektusa, módszertani problémája van; összefoglaló szintézise mindezidáig nem 

született meg. Értekezésem egy, ebbe az irányba tett lépés. Célja, hogy a kulturális 

örökség területi alapú, területfejlesztési célú kutatásának megalapozását elősegítse. 
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1. A kutatás célkitűzései és módszere 

1.1. Célkitűzések és hipotézis 

- A kulturális örökség fogalmának, tartalmának elhelyezése a regionális tudo-

mányban, szintézise a tudományos és szakmai megközelítések alapján, területfej-

lesztési szempontú értelmezése és definiálása. 

- A kulturális örökség területi fejlődésben betöltött szerepének feltárása: térségi 

jelenlétének, egy térség társadalmi - gazdasági helyzetére, fejlődésére gyakorolt 

hatásainak, területfejlesztési viszonyrendszerének vizsgálata, kitekintéssel a 

regionalizmus - regionalitás jelenségéhez való viszonyulására. 

- A kulturális örökség területfejlesztésben, területi tervezésben, regionális politiká-

ban történő hasznosítási lehetőségeinek és környezetének vizsgálata: szakpoliti-

kai, tervezési és végrehajtási szinten hogyan épül be, beépíthető-e a térségfejlesz-

tés gyakorlatába, a területi tervezésben hogyan érvényesül, a fejlesztési stratégiák 

módszertani továbbfejlesztésében hasznosítható-e. 

Kutatásom a következő alaphipotézissel kezdtem: „azok a térségek, amelyek kul-

turális öröksége élő és gazdag, sikeresebbek a társadalmi - gazdasági fejlődésben, 

mint azok, amelyek öröksége bármilyen szinten sérült". Leszűkítve, illetve másképp 

fogalmazva: „a kulturális örökség és egy térség társadalmi - gazdasági fejlődése 

között kölcsönös kapcsolat és egymásra hatás van ". 

A hipotézis még leszűkített változatában is számos kérdést vet föl: Sikeresek-e a 

nagy múltú települések, térségek, országok? Sikeresek-e azon országok, térségek, 

közösségek, amelyek/akik ismerik, vállalják, követik önmaguk értékeit, amelyek 

egészséges identitással rendelkeznek? Ezzel kapcsolatosan mit tekintünk nagy múl-

túnak, vállalásnak, értéknek, sikernek, egészséges identitásnak, s milyen viszonyítási 

alapon? Regionális - területi alapon vizsgáljuk a kulturális hatásokat, különbségeket, 

vagy a kultúra alapján vizsgáljuk a területi különbségeket? Mit tekintünk „élő" kultu-

rális örökségnek? Ennek kapcsán mennyiben élő a hozott örökség? Hogyan érvénye-

sül a kultúrák, kultúrkörök közötti cserehatás? Hogyan érvényesül a folytonosság? 
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Megtartható-e, illetve feléleszthető, élővé tehető-e, vagy teremthető-e a kultúra, ha 

igen, akkor hogyan, s szükséges, indokolt-e ez? Milyen a „gazdag" örökség? A kü-

lönbség egyben gazdagság - szegénység, fejlettség - elmaradottság-e, vagy egysze-

rűen csak különbség? Ezek a kérdések nagyrészt túlmutatnak e kutatáson. Emellett 

arra is rávilágítanak, hogy egzaktan a hipotézis nem igazolható. A legnagyobb prob-

léma a mérhetőség: a kulturális örökség a regionális tudományban is uralkodó kvan-

titatív módszerekkel nehezen, csak részlegesen mérhető. Mivel a területiség, a térsé-

gek fejlődése, állapotváltozása eleve olyan komplex jelenség, amely a tudomány 

jellemző statisztikai - matematikai modellszemléletével csak közelítőleg vizsgálható, 

s összefüggéseit tekintve a legtöbb esetben csak részlegesen, jelentős leegyszerűsíté-

sekkel tárható fel, a nehéz mérhetőség még inkább probléma. Emellett fogalmi -

szemléleti alapkutatást kíván. Mivel a téma ilyen alapozása a regionális tudomány-

ban még nem történt meg, ezért a kutatást előkészítő, alapozó, feltáró jelleggel vég-

zem. Vállalt célom, hogy a kutatás az elméleti, teoretikus, szintetizáló kutatási oldalt 

erősítse. A dolgozat ezért egyben állásfoglalás is egy átfogóbb szemléletű, a 

regionalizmus jelenségét komplexebben értelmező regionális tudomány mellett. 

1.2. A kutatás módszere 

1.2.1. Szemléleti alapok 

- A regionális tudományt önálló diszciplínaként kezelem, s legszélesebben, azaz az 

uralkodó gazdaságtani megközelítésen túl olyan komplex tudományként fogom 

fel, amely a regionalitást komplexen értelmezi és a maga teljességében vizsgálja. 

- A regionalizmust nem a regionalizáció - a mai politikai tartalommal bíró 

regionális politikai, térszerveződési folyamat elsősorban a szubnacionális szinten 

- fogalmában értelmezem, hanem általános, komplex jelenségként. 

- A kulturális örökséget a jelenlegi tudományos és szakmai megközelítések több-

ségéhez képest átfogóbban, legszélesebb jelentési tartományában értelmezem, 

térségi összefüggésrendszerben is vizsgálható komplex jelenségegyüttesként. 

- A kutatást szintetizáló jelleggel, a jelenlegi fogalmak, definíciók, kutatási irány-

zatok és megközelítések elemző összefoglalásával végzem, ezekhez építem hozzá 
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saját kutatási eredményeimet. A kutatást elsősorban elméleti megközelítésre 

építem, amelyet igyekszem gyakorlati utalásokkal és példákkal alátámasztani. 

- A vizsgált jelenségeket a lehető legtágabb összefüggésrendszerben helyezem el, 

arra törekedve, hogy ne részproblémákat vizsgáljak, hanem az általános érvényű 

összefüggéseket tárjam fel. Ezért az általános szinttől haladok a specifikus felé, il-

letve a térben és időben leszűkített hatású jelenségek vizsgálata helyett a folyto-

nosságot megragadni próbáló hosszú távú szemlélet érvényesítésére törekszem. 

- Kutatásaim középpontjában mindig a komplexitást hordozó térség, illetve 

közösség áll, amit nem erőforrásként, potenciálként, hanem lényeges minőségi 

tartalmakat hordozó attribútumként kezelek. Ezzel az értékközpontú tudomány és 

fejlesztési gyakorlat mellett foglalok állást. 

1.2.2. Alkalmazott módszerek 

- Szakirodalmi feldolgozás: A témára vonatkozó hazai és nemzetközi (angol nyel-

vű) szakirodalom feldolgozása. Ez teszi lehetővé a kutatás elhelyezését a 

regionális tudomány és a kapcsolódó tudományágak viszonyában, egyben kijelöli 

a további kutatások lehetséges irányait és kapcsolódási pontjait. 

- Szakmai munkák feldolgozása: A hazai és külföldi területfejlesztési, vidékfejlesz-

tési, egyéb tematikusan kapcsolódó szakmai dokumentumok feldolgozása abból a 

szempontból, hogy a kulturális örökséget hogyan és milyen szemlélettel tartal-
v 

mázzák.. A hazai munkákat országos, regionális, megyei és kistérségi léptékben 

elemzem; vizsgálati tengelyem a Magyarország - Alföld - Dél-Alföld - Csong-

rád megye - szentesi kistérség, néhány további összehasonlító példával 

kiegészítve. A külföldi források döntően az Európai Unió dokumentumai. 

- Térképi feldolgozás: A térbeli összefüggések szemléltetésére saját szerkesztésű 

(szakirodalomból származó vagy önálló) térképeket szerepeltetek. 

- Logikai ábrák: A feltárt összefüggések szemléltetésére saját szerkesztésű logikai 

ábrákat, és számos szakirodalmi forrásból származó ábrát szerepeltetek. 

- Kérdőíves feldolgozás: A Csongrád Megyei Befektetői Adattár összeállítása 

során kidolgozott és Csongrád megye 60 települési önkormányzatának kiküldött, 

kérdőívek alapján gyakorlati szempontból elemzem, hogy az önkormányzatok 

10 



hogyan viszonyulnak a település kulturális örökségéhez, azt mennyiben tartják 

idegenforgalmi vagy másféle vonzerőnek. 

- Alkalmazott szakértői módszerek elemzése: A kulturális örökség térségi 

hatásainak feldolgozására, elemzésére alkalmas saját szakértői módszerek 

bemutatása abból a szempontból, hogy alkalmasak-e a területi stratégiákban való 

szerepeltetésre, betöltötték-e azt a szerepet, amit gyakorlati alkalmazásuk során 

szántam nekik. Ezek: kulturális örökség vizsgálata, kulturális örökség 

hatásvizsgálata, múltbeli sikeresség vizsgálata, stratégiai helyzetelemzés. 

- Esettanulmány, gyakorlati példák bemutatása: A kutatást gyakorlati példákkal 

támasztom alá, s elméleti felvetéseim követésére, a hasznosítási környezet szem-

léltetésére, az alkalmazás lehetőségeinek és nehézségeinek bemutatására - saját 

tapasztalataimra építve - a szentesi kistérségről esettanulmányt készítettem. 

1.2.3. Tudományági kapcsolódások 

Mivel a regionális tudomány elsősorban közgazdaságtani indíttatású, sőt diszcip-

linárisán ma is a közgazdaságtudományba sorolják, a kutatásban a köz-, regionális és 

kulturális gazdaságtani szempontok, megközelítések, előzmények kapnak kiemelt 

szerepet. A kulturális örökség kulturális tartalma miatt szükséges fogalmi és elméleti 

szempontból a filozófia, a szociológia, a történettudomány, az „örökségtudomány", a 

kultúra-, hagyomány- és értékkutatás figyelembe vétele. A térségi összefüggés-

rendszer miatt alapvető a földrajztudomány, benne a gazdaság-, a társadalom-, a 

természet-, a település-, a történeti, a kulturális, az örökségföldrajz elemzésbe 

vonása. Az analógia esetenként megkívánja a térhez csak esetlegesen kapcsolódó 

tudományok, így a környezet- és élettudományok (környezetgazdálkodás, 

tájökológia, biológia, ökológia), káoszelmélet figyelembe vételét. A gyakorlati 

kapcsolódások szükségessé teszik azoknak a szakágaknak az elméleti, szabályozási, 

módszertani vizsgálatát, amelyeknek szerepük lehet az örökség kezelésében. Ezek: 

terület-, vidék- és településfejlesztés, területrendezés, műemlékvédelem és épített 

környezet védelme, tájkutatás, táj- és természetvédelem, kulturális ipar, örökségipar. 
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2. A kulturális örökség a regionalizmus és a regionális 

tudomány összefüggéseiben 

2.1. Regionalizmus és kulturális örökség 

A területiség - regionalitás és a regionalizmus jelensége, a terek és térkapcsolatok 

rendszere a regionális kutatásokban vizsgált gazdasági - társadalmi tartalom mellett 

más minőségek hordozója is lehet, ami által egyes regionális jelenségek a szűk 

tudományi vagy szakmapolitikai kereteken túl is értelmezhetők. Ezt támasztja alá, 

hogy gyakorlatilag nincs olyan tudományterület, amely a térhez valamilyen módon 

ne viszonyulna, s erről mondanivalója ne lenne.1 Ez az interdiszciplináris 

kapcsolatrendszer alapozza meg a más tudományágakkal, illetve módszereikkel való 

analógiák feltárására, alkalmazására irányuló kutatásokat. 

A regionalizmus jelensége ugyanis szembetűnő analógiákat kínál. Egyrészt a 

társadalom területi folyamatai különböző térségi keretekben, szinteken vizsgálhatók. 

Az így értelmezett társadalmi tér vertikális szerveződési szintjei egy négyszintű 

modellben vázolhatok fel (1. táblázat), amelyekhez karakteres társadalmi szereplők 

és önálló társadalmi tartalmakat hordozó entitások köthetők {Nemes Nagy 1998). Az 

egyéntől a globális térig húzódó vertikális kapcsolatrendszer alapján ez a társadalmi 

tér még tovább bővíthető. Emellett a regionális tudományban a térhez automatikusan 

hozzákapcsolt* társadalmi tartalomtól elvonatkoztatva e logika szerint a tér további 

szintekre és elemekre bontható, lényegében a végtelenségig. A makro- és 

mikrovilágban további térszintek találhatók, igaz, már társadalmi tartalom nélkül, 

ezért a regionális tudomány számára nem relevánsán. Makroszinten ilyen például a 

társadalmi makrotér fölött elhelyezkedő Naprendszer, a Tejútrendszer, a 

Tejútrendszert is magába foglaló lokális csoport, s a hasonló galaxiscsoportok lazább 

csoportokba szerveződő, több ezer galaxisból álló, mintegy 100 millió fényév méretű 

tértartományt átfogó lokális szuperhalmazai. Mikroszinten hasonló tagozódás 

figyelhető meg az élővilágban vagy az elemi részecskéknél. 

1 Nemes Nagy részletes áttekintést ad a társadalmi térbeliség interdiszciplináris kapcsolódásairól, a 
különböző tudományágak ezzel kapcsolatos szempontjairól (Nemes Nagy 1998). Az általános 
térelmélet még messzebb vezet, a fizika felvetései rendkívül érdekes távlatokat nyitnak meg ebben. 
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1 táblázat 
Térségi szintek a társadalomban 

Makroterek világ (Föld) 
országcsoport (nemzetközi integráció) 

Regionális terek nagytérség (országrész) 
mezokörzet (gazdasági körzet, megye) 
kistérség (kistáj, városi vonzáskörzet) 

Lokális terek település (helyi önkormányzat) 
lakókörzet (településrész, kerület) 
szomszédság 

Mikroterek család (háztartás) - munkahely 
egyén 

Forrás: Nemes Nagy 1998. 

E makro- és mikroszinten is végtelenig táguló térbeliségből a regionális tudomány 

a társadalmi tér vertikális szintjeit vizsgálja. Ez is rendkívül összetett feladat, mert az 

1. táblázatban megjelölteken túl a különböző szempontok szerint további rendkívül 

nagyszámú térkategóriák határolhatók le. Adott szempont kérdése tehát, hogy a 

területiséget még ezen belül is milyen dimenzióban vizsgáljuk. A regionális 

tudomány elsődlegesen a lokális és a regionális szinteken elemzi {Nemes Nagy 

1994). A fenti példák azonban megmutatják, hogy a térbeli tagolódás a vertikális 

térben mennyire általános jelenség. Mindez horizontálisan is érvényesül. A területi 

kutatások különböző szempontú - például a belső homogenitás, funkcionális 

összetartozás vagy történetiség alapján történő - horizontális térfelosztásai mellett 

markánsan megmutatkozik például az ökológia lényegében végtelen mintázatot 

mutató élőhelytípusaiban is. 

Az anyagi..világban fellelhető mintázatok természetükben tehát analóg módon 

jelenítik meg a társadalmi szinteken megjelenő térbeli változatosságot, annak 

mindkét dimenziójában, vertikális és horizontális kiterjesztésben is. Sok esetben e 

viszonylatokban egy sajátos szerkezeti önhasonlóság is érvényesül, s e térbeli 

megjelenéseket határozott fraktál dimenzió jellemzi. A világ ilyen módon feltáruló 

változatosságát ragadja meg már a XVIII. században a filozófus Leibniz, aki szerint 

egy csepp vízben egy egész világegyetem rejlik, s annak vízcseppjeiben újabb 

világegyetemek. E sajátosság olyan új tudományágak felé is kaput nyit, mint a 

káoszelmélet, amely rendkívül változékony, szabálytalan, bonyolult rendszereket 

egészen egyszerű matematikai egyenletekkel, részben fraktál-geornetriával kísérel 

meg modellezni. Mivel ezáltal közvetlen kapcsolatot teremt a természet - a mikro- és 

makrokozmosz - bonyolult alakzatai és a társadalmi jelenségek között, a területi 
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kutatásokban is növekvő jelentőséggel bír.2 A tér tehát rendkívül sokféle szempont 

szerint elemezhető alapegységekből, térelemekből tevődik össze, melyek között 

további alrendszerek definiálhatók, s ez megfeleltethető különböző természeti 

analógiáknak is. A regionalizmus emellett nemcsak térbeli kiterjesztésében, hanem 

mint jelenség is többszörös analógiát hordoz. A területiség mint életszervező elem 

ugyanis a biológiai élet valamennyi szintjén érvényesül - ilyen például a fajok 

területi elterjedése, migrációja, vagy a legtöbb állatfajnál meglévő területvédő 

ösztön. Az ember tudati szintjén megjelenő térbeli viszonyulások, térészlelések is 

biológiai létünkre vezethetők vissza. A legkifejezőbb analógiát a természeti tájak 

kínálják, amelyek különböző térrészek kapcsolataként ugyancsak a társadalmi 

tartalomtól függetlenül léteznek. Mindezek alapján feltételezek egy olyan 

összefüggést, mely szerint a regionalizmus és a regionalizáció, azaz a társadalmi 

térszervezés különböző formái ennek az általános, a világot átszövő 

térviszonylatoknak, illetve térjelenségeknek a megjelenései az emberi társadalomban. 

A regionalitás jelensége tehát régebbi az embernél, lényegében tőle független, és 

tőle függetlenül is vizsgálható. Tulajdonképpen egyetlen fogalomra vezethető vissza: 

a sokszínűségre, amely az élet és az anyagi világ egyik alapjellemzője. A 

térszerveződés ennek, a sokszínűségnek a természeti, társadalmi, gazdasági 

megjelenése a tér dimenziójában, tulajdonképpen a különbségek megnyilvánulása a 

térben. Ennek megfelelően kialakulása nem folyamat és főleg nem jelenkori. 

Lényegében az emberiség, de a korábbi analógiákat tekintve az egész természeti 

világ alapállapota. Ahogyan a biológiában érvényesül a szelekció, a biodiverzitás, 

általuk pedig a biológiai verseny, a regionális tudományban úgy írhatók le a területi 

változások, folyamatok, különbségek, illetve a regionális szinteken érvényesülő 

társadalmi - gazdasági verseny. E párhuzamot térben és időben kitágítva a 

regionalitás - regionalizmus állandó, folyamatos változásban lévő egyenértékű 

variációk, alternatívák sokaságaként jelenik meg. A sokszínűség egy szinonimájával 

összefoglalva térbeli heterogenitásként. Szent-Györgyi Albert gondolatát kitágítva, 

2 A regionális tudomány számára módszertanilag rendkívüli jelentőségű, ha a fraktálmodellek 
segítségével a természet vagy a társadalom bonyolult alakzatai egzakt matematikai módon 
megragadhatók. A különböző társadalmi, gazdasági folyamatok, területi kiterjedés, hálózattá 
szerveződés és bomlás vizsgálatának fontos eszköze lehet. Ezt azonban rendkívül óvatosan kell 
kezelni, hiszen alapvetően természettudományos módszerről van szó, ami nehezen emelhető át a 
társadalomtud ományokba. 
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ahogyan az élet az anyagnak egy sajátsága, szerkezetének következménye, úgy a 

regionalizmus is a társadalomnak egy sajátsága, szerkezetének következménye. 

Központi jelensége maga a változás, a mozgás, amely a térben társadalmi -

gazdasági folyamatok, illetve régió- és jelenséghatárok folyton változó, átalakuló 

formájában jelenik meg. E mozgás állandó, ezért minden határ és kapcsolat 

viszonylagos, legtöbbször csak rövid távon stabil. 

A regionalizmus e tág értelmezésében azonban elvesznek a viszonyítási pontok, 

ezért ebben a komplexitásában a regionális tudomány számára gyakorlatilag nem, 

vagy csak nagyon nehezen és áttételesen ragadható meg. Ezért az a térjelenségek 

vizsgálati tartalmát a társadalmi térkategóriákra és a bennük zajló társadalmi -

gazdasági folyamatokra, jelenségekre szűkíti le. A világban általánosan jelen lévő 

területiségben tehát a társadalmi tartalmat emeli ki. A regionalizmus, a területiség 

ebben az értelemben a világot jellemző, egyidejűleg mennyiségi és minőségi 

tartalmakat is hordozó sokszínűség társadalmi szinteken történő térbeli megjelenési 

formája. Ha a sokszínűséghez kötődő társadalmi tartalmat tovább vizsgálva jutunk el 

a kulturális örökség fogalmához. E sokszínűséget legkifejezőbben, legsokoldalúbban 

ugyanis egy térség, illetve az ott élő közösség kulturális öröksége hordozza, s e 

sokszínűségben megjelenő komplexitást elsősorban rajta keresztül ragadhatjuk meg. 

2.2. Kulturális örökség és regionális tudomány 

% 

A regionális tudomány egyik legnagyobb nehézsége, egyben újszerűsége is, hogy 

a sokszínűség térbeli vetületét, a területi különbözőséget és tagolódást, 

összefoglalóan a regionalizmust, ezt a minőségében folyton változó, ezért folyamat 

jellegű és dinamikus jelenséget vizsgálja. A regionalizmusban ugyanis van egyfajta 

kaotikus dinamika. Tudományos megközelítésben a területiség is olyan rendszer, 

amely sohasem jut állandósult állapotba, hanem megismétli önmagát, de sohasem 

minden részletében. Ebben a folyamatban komplexitást hoz létre, amely azonban 

nehezen ragadható meg, s éppen ezért a tudomány hagyományos eszköztárával, 

matematikai vagy matematikai jellegű modellekkel, egyenletekkel teljességében nem 
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írható le.3 Emiatt a regionális tudománynak - legalábbis egyelőre - nincsenek olyan 

általános, fix törvényei, sarkigazságai, mint sok más tudománynak, például a 

matematikának, fizikának, közgazdaságtudománynak. Minden megállapítása ilyen 

értelemben viszonylagos, azaz általában térhez (adott helyhez) és időhöz (adott 

időszakhoz vagy időponthoz) kötődő, csak ott, csak az adott időtávban, tehát az adott 

feltételek között érvényes. Törvények és szabályok helyett elsősorban jelenségei 

vannak, amelyeket egyidejűleg vagy utólagosan kísérel meg feltárni és leírni, jövőbe 

irányuló előrejelzései pedig csak erősen közelítő jellegűek. E viszonylagosságot 

erősíti e tudomány viszonyító jellege, azaz a vizsgált térségeket, jelenségeket -

például a gazdasági fejlettséget, elmaradottságot, demográfiai mutatókat - mindig 

viszonyítja valamihez, területi és időhorizontban, vagy egyszerre mindkettőben. 

A regionális tudományban tehát egyszerre van jelen a komplexitás és a 

részlegesség. A regionalizmus, egy térség társadalmi -gazdasági helyzete, a térségi 

fejlődés tényezői ugyanis komplex jelenségek, de a területi kutatások mindebből 

általában egyszerre csak kevés szempontot vesznek figyelembe - elsődleges cél a 

számszerűsítés és az elemezhetőség - , és sokszor azt is földrajzilag koncentrált 

helyen (például az Európai Unió viszonylatában rendkívüli gyakorisággal folynak 

vizsgálatok, más térségi viszonylatokban alig). Mindez a regionális tudomány 

számára egyszerre rendkívül tág és rendkívül szűk vizsgálati keresztmetszetet jelöl 

ki. Ennek megfelelően e tudományban mindkét szempont jelen van, mely által 

egyszerre interdiszciplináris és specifikus. Ebből ered jellegzetes határterületi jellege 

is. Önállóságát máig vitatják, és tartalmi megítélésében is jelentős nézetkülönbségek 

vannak.. Hazai képviselői interdiszciplináris, komplex módon közelítik meg (.Horváth 

1999, Nemes Nagy 1998, Rechnitzer 2000). Eszerint a regionális tudomány a térrel 

foglalkozó társadalomtudományok közös alapfogalmait, elméleteit és módszereit 

foglalja egységes rendszerbe. E diszciplínák fogalmainak, elméleteinek, eljárásainak 

közös része, amiket együttesen, komplexen kezel. Ez az interdiszciplináris 

értelmezés azonban közel sem általános. A regionális tudomány nemzetközi 

3 A modem tudomány lényegében arra törekszik, hogy a világot olyan egyszerű jelenségekre bontsa 
le, amelyekre tudományos megállapításokat tehet, amelyeket tudományos szabályokba, kategóriákba 
sorolhat. Ez azonban általában leegyszerűsítéshez és így részigazsághoz, részfelismerésekhez vezet. 
A jelenleg erősödő interdiszciplináris megközelítési igény mutatja, hogy ez a valóság megismerését 
mennyire behatárolja, ezért egyre többen a meghaladás szükségességéről, a jelenlegi tudományos 
módszertan kiegészítéséről és újragondolásáról beszélnek. 
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gyakorlata erőteljes közgazdaságtani alapokon főleg a speciális empirikus 

vizsgálatokra, bonyolult matematikai modellszemléletre épül. Ezért gyakran az 

általános kérdésfeltevés helyett csak részjelenségeket, speciális problémákat vizsgál. 

Az egyszerre szűk és tág vizsgálati keresztmetszet, az ebből adódó szemléleti és 

módszertani ellentmondások ezért jelentős szerepet játszanak a napjainkban e 

tudományterületen egyre hangsúlyosabban jelentkező megújítási törekvésekben. E 

kezdeményezések egyrészt a regionális tudomány módszertani kritikáját 

fogalmazzák meg, másrészt ennek alapján szemléleti keretét tágítják (.Bailly-Coffey 

1994; Pláne, Vickerman 1994). Nyomukban az Isard által az 1950-es években 

megalapozott gazdaságelméleti szemléletű regionális tudomány fokozatosan nyit más 

tudományok és szempontok felé. Egyre hangsúlyosabban merül fel az 

interdiszciplináris, más tudományokhoz, kutatásokhoz való szemléleti és módszertani 

kapcsolódás igénye (Gibson 1998; Benko, Rees 1999; Rechnitzer 2000; Márkusén 

2002, Varga 2003c). Egyre több módszertani kísérlet történik a regionális tudomány 

eszköztárának, egyben vizsgálati spektrumának bővítésére. Ilyen a multi-szektorális 

minőségi analízis (MSAQ) vagy az emberi fejlődési lehetőségeinek indexe (HDI) 

módszertanának kidolgozása (Roberts-Stimson 1998; UNDP 1990).4 Módszertani és 

szemléleti oldalról is megfogalmazódik, hogy a regionális fejlődés tényezői nem 

ragadhatok meg tisztán gazdasági logikai vagy matematikai modellekkel (.Pölése 

1999).5 A regionalizmus jelenségének, egy térség helyzetének és fejlődésének 

tényleges megértéséhez tehát olyan új megközelítésre van szükség, amely a 

leszűkített vizsgálati szempontokon és korlátolt érvényességű analitikai módszereken 

túllépve a területi fejlődést a maga komplexitásában, gazdasági tartalma mellett 

társadalmi összefüggéseiben vizsgálja. Ez igazodik a tudományban általánosan 

felmerülő szemlélet- és paradigmaváltási igényhez, a tudomány születő új 

világképéhez. 

4 MSAQ: Multi-sectoral qualitative analysis. HDI: Humán Development Index. 
5 A megújulás ilyen irányú, a részekre szedő analitikus kutatás mellett az általánosítást, a szintézist 

újból előtérbe helyező igénye általánosan, az egész tudománnyal kapcsolatban megfogalmazódik. A 
megújulási törekvések tehát egyrészt az újkori tudományok specializált jellege, másfelől a rendkívül 
összetett problémák által megkívánt interdiszciplináris megközelítés között feszülő ellentmondásból 
erednek. A filozófus Husserl már 1936-ban a tudományok válságáról ír, amely szerinte 
legáltalánosabban a filozófia értékválságában jelenik meg, s az európai emberiség radikális 
életválságát is kifejezi. A tudomány fogalmi és viszonyítási alapjainak megújítása a nemzetközi és 
hazai tudományban egyre gyakoribb téma. 
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E társadalmi összefüggések egyik, a megújítási kezdeményezésekben is 

felbukkanó szempontja a kultúra, illetve a hagyomány területiségben és regionális 

fejlődésben betöltött rendkívül fontos szerepének felismerésén alapul. A kultúra 

társadalmi - gazdasági szerepének vizsgálata így az elsődlegesen ezzel foglalkozó 

diszciplínák, a kulturális földrajz és a kulturális gazdaságtan mellett ma már a 

regionális tudomány egyik új kutatási szempontja is. Jelenleg ez is elsősorban 

gazdasági megközelítésű, amely elsődlegesen a regionális fejlődés kulturális és 

gazdasági aspektusainak összefüggéseivel foglalkozik (Danielzyk-Wood 2001). 

Leggyakrabban a városok gazdasági fejlődésének vizsgálatában kerül elő (Scott 

1997; Shields 1999). A kultúrának ezzel kapcsolatban három fejlesztő funkciója 

emelhető ki: értékközvetítése, értéktermelése és gazdasági tőkét vonzó szerepe 

(.Horváth 1998). Mindebben szoros a kapcsolata a hagyománnyal. Mivel a kultúra 

közvetlen és közvetett módon is befolyásolja egy ország, egy térség, egy város 

gazdasági és társadalmi fejlődését, szerepe ezért egyre tágabb összefüggésekben 

merül fel. Amellett ugyanis, hogy a kultúra és a gazdaság között kölcsönös 

összefüggés van, azaz mindkettő hat egymásra, e kapcsolatban mégis elsősorban a 

kultúra meghatározó szerepe jut érvényre. 

Ennek felismerése nyomán bukkan fel a „kulturális fordulat" radikális 

szempontja, amely alapjaiban változtatná meg a területi kutatások kiindulási alapjait, 

irányultságát, következtetéseik jellegét (.Albet-Kramsch 1999; Hadjimichalis 2001). 

Ez a gondolat legélesebben földrajztudományban jelentkezik, vitákat és 

ellenérzésekefis kiváltva {Barnett 1998; Rodrígues-Pose 2001). A területi kutatások 

tehát egyre hangsúlyosabban szembesülnek a kultúra rendkívül fontos, 

alárendeltségből kilépő szerepével. Mindez akár a paradigmaváltás lehetőségét is 

magában hordozza, amely az egyoldalú és domináns gazdasági megközelítés és 

gazdaságtani módszertan helyett, vagy sokkal inkább amellett újfajta, a területiség 

sokkal szélesebb spektrumát átfogó szemlélettel közelít a területi jelenségekhez és 

folyamatokhoz. A kulturális tényezők és hatások figyelembe vétele mint új 

paradigma a regionális tudomány megalapozottságát, kutatási szempontjait, fogalmi 

és eszköztárát szemléletben és módszertanban jelentősen bővítheti, nemcsak hazai, 

hanem nemzetközi viszonylatban is. Kapcsolódik a Csörgő által általánosan felvetett, 

a hagyomány újraértelmezésére épülő paradigmaváltáshoz, illetve a Varga által 
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képviselt, a sokdimenziós szellemi valóságot hangsúlyozó Új Paradigmához, illetve 

Új Tudományhoz. Mindketten új korszakról, új világstratégia szükségességéről 

beszélnek, ami a jelenlegi tudományos paradigma világképének tágításával (többek 

közt a hagyomány felé), újraértelmezésével jön el (Csörgő 2002, Varga 2003a-b).6 

Ez a szempont szorosan illeszkedik a globalizáció problémaköréhez, ami 

fontosságát még inkább kiemeli két szinten is. Egyik szintje a kulturális globalizáció, 

ami civilizációs összeütközésekhez is vezethet (Huntington 2002), másik szintje a 

nemzeti, regionális, helyi kultúrák szerepének, autonómiájának erősödése. E 

szempontok és a velük együtt járó szemléletbővülés olyan további kutatásokat készít 

elő, amelyek távlatilag a regionális politikák általános elveinek felülvizsgálatához is 

elvezethetnek (Bariké 1999).1 Ebbe a keretbe illeszkedik a kulturális örökség területi 

fejlődésben játszott szerepének vizsgálata, mely kiegészíti, új szemponttal gyarapítja 

a jelenlegi kutatásokat. E megközelítés a nemzetközi és a hazai regionális 

tudományban teljesen új, s bár vannak a szakirodalomban előzményei és 

kezdeményei, önálló szempontként e dolgozat elemzi. 

2.3. Árnyaltabb szempontok a térségi siker megítélésében 

A kulturális örökségnek és a kultúrának hipotézisem szerint alapvető szerepe van 

egy térség fejlődésében, ezáltal sikerében. A térségi siker megítélése azonban nagyon 

sokrétű, hiszen számos tényező összejátszásának eredménye. Ennek megfelelően 
% 

mérése is nehéz. A legtöbb elemzés versenyképességként értelmezi, amelyben 

hangsúlyos a gazdasági tartalom. A siker ebben az értelmezésben azt jelenti, hogy 

milyen hatékonysággal és eredménnyel vesz részt egy térség a világban érvényesülő 

gazdasági versenyben, a siker tényezői pedig a versenyelőnyt megalapozó faktorok. 

Ilyenek a gazdaság, a teljesítőképesség, a felszereltség (Rechnitzer 1998). Ezek tehát 

főként a gazdasági növekedéshez kapcsolódó tényezők és mutatók. Enyedi szerint a 

sikeres városban növekszik az előállított jövedelem, a jövedelem jelentős része 

6 Kutatásom szempontjából mindez alapvető fontosságú, inert azt jelzi, hogy a tudomány elindult ebbe 
az irányba. Vagyis a kutatásom kiindulása, tárgya és eredményei a világban folyó szemléleti -
tartalmi diskurzusokba illeszkednek. A regionális tudomány fejlődésében ezt fontos útnak látom. 

7 Bartke a globalizáció kapcsán tárja fel a területi kutatások lehetséges újabb szféráit, melyeket 
szerinte elsősorban a kultúra és alrendszerei jelölnek ki nemcsak kisebb térségi, de globális 
viszonylatban is. A cikk ebből a szempontból alapvetés a hazai szakirodalomban. 
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helyben marad újrabefektetésre, vállalkozói és személyi jövedelemre, adók 

formájában városműködtetésre és fejlesztésre; a személyi jövedelem növekedéséből 

a lakosság széles rétegei részesülnek, s e gazdasági növekedés nem károsítja a város 
o 

természeti, épített és kulturális környezetét (Enyedi 1997). Horváth a 

városversenyben szintén a hosszú távú és stabil jövedelemnövelést, a 

versenyképességben a piaci versenyben való pozíciószerzést és tartós helytállást, a 

piaci részesedés és a jövedelmezőség növelését, az üzleti sikerességet emeli ki 

(.Horváth 2001a). Az OECD szerint a versenyképesség a vállalatok, iparágak, régiók, 

nemzetek és nemzetek feletti régiók képessége relatíve magas tényezőjövedelem és 

relatíve magas foglalkoztatottsági szint létrehozására tartós nemzetközi versenyben, 

fenntartható bázison. Régiók szintjén a hazai és nemzetközi piacokon értékesíthető 

javak és szolgáltatások olyan javak és szolgáltatások előállítására való képesség, 

mely az állampolgárok növekvő és hosszú távon fenntartható életszínvonalát 

biztosítja (OECD 1997; 1999). Az Európai Unió hatodik regionális jelentése 

lényegében ugyanígy fogalmaz, a nemzetközi piacon értékesíthető javakat és 

szolgáltatásokat, valamint a magas jövedelmet emeli ki (Sixth Periodic Report 1999). 

Közgazdaságtani megfogalmazásban egy régió akkor versenyképes, ha magasrendű 

erőforrásait optimálisan felhasználni és generálni, s versenyképességét a nemzetközi 

piacokon tartósan érvényesíteni képes (Palkovits 2000).9 

Egyre több kutatás azonban a siker és versenyképesség további, nem gazdasági 

természetű tényezőire hívja fel a figyelmet. Ez jelenik meg az 1. ábrában, amely a 

térségi versenyképesség meghatározó tényezőit modellezi (1. ábra). Ebben már 

helyet kapnak a gazdasági tényezők mellett a társadalmi jelenségek is: a társadalmi 

szerkezet és kohézió, az innovációs kultúra, a munkaerő felkészültsége. A területi 

folyamatok alakulása, ezáltal egy térség jövője, versenyképessége és sikere tehát 

döntő mértékben függ a társadalmi környezettől és társadalmi tőkétől, azaz a 

társadalmi csoportok és szereplők érdekeitől, érdekérvényesítő képességeitől, a 

társadalmi részvételtől, önfegyelemtől, felelősségtől, de a megőrzött hagyománytól is 

(McRae 1996; Csörgő 2000; Szirmai 2001 \ Horváth 2001a). 

8 Enyedi a sikeres város 10 tényezőjét elemzi, mindegyikben a gazdasági tartalom a meghatározó. 
9 Ezekről a definíciókról Horváth (2001a) és Palkovits ( 2000) adnak összefoglalást. 
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1. ábra 
A versenyképességet meghatározó jellemzők „piramis-modellje " 

Életminőség 
Életszínvonal 

Regionális, térségi és 
városi jövede lem 

Foglalkoztatottság Munkatermelékenység 

Infrastruktúra 
és humán tőke 

Külföldi 
befektetések 

Kis- és közép-
vállalkozások 

Intézményi és 
társadalmi töke 

Kutatás-
fejlesztés 

Gazdasági 
szerkezet 

Innovációs 
kultúra 

Regionális 
elérhetőség 

A munkaerő 
felkészültsége 

Döntési 
központok 

A környezet 
minősége 

A régió társadalmi 
kohéziója 

Társadalmi 
szerkezet 

Forrás: Lengyel—Rechnitzer 2000. p. 139. 

Központi elem ebben a fejlődést hordozó tényezők megújítási képessége, azaz az 

innovációs miliő és maga az innováció.10 Az innovációs miliőt elsősorban a területi 

endogén tényezők alakítják, amelyek az adott térség történeti fejlődéséből, társadalmi 

meghatározottságából, kulturális értékeiből, közösségi rendszereiből, környezeti 

hatásaiból és földrajzi adottságaiból következnek (.Rechnitzer 1998). Ez a felfogás 

újra felértékeli a helyi adottságokat, a helyi gazdaság alkotó - innovációs képességét, 

benne a sajátos tudáson alapuló, nehezen utánozható tényezőket. Csörgő arról beszél, 

hogy a jövőben az előny a sajátosság, az egyedi és a megismételhetetlen lesz. Ennek 

alapja a lokális hagyomány, ami innovációs jelentőségével növeli a lokális 

társadalom versenyképességét (Csörgő 2002c). A lokális és endogén tényezőkben, 

azon belül a társadalmi tőkében és az emberi tényezőkben véleményem szerint 

10 A szakirodalom a regionális innovációs potenciál kifejezést is használja. Az innováció kutatása a 
regionális tudomány egyik legígéretesebben fejlődő irányzata. Maga az innováció jellegében sok 
hasonlóságot mutat a kulturális örökséggel; nyilván az innovációra való képesség is része a 
kulturális örökségnek és fordítva. Abban is hasonlítanak, hogy az innovációs rendszerek elmélete is 
holisztikus szemléletű, azaz a tényezők széles spektrumát vonja be az elemzésbe. 
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kiemelkedő jelentősége van - a hagyománnyal összevetve különösen -a térségi 

kulturális örökségnek. 

A siker ugyanakkor nem feltétlenül csak a mai európai értelemben vett gazdasági 

és társadalmi fejlettség viszonyrendszerében értelmezhető. Egyrészt maga a fogalom 

történetileg, térségenként és társadalmi csoportonként változó, másrészt problémás 

magának a gazdasági fejlődésnek a megítélése is. Sem a gazdasági növekedés 

magyarázata, sem a gazdasági fejlődés operatívan használható és általánosan 

alkalmazható modellje, sem a régiók, országok, városok életképességének, 

versenyképességének, gazdasági teljesítményének minősítése nincs kidolgozva 

(.Palkovits 2000). Emellett egyre több elemzés figyelmeztet arra, hogy a gazdasági 

siker mellett rendkívül fontos a társadalmi értelemben is sikeres fejlődés. Vagyis a 

versenyképesség értelmezéséhez komplex megközelítésre van szükség, amely a 

társadalmi és emberi összefüggéseket is magába építi (Szirmai 2001).11 Véleményem 

szerint erre azért is szükség van, mert a jelenkori gazdasági, világgazdasági fejlődés 

rendkívül ellentmondásos. Hiszen az anyagi javak bővülése, illetve a gazdasági 

növekedés világviszonylatban nem javítja automatikusan az életfeltételeket, és nem 

segíti automatikusan a világ és az egyes országok gazdasági és társadalmi 

problémáinak megoldását (Simai-Gál 2000). Az ENSZ 1996-ban az emberi 

fejlődésről adott jelentése megállapítja, hogy nincs automatikus kapcsolat a 

gazdasági növekedés és az emberi fejlődés között. A dokumentum szerint a 

gazdasági növekedés eszméje a világ lakosságának egynegyede számára már 

megbukott, amiben benne van, hogy nyolcvankilenc ország gazdaságilag rosszabb 

helyzetben van, mint tíz évvel ezelőtt, a gazdagok és szegények közötti globális 

polarizáltság jelentős. (UNDP 1996). Tehát a gazdaságilag fejlett és elmaradott 

országokban egyaránt egyre több jel mutatja, hogy a gazdasági növekedés nem 

csökkenti a legfontosabb feszültségeket, sőt akár jelentős szerepet játszik ezeknek a 

kialakulásában. Nem azért, mert a gazdasági és a vele járó társadalmi fejlődés nem 

hoz jót, hanem mert új konfliktusokat, veszélyeket, problémákat teremt. Ezek 

alapvetően három csoportba sorolhatók: a környezeti, a társadalmi és a gazdasági 

problémák egymással szorosan összefüggő csoportjába. 

11 Szirmai a regionális tudományok jelenlegi új siker-, illetve versenyképesség felfogásának 
születéséről is beszél. 
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Közülük leginkább és leghamarabb a környezeti problémák tudatosultak. Az 

ENSZ 1972-ben Stockholmban tartott környezetvédelmi világértekezlete, az 1983-

ban közzétett Brundtland-jelentés, a Római Klub jelentései (1972, 1974, 1976, 1977, 

1979), az 1992-ben Rio de Janeiroban és 2002-ben Johannesburgban megtartott Föld 

Csúcs mind a környezeti veszélyekre és negatív tendenciákra figyelmeztetett. A 

felgyorsult gazdasági és technológiai fejlődés a természeti környezetre gyakorolt 

hatásaival súlyosan károsítja a Föld természetes rendszereit, és ezzel az élet 

fennmaradását veszélyezteti (Sántha 1993). Minden figyelmeztetés, kezdeményezés 

ellenére a globális környezeti problémák (klímaváltozás, egyes fajok kihalása, erdők 

pusztulása, vízkészlet megfogyatkozása) az utóbbi 10 évben tovább súlyosbodtak, s 

ma már közeledünk a kritikus határértékhez az emberi élet három legfontosabb 

alapfeltételének (víz, levegő, talaj megléte) szempontjából (László 1999; Gardner 

2002). Az emberi beavatkozások nyomán ma is folyamatosan pusztul a természetes 

élettér, "csökken a biodiverzitás, a környezet állapota rohamosan romlik. Ez 

összefügg a természettől való általános, egyre fokozódó elidegenedéssel, amely 

nagymértékben okolható a civilizált emberiség esztétikai és etikai eldurvulásáért, s 

így közvetlen kapcsolatot mutat egyes társadalmi problémákkal és veszélyekkel 

(Lorenz 2001). 

A társadalmi problémák pedig sokkal nagyobb veszélyt jelentenek annál, mint 

amennyire ez a közgazdaságtan és a regionális tudomány elemzéseiben, s még 

inkább a regionális politikában megjelenik. Meggyőződésem, hogy a regionális 

tudomány máig nem kezeli súlyához mérten ezt a kérdést, hiszen főként azt a térségi 

versenyképességet és sikert hangsúlyozza, amely a társadalmi problémákat globális 

viszonylatban kiélező gazdasági növekedési és fejlődési modellre épül. Holott a 

fejlett és elmaradott térségekben egyaránt felszínre törő társadalmi jelenségek egyre 

riasztóbb veszélyt jeleznek. A fejlett országokban - így az Európai Unió országaiban 

is - rendkívül nagy probléma a társadalmi tőke erőteljes negatív irányú 

megváltozása: a széthulló családok, a bűnözés, a bizalmatlanság, a társadalmi 

atomizálódás, a kábítószer-fogyasztás, az alacsony oktatási színvonal, az értékrend 

zavarai, az erkölcsi és társadalmi bomlás. A nyugati országokban a gazdasági 

mutatók növekedése mellett a társadalmi mutatók romlanak: nő a munkanélküliek 

száma, társadalmi devianciák, alkohol- és kábítószer-fogyasztás, krónikus 
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betegségek, civilizációs ártalmak kerülnek előtérbe. Baj van a boldogság érzéssel is. 

Myers vizsgálatai szerint az Egyesült Államokban a magukat „nagyon boldognak" 

tartó emberek aránya 1957-hez képest az 1990-es évek közepére 35 %-ról 30 %-ra 

esett vissza, a „nemzeti egészség indexe" pedig 1960-tól zuhan. Az egy főre jutó 

jövedelem megkétszereződése és az anyagi javak gyarapodása ellenére nő azoknak a 

száma, akik életüket egyre sivárabbnak érzik (Myers 2000).12 A jóléti növekedésnek 

tehát ára van: a környezeti problémák, az egyre gyorsuló életforma és az 

egzisztenciális bizonytalanság a valódi életminőség romlását idézi, idézheti elő. 

Fontos tehát a társadalmi környezet, s ennek jelenlegi változásai riasztóak. Lorenz 

szerint a civilizált emberiség nyolc halálos bűne, azaz önveszélyeztető jelensége 

közül hat egyértelműen társadalmi természetű. Ilyen a túlnépesedés, ami agressziót 

okozhat; az emberiség technikai fejlődésre alapozott önmagával való versenyfutása, 

ami elhomályosítja az igaz értékeket; az elpuhultság, ami kiöli a mélyebb érzelmeket 

és érzéseket; a szelekciós tényezők csökkenése miatti genetikai hanyatlás; a tradíciók 

lerombolásából adódó társadalmi és identitászavarok; az emberiség fokozódó 

dogmatizálhatősága és manipulálhatósága (.Lorenz 2001).13 Az egyik legfontosabb 

mai „dogma" éppen a közgazdaságtan alaptétele: a fejlődés és a haladás szentsége, 

hite. Mivel ez a regionális tudomány, illetve az ezekre épülő regionális politika, 

területfejlesztés központi eleme, véleményem szerint nagyon óvatosan kell kezelni, 

hiszen hibás értelmezésében a jelenkori problémák egyik fő kiváltó oka. Ugyanis az 

a gondolat épülhet rá, hogy a fejlődés egyenlő a gazdasági fejlődéssel, az pedig a 

gazdasági növekedéssel, ami tehát társadalmilag hasznos, ezért mindennél 

előrébbvaló. A gazdasági hasznosság és gyarapodás e gondolatkörben a korábbi 

világmagyarázatokat kiszorító társadalmi, illetve egyéni értékrenddé válik. 

Társadalmi és egyéni szinten ez állandó versenybe, konkurenciaharcba kényszeríti a 

12 Myers nemzetközi felmérésben azt vizsgálta, hogy boldogabbak-e a gazdag országok, illetve 
boldogabbak-e a gazdag emberek? Azt állapította meg, hogy általában nincs szoros kapcsolat a 
boldogság és a gazdagság között. Az kimutatható, hogy az emberek boldogságérzete és az egy főre 
jutó nemzeti jövedelem növekedése között kapcsolat van, de csak egy 8000 dollár/fő nemzeti 
jövedelem szintig, efölött már a kapcsolat nem érzékelhető. Azok között, akik nagyon szegények és 
az alapvető emberi szükségleteiket sem tudják kielégíteni, sok a boldogtalan; de a jólét 
növekedésével a boldogság mértéke nem nő együtt, például a felsőbb középosztályba tartozó 
családok gyermekei kőzött sokkal kevesebb a boldog, mint az alacsonyabb keresetű családokban élő 
gyermekek között. (E felmérésben mi magyarok kifejezetten nem érezzük magunkat boldognak.) 
(Idézi Csath (2001)). 

13 A felsorolt hat társadalmi jelenség mellett Lorenz szerint a másik két „bűn" a természetes élettér 
elpusztítása és az atomfegyverkezés. 
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szereplőket, s alapvető emberi értékeket szoríthat háttérbe. Következménye van: 

minden értékfogalom és minden értékelési eljárás a kereskedelmi, gazdasági 

szempontra szűkül le. A gazdasági szféra és a vele kapcsolatos értékrendszer minden 

más tevékenységi szférát és értékrendszert globálisan ural (Segesváry 2001). Czakó 

találóan fogalmaz, amikor korunkat gazdaságkornak nevezi (Czakó 1995). Emellett a 

társadalom egyre bonyolultabbá, egyben átjárhatóbbá és törékenyebbé válik, s nő az 

erőszak. Megkezdődött a nyugati típusú nemzet-modell szétesése is, amely az egyéni 

és közösségi identitásválságon túl a partikularizmusok felerősödését eredményezi 

(Badie-Smouts 1998). Mindez összességében társadalmi dezintegrációhoz, az pedig 

kulturális, érték- és identitásválsághoz vezet. Fukuyama szerint ez része a nyugati 

társadalmakban folyó „nagy szétbomlásnak", amelynek jelei a növekvő bűnözés, a 

bomló társadalmi rend, a rokonság hanyatló társadalmi intézménye, a 

házasságkötések és gyerekszületések csökkenő száma, az erősödő individualizmus, a 

csökkenő társadalmi bizalom (.Fukuyama 2000).14 Ezt az értékrend- és értékváltozást 

csak nehezíti, felerősíti a ma már globális méretű migráció. Az emberek egyre 

nagyobb hullámokban vándorolnak a falvakból a városokba, a szegény régiókból, 

országokból a gazdagokba. E migrációs dinamikák mögött feltehetően a népesség 

életfeltételeiben mutatkozó durva különbségek állnak. Területi szempontból - a 

kulturális, civilizációs problémák mellett - ez a területiség, államiság, 

nemzetállamiság elvét, rendjét is veszélyezteti, átalakítja (.Badie-Smouts 1998). E 

migráció még inkább felszínre hozza és kiélezi a kultúrák és civilizációk közti 

különbségeket' és ütközési lehetőségeket, ami a mai világ talán legnagyobb veszélye. 

E nézet fő képviselője Huntington, aki szerint a hidegháború utáni világ 

összetartásának, széthúzásának és konfliktusainak szabályait a kultúra és a kulturális 

- végső szinten civilizációs - identitások alakítják. E folyamatban szerinte egy új, a 

civilizációkon alapuló világrend kialakulásának korszakát éljük, melyben az 

országok saját civilizációjuk: vezető vagy annak központjaként számon tartott mag-

államai köré csoportosulnak., a Nyugat pedig relatív befolyását tekintve hanyatlik 

(.Huntington 2002).15 Ez nem választható el a globalizációtól, sőt szerintem 

14 Fukuy ama mindemellett optimista, azt remélve, hogy mindebből egy új, egy jobb társadalom 
születik, s e tényezők e folyamat kísérőjelenségei. 

15 Huntington könyve nagy vitát vált ki mind a inai napig. Megközelítése összefüggésbe hozható 
Spengler híres könyvével, a Nyugat alkonyával (.Spengler 1995), Huntington a következő 
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elsősorban annak keretében vagy annak következményeként vizsgálható. Annak 

ellenére, hogy a területiséggel, a regionális fejlődéssel ez társadalmi, gazdasági és 

területszervezési szempontból összefügg, a regionális tudományban alig bukkan fel. 

Magyarországon Bartke és Enyedi vetette fel a témát (Bartke 1999; Enyedi 2000). 

Társadalmi és gazdasági probléma is egy mai uralkodó tendencia: az 

egyenlőtlenség fokozódása. Az egyenlőtlenség ma világméretekben nő az országok 

között és társadalmakon belül, vagyis egyre növekszik a szakadék a gazdag és 

szegény országok, illetve emberek között. A jövedelemeloszlás rendkívül 

egyenlőtlen, s a XIX. és a XX. században már bírált egyenlőtlenségek mára még 

tovább nőttek. Ez a tendencia nem állt meg, sőt globális méretekben zajlik. Ez 

rendkívül veszélyes, hiszen konzerválja, sőt erősíti a különbségeket. A világgazdaság 

elmúlt időszakbeli dinamikus gazdasági növekedése ellenére több mint egymilliárd 

ember szegénységi állapota nem változott. Az elmúlt 30 évben az egyenlőtlenség 

aránya világméretekben több mint kétszeresére nőtt. Napjainkban a legszegényebb 

20 %-nak a globális jövedelem 1,1 %-a, a következő, kevésbé szegény rétegnek 1,9 

%-a, míg a leggazdagabb 20 %-nak 85 %-a jut; 1997-ben pedig mindössze három 

személy vagyona akkora volt, mint a világ legszegényebb 48 országának összesített 

nemzeti vagyona (László 1999; Flavin, Gardner 2001).16 Ezt a problémát tovább 

súlyosbítja, hogy a szegénység koncentrálódik: az elszegényedés az eleve 

szegényebb országokat, térségeket érinti. A szegénység az én értelmezésemben nem 

csak azt jelenti, hogy egy közösség, ember, család nem rendelkezik, nem 

rendelkezhet olyan anyagi javakkal, társadalmi lehetőségekkel, életesélyekkel, mint 

civilizációkat különíti el: 1. Kínai, 2. Japán, 3. Hindu, 4. Iszlám, 5. Ortodox, 6. Nyugati, 7. Afrikai. 
Én ehhez hozzátenném az eurázsiai (a sztyeppvidéken élő nagy múltú népek) kultúrát, illetve a fel 
nem oldódott vagy feloldódó indián-bennszülött civilizációkat is. 

16 A World Watch Institute 1999-es jelentése szerint: míg az emberiség ötöde kiváló életszínvonalon 
él, egy másik ötöde a létezés határán vegetál, s a puszta fennmaradásért küzd. Becslése szerint 841 
millió ember rosszul táplált és kórosan sovány, 1,2 milliárdan pedig nem jutnak hozzá egészséges 
ivóvízhez. Az ENSZ egyik tanulmánya szerint ma a világ három leggazdagabb emberének együttes 
vagyona nagyobb, mint a legszegényebb fejlődő országok 600 millió lakosának összes évi 
jövedelme. 1996-99 között a világ 200 leggazdagabb embere megduplázta gazdagságát, amely 
1999-re elérte az 1000 milliárd dollárt, míg a napi egy dollárból megélni kényszerülő emberek 
száma nem csökkent: számuk egymilliárd, vagyis a Föld lakosságának több mint 20 %-a. 30 évvel 
ezelőtt a világ népességének leggazdagabb 20 %-a átlagosan 30-szor volt gazdagabb, mint a 
legszegényebb 20 %; ez a különbség 1990-re 60-szorosra, 1999-re pedig 74-szeresre változott. A 
fogyasztás még drámaibb képet mutat: a világ lakosságának évi összes fogyasztásából a 
leggazdagabb 20 %-nak 86 %, a legszegényebb 20 %-nak pedig csupán 1 % jut (Csath 2001). 
Mindezek olyan adatok és tendenciák, amivel szerintem a gazdasági növekedési alapú fejlesztési 
politikának, illetve a közgazdaságtani alapú regionális tudománynak foglalkoznia kell. 
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mások, hanem azt is, hogy életének stabil alapjai szűnnek meg. Évszázados 

életformák borulhatnak fel, válhatnak korszerűtlenné. A szegénységből pedig egyre 

nehezebb kiemelkedni. Ez akár ön- és környezetpusztító is lehet, negatív társadalmi 

jelenségeket konzervál vagy erősít fel. Csökkenti a fejlődéshez szükséges 

dinamizmust, rontja a társadalmi megújulás esélyeit. A szegénység kezelése ezért 

egyszerre társadalmi és gazdasági kérdés, amiben véleményem szerint tekintettel kell 

lenni a különböző emberi életformákra, értékrendekre. 

E jelenségek tehát gazdasági szempontokat is felvetnek, s megkérdőjelezik az 

általános gazdasági fejlesztési politikában követett megoldások hatékonyságát. Ez 

amiatt is problémás, mert gazdasági téren minden nyugati állam nagyon nagy 

nehézségekkel küzd. Ez megmutatkozik gazdasági növekedésük csökkenésében vagy 

egyre nehezebb fenntartásában, jóléti rendszereik visszaszorulásában, a nagy 

munkanélküliségben. Emellett gazdasági szerkezetük olyan átalakuláson megy át, 

amelynek lehetnek negatív következményei. Erre Segesváry is figyelmeztet, aki 

szerint alapvető probléma, hogy a szolgáltató szektor, azaz a nem produktív ágazatok 

teljesen háttérbe szorítják a hagyományos termelő ágazatokat {Segesváry 2001). Ez 

a szempont a regionális tudományban szerintem szintén nem kap elegendő figyelmet, 

a modemkori gazdasági fejlődésnek, szerkezetváltásnak a szakirodalom 

egyértelműen a pozitív elemeit emeli ki. Pedig vannak, lehetnek negatív hatásai, 

ugyanis a helyi gazdaság elszakad természeti - anyagi alapjaitól, akár megszűnik 

helyivé lenni, s ezáltal nő a kiszolgáltatottság, a függőség a társadalmi és a gazdasági 

életben. Az elsődleges helyi adottságok (a természeti környezet kínálta adottságok, 

lehetőségek, javak) gyakran másodlagossá válnak, egy kiszámíthatatlanul változó, a 

külső hatásoknak, befolyásoknak intenzíven kitett gazdaság alakulhat ki. Ebből is 

adódik véleményem szerint a mai világ rendkívüli gazdasági és társadalmi 

instabilitása. Mert meglátásom szerint a gazdasági problémák nemcsak az elmaradott 

vagy fejlődő, hanem a fejlett nyugati országokban is nagyok. Az említett környezeti 

és társadalmi problémák azt jelzik, hogy az egyoldalú gazdasági növekedésre épülő 

modell hosszú távon nem követhető, mert nem, vagy csak részben, bizonyos 

szempontból orvosolja a legfontosabb problémákat: a társadalmi és területi 

egyenlőtlenségeket, miközben új feszültségeket, gyakran további és még nagyobb 
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egyenlőtlenségeket okoz, illetve járulékos, alig kezelhető társadalmi és környezeti 

károkkal jár. 

Ugyanez vetődik fel a globalizáció kapcsán, ami rendkívül ellentmondásos és 

többféleképpen is megítélhető jelenség.17 Alapvetően gazdasági és piaci jellegű, de 

mégsem csak gazdasági folyamat. Nagyon sok eleme, következménye, visszahatása 

van. Egyaránt van gazdasági (globalizált termelés, marketing, kereskedelem és 

pénzmozgások, multinacionális vállalatok, bank- és vállalati fúziók, beszállítói 

hálózatok, külföldi tőkebefektetések, technológiatranszfer), társadalmi (legális és 

illegális munkaerő-áramlás, tudás, normák, értékek áramlása) és politikai (az egyes 

országok egymástól való függőségének erősödése) vetülete. Mivel a globalizációt 

alapvetően a profitorientált cégek hajtják előre, elsősorban gazdasági érdekek 

alakítják. Negatív hatásai (döntően az előzőekben vizsgált hatások) miatt a 

közgazdaságtan részéről is sok kritika éri. Az ezzel kapcsolatos szakirodalom főként 

az egyenlőtlenségek és függőség drasztikus erősödését emeli ki (Rabár, Körten 

1999). Rámutatnak, hogy pénzügyi válságok sorozatába sodorja a világot, 

kezelhetetlen szociális feszültségeket teremt, és világméretű katasztrófákat idézhet 

elő. A szegények és gazdagok közötti szakadék növekedéséhez, ezáltal ki nem 

mondott megkülönböztetéshez vezet, tartós és megszüntethetetlen függőséget alakít 

ki. Ahogyan a szegény emberek képtelenek kiemelkedni a szegénységből, úgy a 

csekély erőforrásokkal rendelkező országok képtelenek kiszabadulni az 

elmaradottságból, adósságcsapdába kerülnek, erőforrásaikat értékesítik, közülük 

sokan örökre á fejlett országok kiszolgálóivá válnak. Körten szerint a hagyományos 

fejlesztési gyakorlat a fő oka, nem pedig megoldása a világméretű, egyre gyorsuló és 

potenciálisan végzetes válságnak. A szegénység növekedése, a munkanélküliség, az 

erőszakos bűncselekmények, a széteső családok, és a környezet leromlása szerinte 

nagyrészt ebből a folyamatból, benne a gazdasági teljesítménynek 1950 óta 

bekövetkezett megötszöröződéséből származnak (Körten 1996). A globalizáció tehát 

17 A globalizációval kapcsolatban jelenleg három eszmei irányzat rajzolódik ki. Az első a globalizmus 
humanista megfogalmazása, egy közösségi és szociális világ koncepciója. A másik a neolibeláris 
megközelítés piacgazdaságra épülő univerzalizáló, technokrata globalizációs eszmerendszere, 
amelyet a transznacionális társaságok ideológiájának is tartanak, amely elfogadja, sőt hasznosítja a 
globális egyenlőtlenségeket. A haimadik a nemzetközpontú megközelítés, illetve a fejlődő 
országokban teret hódító, a globalizálódást a nyugati világ terjeszkedésének tekintő nézet (Simái-
Gál 2000). A globalizációnak rendkívül szerteágazó szakirodalma van, egyaránt írnak róla jót, 
rosszat. Nagyon árnyaltan kell tehát hozzá viszonyulni. 
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szorosan összefügg a mai uralkodó paradigmával: a növekedési kényszerrel. Ez 

általános nemzetgazdasági célok mellett főként vállalati, nagyvállalati érdek. A 

globalizáció ezért nem választható el a globális vállalatok működésétől. A gazdasági 

globalizálódás egyik fő hajtóereje ugyanis a transznacionalizálódás, amely az egyes 

államok érdekeitől független nemzetközi vállalatok döntési rendszeréből indul ki, a 

nemzetgazdaságokban folyó tranzakciókat a globális vállalati érdekeknek rendeli alá, 

a nemzeti termelést és szolgáltatást közvetlenül integrálja a globális vállalati 

rendszerekbe, ezáltal hat a nemzetgazdaságokra (Simai-Gál 2000). Körten szerint ez 

a fajta gazdasági globalizáció a tényleges hatalmat a kormányok kezéből a multi- és 

transznacionális vállalatok és pénzügyi intézmények kezébe juttatja, melyeket a 

közjó helyett egyetlen kényszerítő erő mozgat: a rövidtávú pénzbeli nyereségre való 

törekvés. Erre vezeti vissza a világszerte növekvő elszegényedést és instabilitást, a 

természeti, az emberi, a társadalmi és az intézményi tőke kimerülését (.Körten 2002). 

A szakirodalom további negatív hatásokat sorol: a természeti környezet gyors 

pusztulását; a biológiai és kulturális sokszínűség, valamint az emberi egészség 

veszélyeztetését; a munkanélküliség drámai növekedését; a migráció növekedését; a 

helyi étkezési szokások és kultúrák visszaszorulását; vele a monokultúrák 

kialakulását (Mander-Goldsmith 1996). 

Ha ezek a negatív hatások, következmények valóban fennállnak, vagy csak egy 

kis részük is igaz, az véleményem szerint alapvető tudományos és ideológiai 

szempontokat vet fel. Hiszen értékrend és világnézet áll mögötte. Részben a 

közgazdaságtan vezető ideológiája, amely az egyének anyagi haszonmaximalizálását 

állítja középpontba, sőt azt is feltételezi, hogy ez az össztársadalmi jót szolgálja. A 

gazdaságot, gazdasági magatartást tehát elválasztja az etikától, a természeti és 

társadalmi környezet külső tényezőitől. A korábbiakban bemutatott folyamatok és 

jelenségek tehát a társadalmi és egyéni szemlélettel és értékrenddel is összefüggnek, 

s erőteljes negatív jellegük folytán annak problémáit jelezhetik. Csikós-Nagy ezért 

felveti a hagyományos közgazdaságtan válságát, Rabár pedig arról beszél, hogy a 

közgazdaságtannak újra fel kell fedeznie a társadalmat {Rabár 1999, Csikós-Nagy 

2002). Véleményem szerint mindez a közgazdaságtani alapokon álló regionális 

tudományban is megfogalmazható, s ennek egyik oldala lehet a kultúra és a kulturális 

örökség. Hiszen egy térségnek nemcsak gazdasága, hanem azzal egyenértékű 
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társadalma és természeti környezete is van. Emellett emberekből, emberi 

közösségekből áll, akiknek nemcsak anyagi jellegű motivációi, vágyaik lehetnek. 

Szemléletük, értékrendjük, felelősségvállalásuk döntéseikben rendkívül 

meghatározó. Döntéseikkel pedig nemcsak egyéni életükről, hanem közösségük és 

térségük jövőjéről is döntenek. Ennek ellenére a regionális tudomány ezzel alig 

számol, a térségeket általános kategóriaként leginkább mint potenciált, mint 

fejlesztésre váró teret kezeli. Mindebben elsődleges viszonyítási pontja az anyagi 

jólét és gyarapodás, a gazdasági növekedés és fejlődés, amely egyszerre cél és 

eszköz. De ha a modernkori gazdasági fejlődés kapcsán ennyi probléma, negatív 

hatás is előjön, akkor ezt mint módszert és alkalmazást rendkívül óvatosan kell 

kezelni. A regionális tudománynak és politikának fel kell tennie a kérdést, hogy 

milyen értékrendet követ, hirdet, képvisel? 

Ugyanez merül fel a térségi siker és versenyképesség kapcsán. Az a térség, 

amelynek GDP-je ugyan magas, de egyre növekvő társadalmi és szociális 

problémákkal küzd, illetve saját növekvő gazdasága által vagy annak érdekében más 

országokban és térségekben ilyen problémákat okoz, globális szinten pedig a 

környezeti minőséget veszélyezteti, véleményem szerint nehezen tekinthető a szó 

igazi értelmében fejlettnek. Anyagi értelemben természetesen fejlett, de társadalmi 

értékrendjében, szemléletében semmiféleképpen. Emellett a fejlettség mutatói is 

kérdésesek. A GDP értékéből például nem vonják le a természeti, társadalmi, emberi, 

intézményi tőke értékcsökkenését, fogyását, illetve a GDP által mért kibocsátásnak 

egy fontos része nem a jólét növekedését, hanem csökkenését okozza (.Körten 

2002).18 A kutatók ezért keresik azokat a mutatókat, amelyek a fejlődést, fejlettséget 

a GDP-nél pontosabban fejezik ki. Ilyen a „valódi fejlődés mutatója" (GPI - Genuine 

Progress Indicator), vagy az „emberi fejlődés indexe" (HDI- Humán Development 

Index). A GPI tekintetében például amíg az USA-ban a GDP 1950-től napjainkig 

több mint kétszeresére nőtt, a GPI 1970 óta 45 %-kal csökkent, s e csökkenés 

folyamatosan gyorsul. Ez azt érzékelteti, hogy a GDP növekedés növekvő társadalmi 

18 Körten a következő példákat hozza: ha a gyerekek fegyvert vagy cigarettát vásárolnak, akkor erre 
fordított kiadásaik beleszámítanak a GDP-be, ugyanígy a házasság felbontásának ügyvédi költsége 
vagy egy olajszennyezés tisztítási költsége is. Emellett ha kivágjuk erdeinket, hagyjuk tönkremenni 
infrastruktúránkat, akkor nem könyveljük el a termelőképességben jelentkező veszteséget, hanem 
ezek nyereségét számoljuk el. 
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költségek és környezetterhelés mellett valósul meg.19 Az UNDP által kidolgozott 

„szegénységi index" szerint a legsúlyosabb életszínvonal romlást az 1990-es években 

Kelet-Európa (benne Magyarország) és a Szovjetunió utódállamai szenvedték el 

(iCsath 2001). Az emberi életminőség komplex mérésére dolgozta ki egy kanadai 

kutatócsoport az „életminőség indexet" (QLI - Quality of Life Index), amely a 

gazdasági mutatók mellett társadalmi, egészségi, környezeti komponenseket is 

figyelembe vesz. Érdekes kísérlet Németh részéről a „humán dinamika" (HD) 

mutatójának megalkotása, ami a humán energiákat, a cselekvő ember többlettermelő 
• 2 0 t n 

képességét, a közösség humanitástartalmát méri (Németh 1996). Csörgő 

koncepcionálisan felveti a hagyomány erőforrás jellegét, aminek szempontjából az 

„elmaradott", a „hátrányos helyzetű", a „területi egyenlőtlenség" fogalmak 

újragondolását javasolja (Csörgő 2002). 

Egy térség sikerét véleményem szerint ezért csupán a gazdasági, jóléti 

szempontok helyett célszerűbb a fejlődés harmóniája szerint megítélni. Eszerint az a 

térség a sikeres, amely fejlődésében megőrzi a természeti, társadalmi és gazdasági 

környezet állapota közötti egyensúlyt mind az adott térségben, mind azokban a 

térségekben, amelyekre ez a térség bármilyen módon hatást gyakorol. Másképpen -

az emberi oldal felől fogalmazva - a sikeres térség élhető és emberléptékű. 

Megítélésem szerint tehát a hangsúlyt az anyagi jellegű fejlődésről a harmóniára, az 

élhetőségre, az emberléptékűségre kell áthelyezni. Feltevésem szerint egy térség 

fejlettségét nem elsősorban, vagy nemcsak az elérhető anyagi javak bősége, a kiépült 

infrastruktúra "mennyisége, a gazdasági teljesítmény jelöli ki, hanem az is, hogy 

milyen a tényleges életminőség, és boldogok-e ott az emberek. A jó életminőség 

ugyanis nem szükségszerűen az anyagi javak bőségéből következik. Durning szerint 

az élet boldogsága semmilyen kapcsolatban nincs a fogyasztással, hanem a családi 

élet, a munkával való elégedettség, az emberi kapcsolatok és a szabadidő 

minőségében fogható meg. (.Durning 1992). Csörgő egy térség legfőbb mutatójának 

ugyancsak az elérhető életminőséget tekinti, amiben központi elem szerinte az élő 

19 A GPI a GDP-nél említett negatív társadalmi tényezőkre fordított eredményeket nem veszi 
figyelembe, illetve levonja a megtermelt összes értékből. Ugyanakkor hozzáad olyan társadalmi 
értéknövelő tételeket, amivel a GDP nem számol (pl. gyermeknövelés, otthoni betegápolás, 
tanulással töltött idő értéke). A HDI a GDP mellett a várható élettartamot, az írástudatlanság 
mértékét és az oktatásban résztvevők arányát veszi alapul. 

20 Érdekes lenne ezen a gondolaton elindulva egy „kulturális dinamika" (Ki)) vagy egy „kulturális 
örökség index" (KÖI), „hagyomány index" (III) megalkotása is. 
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(lokális) hagyomány. Ezt a fenntartható fejlődés és a fenntartható tudás 

összefüggéseként létrejövő organikus fejlődés alapfeltételeként kezeli (Csörgő 2000, 

2002c). E nézetek jelentősen módosítják a térségi siker és fejlődés megítélését, és a 

leegyszerűsítő gazdasági megközelítés mellett új területek, kiemelten a kultúra 

szférái felé nyitnak. 

E felismerések már eddig is megfogalmazódtak a környezeti kultúra, 

környezetgazdálkodás, ökológia részéről. Az 1983-as Brundtland-jelentés vezette be 

a fenntartható fejlődés fogalmát, a világ környezetvédelmi - és azzal összefüggő -

problémáira annak megteremtésében látva a megoldást. Ez a koncepció a rövid távú 

szemlélet helyett a hosszú távú következtetésekre, s azok megelőzősére, elkerülésére 

hívja fel a figyelmet. A Római Klub 1974-es második jelentése a szerves növekedést 

hangsúlyozza, amely ugyan növekedést valósít meg, de a mindenkori lehetőségeinek 

és a helyi adottságoknak megfelelően. A tudóscsoport többi jelentése további 

szempontokat tesz még ehhez hozzá. E felfogások érvényesítése alapvető életmód-, 

szemlélet- és magatartásváltást követelne meg a társadalomtól. A Budapest Klub 

részéről László is ugyanezt fogalmazza meg, rámutatva a globális kulturális 

ütközések, az eltérő kulturális alapállások, a kulturális nacionalizmus 

problematikájára is (László 1999). 

A térségi fejlődés és siker tehát nagyon komplex jelenség. Véleményem szerint 

vizsgálatakor fokozott figyelemmel kell lennünk azokra a szempontokra, 

felismerésekre, amiket a tudományos világ évtizedek óta megfogalmaz. Ezek a 

tudomány és a társadalom alapkérdéseivel, azaz a világ és az ember megismerésével, 

az élet céljával és értelmével, az erkölccsel, az értékrenddel, a közösségi tudattal 

függnek össze. Meggyőződésein, hogy a regionális fejlődés és fejlesztés kapcsán 

ezeket a kérdéseket a regionális tudománynak is fel kell tennie. Dolgozatomban ezen 

alapkérdésekkel kapcsolatban a kulturális örökség fejlődésben betöltött 

megkerülhetetlen szerepére szeretném felhívni a figyelmet. A kiegyensúlyozott 

térfejlődés elérésében vagy az attól való eltérésben ugyanis a kulturális jellegű 

tényezőknek, így a kulturális örökségnek rendkívül nagy szerep jut. Egyrészt maga a 

gazdasági fejlődés is függ attól, hogy az adott közősség, térség kulturális öröksége, 

múltból hozott élményei, értékei, képességei alapján képes-e fejlődni, vagy hogyan, 

milyen módon, milyen szinten képes erre. Alapvető kérdés az is, hogy ennek a 
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közösségnek és tagjainak milyen a viszonyulása tágabb környezetéhez, azaz a 

természeti környezethez, a társadalomhoz, nemzethez, embertársaihoz, a gazdasági, 

anyagi tényezőkhöz. Vagyis alapvető az emberek értékrendje, életmódja, szemlélete. 

Ez egyszerre lehet megújító, de visszahúzó erő is. A térségi fejlettség megítélésében 

véleményem szerint ezzel számolni kell. Eszerint egy gazdaságilag dinamikus térség 

az életmód és értékrend, vagy a környezet állapota alapjain hordozhat olyan 

konfliktusokat, amelyek más, elmaradottabb térségekben nem, vagy még nem, vagy 

máshogyan jelentkeznek. A gazdasági fejlesztés, modernizáció, benne a 

területfejlesztés kapcsán erre célszerű figyelemmel lenni. 

2.4. A kulturális tényezők szerepe a területi fejlődésben 

A kulturális tényezők megközelítésem szerint közvetlenül és közvetve is nagy 

szerepet játszanak a területi fejlődésben, az anyagi jellegű és gazdasági alapokon túl 

az ugyanis közösséget, értékrendet, erkölcsi normákat, hagyományokat és arra 

építkező élő kulturális örökséget is feltételez. Mindezt a regionális tudomány és a 

közgazdaságtudományt kritizáló alternatív gazdaságtani irányzatok is kiemelik. 

A társadalmi és gazdasági fejlődésnek ugyanis része, részben meghatározója a 

kulturális fejlődés, amely az évezredek során egy sokszínű, ezerarcú emberi világot 

teremtett, ami ma is változik, alakul. Rendkívüli, a maga teljességében talán soha 

meg nem érthető, fel nem tárható kulturális sokszínűség jellemzi a világot. Ezt 

leképezik a nagy kultúrák és civilizációk, a nemzetek, a népcsoportok, az etnikai és 

egyéb közösségek, de az egyes ember is; és ez társadalmi és gazdasági jelenségekben 

is érvényesül. A kultúra közösséget teremtő és összetartó erő, de elkülönülésekben is 

szerepet játszik. Megítélésem szerint az egyik legfontosabb regionális különbség a 

kulturális másság. A kultúra egy szerteágazó közösségi rendszer, amellyel 

lehetséges, sőt szükségszerű is az azonosulás a közösségi élet különböző szintjein. 

Az ember azonban egy kultúrában és kultúrával találhat csak azonosulást (Lorenz 

2001). A Huntington által felvetett kulturális és civilizációs konfliktusok lehetősége 

is ezen az alapon közelíthető meg. Kulturális magatartásunkban tehát nagyon fontos 

a hagyomány, ugyanis a közösséghez tartozást és a közösségi magatartást is ez 

alakítja. Lorenz mutat rá arra, hogy a mai nyugati világ egyik társadalmi problémája 

33 



éppen ez: a hagyomány háttérbe szorítása a racionalitásra hivatkozva. Komoly 

szemléleti probléma, hogy csak a racionálisan felfogható vagy a tudományosan 

kimutatható a tudás, az ismeret. Ezért a nyugati társadalom olyan óriási tudást és 

bölcsességet dob el magától, ami minden régi kultúra és minden nagy világvallás 

részét képezi (Lorenz 2001). Évezredes tradicionális értékekről van szó, amelyek 

igen mélyen gyökereznek, amelyekre a társadalmi rend is épül (erkölcs, szakralitás, 

kultúrtörténeti rítusok, magatartásminták). Rendkívül fontosak tehát a társadalom 

működése, az egyéni és közösségi magatartás szempontjából. Egy 24 európai 

országra kiterjedő összehasonlító vizsgálat szerint az utóbbi időben a következő 

értéktípusok kerültek előtérbe: az individualisztikus - intellektuális, a posztvallásos 

és posztkommunista, valamint a hedonista értéktípus (Enyedi-Tamási 1996). Ez azért 

figyelmeztető, mert egyik sem közösségi célú értékrendet tükröz. Véleményem 

szerint a nyugati világban, így Magyarországon is baj van az értékrenddel, s ez 

mindenképpen kihat a fejlődésre, a jövőre. Az utóbbi évtizedben hazánkban is nőtt az 

individualizmus, nő a távolság a hatalmon lévők és nem lévők között, egyre 

agresszívebben terjed az anyagiasság, egyre általánosabb az egysíkú, profitban és 

hatékonyságban gondolkodó szemlélet, a bevásárlóközpontok új viselkedési 

mintákat, értékrendet ültetnek hoznak, a lakóparkok terjedése tönkreteszi a falvakat, 

szétzúzza a hagyományos értékrendet (Csath 2001).21 Mindezek azért veszélyes 

jelek, mert a korábbi példák alapján a civilizációk „halálát" alapvetően belső okok, a 

torzuló értékrend okozza: az érték- és hitvesztés, a korrupció, a társadalom 

széthullása, a közös célok helyét elfoglaló erőszakos egyéni érdekek felülkerekedése 

(Myers 2000). A jelenkori negatív társadalmi jelenségek tehát véleményem szerint 

egy sokkal általánosabb problémát jelezhetnek, azaz esetükben nem egyszerűen 

szociális problémákról van szó. Egy jól működő társadalom közös értékrend alapján, 

közösségben és erkölcsi alapokon működik. Körten szerint a hatékony, valóban a 

közjót építő gazdaság is kölcsönős felelősségvállalásra épülő kultúra létén múlik, 

amely így kiemelkedően fontos (Körten 2002). 

21 A lakóparkok is példái a területi politika felelősségének. Akkor, amikor a városok tele vannak 
lepusztult, rekonstrukcióra szoruló városrészekkel, akkor, amikor a városi agglomerációkban 
lévőkön kívül a legtöbb falu elnéptelenedik, népességét veszti, fennmaradási gondokkal küzd, a 
zöldterület pedig kiugróan magas érték és erősen fogy, olyan zöldmezős lakóparkok épülnek 
országszerte, amelyek e problémákat érintetlenül hagyják, s éppen ezzel tovább súlyosbítják. A 
terület- és vidékfejlesztési szakirodalom - a s2:abályozásról már nem is beszélve - ezzel szintén 
keveset foglalkozik. 
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A társadalmi felelősségvállaláson alapuló szemléletváltás szükségessége így egyre 

gyakrabban fogalmazódik meg a társadalmi, gazdasági és ökológiai stabilitás 

szempontjából is. László a felelősségteljes életre hívja fel a figyelmet az egyén 

szerepének kiemelésével. Szerinte az egyes ember előtt is állnak feladatok: a 

magánéletben a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan" elve, az üzleti életben a 

felelősségteljes vállalkozói kultúra megteremtése, a politikában a kormányok 

látókörének tágítása, a társadalomban a természethez fűződő, a környezetvédelmi 

etikára épülő új viszony kialakítása (László 1999). A felelősség és az egyéni döntés 

tehát itt is előjön. Megítélésem szerint ez nemcsak a globális társadalom szintjén, 

hanem minden térségi szinten megfogalmazható. Ugyanis minden ember saját 

szuverén akaratából, látásmódja alapján tudatosan vagy tudattalanul építheti vagy 

rombolhatja környezetét, lakókörnyezetét, közvetlen és tágabb közösségét. A 

hatékony területfejlesztés erre fogékony, erre képes embereket, közösségeket kíván. 

A szakirodalom további társadalmi - kulturális tényezőkre hívja fel a figyelmet. 

Horváth rámutat, hogy az egyik globalizációs hatótényező a világméretű kulturális 

csere, ami a helyi kultúrák sokszínűségére is kihat (Horváth 2001b). Az aggódok 

szerint a globalizáció a helyi kultúrák elsorvadását eredményezi, az optimisták a 

helyi és a globális kultúrák ötvözéséről, összekapcsolásáról, valamint a helyi 

autonómiák, illetve lokális hagyományok erősödéséről beszélnek ezzel kapcsolatban. 

A szakirodalomban megszületett a „glokalizáció" és a „globlokál világ" kifejezés is. 

A globalizálódás véleményem szerint a helyi társadalmat és kultúrákat rendkívül éles 

versenyhelyzetbe kényszeríti, ami egyszerre kulturális, társadalmi és gazdasági 

verseny. Nagyon fontos tehát az a kulturális alap, amellyel részt vesznek ebben a 

versenyben. Ez a kulturális alap egyrészt a tradicionális értékeket, a hagyományokat, 

a közösséget, az identitást jelenti. Mivel azonban a jelenkori folyamatok közvetlenül 

elsősorban nem, vagy nem egyértelműen ezekre építkeznek, hanem bennük sokkal 

inkább az egyén képességei a döntők, rendkívül megnő egy másik kulturálisan 

meghatározott tényező, a társadalmi és egyéni tudás jelentősége. A szakirodalom ma 

már szinte egyöntetű abban, hogy a fejlődés leghatékonyabb forrásának a szellemi 

tőkét, azaz az emberek tudását, alkotóképességét tekinti, a tudás alapú gazdaságot, a 

tudást, az intelligenciát hangsúlyozza, tudás- és információs társadalomról beszél 

(.Enyedi 2000, Varga 2003a). Csath hivatkozik egy világbanki felmérésre, mely 
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szerint a világ összes vagyonának 64 %-a emberi tőke, vagyis felhalmozott tudás és 

tapasztalat (Csath 2001). Amerikai kutatások szerint a humán tőke különbségei közel 

fele részben magyarázzák a GSP különbségeket (Bhatta-lobo 2000). Véleményem 

szerint ugyanakkor tudásalapú gazdaság vagy társadalom kultúra nélkül nem 

képzelhető el. A kulturális örökség szempontjából nagyon fontos Csörgő 

megközelítése, aki rámutat, hogy a hagyomány társadalmi szervezőerő, ezért szoros 

kapcsolata van a kibontakozó társadalom- és tudásiparral. A hagyomány ezért nem 

ellentéte, hanem építője a tudásnak, a megújulásnak, így fontos szerepet kap a 

kialakuló tudásintenzív társadalomban és gazdaságban (Csörgő 2000, 2002b). 

Felértékelődik az innováció szerepe is, amely lényegében a társadalom újító, 

megújuló képességét jelenti, aminek szintén kulturális meghatározottsága van. A 

társadalmi tőke szintén nagyrészt a kultúrában gyökerezik. Ezek szerint a gazdasági 

magatartás, például a vállalatok közötti együttműködés, a kulturális attitűdök és 

magatartásminták alapján országonként, nemzetenként és régiónként is eltérhet. 

Fontos versenytényező a képzett munkaerő és a munkakultúra, de a társadalmi 

szerkezet és kohézió is, valamint a regionális identitás és lokálpatriotizmus (Horváth 

2001a). Ez utóbbiak közösségi értékek, tehát még a jelenkori éles gazdasági -

társadalmi versenyben is meghatározó és alapvető az a közösségi - kulturális közeg, 

amely az egyén kibontakozását, képességnövelését befolyásolja. 

A helyi kultúráknál alapvető a kultúrához, a közösséghez tartozás, amely 

területfejlesztési szempontból mint regionális és lokális identitás érdekes. 

Vizsgálatának' alapgondolata, hogy az emberek térbeli kötődései, a települési és 

térségi identitás nagymértékben segítheti a fejlődési folyamatot, míg a kötődés 

fogyatékosságai - melyek egyúttal a térbeli műveltség hiányosságait is jelentik -

gátolhatják, visszavethetik azt (Murányi-Szoboszlai 2000). Véleményem szerint 

mindez egyenes kapcsolatban van a térségi kulturális örökséggel, amely hordozza, 

alakítja az identitást. Az identitás (egyéni, közösségi és térségi viszonylatban) a 

kulturális örökség egyik legfontosabb eleme. Egyfajta indikátorként is használható a 

társadalom állapotát illetően, hiszen az erős kötődés, a biztos azonosságtudat 

működő társadalmat, az identitás gyengesége közösségi jellegű társadalmi 

22 GSP" Gross State Product (állami össztermék). 
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problémákat is jelez. A globalizáció érdekes ellentmondása, hogy sokszor a helyi 

kulturális identitások újjáélednek hatására. A regionalizáció is erre példa. 

Mindez szoros kapcsolatban áll a belső erőforrásokat hangsúlyozó 

területfejlesztési paradigmával. Ez a megközelítés a területfejlesztés középpontjába 

az endogén fejlődést állítja. Szemléletében a belső (endogén) források, azaz a helyi -

regionális társadalmi, kulturális, gazdasági, környezeti tényezők feltárására, 

tudatosítására, mozgósítására épít (.Rechnitzer, Stough 1998). A belső adottságok -

források egyben a térség egyedi értékei, amelyek nemcsak gazdasági tényezők, 

hanem egy térség teljes társadalmi - kulturális leltételrendszere. Ez felértékeli a 

természeti adottságokat, a nagy értékű, sajátos tudáson alapuló társadalmi -

kulturális adottságokat és az intézményi környezetet (Enyedi 2000). Ez a fejlesztési 

paradigma azt feltételezi, hogy a helyi erőforrások mögött a helyi közösség áll, s 

ennek a fejlesztésben történő aktív részvételét meg is követeli. A globalizáció 

kapcsán ez külön hangsúllyal vetődik fel, hiszen ennek negatív hatásait és jelenségeit 

ellenzői a helyi közösségek helyi megoldásaival és kezdeményezéseivel, 

összességében a lokalizációval kívánják megoldani (Körten, Mander-Goldsmith 

1996, Csath 2001). A globalizáció tehát ilyen értelemben felértékeli a helyi 

adottságokat, s kikényszeríti, hogy egy térség a globális versenyben helyi értékeivel 

vegyen részt. Kikényszeríti egy térség - közösség önszerveződését is. A belső 

erőforrások hasznosításában tehát döntő jelentőségű a helyi közösség hozzáállása és 

részvétele, ez egyben maga is erőforrás (vagy éppen javításra szoruló adottság). E 

tekintetben a ' magyarországi településeket még mindig a paternalista rendszer 

örökségének továbbélése, az önállótlanság, az önszerveződés, az életlehetőségek, 

ezáltal a kistelepülések népességmegtartó erejének hiánya jellemzi (Füzesi-Szöke-

Tistyán—Péntek 2001). Alföldi példát hozva a Tisza menti falvakban sok 

megosztott, szétesett helyi közösség van, melyeket a bezárkózás és a közömbösség 

jellemez. E falvak értékrendjében ma a klasszikus, civilizációs nagyvárosi tünetek, 

azaz az értékválság és az elidegenedés dominálnak, ami a helyi társadalom 

kohézióját és területi kötődését veszélyezteti (Kiss 2001). Saját gyakorlati 

tapasztalatom alapján ugyanezt tudom megerősíteni a szentesi (szintén Tisza menti) 

kistérség példájával. A falvak többségében a közösség és közösségi aktivitás 

alacsony, nagyon kevés a fejlesztést közösségi céllal is végző, aktív ember. Ez 
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- szintén tapasztalataim alapján - a homokháti (mórahalmi) kistérségben sem 

egyszerű, mégis nagy a különbség a két térség között. Ez nem elsősorban tudás, 

sokkal inkább szemlélet kérdése. A. fejlesztésben nehéz vele számolni, mert nem 

megfogható. 

Meggyőződésem szerint tehát a társadalmi és kulturális tényezők rendkívül 

fontosak. Egy térség lényegében legfontosabb erőforrásai, amelyekkel ha baj van, 

vagy ha nem fordítunk a fejlesztésükre, kezelésükre elegendő figyelmet, annak 

hatása közvetlenül vagy közvetve a térségi fejlődés többi tényezőiben is jelentkezik. 

Hogy a terület- és gazdaságfejlesztés, de maga a regionális tudomány domináns 

szemléletében ez a szempont mégsem jut érdemi szerephez, az beleillik abba a jólét-

és gazdaságcentrikus, racionális világképbe, ami a mai nyugati társadalmakat 

jellemzi. Ebben a kultúra mindig más, mindig különálló, általában másodlagos az 

élet más szféráihoz képest. Ebből ered számos szembeállítás, úgymint kultúra és 

civilizáció, kultúra és gazdaság, „humán" és „reál" tudományok. Korábban nem volt 

érvényes, vagy nem volt ilyen erős ez a szétválasztás; a kultúra nem egy piaci vagy 

társadalmi szegmensként jelent meg, hanem a mindennapi életet átható, szabályozó, 

keretbe foglaló tényezőként, átfogó világmagyarázatként. Németh szerint az 

univerzalitás ezen történelmi rétegkultúrái (vallás, filozófia, stb.) azonban a 

jelenkorra a létezés hiteles magyarázatának funkcióját elvesztették, s a kultúra súlyos 

vereséget szenvedett a civilizációtól (Németh 1996). A kultúra szerepe tehát 

átalakult, bizonyos értelemben visszaszorult. Véleményem szerint ebben komoly 

szerepet játszőtt és játszik a tudomány is, amely világképében, módszertanában a 

racionalitást, a megismerhetőséget, a szabályszerűséget hangsúlyozza, s 

tudománytalannak, minősíti, ezért világmagyarázatából kizárja azokat a dolgokat, 

melyek ebbe nem illeszthetők bele. A résztudományok ennek a világmagyarázatnak a 

töredékességét még tovább növelik, mert speciális vizsgálódásuk közben gyakran 

eltűnnek horizontjukról a tudomány legalapvetőbb kérdései: az élet célja, értelme, a 

világ, benne az emberi világ keletkezésének, működésének magyarázata. 

Véleményem szerint a tudománynak, s minden részdiszciplínájának, így a regionális 

tudománynak is újra fel kell tennie ezeket az alapkérdéseket, s a maga eszközeivel 

23 Mégis: az „emberi minőség indexe" (HDI) tekintetében a magyarországi _ vidékfejlesztési 
kistérségek rangsorában a szentesi kistérség az 54. a homokháti kistérség a 124. Érdekes lenne a 
„humán dinamika" (HD) mutató alkalmazása, hogy vajon milyen eredményt hozna? 
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választ kell keresnie rájuk. Mivel ezek a kérdések jelentős mértékben kulturális -

társadalmi területeket érintenek, elengedhetetlen - emellett a komplexitás is ezt 

kívánja hogy e diszciplína válaszaiban helyet kapjanak ezek a tényezők. 

Meggyőződésem szerint nem szerencsés tehát az az elidegenítő szétválasztás és 

szembeállítás, amellyel jelenleg a kultúra és gazdaság viszonyát a regionális 

tudomány és a területfejlesztés általában kezeli. Én nem tekintem mereven 

elválasztható külön szférának őket, hiszen kölcsönösen jelen vannak egymásban, 

hatnak egymásra. A kultúrának, s a kulturális örökségnek része a gazdaság (pl. 

gazdálkodási, termelési kultúra, munkakultúra, tárgyi kultúra), s a gazdaság is 

„használja", tartalmazza, alakítja a kultúrát (pl. kulturális ipar, kulturális ágazat, 

örökségipar). Ebből adódóan megítélésem szerint a fejlődésben és fejlesztésben sem 

egyértelműen szembeállíthatók. Azaz a gazdasági szempontok jelenkori 

túlhangsúlyossá válása, illetve az ebből adódó számos negatív következmény sem 

jelenti azt, hogy a fejlesztési tevékenységből a gazdaság bármilyen formában 

kiiktatható. Hiszen a gazdaság az emberi - társadalmi élet egyik kerete, alapja. Ezért 

a kérdés véleményem szerint nem úgy tehető fel, hogy gazdaság vagy kultúra, hanem 

hogy milyen gazdaság és milyen kultúrai A kérdés ugyanis ekkor már nem az, hogy 

a gazdasági fejlődés jó vagy rossz, hanem hogy a jelenkori gazdasági fejlődés jó 

vagy rossz? Ami a területfejlesztésben úgy merül fel, hogy ezt a piac- és pénzalapú, 

modernkori, globalizálódó gazdasági fejlődést segítse elő ott is, ahová még nem vagy 

nem kellő mértékben ért el, vagy éppen mint fejlesztési, azaz irányítási és 

beavatkozási "'politika ennek negatív hatásait próbálja meg területi alapon 

kiegyensúlyozni, elkerülni? Például a helyi - térségi gazdasági alapok, illetve a 

közösségi - kulturális kötődések erősítésével. Véleményem szerint jelenleg 

Magyarországon elsősorban ez utóbbira van szükség. De bármely utat is választja a 

területfejlesztés, a kulturális jelenségekkel, hatásokkal számolnia kell. 

2..5. A hagyomány új értelmezése 

A kulturális örökség szempontjából legfontosabb kulturális tényező a hagyomány. 

Ulin összefoglalásában a legáltalánosabb hagyományfogalom az időtálló szokások, 

ismeretek és társadalmi gyakorlatok generációk közötti átadására koncentrál, az 
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újabb felfogások a folyamatos átalakulást emelik ki. Ugyanakkor a hagyomány 

teremthető, amire példát hoz: a francia borászati hagyomány megalkotását. 

Véleménye szerint a délnyugat-franciaországi borászati hagyomány kulturális 

termék, s történetében központi szerepet játszik a politikai és gazdasági szempontok 

közvetítése (Ulin 1998).24 Ugyanilyen példa Skócia, ahol a XIX. századtól tudatos 

hagyományfejlesztés, benne a hagyományok kitalálása folyik (Csörgő 2002c). 

A hagyománnyal kapcsolatban napjainkban rendkívül újszerű, a térségi fejlődés 

társadalmi - kulturális alapjait is érintő felvetések fogalmazódnak meg a hazai 

szakirodalomban. Hoppál kiemeli, hogy a kulturális folyamatokban egyszerre két 

mechanizmus működik, az innovatív vagy revolucionista hatás, amely az új elemek 

beépítését, a rendszer megújítását szolgálja és szorgalmazza, valamint egy másik 

mechanizmus, ami a rendszer folyamatosságát kívánja biztosítani, ezzel a 

hagyományok átadását, továbbvitelét célozza. Megfogalmazásában a hagyomány 

működésének legfontosabb jellemzője a két mechanizmus egyensúlya, illetve 

koronként változó dinamikája. Azaz ha az egyiket a másikhoz képest túl- vagy 

visszafejlesztik, akkor ez az egészséges egyensúly megbomlik, a kultúra 

megmerevedik, vagy akár elemeire szétesve elveszti a folyamatosságát. Ebből 

kiindulva nem hisz az információt hangsúlyozó „tudásalapú társadalom" mítoszában, 

mert szerinte az információ nem teríthető egyenlően, s a tudás egyformán nem 

elosztható.25 Vele szembe a „hagyományalapú társadalmat" állítja. Szerinte az az 

egyenlőségen alapuló közösségépítés modellje, hiszen a hagyományok egyenlően 

eloszthatók, csak közösen megélhetők, s ha az egyén minél többet vesz belőle 

24 Szerinte a francia borok közötti hierarchia kialakulása hagyonriányalkotás terméke. Ilyen a világhírű 
bordói bor esete is. A bordói bor és a Bordeaux-val szomszédos vidékeken termelt bor történelmi 
kapcsolata jól illusztrálja, hogy a társadalmilag létrehozott különbségeket miként lehet természetből 
eredőként bemutatni. A bordói bor helye ugyanis nem volt mindig a világ legjobb borai között. 
Például azt a bort, amit Délnyugat-Franciaország Bordeaux-tól északabbra fekvő régióiból 
exportáltak egészen a XII. század végéig, sokkal jelentősebbnek tekintették, mint a bordóit. A 
bordeaux-i borkikötő jelentősége ekkor egyértelműen elmaradt La Rochelle mögött, ahol valóságos 
„civilizáció" épült a bortermelés köré. Az események iránya akkor változott meg, amikor a XII. 
századtól a XV. századig tartó aquitániai angol megszállásból hatalmas hasznot húzva a bordeaux-i 
borvidék reputációja és befolyása megnőtt. A borkereskedelem Bordeaux-ra történő áttevődése 
vezetett ahhoz a mai állapothoz, melyben a bordói bor világhírű minőségi tennék. A példa nagyon 
érdekes, és felveti a hagyományalkotást, teremtést más olyan nemzetközi, nemzeti és helyi 
hagyományok esetében is, amik megkérdőjelezhetetlenül vannak jelen a tudatunkban, s 
identitásunkban, viszonyulásainkban is fontos szerephez jutnak. 

25 S mivel az információ, a tudás hatalom, szerinte ez nem is cél (mindeközben az emberiség több 
mint háromnegyede még mindig írástudatlan). A regionális tudományban ez szintén csak pozitív 
tartalmában van jelen, s az egyik legfőbb térségfejlesztési cél. Magam Hoppál véleményét osztom. 
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magához, azzal csak a közösségépítő erejét erősíti. A hagyományalapú 

társadalomban a hagyomány egy lokális közösség bizalmi tőkéje, önmegtartó ereje, 

aminek közösségformáló, kohéziós öntudatosító hatása van, ami a szellemi javakat 

előtérbe helyező értékvilágot, életminőség-elvet, egyben erkölcsi rendet közvetít. 

Hoppal mindezt összekapcsolja a felértékelődő lokalitással, az etnikus tudatossággal, 

a csoportidentitásssal (Hoppal 2002). 
• • 2 6 Csörgő a hagyományt mint világnézetet elemzi, s azt új paradigmának tartja. 

Szerinte az új paradigma olyan dimenziók visszaszerzését jelenti, melyeket a 

tudományos mechanikus paradigma kiszorított. Mindezt összekapcsolja a holisztikus 

világnézettel. A hagyományt egy új világstratégia alapjaként kezeli. Társadalmi 

szervezőereje révén kapcsolódási pontnak tekinti a kibontakozó társadalom- és 

tudásipar felé, amivel hozzájárul a közösségi identitás megőrzéséhez, a közösség 

megerősödéséhez. Ez alapján előrevetíti a még megőrzött hagyománnyal kapcsolatos 

tudás felértékelődését. így jut el a „ hagyományalapú tudástársadalom "-ig, amit a 

mai kor problémáira adható válasznak, a jövő egyik útjának tekint. Felfogásában ez 

olyan közösséget jelent, amelynek tagjai a hagyomány és kreatív újítás egyensúlyán 

a létüket értelmezni képesek, a világot testi, lelki, szellemi otthonként élik meg. 

Ennek kapcsán a hagyomány újraértelmezéséről beszél. A hagyomány funkcióit a 

következőkben definiálja: a régi és új elemek egyensúlyának biztosítása; 

folytonosság (organikusság); a közösségre jellemző ismertetőjegyek biztonságos 

átvitele; társadalmi kohézió kialakítása, identitás; bizalmi és tudástőke; emberi, 

közösségi lehetőségek kibontakoztatásának támogatása. A hagyomány három fontos 

jövőbeli szerepét emeli ki: az emberiség igazi tartalékaként lehetséges válaszokat 

kínál egy közösség kihívásaira; a hagyományos értékek megőrzésével egymásra 

fogékony, toleráns kulturális közösségek építhetők fel; az erős hagyományú és ezért 

nyitott közösség alkalmazkodni és kihasználni képes a globalizáció előnyeit, 

újjászervezni, újjáépíteni képes önmagát. Regionális összefüggésben a regionális 

kohézióban és identitásban játszott szerepét, valamint a lokális hagyomány 

felértékelődését tartja fontosnak. Feltételezésében a hagyománnyal rendelkező 

közösségnek nő a teherbíró képessége, a biztonságérzete, a világba vetett bizalma, a 

26 Csörgő Itagyományfelfogása rendkívül nagy átfedést mutat az én örökség értelmezésemmel. Közös 
a kiindulópont, a feltevések és számos következtetés. Kutatásom szempontjából Csörgő elemzései a 
legfontosabbak. Nyomában adódik a megfogalmazás: „hagyományalapú regionális fejlesztés". 
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megújulásra való képessége és a kreativitása. A térséget és lokális közösségét 

kulturális komplexumnak, a hagyományt pedig a megújulás forrásának tekinti 

oCsörgő 2000, 2002a-b-c, 2003). Felfogásához kapcsolódik Varga, aki a kialakuló 

tudástársadalom alapjának szintén a hagyományt (illetve a kulturális örökséget), 

értelmezésében a múltról szóló köztudást tekinti (Varga 2003a). 

A hagyomány ezen új értelmezése nagy átfedést mutat az én 

örökségértelmezésemmel: közös a kiindulópont, a feltevések és számos 

következtetés is. Ezzel egyrészt alátámasztja, másrészt új dimenziók felé tágítja a 

kulturális örökség területi szempontú kutatását. 

2.6. A területi fejlődés tér - idő távlatai és viszonylagossága a 

regionalizmus és a kulturális örökség összefüggéseiben 

Egy térség fejlettségének, helyzetének megítélése történelmi távlatokban is 

változhat. Erre Magyarországról is felhozható néhány látványos példa (2. ábra). Az 

egyik: amikor Attila király idejében a hun birodalom legnagyobb kiterjedését elérte, 

Európa és Eurázsia jelentős részét egyesítve, központja a Kárpát-medencében, 

régészeti vélemények szerint a mai Szeged környéki határban volt. Közel 1500 éve 

tehát ez a terület - ha csak 20-30 évig is - világbirodalmi központ volt. Ma pedig 

Mórahalom, egy ötezer lelkes városka tanyavilága, társadalmi - gazdasági helyzete 

pedig magyarországi viszonylatban is elmaradott. A másik példa a Felső-Tisza-

vidék, amelyet a legújabb régészeti kutatások a X. század első felében a magyar 

nagyfejedelmek hatalmi központjának tartanak. Ma ez a szlovák - ukrán határhoz 

közeli térség, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

peremvidéke Magyarország legelmaradottabb, periférikus területe. Hasonló példa 

Gorsium, amely a III-IV. században a Római Birodalom Pannónia provinciájának 

szakrális központja volt, míg ma egy átlagos dunántúli falu: Tác. Várhely, az egykori 

dák fejedelmi központ Samiizegetusa, ma egy átlagos erdélyi község. Csanád, a 

magyar államalapításkor Ajtony vezér központja pedig ma határszéli romániai falu, 

honnan nem vezet tovább út. Nagybörzsöny, a középkori felvidéki bányavárosok 

egyike ma egy kis zsákfalu a Börzsönyben. Visk, Técső ma elmaradott kárpátaljai 

települések, korábban máramarosi koronavárosok voltak. Mellettük számtalan példát 
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lehet hozni a világtörténelemből, s természetesen a jelenből is. Mert az a folyamat, 

hogy időről időre egyes települések, térségek, országok felemelkednek, majd 

szerepüket vesztik, akár el is pusztulnak, jelenleg is zajlik, s mindez szintén része a 

fejlődésnek, melyet véleményem szerint leginkább mint változást lehet megfogni. 

2. ábra 

Egykori hatalmi központok a területfejlesztési szempontból kedvezményezett és 
leghátrányosabb kistérségek viszonylatában 

r 1 

Forrás: saját szerkesztés a VÁTI Kht. alaptérképe nyomán - Regionális operatív program (2003) p. 
37.- a térkép a 24/2003 Kormányrendelet és a 24/2001 (IV.20) Országgyűlési határozat alapján 
készült. 

E változásokat több tudományág próbálja leírni, közös jellemzőjük, hogy bennük 

bizonyos ciklikusságot feltételeznek. Leghatározottabban, ez a nézet a közgazdaság 

tudományban jelentkezik - a XIX.-XX. század fordulóján már ismerték a 6-8 éves 

Juglar ciklust, 1923-ban Crum és Kitchin is kimutatott egy hozzávetőlegesen 40 

hónapos ciklust, 1926-ban pedig Kondratyev egy 40-60 éves ciklus létezését 

bizonyította német, francia és angol árak alapján. A történettudományban Labrousse 

10-12 éves gazdasági ciklusokat, továbbá hosszú időtartamú trendeket és évszakos 

oszcillációkat határozott meg, míg Braudel egy egészen sajátos térkategóriát definiál: 

a gazdaság-világot, melyet három idődimenzió, az események, a konjunktúrák és a 

struktúrák ideje szerint vizsgál (Braudel 1996; Rácz 1997). A filozófus Spengler a 

világtörténelemben az organikus fonnák örök megformálódásának és átalakulásának, 
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keletkezésének és elmúlásának képét látja, középpontba állítva a nagy kultúrákat, 

melyeket organizmusoknak tekint (Spengler 1995). Az ezen elméletekben 

megragadott változások a régiók szintjére is leképezhetek. Központi szerep jut ebben 

a kondratyevi gazdasági cikluselméletnek, melyre több regionális növekedési elmélet 

és vizsgálat épít. Ennek az az alapja, hogy a regionális folyamatok is különböző 

időtávúak, hosszú, közép- (Kondratyev-ciklusokhoz kötődő) és rövid távú 

jelenségek. Azaz a társadalmi térszerkezet folyamatos, nagyrészt gazdasági 

indíttatású változásban van, amely a fejlett és elmaradott térségek közötti 

helycseréket is eredményezhet (.Enyedi 1996). A történeti periódusok szerint így a 

területi fejlődésben is határozott ciklikusság mutatható ki, melyben egyidejűleg van 

jelen a területi különbségek csökkenésének, illetve növekedésének a tendenciája 

cLackó 1988, Nemes Nagy 1994). 

A központi szerep és fejlettség viszonylagossága tehát rendkívül fontos, ennek 

ellenére néhány kezdeményezéstől eltekintve alig kap szerepet a regionális 

kutatásokban.27 Az európai és hazai regionális tudomány véleményem szerint talán 

túlzottan is a jelenkorra, földrajzi dimenzióban pedig Európára, azon belül is az 

Európai Unióra koncentrál. Maga a regionalizmus is jellegzetes európai fogalom, 

mely európai jelenségekre, európai dimenzióban született (ennek megfelelően az 

Európai Unió politikájának egyik kulcsfogalma a politikai, gazdasági és közösségi 

szabályozás területein). Ugyanakkor a területiség és térszervezés nemcsak európai és 

nemcsak jelenkori jelenség, hanem változó formában a történelemben mindvégig 

nyomon követhető.28 A regionális folyamatokat és jelenségeket valós jellemzőik 

27 Braudel tevékenysége emelhető ki ebből a szempontból, a magyar kutatók közül pedig Rácz és 
Bartke (Braudel 1996; Rácz 1997; Bartke 1999). Ide kapcsolódik a történeti földrajz irányzata 
(például: Beluszky 2001). Nemes Nagy Blaut-ra hivatkozva hangsúlyozza, hogy bizonyos 
értelemben minden területi elemzés egyben történeti is, s a statikus vizsgálatban az állapotok 
történetisége van jelen. Véleménye szerint a dinamikus, történeti vizsgálat abban különbözik a 
statikus elemzésektől, hogy a változás, a mozgás, a fejlődés fogalma nemcsak mögöttes 
tényezőként, hanem központi fogalomként, vizsgálati célként jelenik meg (Nemes Nagy 1998). 

28 Példák a sumér városállamok, a görög poliszok, a városi civilizációra épülő ókori nagybirodalmak, 
a kora középkori európai városállamok, a közösségi és területi alapon szerveződő nomád 
nagybirodalmak, a róm.ai provinciák (és sorolhatnánk). A civilizációval a regionalizmus is 
megjelenik; e civilizációk történelme lényegében ezzel, az egymással versengő kis területi 
egységekkel kezdődik; amiben egyszerre van jelen a regionalitás (szétszabdaltság, elkülönülés) és a 
globalitás (terjeszkedés, központosítás, egységesedés). A regionalizmus tehát az emberiség 
legkorábbi történelmétől jelen van. Emellett nemcsak civilizációs jelenség, hanem a természeti 
népeknél, törzsi kultúrákban, korai államokban is jellemző a markáns területi elv, a széttagolódás, 
elkülönülés, csak ebben a közösségi és természeti határok sokkal inkább érvényesülnek. 
Regionalizmus tehát mindig volt és mindig lesz, amíg terület és emberi közösség van. 
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megismerése és megértése érdekében véleményem szerint ezért a jelenből kiemelve 

sokkal tágabb tér és idő összefüggésrendszerbe célszerű helyezni. A mai kor a 

véglegesség igényével és szemléletével lép fel: véglegesnek tekinti az 

országhatárokat, a fejlettséget, az életszínvonal eredményeit, a településeket, a 

természeti környezetet, a kultúrát - miközben a történelmi példák azt mutatják, hogy 

semmi sem végleges.29 Mivel a területiség a mai gazdasági - fejlettségi 

különbségeknél sokkal általánosabb jelenség, a regionális tudománynak is indokolt 

kilépnie erre az általánosabb terepre, s ennek viszonylatában kell vizsgálnia, 

értékelnie a regionális folyamatokat. 

Ennek egyik eleme magának a jelenségnek a megítélése. Ma ez Európában 

egyértelműen pozitív, de biztosan az-e, s ha igen, milyen szempontból? Álláspontom 

szerint ha nyitottsággal, s ezáltal térségi kapcsolatokkal, valamint integrálódással 

párosul, feltétlenül pozitív jelenség, de ha elkülönülést, bezárkózást, erőltetett 

szuverenitást, hamis identitást (szeparatizmus) jelöl, vagy egyenlőtlen versenyt 

hordoz, s akár csak az egyik célja is ez, akkor inkább negatív tartalommal bír. 

Emellett a területiség viszonylagossága az egyes emberrel kapcsolatban is 

érvényesül. Egy régióban ugyanis az egyes ember is érdekes (egy régió emberekből 

áll); s bár a területfejlesztési politika valódi célcsoportja, kedvezményezettje mindig 

ő, ez a „legalsó lépcsőfok" a fejlesztési stratégiákból gyakran kimarad. Pedig az 

egyén felelőssége rendkívül nagy egy térség jövője szempontjából. 

Európában is jól kimutatható a dinamikus régiók geográfiai elhelyezkedésének 

változása. Például az itáliai tartományok fejlettsége az ókorban a maival éppen 

ellentétes képet mutatott, s Európa akkori gazdasági és politikai erőközpontja a 
\ 

Mediteiráneum volt, míg ma Nyugat-Európa {Horváth 1993). Közel 1000 évvel 

ezelőtt, a 9. században Európa meghatározó hatalmi, kulturális és gazdasági 

központja a kontinens délkeleti részén a Bizánci Birodalom, de Nyugat-Európa egyes 

térségei, benne a mai „kék banán" városai is fontos kereskedelmi szerepet töltöttek 

29 A mai fejlettség sem végleges állapot, s a kultúrkörök, civilizációk szerepváltozása, fejlődése, 
hanyatlása is folyamatos. Az Európai Unió sem tekinthető végleges intézménynek, s működésében, 
területi kiterjedésében, világpolitikai vagy világgazdasági szerepében egészen biztosan lesznek 
pozitív és negatív irányú változások. Nem az első európai integrációs kísérletről van szó, hiszen 
bizonyos értelemben az európai - eurázsiai egységet tűzte már ki célul a Római Birodalom, Attila 
Hun Birodalma, a Frank Birodalom, a Német-Római Császárság is, a Xll-XIII. századi „nyitott 
Európa". 1306-1945 között csaknem 200 európai egységesítési tervet fogalmaztak meg (Hajdú 
2001). A mai Európai Unió szerveződésében is tetten érhetők a birodalmi jellegzetességek. 
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be (3. ábra). Világviszonylatban ez még szembetűnőbb, hiszen a legelső 

magaskultúrák, városi civilizációk, korabeli viszonylatban rendkívül fejlett 

birodalmak a GDP adatai alapján ma a világ elmaradott térségei (4. ábra). A 

centrumterületek a történelem során az északi féltekén futottak végig, ma a Pacifikus 

térségben formálódik az újabb mag (Nemes Nagy 1998). A történelemben mindenféle 

regionális fejlettségi és szerepváltozásra lehet példát találni, hosszú és rövid távon, 

fejlődés, szerepvesztés, szerepmegőrzés tekintetében is (2. táblázat). 

2. táblázat 

Hatalmi és gazdasági szerepváltozások a földrészek esetében 

Terület Történelmi helyzete Mai helyzete 
megnevezése Időszak Ekkori szerepe 

Mai helyzete 

Afrika Kr. e. 10000 Az emberiség bölcsője. A Föld legszegényebb, természeti -
társadalmi konfliktusokkal sújtott, 
gazdaságilag rendkívül elmaradott, 
megrekedt, fejlődni alig képes területe 
mesterséges államokkal. 

Elő-Azsia Kr. előtt Az emberi civilizáció bölcsője 
(Sumér, Asszíria, 
Mezopotámia). 

Háborúktól, terrorizmustól és etnikai, 
vallási feszültségektől zavart terület 
egyoldalú gazdasági szerkezettel, nagy 
gazdasági és társadalmi különbségekkel. 

Észak-
Amerika 

Újkorig Zárt társadalmi - természeti táj 
civilizációs értelemben 
kezdetleges viszonyokkal, 
természeti népekkel. 

Világhatalmi központ, gazdasági és 
politikai szuperhatalom (USA). 

Dél- és Közép-
Amerika 

Középkor Fejlett magaskultúrák, 
civilizációk, birodalmak (maja, 
azték, inka birodalom). 

Gazdaságilag elmaradott, fejlődő 
országok, szélsőséges egyenlőtlenségekkel 
és társadalmi - gazdasági - természeti 
konfliktusokkal terhelt társadalom. 

Közép-Ázsia Okor -
középkor 

Sztyeppei nomád birodalmak 
és kultúrák (szkíta, hun, avar, 
kazár, kun, mongol 
birodalmak) sajátos társadalmi 
és kulturális jegyekkel, erős 
katonai potenciállal. 

Változatos nyelvi, vallási, népi mozaik, kis 
népek, határokkal szétszabdalt, hatalmi 
vákuumban lévő terület, gazdasági 
elmaradottság, társadalmi konfliktusok, 
terrorizmus, háborúk. 

Dél- és 
Délkelet-Ázsia 

Középkor Fejlett civilizáció és kultúra 
Indiában, mellette kis 
királyságok. 

Gyarmatosítás nyomán kialakult 
társadalmi — gazdasági működés, 
ellentmondásosan fejlődő gazdaság, 
társadalmi konfliktusok. 

Kína Kr. e. XVI. 
század 

Ókori birodalom Az egyetlen ókori civilizáció, amely 
folytonossággal rendelkezik és ma is 
politikai - gazdasági nagyhatalom. 

Európa V.század Népvándorlás által felkavart, 
állandó konfliktusokkal és 
háborúkkal terhelt terület, népi 
mozaik, népi, kulturális 
keveredés, civilizációs 
hanyatlás. 

Unióba integrálódó kis nemzetállamok, az 
ókori örökségre építkező európai kultúra 
és civilizáció, meghatározó világhatalmi 
szerep. 

Ausztrália XVIII. 
századig 

Zárt társadalmi - természeti táj 
kezdetleges civilizációs 
viszonyokkal, természeti 
népekkel. 

A „nyugati" világba integrálódó, 
angolszász kultúrájú, gazdaságilag fejlett 
ország. 

Forrás: saját szerkesztés 
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3. ábra 

Európa kereskedelme és kereskedelmi útjai a 9. század elején és a mai gazdasági 
erőközpont: a „ kék banán " 

Forrás: saját szerkesztés Rácz 1997p. 33. (Pounds 1990p. 111.), Horváth 1998 p. 36. (Dommergues 
1992 p. 12.) nyomán. 

4. ábra 

Forrás: saját szerkesztés az Oregon State JJniversity térképe (2001) alapján (GDP-World 
Resources Datahase 1998-1999 Database (1998)). 
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Az egyes térségek politikai - gazdasági szerepköre, társadalmi és gazdasági súlya 

így állandó, lényegében a jövőre nézve kiszámíthatatlan változásban van. Mivel a 

fejlettség megítélése nehéz és ellentmondásos, véleményem szerint helyesebb e 

változásokban a gazdasági növekedés vagy csökkenés, a felemelkedés és elmaradás 

helyett magukat e változásokat kiemelni. A fejlesztési politika is részben 

alkalmazkodás a megváltozott helyzethez, folyamatokhoz, igényekhez. A területi 

különbségek tehát, ha más-más viszonylatban is, de újratermelődnek, tartósan 

fennmaradnak, hiszen a területiség sajátossága maga a különbség, illetve másság 

(Rechnitzer 1998). A tér és idő értelmezésében mindez a változás és a különbözőség 

mellett a helyi sajátosság és az egyenlőtlenség fogalmakban jelenik meg. Ennek 

dualista alapú modellezése a centrum - periféria, a város és vidéke, főváros - vidék, 

az Észak - Dél viszonyrendszer (Nemes Nagy 1998). Ugyanakkor a fenti 

értelmezésekben alapvető elem egy alá- és fölérendeltségi viszony definiálása, amely 

a társadalmi, gazdasági és politikai kapcsolatokban természetesen valamilyen szinten 

mindig jelen van, de a regionalizmust egyes történelmi korszakokban vizsgálva, vagy 

a természetes földrajzi terek esetében már nem követhető. Véleményem szerint tehát 

helyesebb ebben az egyenlőtlenségben magát a „nem azonosságot" kiemelni, és mint 

térbeli viszonyt mellérendelésként értelmezni. Enyedi is rámutat arra, hogy nincs sok 

létjogosultsága annak, hogy a területi egyenlőtlenségeket valamilyen értékcímkével 

lássuk el (Enyedi 1996). Ebben, a megközelítésben - dolgozatom kiinduló 

gondolatához visszakanyarodva - a különbözőség térbeli és időbeli távlatokban is 

mint sokszínűség ragadható meg. Ez ugyanis nem jelöl egyértelmű - és a 

térkapcsolatok valamennyi elemében ugyanúgy sohasem jelen lévő - mennyiségi 

tartalmat, nem feltételez az alapján kedvezőbb - kedvezőtlenebb viszonyt, hanem 

egyszerűen csak a különbözőséget jelöli, ami a mennyiségi tartalmú egyenlőtlenséget 

is magában foglalva elsősorban minőségi jellegű. 

Emellett fontos kiemelni szerintem azt is, hogy az egyes régiók helyzete mindig 

viszonylagos, s a viszonylagosság különösen erőteljesen van jelen a regionális 

kutatásokban. Az ún. „kék banán" modell például csak európai viszonylatban 

értelmezhető, de ott is csak egy szűk dimenzió, az innovatív gazdasági jelleg 

szempontjából. Nagyon fontos tehát a viszonyítási szint is. A hazai regionális 

elemzések elsődleges viszonyítási szintje Nyugat-Európa és az Európai Unió, 
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ugyanakkor a világ sokkal tágabb Európánál, s más nézőpontból Európa domináns 

szerepe erőteljesen megkérdőjelezhető.30 Brzezinski amerikai részről például azt 

fogalmazza meg, hogy a világhatalom központja történelmileg Eurázsia, s más 

geopolitikával foglalkozó tudósokra hivatkozva ennek központi vidékét globális 

szívtájéknak nevezi (Brzezinski 1999). Kína kínai nevének (Csüng kuo - Középső 

Királyság) történelmi gyökere pedig az a gondolat, hogy Kína a világegyetem 

központja. Emellett vannak térségek, ahol a regionális sokszínűség vizsgálható, de a 

régiók fejlettsége, a gazdasági növekedés, egyáltalán a társadalmi és gazdasági 

fejlődés hagyományos értelemben történő vizsgálatának nincs értelme - ilyen például 

a polinéz szigetvilág, általában azok a térségek, ahol természeti népek élnek. Ez a 

viszonylagosság az idő dimenziójában is érvényes, hiszen éppen az elmúlt évtized 

magyarországi regionális változásai mutatták meg, hogy egy térség társadalmi -

gazdasági helyzete néhány év alatt is megváltozhat (pl. Salgótarján, Ózd vagy 

Nyugat-Magyarország). A régiók helyzetének összehasonlítása eleve viszonyítási 

alapot kíván, ez pedig csakis viszonylagos lehet. 

Történelmi távlatokban a regionalitás szintén egészen másként jelentkezett, hiszen 

például a Hun Birodalom központja hiába volt egy időben a mai Dél-Alföldön, az 

mai értelemben véve gazdasági fejlettséget, koncentrációt nem jelentett, de térségi 

különbségek más szinten, más módon, természetesen voltak ekkor is. A 

viszonylagosság a mai Kárpát-medencében is érvényesül, hiszen a magyarországi 

elmaradott térségek a természetes földrajzi tér, a Kárpát-medence egészéhez 

viszonyítva níár közepes fejlettségűnek tekinthetők, míg Temes megye, jelenleg 

Románia legfejlettebb megyéje, Kárpát-medencei kitekintésben pedig lényegesen 

kedvezőtlenebb képet mutat. Érdekes példája ennek a relativitásnak Európa földrajzi 

és gazdasági központjainak egybevetése. A kontinens földrajzi középpontja ugyanis a 

Kárpát-medencében Kárpátalján, a Tisza felső folyása mentén fekvő Rahó városa, s 

földrajzi viszonylatban Nyugat-, Észak- és Dél-Európa a központtól távoli perifériák 

vagy félperifériák. Gazdasági viszonylatban éppen fordított a helyzet: a „kék banán" 

30 Az Európában centrálisán elhelyezkedő és földrajzi szempontból zárt egységet képező Kárpát-
medence viszonyítási szintként a hazai regionális kutatásokban alig jelenik meg, pedig a történelmi 
múlt mellett az ország természetes földrajzi kerete egyértelmű gazdasági és társadalmi 
kötődésekkel. A Kárpát-medencének kimutatható térszervező szerepe van, ami megmutatkozik a 
politikai határokkal mesterségesen szétszabdalt térségben újjáéledő társadalmi és gazdasági 
kapcsolatokban is. 
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által lefedett dinamikus, fejlett, innovatív régiókhoz képest Rahó és térsége 

gazdasági perifériaként egyre gyorsuló leszakadással küzd (5. ábra). 

5. ábra 

Az Európai Unió mint periféria, a Kárpát-medence mint központ - a földrész 
földrajzi középpontjának viszonylatában 

E viszonylagosságban, a regionális egyenlőtlenségben és sokszínűségben 

véleményem szerint meghatározó tartalommal van jelen a kultúra és a kulturális 

örökség. Érdekes példája ennek, hogy a múltban a gazdasági hanyatlásba süllyedő 

civilizációk néha a kulturális értékek fő exportálóivá váltak - így adta át kultúráját az 

ókori Görögország Rómának, Róma pedig a kialakuló európai államoknak. A kultúra 

és a hozzá kapcsolódó szolgáltatóipar exportálhatósága az Amerikai Egyesült 

Államok jelenkori világszintű gazdasági vezető szerepének megőrzésében is nagy 

szerepet játszik. A kulturális vezető szerep - ennek minőségétől függetlenül - része a 
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inai amerikai globális hatalomnak, a kultúra a globalizáció egyik fő hatótényezője 

(.McRae 1996; Brzezinski 1999; Horváth 2001b). A kultúra szerepe, hatása tehát 

globális és regionális, lokális szinten is érvényesül. A kultúra véleményem szerint 

nem jelent egyet a kulturális örökséggel, hanem része annak; s a kultúra javai, 

értékei, egyáltalán jellemzői, tartalma részeivé válnak, hozzáépülnek az örökséghez, 

s folyamatosan alakítják azt, miközben az örökség is hat a kultúrára. Ez a folyamat 

elválaszthatatlan egy térség társadalmi és gazdasági helyzetének alakulásától, s e 

bonyolult viszonyrendszerben alakulnak ki és át a térség egyedi sajátosságai. E 

sajátosságok hol egyenlőtlenséghez vezetnek, s elmaradottságban vagy fejlettségben 

nyilvánulnak meg, hol egyszerűen csak a térség más régiókhoz viszonyított 
r 31 

egyediségét, másságát hordozzák. 

Ennek a természeti, a társadalmi és a gazdasági környezetben is érvényesülő 

területi másságnak világviszonylatban is kiváló példája Magyarországon az Alföld 

(Beluszky 2001; Csatári 1998). Ezt jelzi, hogy átfogó kutatásokra alapozott önálló 

program is készült hosszú távú fejlesztésére (Alföld program 1994). Sajátosságait 

általában társadalmi - gazdasági elmaradottságával, megkésettségével magyarázzák. 

Legáltalánosabb vélemény szerint ez abból adódik, hogy az Alföld más 

országrészekhez képest egy minőségileg más fejlődési utat, a nyugat-európai típussal 

szemben a kelet-európainak mondható típust képviseli. Más vélemény szerint éppen 

fordítva, az Alföld másságának forrása a környezeténél „nyugatiasabb" társadalmi -

gazdasági modell (Tóth 1996; Beluszky 2001). E többféle megközelítést az is 

eredményezi, hogy e különbözőség nemcsak jelenleg jellemzi az Alföldet, hanem 

történetileg is kimutatható. Legmarkánsabban a településrendszer jeleníti meg az 

31 Nemes Nagy 7 területi egyenlőtlenségi dimenziót különít el: elhelyezkedés; mennyiség; minőség; 
szerkezet; szerepkör; kapcsolatok; viszonyok (Nemes Nagy 1998). Ezt is figyelembe véve azonban 
arra az alapkérdésre, hogy miért különböznek egymástól az egyes régiók, pontos választ szerinte 
sem lehet adni, s a regionális tudomány is csak azt képes megmondani, hogy miben különböznek. A 
világ nagy kultúrkörei között például látható különbség van, ami a fejlődési lehetőségeket, a 
fejlődés irányát, ütemét, módját is döntően befolyásolja. Pl. az európai Franciaország, illetve az 
eurázsiai Oroszország, vagy a közel-keleti Irak között nemcsak a gazdaság szerkezetében és 
fejlettségében, hanem társadalmi rendben, jogban, értékrendben, gazdasági működésben is 
rendkívül nagy különbség van, s ez nemcsak fejlettségbeli különbség, amit majd a modern fejlődés 
megszüntet. Az a kérdés, hogy ez a különbség egyben gazdagság - szegénység, fejlettség -
elmaradottság-e, vagy egyszerűen csak különbség? Ha pedig van kulturális gazdagság, akkor mitől 
keletkezik, honnan és miért van az a többlet, ami ezt létrehozza? A magyarság kulturális öröksége is 
sajátos, egyedülálló Európában, s nyilvánvalóan ez érvényesül is a társadalmi, gazdasági 
jelenségekben, ha egzaktan ezt lehetetlen is kimutatni. A jövő egyik önálló kutatása lehet ez. 
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alföldi sajátosságokat, s egyben a történetiség szemléltetésére is alkalmas. Beluszky 

kiemeli, hogy az Alföld településszerkezete a középkorban alapvetően nem 

különbözött a többi országrész településrendjétől, de a XV. századtól már nyomon 

követhetők a sajátosságai (.Beluszky 2001). Ennek alapvetően két eleme van: a 

települések fokozatos, majd a török korban igen jelentős mértékű ritkulása, 

elnéptelenedése és pusztulása, illetve azokkal is összefüggésben a mezővárosok 

megjelenése. A XVIII. századra az alföldi településrendszer így gyökeresen 

megváltozik, a mezővárosok kiterjesztik határaikat az elpusztult falvakra, e kiterjedt 

külterületeken megjelennek a tanyák, s jellemző az egyes birtokosok 

községtelepítése is. Csongrád megyében jól példázza ezt a szentesi kistérség, ahol a 

középkori falvak többsége elpusztult; ma néhány templomrom, illetve határrészek és 

külterületi lakott helyek őrzik nevüket. Szentes város kiterjedt határában a külterületi 

lakott helyek száma meghaladja a harmincat, s közülük Bökény, Donát, Ecser, 

Hékéd, Magyartés, Pankota, Szentlászló és Veresegyháza egykor önálló falvak 

voltak. A kistérség 7 falujából Szegvár kivételével valamennyi település másodlagos 

benépesedéssel vagy telepítéssel jött létre, döntően a XVIII-XIX. században. 

Nagytőke és Eperjes egykori tanyaközségek, lakosságuk fele ma is tanyán él, de a 

tanyavilág a hagyományosan tanyás kistérségben mára visszaszorult, térségi szinten 

a népesség 6-8 %-a tanyai lakos. Derekegyház és Nagymágocs uradalmi telepített 

községek, Fábiánsebestyént 1941-43 között mintaközségként építették ki. A jelenlegi 

falvak így Szegvár kivételével - amely egy időben Csongrád vármegye székhelye is 

volt - jelentős múltra nem tekintenek vissza. Árpádhalom, Eperjes és Nagytőke 

mindössze az 1950-es években lett önálló. Ez a történelmi út jellemzi a megyében a 

homokháti kistérség egykori szegedi és kiskundorozsmai határból önállósult 

tanyaközségeit is. Legtöbbjük szintén az 1950-es években mesterségesen létrehozott 

falu, tanyaviláguk azonban a településközpont kiépítése után is megmaradt. E néhány 

példa alátámasztja azt a megállapításomat, hogy az Alföldön a területi fejlődésben 

fokozottan érvényesül - emellett az egész Kárpát-medencében és Közép-, illetve 

Kelet-Európában is meghatározó - az állandó megszakítás és újrakezdés. 

Térségenként és településenként más-más módon, de jelen van az emberek 

mindennapi élményeiben, a mai valóságban is, és talán ez a táj kulturális 

örökségének legfontosabb eleme. 
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Kőszegfalvi is rámutat, hogy a településrendszer átalakulása, fejlődése 

ellentmondásos folyamatainak egyik alapvető oka a történelmi örökség (.Kőszegfalvi 

1994). A településrendszer megítélésem szerint e tájon kevésbé állandó, mint 

Nyugat-Európában, s a történelmi kontinuitás is többször zavart szenvedett. Egészen 

szélsőséges példái is vannak ennek: a XX. században tudatosan lerombolt 

települések. Ilyen a szatmári síkon, a mai román határ mellett Nagygéc, melyet az 

1970-es árvíz pusztított el, s ahol újjáépítési engedélyt nem adtak. Bár 1993-ban 

feloldották az építési tilalmat, e község nem kelt életre; a kertek elvadultak, az 

egykori faluközpontban mementóként áll a XIII. századi templom. Még szomorúbb 

sorsa lett az aggteleki hegyek közt Derenknek, amelynek egykor 110 házát és 

évszázados fatemplomát 1943-ban rombolták le, hogy összefüggő vadászterületet 

alakítsanak ki a környékén. A házak teljesen elpusztultak, az egykori iskola épülete 

omladozik, a temetőt erdő nőtte be. Leghíresebb e sorból az erdélyi Bözödújfalu, 

melyet az 1980-as évek végén vízzel öntöttek el, s ma mindkét temploma, 

középületei s házai víz alatt vannak. E sorba illik a tanyafelszámolás is, melynek 

eredményeként bár tanyaközségek és tanyaközpontok jöttek létre, nagyon sok tanyai 

ember lakóhelyét semmisítették meg, például a makói vagy a szentesi kistérségben. 

A tágabb régióban hasonló példa Bosznia-Hercegovina, ahol az 1992-96. évi háború 

során 2771 építészeti műemléki örökséghez tartozó emléket pusztítottak el. 

Példákkal a távolabbi múlt is szolgál. Európa települési szerkezete és benépesültsége 

egészen más volt a Római Birodalom fennállása alatt, majd állandóan változó a 

népvándorlás korában, míg kialakultak a mai államok, illetve elődeik. Közép- és 

Kelet-Európában e változások még drámaibban hatottak, állandó birodalmi jelenlét 

és beavatkozások alakították e térség életét, s a mai nagyfokú társadalmi és gazdasági 

különbség, amely Nyugat-Európa, Közép-Európa, illetve Kelet-Európa 

viszonylatában fennáll, e folyamatok együttes eredménye. Álláspontom szerint 

mindezt e térség kulturális örökségében hordozza, s mikor fejlettségi helyzetéről, 

fejlődési pályájáról beszélünk, ez nem hagyható figyelmen kívül. 

Emellett meglátásom szerint a jelenben is érvényesülnek olyan tendenciák, 

amelyek jelentős társadalmi és gazdasági változásokat jeleznek, akár a 

településrendszer bizonyos fokú átrendeződését is megelőlegezik. Ilyen például 

Magyarországon a népesség folyamatos fogyása, a falvak jelentős részében az 
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elöregedés és az elvándorlás, ezáltal egyes falvak elnéptelenedési veszélye. A 

szentesi kistérségben elnéptelenedés fenyegeti például Árpádhalmot, Eperjest és 

Nagytőkét, de az ország számos kistelepülésére igaz ez. A homokháti tanyavilágban 

ellentmondásos folyamatok zajlanak, egyaránt jelen van a jóléti tanyavásárlás, a 

városból való tanyára költözés, de az elöregedő tanyai lakosság, a szociálisan 

rászorult réteg és a bűnözés is. Megfigyelhető a városok körüli agglomeráció 

felértékelődése, a szuburbanizáció jelensége, ami a városok jelenkori hangsúlyos 

szerepét támasztja alá. Egyre markánsabbak a regionális egyenlőtlenségek. Az utóbbi 

évtizedben nagyon megnőttek az országban az életszínvonal területi különbségei; a 

korábbi fejlett iparvidékek válságba kerültek, a nyugati határmenti övezetek gyors 

fejlődésnek indultak, a keleti határmenti területek hátrányos helyzete egyre nő 

(Enyedi 1996). A térségi fejlesztési stratégiák - kistérségi, megyei és regionális 

szinten egyaránt - egyik központi kérdése tehát e negatív társadalmi - gazdasági 

folyamatok megállítása és megváltoztatása. E jelenségek azonban nemcsak 

Magyarországon, illetve más közép- vagy kelet-európai országban fordulnak elő, 

hanem más-más jelleggel a fejlett országokban, így az Amerikai Egyesült 

Államokban, Nyugat-Európa országaiban, s összességében valamennyi kontinensen. 

Olyan általános folyamatokról van tehát véleményem szerint szó, amelyek nem 

változnak meg attól, hogy egy ország társadalmi és gazdasági fejlettsége hogyan 

alakul, csak másképpen érvényesülnek, más módon vannak, jelen, de folyamatosan 

hatnak, ahogyan a történelemben mindenkor hatottak. Ezért ha a településrendszer 

változik, például elnéptelenedik egy falu, nem e puszta tény az, amely ellen a teralet-

és vidékfejlesztésnek küzdenie kell, hanem az, hogy vele érték ne tűnjön el, ha pedig 

eltűnik, helyette másik érték, akár más minőség keletkezzen. Nem feltétlenül 

ugyanazon a helyen, de ugyanabban a közösségben. Hogy képes-e erre egy közösség, 

nemcsak az adott ország, térség, közösség szakmapolitikai felkészültségének 

kérdése, hanem kulturális örökségének minőségét is jelzi. 
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3. A kulturális örökség és a területfejlesztés összefüggései 

3.1. A kulturális örökség szemléleti és fogalmi megközelítése 

Bár a területi egyediség a maga komplexitásában nehezen megragadható, s ezért a 

terüieti kutatások általában valamely elemét ragadják ki, nem szűkíthető le valamely 

tényező hatására, hanem a térben jelen lévő valamennyi komponens együttes eredője. 

Ha ezt az eredőt nemcsak gazdasági vagy társadalmi, hanem általános, komplex 

megközelítésben vizsgáljuk, s vele egy térség, tájegység, térszerkezeti egység 

egyediségét - ha nem is a maga teljességében, de legalább azt közelítve - kívánjuk 

megragadni, akkor e dolgozat központi témájához: a kulturális örökséghez jutunk el. 

A kulturális örökség megítélésem szerint magában hordozza egy térség, s az ott 

élő közösség legáltalánosabb jellemzőjét: a kultúrát, miközben mégsem azonos 

vele.32 A kultúra ugyanis egyértelműen társadalmi jelenség: magatartás-, viszony- és 

értékrendszer. A mindennapi társadalmi érintkezés formarendje, értékek, normák, 

magatartásformák együttese, szimbólum- és idearendszerek, illetve az emberiség 

által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége (Bánlaky, Hankiss 1996, 

Tuska 2002). Gombár a kultúrában a történelmi gyökereket, a szervességet, az 

értéktartalmat emeli ki (Gombár 2000). Becker nemzedékről nemzedékre szálló 

közös értékek és preferenciák együttesének tekinti (.Becker 1998). Élihez kapcsolódik 

Vargyas felfogása, aki a kultúrát olyan hagyománynak veszi, melyet a folytonos 

halmozódás jellemez (Vargyas 1984). Megállapításom szerint e halmozódó 

hagyomány jellege által válik örökséggé, s lesz a kulturális örökség része. 

Legszélesebben Vitányi értelmezi, szerinte a kultúra az ember az általa teremtett 

világhoz, vagyis az általa alakított természethez, létrehozott tárgyi világhoz, 

32 A nyelvhasználat általában a művészetekre vonatkoztatja a kultúrát, azaz a Cato által a Kr. e. 2. 
században először használt általános jelentéssel szemben a Cicerótól kezdve elterjedt, s a XVII. 
századi Európában ugyanebben az értelemben felfedezett „szellemi" tartalomra érti. A nemzetközi 
antropológiai szakirodalomban a „kultúra" fogalmának mintegy kétszáz definíciója lelhető fel. Egy 
többértelmű fogalomról van tehát szó. Ebben a fejezetben és a dolgozat hátralévő részében én az 
idézett szakirodalmi közelítések, meghatározások szerint értelmezem. Ez vonatkozik a kultúra és 
civilizáció fogalmának megkülönböztetésére is; több nemzetközi értelmezéssel szemben e 
tekintetben a hazai fogalomhasználatot követem: azaz a kultúrát általánosabb jelentésben, a 
civilizációt szűkebb, főként „technikai" jelentésben használom. A „kulturális örökség" fogalmát is a 
„kultúra" általános jelentéstartományából származtatom. 
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termelési eljárásokhoz és fogyasztási szokásokhoz, a közösség és a társadalom 

struktúráihoz, az életmódhoz, és a mindezek alapjául szolgáló ismeretekhez, 

tudáshoz, normákhoz, szimbólumokhoz, tehát a tudományokhoz, művészetekhez, 

erkölcshöz, valláshoz, hithez, az emberek mindennapi beállítódásához és 

magatartásához fűződő viszony. (Vitányi 1997). Nagyon fontos a kultúra - szinte 

ökológiai jellegű - önszabályozó képessége, amely révén - állandóan átalakulva -

fenn képes maradni. Ebben az értelemben beszélhetünk a kultúra ökológiájáról, 

amely a kultúrát élő organizmusként, kulturális környezetként értelmezi, amelyben a 

világ létállapota, sokfélesége tükröződik (Gunda, Ligacsov, Sándor 1987). 

Vitányi rámutat a kultúra jelentőségére, amikor feltételezi, hogy a társadalmi 

viszonyok alakulásának most következő szakaszában a kultúra szerepe minden 

korábbihoz képest megnő (Vitányi 1997). Badie és Smouts kiemeli, hogy ebben a 

tradíció fogalma is új értelmet nyer, s az újraéledés, a sajátos kultúrák újrafelfedezés! 

folyamatait jelöli, amely akár a modemitás alternatív modelljeinek alapjául is 

szolgálhat (Badie-Smouts 1998). A kulturális örökség szempontjából véleményem 

szerint ez a hagyomány-tartalom a kultúra egyik legfontosabb eleme. 

Ennek megfelelően megítélésem szerint kettős szereppel bír: egyrészt mint 

hagyomány védelemre, ápolásra, megőrzésre szorul, másrészt mint kulturális alap a 

jövőbeli fejlődés megalapozója. Mindkét szerep ellentmondásos. Hiszen kulturális 

evolúció nincs, vagy legalábbis nem bizonyítható, illetve a régi formák átvétele teljes 

mértékben soha nem állíthatja vissza a régi jelentésösszefüggéseket és tartalmakat 

(Bausinger 1095; Lévi-Strauss 1999). Véleményem szerint a hagyományban sem 

önmagában a régi minták és magatartások változatlan megőrzése a fontos -

természetesen bizonyos keretekben és esetekben ez is célszerű hanem a 

hagyomány által hordozott kulturális sokszínűség fenntartása. A szakirodalom is 

kiemeli, hogy a helyi hagyományok ápolása önmagában tehát nem elég, hanem maga 

a sokszínűség szorul védelemre (Lévi-Strauss 1999). 

Megítélésem szerint Európában ennek fokozott jelentősége van. A kulturális 

sokszínűség és identitás kapcsán a szakirodalom is rámutat erre. Megállapítja, hogy a 

kulturális hatások és a természeti jelenségek ilyen óriási változatossága, ilyen 

kulturális és nyelvi gazdagság máshol a világon nincs. A jelenkori Európa több mint 

ötven állam és hatvan nemzet vagy hasonló etnolingvisztikai entitás területi 
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egysége.33 Sőt Európa eszméje mai értelmében egyértelműen kulturális gyökerű 

(Foucher, Hill 1999).34 Európa tehát egyszerre földrajzi fogalom és történeti 

folyamat. A kultúra következtetésem szerint földrészünk esetében az egyik 

legfontosabb társadalmi tényező, fogalmi, értelmezési, közösségi, történelmi, 

földrajzi keret. Európa kiválóan szemlélteti a kultúra által hordozott sokszínűséget. 

A kultúrának alapjellemzője a sokféleség, bár felmerül vele kapcsolatban, hogy 

előny vagy hátrány-e? A különbözőség az egyes kultúrák leglényegibb vonása, azaz 

két teljesen egyforma kultúra nincsen (Bindorffer 1997). Az emberi kultúrán belül a 

válaszok sokszínűsége teremti meg a kultúrákat és azok különbözőségeit. Ezzel 

összefügg, hogy az emberi társadalmakban egyidejűleg működnek ellentétes 

irányban ható erők: vannak, amelyek a különállás megőrzését, sőt fokozását segítik, 

és vannak, amelyek az összetartozást és együvé tartozást erősítik (.Lévi-Strauss 

1999). Megítélésem szerint a regionalizmusban mindkét jelenség érvényesül, ami a 

kultúra és a regionalizmus további kapcsolataira hívja fel a figyelmet. 

A kultúra különbözőségére és a regionalizmussal való kapcsolatára a Kárpát-

medence is kiváló példákkal szolgál, amelyek természetesen összefüggenek a 

történelemmel és a természeti, táji adottságok kényszereivel, de erőteljes kulturális 

vonásuk van. Egy szembetűnő példa a múlt századi erdélyi, egyazon táji 

környezetben elhelyezkedő, közel azonos adottságokkal rendelkező, egymás melletti 

székely, szász és román falvak igen eltérő faluképe, amit a korabeli útleírások tárnak 

33 Foucher ennek nyomán hangsúlyozza, hogy Európa mint kutatási téma a földrajzi elemzésekbe 
sokkal hangsúlyosabban kell, hogy a jövőben bekerüljön. A magyar földrajz- és regionális 
tudomány ebben viszonylagosan elől halad. A kulturális földrajz diszciplinárisán is kísérletet tesz a 
kultúra földrajzi aspektusainak vizsgálatára. 

34 Jordán az európaiság ismérveit vizsgálva azt a következőkben látja (idézi Sárfal\>i-Probáld)\ 1. 
Vallás (a lakosság legalább 80 %-a keresztény); 2. Nyelv (a lakosság több mint 80 %-a 
indoeurópai); 3. Embertani jelleg (több mint 90 % europid); 4. Egészség (csecsemőhalandóság 1 % 
alatti); 5. Fejlett gazdaság (GDP/fő 10 ezer dollár felett); 6. Képzettség (írástudatlanság 10 % alatti); 
7. Fejlett közlekedési hálózat (közutak sűrűsége nagyobb, mint 400 km/100 km2); 8. Ipari - tercier 
foglalkozási szerkezet (agrárkeresők aránya 15 %-nál alatti); 9. Nagyfokú urbanizáció (városi 
lakosság 50 % feletti); 10. Stabil népességszám (természetes szaporodás I % alatt); 11. 
Parlamentáris demokrácia (legalább 1980 óta). E tekintetben a 10-es skálán Magyarország 6-os 
sorszámú besorolást kapott. Az európaiságot vizsgálhatjuk az értékrend és a kulturális-társadalmi 
jellegzetességek alapján is. Eszerint Európa lakóinak értékrendjében jelen van a klasszikus görög-
római kultúra öröksége, a meghatározó jelentőségű keresztény vallás és etika, a felvilágosodás 
korából származó racionalizmus, a tudományos-technikai vívmányok iránti fogékonyság, az egyén 
szabadságát és boldogulását középpontba helyező individualizmus, valamint a nemzetállami 
szerveződés ideája (Sárfalvi-Próbáid 2000). Hasonló ismérveket fogalmaz meg Foucher. 1. Az 
egyén elsőbbsége a csoporttal szemben; 2. A nemzet „feltalálása"; 3. Kapitalizmus, 4. A 
törvényeket a többségi kormányzat hozza (Foucher 1999). 
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elénk. A Kárpát-medence nemzetiségileg ma is rendkívül tagolt, sokszínű, aminek 

hatása kimutatható, nyomon követhető a településszerkezetben, városfejlődésben, a 

társadalmi és gazdasági jelenségekben. A magyar déli és keleti nyelvhatár egyben a 

középkori Európa legélesebb és legtartósabb kulturális határa volt, s ma is Európa és 

a Nyugat politikai, gazdasági és civilizációs határának tekinthető (Kósa 1976; 

Huntington 2002). Emellett „Kelet" és „Nyugat" határvonala, a Duna épp az ország 

közepén fut keresztül; s ahogyan 6000 éven át népeket, műveltségeket, 

szellemiségeket választott el, úgy Magyarország történelmét, általa társadalmi, 

kulturális és gazdasági fejlődését is meghatározza. A magyar anyagi és szellemi 

civilizáció ezért sajátos, sem kelet-európai, sem nyugat-európai, hanem sajátosan 

kelet-közép-európai (Jankovics 1998; Lengyel 2000). Kulturális határvonalak más 

térségekben is vannak. Braudel szerint például a Mediterráneum önálló civilizáció, 

de elsődleges és másodlagos kulturális határok szabdalják fel, melyeknek megvan a 

maga szerepe, és meg is maradnak. Rendkívül szemléletes példa a mai Észak- és 

Dél-Olaszország, melyek politikailag egy országban, földrajzilag egy félszigeten 

helyezkednek el, mégis szembetűnő a kulturális attitűdben és a társadalmi -

gazdasági fejlettségben való különbség (.Braudel 1996). Hasonló példával szolgál a 

Rio Grandé, Mexikó és az USA határfolyója, amely berendezkedésben hasonló, de 

fejlettségben, szemléletben teljesen különböző két országot választ el. Enyedi is 

kiemeli, hogy a tájak sokszínűsége, az eltérő térségi adottságok a kultúra 

sokszínűségét, a települési közösségek eltérő területi berendezkedését, a helyi 

társadalom különböző működési módját is magukkal hozzák (Enyedi 2001). Bartke 

rámutat, hogy történelmileg tartósak az eszmék, az értékek, és bizonyos értelemben 

az életmód térbeli eltérései (Bartke 2001). A kulturális jellegű különbségek 

véleményem szerint egyik legfontosabb vonása tehát tartósságuk. A földrajzi, 

történelmi és kulturális gyökerű különbözőség, másság nem tűnik el, hanem 

megmarad, bizonyos jegyekben, jellegzetességekben, jellemzőkben máig hat. Ahány 

térség, ahány közösség, lényegében ahány ember, annyi szomszédság, ami minden 

esetben bizonyos fokú különbözőséget jelent. A Kárpát-medence e kulturális jellegű 

regionális sokszínűségre azért jó példa, mert olyan természetföldrajzi egység, amit 

történelmi léptékben egyaránt jellemez a területi széttagolódás és a területi egység. 
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•3 C 

Egy kiragadott példa a mai magyar, román, jugoszláv hármas határ térsége. A 

határ három oldalának fejlettsége, helyzete ugyanis egységes táji környezetben, 

közös történelmi - benne társadalmi, gazdasági és kulturális múlttal - növekvő 

mértékben különbözik egymástól. Vagyis a közös vonások ellenére a három ország 

háromféle helyzetet eredményezett, ezek között pedig egyre nagyobb a különbség; 

ami akár a faluképeken is látszik. Ezt magyarázzák objektív okok: a határmentiség, 

ebből adódóan az - eltérő mértékű - infrastrukturális, és gazdasági - társadalmi 

elmaradás. A különbség azonban ezt figyelembe véve is nagyon jelentős. Ez amiatt 

érdekes, mert e térségek között 80 éve még semmilyen jelentős fejlettségbeli 

különbség nem volt. Előtérbe kerülnek így az objektíven nehezen megragadható 

okok, főként a politikai környezet, mely egészen különböző a három országban. 

Ezzel szorosan összefüggnek még kevésbé megfogható dolgok: az emberek 

szemlélete, egyéni sorsa, tudása, összességében a kulturális tér. A statisztikában 

megmutatkozó gazdasági és társadalmi különbségek is főként e kevésbé objektív 

tényezők hatásainak eredői. Nagyon jelentős tényezőcsoportról van tehát szó. Ezt 

egy másik összehasonlítás másik szempontból támasztja alá. A hármas határnál 

érintkező romániai Temes megye és a jugoszláviai Vajdaság tartomány ugyanis saját 

országos viszonylatukban, vagyis romániai és jugoszláviai viszonylatban a 

legfejlettebb országrészeknek számítanak. Ez a jelentős fejlettségbeli különbség 

pedig nemcsak a 80 éve fennállt helyzet továbbélése, hanem évszázadokra 

visszamenőleg kimutatható. A magyarázatot így a korábban kialakult, részben 

örökölt gazdasági és társadalmi alapok jelentik. Itt még hangsúlyosabban vetődnek 

fel a kevésbé objektív tényezők: az adott ország általános gazdasági és társadalmi 

környezete, az ott élők kultúrája, szemlélete, értékrendje, identitása. Köztük az 

egységet leginkább a kultúra teremti meg. 

A kultúra következtetésem szerint tehát táji - földrajzi és nemzeti - etnikai 

kötődésekkel rendelkezik. Mindkét vonása alapvető a regionalizmussal 

összefüggésben a regionális térszerveződésben betöltött jelentőség miatt. A táji -

földrajzi kötődéseket az országok, régiók képviselik, s az európai nemzetállamok, s a 

napjainkban azokon belül jelentkező regionalizáció mindezt nemzeti - etnikai 

jegyekkel bővíti. Ennek kapcsán a kultúra további érdekes szempontokat vet fel 

35 E terület Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió néven eurorégióként is megszerveződött. 
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A Hartshome-modell szerint például a nemzetállamok tartósságát biztosító 

legfontosabb összekötő erő a közös nyelv és kultúra, a hosszú múltra visszatekintő 

közös történelem, továbbá egy erős gazdasági, hatalmi központ jelenléte; míg a 

nyelvi, kulturális sokszínűség vagy az, hogy az államot alkotó területek hosszú ideig 

önállóan fejlődtek, széthúzó erőként hatnak (iCséfalvay 1994) (6. ábra). A történelmi 

Magyarország szétbomlását e modell alapján tett következtetésem szerint a 

nagyhatalmi politika mellett a nyelvi, kulturális sokszínűség okozta, míg a többi 

tényező e terület egysége mellett szól. Az utódállamok esetében a nyelvi, kulturális 

sokszínűség ugyancsak a legfontosabb széthúzó erő (Románia, volt Jugoszlávia, 

Szlovákia, Horvátország), de esetükben a többi tényező is a területi széthúzást 

erősíti. Ez hosszú távon további területi változásokat is előrevetít Közép- és Kelet-

Európában, részben a korábbi kulturális határok mentén. 

6. ábra 
A Hartshome-modell: a nemzetállamok tartósságára ható erők 

Forrás: Cséfalvay 1994. 24. p. (Haggett 1983 nyomán) 

Illés elemzésében kimutatja, hogy Közép- és Délkelet-Európa a kontinens 

etnikailag, nyelvileg és vallásilag legheterogénebb területe. Rámutat az eltérő 

történelem, etnikum és vallás állainszerveződésben, politikai értékrendben, 

magatartásban, ezek következtében az országok politikai tagoltságában, az egyes 

régiók orientálódásában jelentkező hatásaira; amelyek így egyrészt meghatározzák a 

regionalizálódás térségbeli feltételeit, másrészt a társadalmi - gazdasági fejlődés 

feltételrendszerét is (Illés 2Q02).36 Ebben érvényre jut a közép- és kelet-európai 

5 A politikai széttagolódás rendkívül erős, e térség 65 %-a az EU definíciója szerint határ menti 
régiónak tekinthető. A regionalizáció nem erőteljes, ellentmondásos, maga a regionalitás is mást 
jelent itt, mint Nyugat-Európában, s a regionális identitások is mások. Szlovákiában például 
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országoknak, így Magyarországnak az a Vitányi szerint elemzett jellegzetessége, 

hogy előbbre vannak a kulturális, mint a társadalmi és gazdasági fejlődésben. 

Magyarország esetében ez még regionális viszonylatban is igaz: Nyugat- és Kelet-

Magyarország között nincs meg az a civilizációs lejtő, mint ami a gazdasági és 

infrastrukturális fejlődés mutatóiban (Vitányi 1997). A közép- és kelet-európai térség 

másik fontos jellegzetessége a máig megmaradt kulturális sokszínűség, ami a népi -

etnikai - vallási keveredésben és a hagyományok (például a népi, népművészeti 

hagyományok) erőteljesebb fennmaradásában jelentkezik. Ebben a tekintetben e 

régió a homogenizációra törekvő nyugat-európai társadalmi - kulturális modellel 

szemben véleményem szerint egy alternatív fejlődési modell lehetne; természetesen 

csak akkor, ha kulturális sokszínűségére harmonikus fejlődés épül37 Ökológiai 

értelemben ugyanis a változatosságnövelő rendszerek életképesek, míg a 

változatosságcsökkentő rendszerek életképessége fokozatosan (de azt soha el nem 

érve) a nulla felé közelít (Sándor 1987). 

Ezt a térséget ezért fokozottan érinti a jelenkori Európa egyik legszembetűnőbb, a 

regionalizációval és a globalizációval összefüggésbe hozható folyamata, a 

nemzetállami keretek átértékelődése. A szakirodalom ezt regionális és globális 

oldalról is elemzi. Egyrészt felerősödtek ennek nyomán a regionális etnikai 

mozgalmak, mely sajátos etnikai - kulturális regionalizmus létrehozásához, valamint 

az európai integrációban való részbeni intézményesüléshez, azon túl a területi 

kiegyenlítésre és decentralizációra épülő európai regionális politika kialakulásához 

vezettek (Horváth 1998, 2000). Másrészt meghatározóvá válik a globális szint. E 

folyamat tehát abba a nemzetközi trendbe illeszkedik, melyben egyfelől 

szupranacionális azonosulások, másfelől mikroközösségi identitások jönnek létre. 

Megjelenik a nemzeten túlmutató globális közösség, illetve a helyi érdekeket 

kifejezetten nem a természetes földrajzi és kulturális egységeket követő régiókat hoztak létre, 
Románinában a régiók nem a térségek földrajzi - táji nevét viselik. Közép- és Délkelet-Európa 
országai történelmük túlnyomó részében falusi, vidéki társadalmak voltak. Területük legtöbbször 
nagy birodalmak részét alkotta; a határok vagy nem léteztek, vagy mást jelentettek, mint a XX. 
században. A térségben olyan művészeti, építészeti régiók vannak, amelyeknek nem esnek egybe a 
mai államhatárokkal (lásd Illés 2002). A Kárpát-medence és a történelmi Magyarország mint a 
„nyugati" kultúra határa azonban szinte minden ilyen jelenségben kirajzolódik. Véleményem szerint 
indokolt lenne a Kárpát-medencét önálló európai nagyrégiónak tekinteni. 

37 Az feltétlenül pozitív jellege e régiónak, hogy e kulturális és etnikai mozaik máig fennmaradt 
szemben Nyugat-Európával. Ugyanakkor pont e térségre a jelenkor viszonylatában az is igaz, hogy 
az etnikailag, nemzetiségileg homogén társadalmak jobban megbirkóztak az átmenet nehézségeivel, 
mint a többnemzetiségű társadalmak (Illés 2002). 
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előnyben részesítő régió (Badie-Smouts 1998; Sonkoly 1999). Mindkettő erősen 

kikezdi az államot, különösen az európai, nyugati eredetű nemzetállamot. Egyes 

vélemények szerint ezért a globalizáció nem ellentéte az országon belüli vagy a 

transznacionális regionalizmusnak, hanem felhasználja és megszervezi azt (Badie-

Smouts 1998). E folyamat tehát ellentmondásos, mert a globalizálódás és 

regionalizálódás egyszerre egymás okai és következményei (Simai-Gál 2000). 

Huntington kiemeli, hogy e folyamatban az állam szuverenitása, funkciói és ereje 

rendre gyöngül, a kormányok hatalma csökken, ezzel szemben a kisebb állami 

egységeké, a regionális, körzeti és helyi politikai intézményeké erősödik. A jelenleg 

formálódó sokrétűséget a középkor nemzetközi berendezkedésével hozza analógiába, 

megállapítva, hogy a világban egyidejűleg folyik a részekre hullás és az integrálódás 

(Huntington 2002). Regionális és helyi szinten ez olyan alkalmazkodási stratégiákat 

követel, melyekben ehhez igazodva egyaránt jelen van az integráció, a 

világfolyamatokba való bekapcsolódás, és az elkülönülés (Horváth 2000). 

Következtetésem szerint ilyen jelenség maga az európai integráció, az Európai Unió, 

és ilyenek a megszerveződő regionális egységek. 

E jelenségeknek fontos kulturális vonatkozása a változó nemzeti - közösségi, 

illetve területi identitás. A nemzetállam jövője ugyanis nem választható el az 

egyértelműen kulturális alapokon szerveződött nemzettől. Az alapkérdés ezzel 

kapcsolatban az, hogy a nemzeti társadalmak általánosan tapasztalható 

dezintegrációja mellett ma keletkezhetnek-e, s hogyan, más, társadalmi jellemzőkkel 

bíró közösségek (Rabár 1999)? A regionalizmus, illetve a lokális - globális dimenzió 

mennyiben változtatja meg ezeket a társadalmi struktúrákat, kialakul-e, illetve 

meghatározó lehet-e a térségi identitás a területegységek különböző szintjein? 

Mennyiben felel ez meg a helyi társadalomnak, s mindez hogyan viszonyul a nemzeti 

közösséghez? E kérdésekre a területi identitással foglalkozó kutatások keresik a 

választ. Az identitás ugyanis többszintű: a helyi szinttől a globális szintig terjed, s e 

szintekhez tartozó identitások kőzött minőségi különbség van. A részben 

értékelemeken nyugvó helyi identitás a személyes kapcsolatokon és a mindennapi 

élet kötődésen alapul, ezért ez jelenti a legerősebb kötődést. Emellett a társadalmi 

identitásba is beépül, melynek alapján az egyén valamely, akár földrajzi 

kategóriákkal is meghatározható társadalmi csoport tagjának vallja magát (Soós 
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1999; Murányi-Szoboszlai 2000). Külön kategória a térségi identitás, melynek alapja 

az objektív és szubjektív tájhoz kapcsolódó komfortérzet, az adott térségben „otthon 

lenni" élménye (Oláh 2000). Murányi és Szoboszlai e táji - területi identitást 

Magyarországon három konkrét földrajzi téregységre határozza meg: a kistérségre, 

mely a táji, történeti, termelési, kulturális, etnoregionális hagyományokban 

gyökerezik, az ott élő népesség tudatában mélyen leképeződik, és földrajzi 

tartalommal bír; a megyére mint nagymúltú közigazgatási intézményrendszerre; és a 

régióra, mely napjainkban értékelődik fel (.Murányi-Szoboszlai 2000). A 

regionalizmus szempontjából kitüntetett szerepet a regionális identitás kap. Raagma 

szerint ennek területfejlesztési és tervezési vonatkozásai is vannak (Raagma 2002). 

Soós 3 dimenzióját határozza meg, ezek a kultúra, a gazdaság és a politika. Szerinte a 

regionális identitás és a regionális politika három elem révén kapcsolódik össze: a 

kognitív képesség, azaz az emberek meggyőzése régiójuk létéről; az azonosságtudat, 

azaz a közös identitás és szolidaritás szintje; eszköztár, vagyis milyen mértékben 

használják fel a régiót a közös cselekvés és mobilizáció keretéül a gazdasági, 

társadalmi és politikai célok érdekében (Soós 1999). A nemzeti és európai identitás 

elemei általában nem épülnek szervesen a helyi, illetve a kistérségi, megyei, 

regionális identitásra, hanem elsősorban tudati, politikai szimbólumrendszerekben 

mutathatók ki (Murányi-Szoboszlai 2000). 

3.táblázat 
Az identifikáció térbeli megoszlása (%) 

Lokális Regionális Nemzeti 
(állami) 

Ország-
csoport 

Európa Az egész 
világ 

Ausztria 61,4 9,6 22,5 2,7 3,9 -

Magyarország 16,2 34,6 39,1 0,2 6,2 3,7 
Litvánia 14,0 8,3 72,5 1,9 0,8 2,6 
Lengyelország 24,7 16,6 48,8 0,2 6,0 3,7 
Oroszország 39,1 12,1 38,1 6,2 0,7 3,8 
Szlovákia 44,8 11,1 28,5 1,7 6,9 4,5 
Svédország 59,2 5,4 26,3 0,9 1,9 6,3 
Ukrajna 23,9 7,0 54,5 8,4 1,4 4,8 

Forrás: Bőhm 2000. p. 118. (New Democracy adatbázisa 1991-1992 nyomán) 

A területi identitás térségenként, nemzetenként, közösségenként jelentős változást 

mutat (3. táblázat). Soós kiemelése szerint Olaszországban például erősek a helyi 

identitások; Belgiumban a regionális identitás főként napjaink kérdése; 

Spanyolországban Galícia és Andalúzia magas fokú identitással a tradicionális 
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regionalizmus, Katalónia az autonómiakövetelések képviselője; Skócia, Wales, 

Katalónia, Baszkföld esetében a nemzeti és regionális keretek egybeesnek (Soós 

1999). Magyarországon a nyolcvanas évek óta erősödik a térségi identitás, de 

összességében gyenge. Egy Zala megyei vizsgálat alapján például a megyei identitás 

fejletlen, s rendkívül gyenge közjogi és szociológiai bázissal rendelkezik. A 

régiófogalmak szintén nem kialakultak; s így például nyugat-dunántúli identitástudat 

sem létezik (Bőhm, Kákái, Pálné Kovács, Szörényiné Kukorelli 2000). Kárpát-

medencei kitekintésben a mai romániai magyar társadalom érték- és identitásteremtő 

képessége minimális, az erdélyi magyarság pedig a románsággal való 

összehasonlításban nem erdélyi, hanem magyarországi értékeket mutat fel (D. Lőrinc 

1999). A közép- és kelet-európai térségekben, Magyarországon különösen fontosak 

lehetnek az államhatárok és az identitás kapcsolatával foglalkozó kutatások is, hiszen 

például a XX. század határváltozásai egészen biztosan nyomokat hagytak az 

identitásban. Véleményem szerint Magyarországon nemzeti és közösségi, de egyéni 

viszonylatban is érződik az identitás zavara. Illyés már 1975-ben problémáink 

többségét közösségi és nemzeti tudatunk állapotában látta. Egyéni és közösségi 

alapkérdések, hogy kik vagyunk, hová tartozunk, mi és ki iránt érzünk felelősséget. 

Az EU csatlakozás az identitás kérdését csak élezi. Objektíven talán soha ki nem 

mutatható, de egészen bizonyos, hogy van összefüggés egy térség, közösség, 

társadalmi - gazdasági fejlődése és identitása között. Ezt támasztja alá, hogy a 

„régiók Európájának" alapvető hálózatát azok a történelmi régiók adják, amelyek az 

ott élők öntudatában, kultúrájában, történelmi emlékezetében, nyelvében 

(nyelvjárásában) évszázadokra visszamenően folyamatosan léteznek (.Enyedi 2001). 

E jelenségekben a kultúra nemzeti, térségi és közösségi szinten is meghatározó. A 

nemzet szintjén a nemzetállamok dezintegrációja azért lényeges, mert alapvető 

nemzeti vonásokat, kötődéseket érinthet. A magyarság ebből a szempontból nagyon 

gazdag hagyományokkal rendelkezik; ősi hagyományaiból, népművészetéből, népi 

kultúrájából nagyon sokat megtartott. A nemzeti-közösségi tudat a nemzet jelenlegi 

széttöredezettsége miatt a magyarságnál nagyon fontos. A kultúra a térségi 

identitásban is döntő. A régió szintjén alapeleme a regionális identitásnak. Kistérségi 

szinten is a homogén kulturális, néprajzi, történelmi gyökerek játszanak döntő 

szerepet, melyekben a kultúra az összetartó erő (Szörényiné Kukorelli, Soós 1996). A 
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kultúra ebben az értelemben a térségi és közösségi, a szülőföldhöz és a hazai tájhoz 

kötődő hagyomány jelenbe foglalása (Dobossy 1987). Ezt a térségi kötődését fejezi 

ki a Németh László által bevezetett tájhaza fogalma, mely olyan belátható vidéket 

jelent, ahová természetes módon tud kötődni az ember. Kultúra, tér és identitás tehát 

összekapcsolódik, a kultúra és regionalizmus, a kultúra és az identitás ezért szorosan 

összefüggenek. Baranya megye kulturális koncepciójának készítői is 

megfogalmazzák, hogy a kultúrafejlesztés szerepe döntő fontosságú a helyi, a 

regionális, a nemzeti, az európai, illetve a világpolgári egyéni és csoportidentitások 

erősítésében. Ennek alapján támogatandó célként határozzák meg többek közt a 

kötődések kialakulását célzó hagyományőrzést, valamint a kulturális örökség 

védelmét és hozzáférhetőségét (Filó-Koltai 2001) 

Ezeknek a térségi és közösségi kulturális kötődéseknek, attitűdöknek megítélésem 

szerint abból a szempontból is jelentőségük van, hogy viszonyulást, eligazodást, 

önértéket, azonosulást jelenthetnek a mai kulturális és társadalmi változások és az 

ebből adódó összezavarodás közepette. E folyamatokkal a hazai szakirodalom is 

foglalkozik. Hankiss rámutat, hogy az elmúlt évtizedekben drámai változás zajlott le 

a nyugati civilizációban, annak gazdasági és társadalmi szerkezetében, 

intézményrendszerében, magatartásrendszerében, világszemléletében. Ennek 

jellemzői a hagyományos társadalmi rend és egy kialakuló erkölcsi és társadalmi 

káosz közötti átmenet, a „demoralizálódás", a társadalmi rend nagy szakadása 

(.Hankiss 2000). Ez a folyamat ma is zajlik, megfigyelhető az Egyesült Államokban, 

Európában és' Magyarországon is. Jankovics ebben a kultúrák civilizálódásának 

nemcsak az átlagos közép, hanem a legalacsonyabb közős szintjén történő fokozatos, 

egyre gyorsuló homogenizálódását emeli ki. Szerinte a nyugati műveltség és 

társadalom válságban van, melyet e civilizáció létét fenyegető mértékű kulturális 

süllyedés jelez (Jankovics 1998). Varga már egy évtizeddel korábban intézményesült 

„szellemi környezetszennyezésről" beszél, mely rendkívüli ütemben és hatásfokkal 

rombolja Európa szellemi értékeit, s ami nagy embertömegeket a pusztán biológiai 

lét, a „zoológiai individualizmus" felé sodor (Varga 1987). Újfalussy az érzelmi 

kultúra társadalmi megbecsülésének látványos hanyatlására hívja föl a figyelmet 

(.Újfalussy 1996). A világban olyan negatív folyamatok érvényesülnek tehát, 

amelyeket véleményem szerint a regionális politika, a területfejlesztés sem tud 
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megkerülni. A helyi és térségi identitás, a lakóhelyi és térségi kötődés, az ezzel 

együtt járó közösségi tényezők erősödése a regionalizmus és a lokalizáció pozitív 

tartalmú törekvéseihez kapcsolódva e negatív folyamatok ellensúlyozásában is 

segíthet, emellett a kultúrát és a kulturális örökséget építi. 

Értelmezésemben az előzőekben elemzett kultúra, kulturális, közösségi és 

társadalmi hagyomány, kulturális, etnikai, társadalmi, térségi sokféleség, területi 

kötődés, helyi és területi identitás mind beépül a térségi kulturális örökségbe, illetve 

viszont, az is hat rájuk. Ilyen szempontból az örökség a múlthoz, illetve a 

legszélesebb értelemben vett környezethez - azaz a természeti és a társadalmi, 

gazdasági környezethez - , tulajdonképpen a világhoz fűződő viszony kifejezője. 

Ezek mind olyan minőségi jellegű tényezők, amelyek objektíven nem mérhetők, s 

hatásukra csak a közvetett jelek, mutatók alapján következtethetünk. A fenti 

szempontok és példák alapján azonban e tényezők a területi fejlődés fontos, a 

jelenkorban felértékelődő elemei. Ez alapozza meg, ez Indokolja az objektíven 

mérhető és megfogható tényezőkre épülő, de azokat is alakító kulturális örökség 

területfejlesztési szerepének vizsgálatát. 

3.2„ A kulturális örökség szakági megközelítései 

Mindennek szerteágazó gyakorlati vonatkozásai számos tudományterületet és 

szakágat érintenek, a területfejlesztés ebből a szempontból integráló szerepével és 

jellegével tűnik ki (7. ábra). 

7. ábra 
A térségi kulturális örökség tudományos és szakági megközelítései 

Forrás: saját szerkesztés 
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3.2.1. A kulturális örökség a műemlékvédelemben 

Az örökség és a hozzá kapcsolódó értékvédelem, értékmegőrzés 

leghangsúlyosabban a műemlékvédelemben, általában az épített örökség védelmében 
• • • 38 

jelenik meg, ahol mindezt jogszabályok is rögzítik, és a szaktudomány is definiálja. 

Ezek alapján Máté összefoglalásában az épített örökség két részből áll: az építészeti 

örökségből, mely annak építészeti alkotásként értékelhető része, azaz értékkel bíró 

védett, vagy arra érdemes egyedi objektumok összessége, illetve a települési 

örökségből, mely az épített környezet települési értékeit jelenti, azaz az objektumok 

térbeli összefüggéseit, az ezekben megnyilvánuló településképet, valamint a 

település kialakulásában szerepet játszó történeti emberi és gazdasági összefüggések 

tárgyiasult emlékeit. (Máté 2001). Tóth a műemlékeket történelmünk olyan 

képviselőinek tekinti, melyek az élő településekbe integrálódva folyamatosan 

tudatosítják a múltat, a gyökereket; ezáltal a kultúra és a nemzeti identitás eszközei 

(Tóth 2000). Az épített környezet nemzetközileg, országosan, illetve helyileg 

elismert kulturálisörökség-értékeket hordoz, s a potenciális - azaz a védelemben nem 

részesülő - örökségrész ezeken túl is jelentős (Szabó 2001). 

4. táblázat 
Mag)>arország műemlékállományának megoszlása, 1995. 

1995-ben, az épületek eredeti rendeltetése szerint (db) 

Templom, kápolna 2589 Présház, pince 469 
Egyházi épület 432 Iskola 126 
Középület 455 Villa 109 
Lakóépület (városi) 2331 Színház 7 
Lakóépület (népi) 1168 Fürdő 16 
Kastély, kúria 707 Híd 38 
Vár, várrom 104 Ipari emlék 38 
Agrártörténeti emlék 288 Közlekedési emlék 27 
Malom 95 Gazdasági melléképület 45 
Harangtorony, harangláb 91 Rom 234 
Szobor, kereszt, emlékmű 749 Egyéb 97 
Síremlék 170 

Összesen 10385 
Forrás: Műemlékvédelmi nyilvántartás, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1996. — Tóth Z. 2000. p. 
181. nyomán 

38 Többek közt: 1997. évi LIV. törvény a műemlékvédelemről; 1997. évi LXXVIII. törvény az épített 
környezet alakításáról és védelméről. 
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A magyarországi műemlékállomány jelenleg több mint tízezer objektumból áll; 

10500 egyedi emlék áll műemléki védettség alatt, 24 műemléki jelentőségű terület, 

valamint mintegy 200 műemléki környezet pedig területi védelmet élvez (4. 

táblázat). Emellett a helyi építészeti örökség - a települések történeti, helyi 

sajátosságokat őrző és megőrzésre érdemes épületállománya - az országosan védett 

emlékek többszörösére is tehető (Orosz 2001) (8. ábra). A műemlékek eloszlása 

Magyarországon meglehetősen aránytalan, s ez még a népi műemlékek esetében is 

megfigyelhető. Az Alföldön lényegesen kevesebb műemlék van, mint a Dunántúlon, 

Csongrád megyében pedig még ezen belül is kevés a műemlékek száma. A 

következő fejezetben példaként hozott szentesi kistérségben összesen 63 db műemlék 

van, közülük 3 helyreállított múzeumi rendeltetésű népi műemlék - ami megyei 

viszonylatban kedvező. 

8. ábra 

A helyi védelem alatt álló építészeti örökség Magyarországon 

Forrás: Országos műemléki kataszter, VÁTI Kht. Területi Információs Rendszer, 2003. 

Ezen értékek a városokban és a falvakban egyaránt előfordulhatnak. Ez önálló 

vizsgálati szempontként, szakterületként is megjelenik a történeti városok 

fejlesztésében (Máté 2001; Rácz 2000), illetve a falumegújításban (Orosz 1999; Lun 

2001). A falumegújítás ma fontos része a vidékfejlesztési politikának is. Ennek 
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fontosságát Tóth abban látja, hogy a népi műemlékek funkcióikkal és építészeti 

értékeikkel a megbomlott falusi közösség önazonosságának legalább részbeni 

megőrzését segíthetik; tehát az építészeti értékek társadalmi (szellemi, kulturális) 

tartalmakat hordoznak (Tóth 2000). 

Az épített környezet védelmének középpontjában ma már az integrált 

értékvédelem áll, melynek koncepciója a meglévő épített örökség hasznosításán 

alapszik, a benne rejlő fizikai, gazdasági és kulturális potenciál kihasználásával 

(Rácz 2000; Szabó, Nagy 2001, 2002). Ez jelzi azt a szakmai paradigmaváltást, mely 

szerint az épített környezet értékeinek védelme mára túlnőtte a szűk 

műemlékvédelmi kereteket (Tóth 2000). Vagyis a műemlékvédelem, az építészet is 

az interdiszciplinaritás és a szemléleti - fogalmi funkcionális kapcsolatrendszer 

irányába mozdul el. 

A műemlékvédelem megítélésem szerint talán az a terület, ami a legrégebb óta 

foglalkozik az örökségértékek feltárásával és megőrzésével. Törvényi, 

szakmapolitikai és intézményi háttere is hosszú évtizedek óta működik. Az ingatlan 

örökségállomány nyilvántartása is megfelelő alapokon áll - az Országos 

Területrendezési Tervhez kapcsolódva elkészült az ingatlan jellegű értékek 

adatbázisa, négy fő értékcsoport szerint: kultúrtájak; műemlékek; régészeti emlékek 

és lelőhelyek; települési és építészeti néprajzi értékek. Az adatbázis több tízezer 
39 

adatot tartalmaz, s része a Területi Információs Rendszernek (Máté 1999). Az 

örökségvédelem szempontjai a műemlékvédelem kapcsán a legkidolgozottabbak. Ez 

abból adódhát, hogy ezek az örökségelemek a leginkább megfoghatók, 

megszámolhatok, másrészt e szakterület erős szakmai kulturális gyökerekkel 

rendelkezik. 

Véleményem szerint azonban az épített örökség nem csak értékeket (mint a 

műemlékek, a történeti városrészek, a harmonikus településkörnyezet) hordoz, 

hanem negatív tartalmakat (például megbontott települési épített környezeti 

összhang, esztétikai szempont háttérbe szorulása a funkcionalizmussal szemben), 

ebből adódóan problémákat, konfliktushelyzeteket is. Mivel az épített környezet az 

39 VÁTI Kht. Kutatási és Műemléki Iroda (vezető tervező: Máté Zs.). Máté szerint probléma, hogy az 
épített örökség listába nem vett, térségi vagy helyi jelentőségű értékei nincsenek országos 
nyilvántartásban és térinformatika rendszerben. Ezért szükségesnek tartja olyan informatikai 
definíciós tanulmány elkészítését, ami a kulturális örökség helyhez kötött elemeit a 
földnyilvántartáshoz köti. 
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ember mindennapi környezetét, lakó- és munkahelyét jelenti, emellett a természeti 

környezethez való viszonyát is hordozza, az érték- és örökségvédelemnek esetében 

rendkívül nagy szerepe van. Emellett alapvető jelentőségű az értékteremtés is: a mai 

építészet vajon hagy-e évezredes vagy évszázados műemlékeket hátra? 

3.2.2. Tájvédelem és tájkutatás a kulturális örökség viszonylatában 

Az örökségvédelem szempontja a szintén nagy hagyományokkal rendelkező 

természet- és tájvédelemben a természeti örökség védelme kapcsán kerül elő. 

Magyarországon ennek intézményi, szabályozási és szakmapolitikai háttere 

rendkívül erős. E szakterület főként a természeti értékek és területek védelmére 

koncentrál. Az ehhez kapcsolódó, mára önálló tudomány- és szakterületté vált 

tájkutatásban emellett egyre inkább teret nyer az a szemlélet, ami a tájra mint 

komplex tényezőre tekint. Csorba szerint a táj egyszerre geográfiai, kulturális, 

történelmi és esztétikai, azaz szubjektív kategória (Csorba 1999). Faragó szerint 

pedig a történeti táj olyan egység, melyet 5 alrendszer (gazdasági, társadalmi, \ 
kulturális, infrastrukturális, természeti) összjátéka rajzol ki (Faragó 1984).' A 

tájkutatás így fokozatosan kilép a tájvédelem, vele összefüggésben a természet- és 

környezetvédelem területéről, s a táj gazdálkodás, környezetgazdálkodás 

térnyerésével, valamint a kulturális és társadalmi szempontok figyelembevételével a 

táj kultúrára helyezi a hangsúlyt. Az integrált értékvédelemben megjelenő szemléleti 

megújulás nyilvánul meg az épített környezet és a táj mint természeti, történeti és % 

kulturális tényező kapcsolatának változó hangsúlyú értékelésében is, amely a tájra 

vonatkozó vizsgálati szempontoknak, s ezzel együtt az emberi és természeti 

környezet harmóniájának egyre nagyobb teret ad (Kubinszky 1995; Horváth B. 

2001). A szűkebb megőrzés helyett ezért több európai dokumentumban (Domachi 

Kiáltvány, Rurális Térségek Európai Chartája) a sokrétűséget hangsúlyozó 

értékvédelem és táj kultúra kerül előtérbe. A mai tájkutatásban ezek alapján a táj 

komplex társadalmi és gazdasági kapcsolatrendszerében és kulturális 

történetiségének és kulturális történetiségének vizsgálata kap központi szerepet. 

Benne a táj természeti és kulturális értékek hordozója, ember és természet 

40 A tájelmélet - tájkutatás (a földrajzzal, a regionalizmussal is összefüggésben) rendkívül szerteágazó 
szakirodalommal bír itthon és külföldön, eléggé feltárt terület. 
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kapcsolatának kifejezője, amely egyedi arculatával és értékeivel a regionális identitás 

lényeges eleme. E Franciaországban és más európai országokban - főként a 

műemlékekben, táji és természeti értékekben gazdag vidékeken - terjedő szemlélet 

szerint egy tájnak, egy építménynek nem önmagában, hanem a társadalmi elismerés 

és a közösség megbecsülése révén van értéke (Cros Kárpáti 1998b; Konkolyné 

Gyuró-Cros Kárpáti 2001). 

Az örökség szempontjából meghatározó jelentőségű a Dornachi Kiáltvány, mely a 

tájat kulturális örökségként kezeli.41 Kimondja, hogy az európai táj méltósága 

földrajzi és politikai régióinak kulturális örökségéből ered, ezért teljesen egyedi 

jellegű területek sokaságát jelenti. A táj által hordozott kulturális sokféleség miatt a 

tájat egyszerre kulturális örökségnek, szellemi terméknek, társadalmi eseménynek 

tekinti, melynek esztétikája, méltósága és joga van (Dornachi Kiáltvány 2001). Ezen 

túl a természeti és táji érték világörökségi kategória is. 

Ezek a megközelítések véleményem szerint mind a kulturális örökség szempontja 

felé vezetnek. A táj egyediségével, értékeivel, konfliktusaival a kulturális örökség 

fontos része. A kulturális örökség szerepet kap azáltal is, hogy a táj sorsa az ott élő 

emberek felelősségvállalásán, hozzáállásán, környezeti és esztétikai szemléletén, 

tehát erős történeti meghatározottsággal bíró kulturális és társadalmi jellegű 

tényezőkön múlik. Áttételesen a természeti örökség is értelmezhető kulturális 

örökségként. 

3.2.3. A kulturális földrajz és a kulturális gazdaságtan szempontjai 

A kultúrát a térbeliséggel egybekapcsoló kulturális földrajz a térségi kulturális 

örökség vizsgálatához a földrajz és a kultúra vonalán kapcsolódik. A homlokterében 

álló kulturális infrastruktúra különbségeinek, azaz a kulturális intézményekkel való 

ellátottságnak, a lakosság kulturáltsági szintjének, kulturális attitűdjének vizsgálata 

ugyanis szembetűnő földrajzi - regionális összefüggéseket mutat. Tóth és Trócsányi 

kutatásaikban feltárták, hogy a kulturális infrastruktúra tekintetében például 

41 A Dornachi Kiáltvány „Az európai tájkultúra mint feladat" címmel 2000-ben, Dornachban 
megrendezett kongresszuson született, melyen 12 európai országból mintegy 150 résztvevő volt 
jelen. Alapgondolata az, hogy a táj fontos része a kulturális örökségnek. Ugyanakkor az európai táj 
ma bajban van, ezért új tájkultúrára van szükség, amely az emberi felelősségvállalásra épül. 
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rendkívül nagy a különbség a településhierarchia különböző szintjei, vagyis a 

főváros, a megyeszékhelyek, városok és községek között. Emellett szerintük a 

magyarság az emberi alkotótevékenységben nyújtott teljesítménye nincs arányban 

Magyarország gazdasági teljesítményével. Nincs arányban a terhesség-

megszakítások és az öngyilkosságok európai viszonylatban rendkívül magas 

számával sem. Ez utóbbiban az országon belüli differenciák évtizedek óta stabilak: a 

legtöbb öngyilkosság Bács-Kiskun és Csongrád megyében történik - ami egész 

biztosan kulturális kérdés is (Tóth-Trócsányi 1997). Vitányi átfogó kultúrakutatások 

alapján arra mutat rá, hogy Nyugat- és Kelet-Magyarország között nincs meg az a 

civilizációs lejtő, ami a gazdasági és az infrastrukturális fejlődésben, s ez igaz 

Nyugat- és Közép-Európa viszonylatában is. Ugyanakkor megállapítása szerint az 

1990-es évtizedben a térségek között nemcsak az infrastruktúrában, de a kultúra 

ellátásában is nőtt a különbség; azaz az e tekintetben elmaradottak még 

elmaradottabbak lettek és lesznek (Vitányi 1997). Tehát egyes térségek hátrányos 

helyzete a kulturális ellátottságban is érvényesül. Kulturális földrajzi alapokon áll 

Hamvas érdekes megközelítése is, aki a Kárpát-medencében öt géniusz működését 

érzékeli, s ezek alapján különíti el a földrajzi tereket {Hamvas 1988). 

A kulturális földrajz irányzata ugyanakkor határtudomány, nagyon sok 

kapcsolatot, átfedést, közös vizsgálati teret és szempontokat mutat a 

gazdaságföldrajzzal, a kulturális gazdaságtannal és a regionális tudománnyal is. A 

földrajz egy viszonylag új ága, mely a helyét keresi és viták középpontjában áll 

(Nash 2002)." Mindez összefügg a földrajztudományban általánosan fellépő, a 

szemléletet, módszereket, tudományterületi lehatárolásokat érintő megújítási 

törekvésekkel, illetve kritikákkal. Ezek ugyanis egy olyan paradigmaváltást vetítenek 

előre, mely a kulturális tényezőknek a jelenleginél sokkal nagyobb jelentőségére 

épül. Ez a „kulturális fordulat" a földrajztudomány egyik központi kérdése, mely a 

kultúrával foglalkozó tudomány- és szakágak felé történő nyitással a 

társadalomföldrajz interdiszciplináris jellegének további erősítését szorgalmazza 

(Barnett 1998; Albet-Kramsch 1999, Hadjimichalis, Rodrígues-Pose 2001). 

Mindebben közvetlenül, nevesítve nem szerepel a kulturális örökség, azonban az 

interdiszciplináris megközelítés, általa a földrajzi, térbeli vizsgálatok új kulturális 

tényezők, szférák felé történő kiterjesztése ennek irányába is mutat. Megítélésem 
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szerint a kulturális örökség térségi összefüggésrendszerben történő kutatásának ez az 

irányzat, felfogás lehet a kapcsolódási pontja. 

A kultúrát a gazdaság viszonyrendszerében vizsgáló kultúra-gazdaságtan 

közgazdaságtani alapokon bevezeti a társadalmi tőke és az emberi tőke fogalmát. 

Coleman a társadalmi tőkét a személyek közötti viszonyokban határozza meg, s 

három formáját azonosítja: a kötelezettségeket és elvárásokat, a társadalmi struktúra 

információtovábbító képességét, valamint a normákat és szankciókat. Felfogása a 

racionális cselekvő, de társadalmi kapcsolatokkal rendelkező egyén feltevésére épül 

(<Coleman 1998). Becker szerint a társadalmi tőke azoknak a cselekvéseknek a 

hatását foglalja magába, amelyeket az egyén társadalmi kapcsolathálójába és 

ellenőrzési rendszerébe tartozó személyek hajtottak végre. Emellett személyi tőkét is 

megkülönböztet, s úgy véli, a személyi és a társadalmi tőke része az egyén teljes 

emberi tőkéjének. Gondolatmenetében a kultúra is a társadalmi tőke egy fajtája, 

amely lassú, folyamatos változásban van, s fölötte az egyéneknek társadalmi tőkéjük 

más formái fölött is kevesebb ellenőrzésük van (Becker 1998). Rosen 

meghatározásában az emberi tőkét az emberek képességei és produktív ismeretei 

alkotják. Szerinte az emberi tőkébe történő beruházás hozama az egyén 

szakértelmének, jövedelemtermelő képességének és a gazdasági döntéshozatal 

hatékonyságának növelésében áll (Rosen 1998). Schultz benne mennyiségi és 

minőségi dimenziót különböztet meg, ezért tág értelemben minden fogyasztást az 

emberi tőkébe való beruházásnak tekint (Schultz 1998). Bourdieu más szempontból 

gazdasági tőkét, társadalmi tőkét és kulturális tőkét különböztet meg. Felfogásában a 

gazdasági tőke közvetlenül pénzzé konvertálható, és főként a tulajdonjogi formában 

történő intézményesedésre hajlamos; a társadalmi tőke a társadalmi 

kötelezettségekből vagy kapcsolatokból fakad, bizonyos feltételek mellett gazdasági 

tőkévé konvertálható, s főként a nemesi címek formájában történő 

intézményesedésre hajlamos; míg a kulturális tőke bizonyos feltételek mellett, 

ugyancsak gazdasági tőkévé konvertálható, és különösen az iskolai végzettségi 

titulusok formájában történő intézményesedésre hajlamos. Ez utóbbi szerinte három 

formában létezhet: bensővé tett állapotban, a szervezet tartós készségének 

formájában; tárgyiasult állapotban, kulturális javak, képek, könyvek, lexikonok, 

eszközök vagy gépek, formájában; és intézményesült állapotban, egy másfajta 
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tárgyiasult formában (Bourdieu 1998). Más megközelítésben a kulturális tőke 

magában foglalja a szocializáció során elsajátított diszpozíciókat és szokásokat, az 

értékes kulturális tárgyak felhalmozását, valamint az iskolázottságot és a 

képzettséget (Anheier-Gerhards-Romo 1998). Más vélemény szerint a kulturális 

tőke a társadalmi tőke mellékterméke, önállóan nem, hanem csak abban a mértékben 

termelődik újra, amennyire fennmaradnak a társadalmi tőke speciális formáinak 

létrejöttét biztosító feltételek (Fernandez Kelly 1998). A kulturális tőke egy sajátos 

szelete a hagyomány, illetve a hagyomány alkotás. Csörgő a hagyományt közvetlen 

gazdasági értéknek tekinti: ez a „hozzáadott hagyományérték" (Csörgő 2002b). Ezek 

alapján a kulturális örökség is egyfajta kulturális tőke, s gazdasági érték. 

A kultúra-gazdaságtan tehát a kultúra gazdasági szerepét és hasznosítási 

lehetőségeit elemzi, ami a kulturális örökség szempontjából is érdekes. Eszerint a 

kulturális javak is ugyanolyan gazdasági javak, mint az ipar, a mezőgazdaság vagy 

egyéb szolgáltató ágazatok termékei; előállításuk, fogyasztásuk és piacuk azonban 

specifikumokkal bír (.Petró 2002). Petró rámutat, hogy amellett, hogy élmény- és 

szenvedélyjószágok, pozitív externáliával bíró közjavak is. Összefoglalásában a 

nemzetközi szakirodalom két fontos pozitív externáliát emel ki: egy ország, régió 

kulturális fejlettségét és kulturális örökségét, mely olyan vonzerőt jelent, amiből más 

gazdasági ágazatok is előnyre tehetnek szert (pl. kereskedelem, vendéglátóipar, 

turizmus); illetve a kultúra nemzeti identitást generáló, egy nemzet presztízsét 

befolyásoló szerepét. Előbbi esetben a pozitív külső hatások más termelőknél, 

utóbbinál más fogyasztóknál jelentkeznek. A kulturális javak egyfelől zártkörű javak, 

másfelől közösségi javak - ilyen a nemzeti kulturális örökség (Petró 2002). A 

kulturális javak piacán kulturális vállalkozások szerepelnek, melyek a szűkebb 

értelmezés szerint az előadó- és vizuális művészetekkel, valamint a kulturális 

örökség megőrzésével foglalkozó (például könyvtárak, múzeumok) intézmények, 

tágabb értelmezésben pedig a kulturális javak közvetítő eszközeit, hordozóit előállító 

vállalkozások, intézmények (filmgyártás, könyvkiadás, lemez- és CD-kiadás, 

rádiózás, televíziózás) is. Összességében e vállalkozások és intézmények alkotják a 

kulturális iparágat (Daruka 2002). Constantinovits megállapítja, hogy a kulturális 

javak piaca nemzetközi, s ebből a szempontból a kulturális javakat négy kategóriába 

sorolja: anyagi javakban materializálódott kulturális jószágok; szellemi termékek, 
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jogok; műtárgyak, antikvitások; előadóművészeti tevékenységek. Rámutat, hogy 

ennek viszonylatában a globalizáció és a lokalizáció, azaz a helyi, regionális és 

nemzeti kultúrák intézményes védelme is vizsgálható (Constantinovits 2002). 

Bujdosó a kultúrát az emberi lét alapvonatkozásaival, azaz a társadalom, a gazdaság 

és a kultúra hármasával egybevetve a kultúrát tartja közöttük átfogónak. Kiemeli 

ennek kapcsán a mai kor ellentmondásosságát. Szerinte ez abban rejlik, hogy bár a 

posztmodern gazdaság kora dinamikus, egyben önfelszámoló is, azaz bekebelezi a 

kultúrát, és ezzel saját létfeltételeinek alapjait semmisíti meg.42 Emellett felhívja a 

figyelmet az egyes országok gazdasági termékeinek és a kultúrájának, kulturális 

örökségének kapcsolatára, példaként Olaszországot hozva fel (.Bujdosó 2002). 

A kultúra tehát közvetlen és közvetett gazdasági kapcsolatai, hatásai és 

következményei révén gazdasági tényező is, mi által szerepet játszik a gazdasági 

fejlődés stabilitásának fenntartásában, valamint komoly marketing szereppel bíró 

stratégiai fejlesztési eszköz (Shields, Sjoholt 1999). Le Galés a városok 

versenyhelyzetét erősítő szerepét emeli ki. Amellett, hogy a városfejlesztés 

szemszögéből felhívja a figyelmet a kultúra, a kulturális tényezők mai kiemelkedő 

szerepére, magát a regionalizmust és lokalizációt is alapvetően kulturális tényezőnek 

tekinti, amiben meghatározóak az identitás, a helyi társadalom és kultúra erőforrásai. 

Ahol tehát a hagyományos kulturális erőforrások léteznek, a gazdasági innovációk a 

helyi identitásban gyökerező kulturális innovációkhoz kapcsolódhatnak (Le Galés 

1999). Ehhez kapcsolódva Bagnasco kimutatta, hogy az úgynevezett Harmadik 

Itáliában a helyi identitással összefüggő kulturális erőforrások felértékelődtek a 

regionális fejlesztés új formáiban, s erre a különböző európai országokban lévő 

kisvállalati ipari körzetek is kiváló példák (Bagnasco 1993). Csörgő a katalán, a 

bajor, a finn és az ír régiók, illetve országok EU-beli sikere mögött a kultúrát, a 

hagyományt, az identitást-öntudatot látja, ami szintén erre példa (Csörgő 2002b). 

A kultúra megítélése, szerepe nagyon sok kérdést vet fel, e tekintetben semmi sem 

egyértelmű (Vaiou 1999). Danielzyk-Wood megállapítják, hogy a regionális fejlődés 

kulturális és gazdasági aspektusai között határozott összefüggés van, Scott pedig a 

helyet, a kultúrát és a gazdaságot egymással kapcsolatban lévő, együtt létező 

42 Szerinte a kultúra-gazdaságtan is annak a világnak az elméleti tükre, létezés-meghatározása, 
amelyben a gazdaság szilárdan uralkodik a társadalmi - emberi létszféra két másik nagy területén. 
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dolgoknak kezeli (Scott 1997; Danielzyk-Wood 2001). A nemzetközi 

szakirodalomban ezzel kapcsolatban a városok kultúra-gazdaságtani elemzése 

dominál (Scott 1997; Le Galés, Shields, Sjoholt 1999, Scott 2000; Henriques-Thiel 

2000; Hadjimichalis 2001). A regionális fejlődés szempontjából talán a legfontosabb 

a helyi innovációs miliő, innovációs kultúra alakításában játszott szerepe (Shefer-

Frenkel 1998; Curran-Blackburn 2000). Európai példák alapján a kulturális 

tényezők a munkakultúrát is meghatározzák (Gregson-Simonsen-Vaiou 1999). Egy 

másik fontos elem a fejlődés történelmi - kulturális meghatározottsága. Henriques és 

Thiel a kultúra és a gazdaság közötti kapcsolatot területi összefüggésben a régiók és 

városok történelmileg és kulturálisan meghatározott fejlődési pályáját követő 

változások sorozataként fogják fel, vagyis szerintük az több, mint a kultúrához 

kapcsolható gazdasági tevékenységek területi koncentrációja, eloszlása (Henriques-

Thiel 2000). Keating Spanyolország Katalónia és Galícia tartománya esetében 

végzett kutatása alátámasztja, hogy a kulturális jellegzetességek a régiók 

intézményrendszerére, a regionális politikára is nagy hatással vannak (Keating 2001). 

E szempontok közvetlenül is kiemelik a kulturális örökség fontosságát, az országok, 

régiók és városok fejlődését meghatározó szerepét. A kultúra-gazdaságtan a kultúrát 

a gazdasági fejlődés egyik legfontosabb determináló tényezőjének tekinti (pozitív és 

negatív értelemben egyaránt), s ezzel már önmagában felértékeli ennek egyfajta 

leképeződését, a térségi kulturális örökséget. 

3.2 4. Örökségvédelem, örökségföldrajz, örökségtudomány 

Közvetlenül az örökséggel, annak gyakorlati kérdéseivel, hasznosításával 

foglalkozik az örökségvédelem, az örökségföldrajz, illetve a formálódó 

örökségtudomány.43 A hazai szakirodalomban e diszciplínák főként az épített 

környezet és a műemlékek védelmével kapcsolatban kerülnek elő (Hornyák 2001; 

Fasang, Nagy, Rácz 2002). A nemzetközi szakirodalomban e szempont mellett az 

általános kultúra-gazdaságtani és örökségipari megközelítés is erőteljes (Graham-

43 A kulturális örökség az utóbbi évtizedben egyre hangsúlyosabban van jelen a nemzetközi 
tudományos és szakmai párbeszédben, az „örökség diskurzus" az egész világra kiterjedően zajlik. Más 
országokban (nemcsak Európában) kutatási és képzési programok foglalkoznak vele. Az ezzel 
kapcsolatos szakirodalom nagyon szerteágazó. Dolgozatommal amra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy ebbe a hazai regionális tudománynak is érdemes lenne bekapcsolódnia. 
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Ashworth-Turnbridge 2000). A kulturális örökség egyes elemeinek turisztikai 

hasznosítása, felhasználása révén ide kapcsolódik a kulturális turizmus, benne a 

„hagyományturizmus", mely az értékmegőrzés és a gazdasági haszonnyerés 

egyesítésére tesz kísérletet (Rácz 1998, Laár 1999, Graham-Ashworth-Turnbridge, 

Hajdú, Máté 2000, Csörgő 2002c). Legismertebb ágai a kulturális intézmények, 

események, helyszínek látogatása. Nagyon szorosan kapcsolódik ezáltal a 

műemlékvédelemhez és a kulturális iparhoz. Kiváló példája ennek a kastélyok és 

várak értékmegőrző rekonstrukciója, kulturális hasznosítása. 

Az Ashworth által képviselt, a földrajztudomány és a kulturális gazdaságtan 

talaján álló, napjainkban is formálódó örökségföldrajz kiemelkedő a téma 

szempontjából, mert a kulturális örökséget közvetlenül a területi tudományok 

érdeklődési körébe vonta44. Graham-Ashworth-Turnbridge összefoglaló 

munkájukban az örökség és a földrajztudomány három közös dimenzióját emelik ki: 

a területiséget, azaz hogy az örökség mindig van valahol, s különböző térszinteken 

(helyi, regionális, nemzeti, kontinentális, globális) vizsgálható; az identitást, amiben 

meghatározó az örökség; valamint az örökség egyidejű kulturális és gazdasági 

jellegét, s hogy az gazdasági vonásai révén több diszciplína (területfejlesztés, 

várostervezés, turizmus) központi témája. Az örökség két fontos funkcióját 

határozzák meg: a gazdasági funkciót, miáltal az örökség gazdasági erőforrás, 

aminek szerepe van a fejlesztésben (terület-, város- és vidékfejlesztés, turizmus); és a 

társadalompolitikai funkciót, ami az örökségnek egyfajta politikai erőforrás jelleget 
% 

ad, és a kultúra és a hatalom jelentéseiben jut szerephez. Erre épülve szerintük az 

örökség hasznosítása is kettős: egyrészt gazdasági, másrészt társadalmi-politikai. A 

gazdasági hasznosítás elsősorban a turizmuson keresztül valósulhat meg. Ebben a 

szerzők az értékmegőrzés és a gazdasági célok lehetséges konfliktusait, a pozitív 

extemáliákat és a fenntartható fejlődés nézetrendszerébe való illesztést emelik ki. A 

társadalmi - gazdasági hasznosítás kapcsán az identitásra és az érték-szerepre 

mutatnak rá. Központi gondolatuk az örökség kettőssége, azaz, hogy az örökség 

egyszerre gazdasági és kulturális tőke. Ezért egyszerre szorul védelemre és 

fejlesztésre. Mivel mindkét eszköz egyenrangúan fontos, az örökség kapcsán pedig 

kulcskérdés a fenntarthatóság, „ fenntartható örökségi fejlesztésről" beszélnek. 

44 Hornyák (2001) közöl áttekintő cikket erről Ashworth korábbi munkáira támaszkodva 
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Megközelítésükben központi elem az emberek jelenkori szükséglete. Nézetük 

szerint az örökség is piaci tennék, árucikk, melyre önálló iparág, az örökségipar épül. 

Ennek más gazdasági tevékenységhez hasonlóan az a célja, hogy piacképes terméket 

hozzon létre. Modelljének 3 fő komponense van: a források, a termékek és a piacok 

(9. ábra). Ebben az összefüggésben az örökségnek ökonómiai értéke van: pénzbe 

kerül és pénzt ér. Értéke azonban sokkal komplexebb, mint más gazdasági termékeké 

és szolgáltatásoké. Hasonlóan a beruházás és a megtérülés közötti kapcsolat is 

komplexebb az örökség esetében. Ennek egyik elemét az externáliák képezik, vagyis 

az, hogy az örökség túlmutat azon, hogy ki a tulajdonosa, kié a haszon. Másik elem, 

hogy mivel közjavakról van szó, hasznuk kollektív és nem individuális. Harmadik 

elemként pedig megtérülésük nem egyértelmű, hosszú távon jelentkezik csak. 

9. ábra 

Az örökségipar modellje 

Forrás: Graham-Ashworth-Turnbridge 2000, p. 143. 

Graham-Ashworth-Turnbridge ezen továbbmenve az örökség fejlesztési 

szerepének három fő gazdasági dimenzióját definiálják: önmaga is gazdasági szektor, 

ami erőforrásokat hasznosít, termékeket termel, profitban és munkában térül meg 

(kulturális és turizmusipar); a gazdasági fejlődés egyik eleme, melynek katalizáló 

vagy integráló szerepe van a fejlesztési projektekben; a gazdaságirányítás egyik 

eszköze a nemzetközitől a helyi szintig, azaz az örökségipar és a kapcsolódó 

beruházások stratégiai fontosságúak a nemzeti, a regionális és a helyi gazdaságban 

(Graham-Ashworth-Turnbridge 2000). 

Nagy a közvetlen gazdasági hasznosságnál - ami komoly veszélyeket és 

konfliktushelyzeteket rejt magában - általánosabb szempontokat fogalmaz meg az 
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örökséggel kapcsolatban. Kiindulópontja - a „hagyomány alapú tudástársadalom" 

gondolatához hasonlóan - az, hogy a tudásalapú társadalom felépítéséhez szükséges 

tudás jelentős részét képezi a történelem, a szokások, a hagyományok, ünnepek és a 

mindennapjainkban jelen levő, történeti fejlődés során kialakult környezet, azaz 

nemzeti kulturális örökségünk megismerése, ezzel együtt egyéni önazonosságunk. 

Az örökséget ezért a fejlődés viszonylatában egyszerre feltételnek és pozitív 

externáliának tekinti. Az örökségvédelmi tevékenység pozitív externáliáit az 

identitásfejlesztés, a nevelés és a rekreáció területén látja, melyek révén az 

életminőség és a versenyképesség javításához is hozzájárul (10. ábra). Szerinte 

mindez szemléleti kérdés is. Nézete szerint a hatékony védelem és az értékek 

kibontakoztatása érdekében a kulturális örökséget új, holisztikus szemlélettel kell 

megközelíteni. Ez alapján egy új tudományág, az örökségtudomány életre hívását is 

szükségesnek tartja, abból kiindulva, hogy a szaktudományok önmagukban nem 

képesek megfelelő megoldást találni az örökség védelmével, hasznosításával 

kapcsolatos mai kihívásokra (Nagy 2002). 

10. ábra 
Az örökségvédelem prioritásai és a társadalmi célokban történő hasznosulása 

A kulturális örökség tudományos megismerése, számbavétele, nyilvántartása 

t 
A kulturális örökség megőrzését szolgáló intézményrendszer kiteljesítése 

Forrás: Nagy 2002. p. 8. 

A hazai szakirodalomban az örökségvédelemmel kapcsolatban megfogalmazódik, 

hogy az közügy és közérdek. Fasang az örökség védelmét társadalmi közügynek, 

adománynak és felelősségnek tekinti, amelynek célja elsősorban közös társadalmi cél 

(.Fasang 2002). Nagy jogszabályi és közigazgatási alapokon elemzi az 
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örökségvédelem és a közérdek összefüggéseit. Az örökségvédelmet nagyobbrészt 

közigazgatási jellegű intézkedéseknek, s vele s kulturális közigazgatás részének 

tekinti, aminek végső célja a kultúra minél szélesebb körű terjesztése, sőt maga a 

kultúrateremtés. Megállapítja, hogy az örökségvédelmi közérdek érvényesítése 

egyrészt nem ágazati jellegű, elszigetelt öncél, hanem összefügg a 8. ábrában 

szereplő össztársadalmi célokkal. Ezért az örökségvédelem mindig széleskörű 

társadalmi összefogást és érdekegyeztetést igényel, mivel sok szférát érint (11. ábra) 

(Nagy 2003). A közérdek jelleget támasztja alá az a brit felmérés, mely szerint az 

emberek 80 %-a azt gondolja, hogy a történeti környezet, emeli életminőségét, 

szerepet játszik a fejlesztésekben, ezért szükséges rá pénzt költeni (Rácz 2002). 

11. ábra 

A tudományos és az örökségvédelmi közérdek összefüggései 

Forrás: Nagy 2003. p. 7. 

A kulturális örökség jelentőségére a fentiek szerint a szaktudományok 

egyértelműen figyelmeztetnek. Egy olyan tényezőről van tehát szó, ami nem köthető 

kizárólagosan egy szakterülethez, hanem a legtöbb szakágnak, szaktudománynak van 

róla mondanivalója. Egy olyan kulturális - társadalmi jelenség, aminek hatása, 

jelenléte - a kulturális jelenségekre általánosan jellemzően - a gazdaságban és a 
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környezetben is erőteljes. Ezért az ezekkel a területekkel foglalkozó szaktudományok 

- saját szempontjaik alapján - egyaránt foglalkoznak vele. Erdősi éppen azt emeli ki, 

hogy közös nevezőt ad a tárgyi emlékekkel és a szellemi dolgokkal foglalkozó 

tudományos szakterületeknek (Erdősi 2000b). A kulturális örökség térségi alapú, 

regionális szemléletű megközelítése azonban hiányzik. Egyedül az Ashworth által 

képviselt örökségföldrajz képviseli ezt, de abban is sokkal erőteljesebb az 

örökségipari, gazdaságtani megközelítés a földrajzi szempontoknál. Csörgő és Varga 

ebbe az irányba indult el, de kevésbé területi alapon, hanem általános 

társadalomfejlődési kontextusban, főként a tudástársadalomhoz kapcsolódva. 

Dolgozatommal arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy a kulturális örökség 

regionális alapokon vizsgálható, sőt az egyik legfontosabb olyan tényező, ami a 

területi fejlődést befolyásolja. 

A nemzetközi szakirodalomban előkerül - többféle aspektusban, még a 

történettudományban is - a „heritage studies" („örökség tanulmányok") 

megfogalmazás, a földrajz- és gazdaságtudományban az örökségföldrajz fogalma, a 

hazai szakirodalomban pedig az örökségtudomány megnevezés. Mindez azt az irányt 

jelzi, hogy a kulturális örökséggel való foglalkozás is elindult az önálló 

szaktudománnyá - szakággá válás útján. Amellett, hogy ez a kulturális örökség 

kutatását jelenleg perspektivikussá teszi, azt a veszélyt is magában hordozza - ami az 

önálló regionális tudomány legfőbb problémája is - , hogy a tudomány jelenkori 

széttöredezettségét erősíti. Kétségtelen, hogy az örökségkutatás komplexitása és 

sokágú kapcsolatrendszere révén a mai új tudományos irányzatok, sőt a ma születő új 

tudományágak egyike lehet, én mégis azt hangsúlyozom, hogy úgy is lehet kutatási 

szempont, hogy nem épül rá önálló tudomány. A tudományban napjainkban 

megfigyelhető kettősség, azaz a résztudományokra szakadás, illetve az 

interdiszciplinaritás igénye közül ezért az utóbbit tartom fontosabbnak. Azaz olyan 

örökségkutatást képzelek el, ami a tudomány egészébe épül bele. Magam ennek 

regionális és területfejlesztési összefüggéseit igyekszem feltárni, s ezért a témát a 

regionális tudományban helyezem el. Az is célom ezzel, hogy e tudományterület 

leszűkített gazdaságtani szemléletét tágítsam, s ráirányítsam a figyelmet olyan 

általános tényezőkre és folyamatokra, amik ugyan tudományos módszerekkel nem 

mérhetők, de hatnak, s velük a területi fejlődésben - fejlesztésben számolni kell. A 
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kulturális örökség kutatása szakági és szaktudományi kapcsolatai, valamint 

holisztikus szemléleti követelménye révén a regionális tudomány interdiszciplináris 

jellegét, integráló szerepét erősíti, e tudomány vizsgálati horizontjának kitágításához 

járul hozzá. Véleményem szerint integráló tényezőként, szemléletként, megközelítési 

módként vagy kutatási tárgyként, regionális összefüggései révén helye van a 

regionális tudományban, más szempontjai révén pedig más szaktudományokban. 

Lehet új paradigma, idővel akár - egyes törekvések szerint - új diszciplína is. 

3.3. A kulturális örökség területfejlesztési értelmezése 

A kulturális örökség szorosan kapcsolódik a kultúrához, de ez nem alárendelt, 

származtatott, hanem tartalmi, fogalmi jellegű kapcsolat. A kulturális örökség 

ugyanis véleményem szerint tartalmilag több a kultúránál, minőségében pedig más. 

Értelmezését nehezíti, hogy a kultúrához hasonlóan a kulturális örökségnek sincs 

pontos definíciója. Ez egyfelől jó, amennyiben teret ad a többféle és többsíkú 

értelmezésre, másfelől azonban hiányában a fogalom túltengése és leértékelődése 

következhet be, ahogy erre Erdősi figyelmeztet. Arra is rámutat, hogy definíciójától 

tudományos szakmák intézményrendszere, felügyelete, hierachiája függ, a 

hagyományos szakterületek összefoglalását és átrendezését kínálja; meghatározása 

ezért nehéz és kockázatos (Erdősi 2001, 2003).45 Az ENSZ kulturális örökségért 

felelős szervezete, az UNESCO a világörökség kapcsán kulturális örökségnek a 

történelmi, művészeti vagy tudományos szempontból egyetemes értékű 

emlékműveket, épületegyütteseket és helyszíneket tekinti (UNESCO 1972). Az 

ICOM meghatározása szerint a kulturális örökség magában foglalja az anyagi 

kultúrát, tárgyak, struktúrák, helyszínek és tájak formájában, és az „élő", nem anyagi 

kultúrát, mely alatt a zenét, mesterségeket, előadóművészeteket, irodalmat, 

45 Erdősi több írásában foglakozik a kulturális örökség definíciós kísérleteivel, a magyarországi 
interpretáció folyamatával, az örökséggel kapcsolatos felvetésekkel, jó áttekintést adva a témáról. 
Nagyon fontos kérdéseket tesz föl. Például: Tudja-e a (címzett) társadalom „olvasni", értékelni az 
örökséget? Ki tart jogot az örökségre? Mi az átvétel - elsajátítás - átörökítés módja? Egy 
konferencia előadásait összegezve pedig: hogyan osztható meg a közös történelem és örökség? 
Mennyire manipulált (manipulálható) az örökség? Megvan-e (még) a befogadó közeg? Kiemeli azt 
is, hogy Magyarországon a politika hamarabb vezette be az örökség fogalmát, mint hogy azt 
elkőkészítette volna a tudomány és a közgondolkodás, így az értelmiségi szakmák lépéshátrányba és 
időhiányba kerültek (Erdősi 2000a-b, 2001, 2003). 

82 



szájhagyományt és a nyelvet érti (.ICOM 1998).46 Egy másik tanulmány 

meghatározásában a kulturális örökség forrásai az emberek, a nemzet vagy az 

emberiség kulturális öröksége melyeket három csoportba sorol: a jelenlegi 

népesség kulturális gyakorlata, erőforrásai a szellemi és anyagi tényezőket is 

ideértve; a történelmi kultúrát őrző tájak; és a régészeti leletek, lelőhelyek csoportja 

(Niasse-Wallace 2002). A kulturális örökség védelméről szóló magyarországi 

törvény a kulturális örökséget hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és 

meg nem újítható forrásaként, a nemzeti és az egyetemes kultúra elválaszthatatlan 

összetevőjeként említi, s a régészeti érdekű területekben, régészeti emlékekben és 

lelőhelyekben, ezek védőövezeteiben, a műemlékekben, műemléki értékekben és 

területekben, valamint a kulturális javakban definiálja.47 Megállapítja, hogy a nemzet 

egészének közös szellemi értékeit hordozza, s azáltal, hogy a terület- és 

településfejlesztés, terület- és településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem 

és az ezzel kapcsolatos beruházások tervezését védelmével összhangban kell 

végezni, feladatokat fogalmaz meg e szakágak, benne a területfejlesztés számára is. 

Mindez tovább erősíti azt a szemléleti változást, amely a kulturális örökség 

korábban gyakran csak a műemlékvédelemre, illetve a hagyományőrzésre szűkülő 

fogalmát folyamatosan tágítva a területfejlesztés számára is értelmezhető újabb és 

újabb szférákra terjeszti ki. Ebben véleményem szerint központi elemmé az örökség 

válik, amely általános, mindent magába foglaló jellegéből adódóan kapja a kulturális 

jelzőt. A kulturális örökség meghatározásom szerint így nem a kultúra öröksége, 

hanem olyan komplex örökség, amelyet a kultúra tart össze, amely leginkább a 

kultúra felől ragadható meg. A területi kutatásokban is főként az örökség fogalma 

kerül előtérbe, egy önálló szakterületet, az örökségföldrajzot is megalapozva. Ennek 

keretében Graham-Ashworth-Turnbridge az örökséget, illetve az annak eszméjére 

épülő gyakorlatot a XIX. századból, az európai kultúrkörből, magából Európából 

eredeztetik. Kialakulásának folyamatában három lépcsőfokot látnak: a természeti-táji 

örökség (nemzeti parkok), az épített örökség, valamint a nemzeti identitás, nemzeti 

46 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (ENSZ Nevelésügyi, 
Tudományos és Kulturális Szervezete). ICOM: International Council of Museums (Múzeumok 
Nemzetközi Tanácsa, az UNESCO szervezete. Az UNESCO számos tanulmányban, nyilatkozatban 
foglalkozik a kulturális örökség és egyes elemeinek fontosságával, definícióival, a kapcsolódó 
cselekvési feladatokkal (például: Cselekvési Terv a kulturális örökség megóvására (2000). Egy 
másik tanulmányban „örökség-érzékeny fejlesztési stratégiák" kidolgozását tartja fontosnak. 

47 2001. évi LXIV, törvény a kulturális örökség védelméről 
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kulturális fontosságának felismerését (Graham-Ashworth-Turnbridge 2000). Mai 

komplexitásában jelentősége egy körfolyamatban foglalható össze (12. ábra). 

12. ábra 
Az örökség körforgása 

Forrás: Hall nyomán Ashworth-Graham-Turnbridge, 2000, p. 3. 

Az örökség tágan értelmezve a múlt tovább hagyományozódása, ami kiterjed a 

kulturális, építészeti, természeti örökség és az emberi tevékenységek, szokások 

egészére (Cros Kárpáti 1998a; Dower 1999; Hornyák 2001) (13. ábra). E tág 

fogalmon belül Hajdú két fontos ágat különít el: a szellemi és az anyagi történeti 

örökséget. Előbbi a legszélesebb körben egy ember vagy embercsoport által 

felhalmozott és birtokolt szellemi javak, értékek, viszonyulások egészét jelenti, 

benne az identitást, utóbbi elsősorban az épített környezet emlékeit és értékeit (Hajdú 

2000). Emellett a kulturális örökséggel szoros kapcsolatban van a természeti örökség, 

amely egyrészt része az örökségnek, másrészt mint táj annak hordozója is (Márczis 

1999, Dornachi Kiáltvány 2000). Dower rámutat az örökség nagyfokú helyhez 

kötöttségére {Dower 1999). A kulturális örökség véleményem szerint is egyik 

központi jellemzője, hogy adott tájhoz, közösséghez más elemekkel, más formában, 

más hatásokkal, azaz mindig egyedi jegyekkel kötődik. Ezáltal a térség egyediségét 

hordozza. Máté szerint területi sűrűsödései alapján térségi összefüggésrendszerként 

értelmezhető, melynek egyes rétegei térségi kapcsolatrendszert képeznek, lehetővé 

téve a térinformatikai feldolgozást (Máté 1999). 
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13. ábra 
A múlt és az örökség egymáshoz való viszonya 

Forrás: Ashworth nyomán Hornyák 2001. p. 13. 

A szakirodalom kiemeli, hogy az örökség központi eleme a múlt, s ezért 

elsősorban a múlt viszonylatában értelmezhető. Véleményem szerint ugyanakkor 

mégsem csak statikus kategóriaként az eddigi történések és értékek lezárt halmaza, 

hanem olyan dinamikus tényező, amely a jelenben kétféle módon érvényesül: 

egyrészt a múltat hordozva alakítja a jelent, másrészt a jelen folyamatai, tényezői is 

beépülnek a jövő kulturális örökségébe. Ez az örökség tulajdonképpen a társadalmi -

gazdasági tér konfigurációjának mindenkori szerkezetét is leképezi, amely bizonyos 

folyamatok eredményeként alakul ki, s amely kiindulópontja a további fejlődésnek. 

Ez olyan dinamikus rendszer, amely csak egy adott pillanatban stabil, s állandóan 

tovább formálódik (Tóth-Trócsányi 1997). Ezzel összefüggésbe hozható a területi 

egységekre Bartke által vázolt szerkezeti séma, amely a társadalmi lét meghatározó 

tényezőit és á közöttük lévő lehetséges kapcsolatokat modellezi (Bartke; 1999) (5. 

táblázat). Területfejlesztési szempontból mindezek alapján a kulturális örökséget úgy 

határozom meg, mint egy térséghez folyton halmozódva hozzánövő kulturális, 

társadalmi és gazdasági jelenségek komplex együttesét (14. ábra). 

5. táblázat 
A területi egységek szerkezeti sémájának modellje 

A szintek száma A szintek megnevezése 
7 Eszmék 
6 Értékrend 
5 Életmód 
4 Gazdaság (termelés, fogyasztás, stb.) 
3 Társadalom (népesség, társadalmi viszonyok) 
2 Művi környezet 
1 Természeti környezet 

Forrás: Bartke 1999. p. 4 
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A tudományos és a szakmai elemzések a kulturális örökség e komplexitásából 

elsősorban az érték-jelleget emelik ki, amelyet védeni, vagy a fejlesztésben 

hasznosítani szükséges. E megközelítés szerint a kulturális örökség erőforrás, a 

fejlődés dinamikus eleme, melynek kiaknázása előnyként jelentkezik vagy az 

öröklött hátrányok ledolgozásában nyújthat segítséget (Cros Kárpáti 1998a; Dower 

1999; Kovács-Molnár-Farkas, 2000). Máté összefoglalásában a térségi 

versenyképesség fontos eszköze (Máté 2000). Ebből a szemléletből bontakozik ki az 

Ashworth által meglapozott örökségföldrajz folyamatosan fejlődő ága, amely az 

örökséget gazdasági hasznossági és piaci érték szerint kezeli. Azaz az örökséget a 

piac részévé kell tenni, hiszen a múlttal együtt a fogyasztásnak van alávetve. Az 

örökség e fogalomrendszerben a múlt és annak jelenkori használata közti kapcsolat, 

illetve a múlt jelenkori közszükségleti cikként való használata, a jelenkori 

fogyasztást kielégítő árucikk (Graham-Ashworth-Turnbridge 2000; Hornyák 2001). 

14. ábra: 
A kulturális örökség területfejlesztési szempontú megközelítése 

Forrás: saját szerkesztés 

A bemutatott definíciók, megközelítések, meghatározások, illetve szempontok azt 

mutatják, hogy a kulturális örökség rendkívül nehezen meghatározható, minőségében 

és talán tartalmában, térségenként és az időben is folyton változó jelenség. A térségi 

fejlődésben véleményem szerint egyaránt lehet érték és visszahúzó erő, alap, amelyre 

építeni, vagy múlt, amelyhez visszatérni lehet, vagy amiből éppen kikeveredni kell. 
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A kulturális örökség sohasem lezárt. A legnagyobb nehézség vele kapcsolatban 

éppen ez: a folytonos változás, alakulás. Emellett a másik nehézség, ami miatt 

vizsgálata az empirikus jellegű regionális tudományból lényegében hiányzik, az 

objektív mérhetőség lehetetlensége. Ugyanakkor csak azért, mert objektíven, 

statisztikai módon nem mérhető, nem mutatható ki, vizsgálatáról lemondani mégsem 

célszerű.48 Korábbi elemzésem szerint a kulturális jellegű tényezők hangsúlyos és 

megkerülhetetlen szerepet játszanak a térségi fejlődésben, és szerepük jelenleg 

felértékelődik. Pusztán statisztikai jellegű mutatókkal, azon belül is elsősorban csak 

gazdasági jellegűekkel egy térség komplex fejlődését elemezni, megismerni nehezen 

lehet. Módszertanilag, a komplexitás miatt is szükséges a kutatást a kulturális, 

társadalmi tényezők felé tovább szélesíteni. Polése ugyanebből kiindulva a 

multidiszciplinaritás igényét fogalmazza meg (Polése 1999). Bartke új regionális 

szerkezeti (egyensúlyi) modellje is ehhez kapcsolódik (Bartke 2001) (5. táblázat). Az 

ilyen vizsgálatok azonban feltételezésem szerint más szemléletet is kívánnak. 

Túlmutatnak ugyanis a racionalitáson, az objektivitáson, a speciális részkérdéseken. 

Bennük a holisztikus szemlélet alapkövetelménnyé válik. A térségi kulturális 

örökség vizsgálata erre nyújt lehetőséget, és ezt meg is kívánja. 

Egy térség gazdasági és társadalmi fejlettségét, helyzetét véleményem szerint 

tehát pusztán a statisztikailag megragadható objektív tényezőkkel nehéz magyarázni. 

A térségek fejlődésében megmutatkozó különbségek nem biztos, hogy csak ezekre 

vezethetők vissza. Ezek a mennyiségi dimenziójú objektív tényezők statisztikailag 

mérhető módon ragadnak meg egyes gazdasági, társadalmi, egyéb elemeket, így 

mutatóikkal közelítőleg jellemezhető egy adott térség természeti, társadalmi és 

gazdasági állapota. Ez azonban a mutatókkal együtt folyamatosan változik. Mi áll e 

változások mögött? Mi alakítja e tényezőket? Természetesen nagyon komplex és 

összetett hatás. Benne közvetlen szereppel maguk e tényezők, illetve egyes kiemelt 

elemeik állnak (pl. földrajzi elhelyezkedés, gazdasági infrastruktúra, gazdasági 

szerkezet, jövedelem, ásványkincsek). Közvetett módon azonban mindezek a 

tényezők és változásaik következnek valamiből, eredőik valaminek, ami leginkább az 

objektíven nem megfogható tényezőcsoporttal ragadható meg. A társadalmi és 

48 Nagyon fontosnak tartom a kulturális örökséggel kapcsolatban egy vizsgálati és mérési módszer, 
akár mutatórendszer, de legalább szempontrendszer kidolgozását. Jelenleg átfogó jelleggel nincs 
ilyen, kutatásomban én sem jutok el idáig. 
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gazdasági alapokkal, a kulturális tényezőkkel, a történelmi örökséggel - mindazzal, 

amit összefoglalóan kulturális örökségnek nevezhetünk (6. táblázat). 

6. táblázat 
A regionális fejlődés objektív és minőségi tényezői 

Objektív tényezők - mutatók o Objektíven nem megfogható - minőségi tényezők 

Természeti tényezők 
Ásványkincsek, termőföld minősége, vízrajz, 
domborzat, elhelyezkedés. 
Társadalmi mutatók 
Demográfiai jellemzők, nemzetiségi megoszlás, 
vallási megoszlás, iskolai végzettség, 
foglalkoztatottság, munkanélküliség, jövedelem 
és fogyasztás, lakásállomány, infrastrukturális 
ellátás, intézményi ellátottság, oktatás, szociális 
ellátás, egészségügyi ellátás, közművelődés, 
településhálózat jellemzői. 
Gazdasági mutatók 
GDP, gazdasági szerkezet, ágazati jellemzők, 
vállalkozási szerkezet, beruházások értéke, 
tőkebefektetés értéke, kereskedelmi mérleg, 
gazdasági infrastruktúra jellemzői. 

Környezeti örökség 
Táji sokszínűség és tájalakítás, épített környezeti 
örökség. 
Történelmi örökség 
Nemzeti történelem, településtörténet, történelmi 
események, folyamatok következményei, 
régészeti örökség. 
Társadalmi tényezők 
Társadalmi berendezkedés, szemlélet, világnézet, 
szaktudás, élettapasztalathoz kötődő tudás, 
viselkedésformák, identitás. 
Kulturális tényezők 
Nemzeti kultúra, népi kultúra, civilizációs 
kötődések, vallás, politikai kultúra, kulturális és 
művészeti élet. 
Gazdasági tényezők 
Gazdálkodási kultúra, munkakultúra, korábbi 
gazdasági szerkezet, termelési tényezők és 
örökségük. 

Összefoglaló jellemzők 
Mennyiségileg is megragadhatók, mennyiségi 
mutatókkal közelítőleg jellemezhetők. 
Egyértelmű mennyiségi dimenziójuk van. 

Mennyiségi mutatókkal nem megfogható 
minőségi tényezők. Hatásuk közvetlenül nehezen 
mutatható ki. Hatásuk teljesen komplex, elemekre 
nem szétbontható. 

Forrás: saját szerkesztés 

Hogy mely tényezők tartoznak pontosan e körbe, nagyon nehéz behatárolni, 

főként azért, mert a kulturális örökség több szempontból is vizsgálható, és mert 

térségenként változik. Semmiképpen nemcsak hagyományról, tradícióról van szó, bár 

kétségtelenül ez az örökség legmarkánsabb, legmeghatározóbb eleme. Az örökség 

azonban véleményem szerint olyan múltbéli hatásokat is magába foglal, amelyek 

nem tartoznak a hagyomány fogalomkörébe, továbbá a jelenbeli történések is 

örökséggé válnak. Ezért helyesebb a kulturális örökségre úgy tekinteni, mint egy 

alapra, amelyen minden, az adott térségben, közősségben lezajló folyamat 

lejátszódik, és amely éppen ezáltal folyamatosan változik, pozitív és negatív 

elemeket, folyamatokat, tényezőket egyaránt magába építve (7. táblázat). A 

kulturális örökség tehát az én értelmezésemben magába foglal mindent, ami az adott 

térséget (közösséget, embert) érte, ami nyomot hagyott és hagy benne vagy rajta. 
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Ezáltal lesz a fejlődés része, alapja, determinálója. Az örökség pozitív elemei például 

a társadalmi - gazdasági fejlődés közepette megőrzött biodiverzitás, a stabil egyéni 

és közösségi identitás, a munkakultúra, a kulturális értékek, a kialakult partnerségi 

hálózatok, a megőrzött családmodell, az erkölcsfelfogás, az értékes épített környezet, 

míg a negatív tényezők között példaként az egyéni és társadalmi identitás-

problémákat, a kulturális leépülést, a kiújuló társadalmi konfliktusokat, a 

munkakultúra hiányát, a leromlott épített környezetet említhetjük. 

7. táblázat 
Példák a kulturális örökség pozitív és negatív tartalmú elemeire 

Pozitív elemek O Negatív elemek 

Természeti tényezők 
Jó termőföld, kedvező éghajlati adottságok, 
szép táj, gazdag és egyedi növény- és 
állatvilág. 
Társadalmi tényezők 
Egészséges identitás és társadalmi öntudat, 
működő közösségek, élő népi kultúra, civil 
aktivitás, partnerség, emberek innovatív 
szemlélete, kulturális alapok, szervesen 
fejlődött települési terek, műemlékek, épített 
környezeti és művelődéstörténeti emlékek, 
szerves és folyamatos társadalmi - gazdasági 
fejlődés. 
Gazdasági tényezők 
Gazdálkodási és termelési kultúra, 
munkakultúra, anyagi erő. 

Természeti tényezők 
Károsodott és szennyezett környezet, roncsolt táj, 
elszegényedett növény- és állatvilág. 
Társadalmi tényezők 
Identitás-problémák, társadalmi konfliktusok, 
közösségi problémák, bizalmatlanság, elégtelen 
együttműködési készség, kulturális problémák, 
megbontott települési karakter, eltűnő műemlékek 
és művelődéstörténeti értékek, megbontott 
társadalmi - gazdasági fejlődés. 
Gazdasági tényezők 
Elmaradott gazdasági struktúrák, munkakultúra 
hiánya, gazdasági infrastruktúra hiányai, múltban 
gyökerező tőkehiány. 

Forrás: saját szerkesztés 

Következtetésem szerint a kulturális örökség e mindenkori társadalmi - gazdasági 

folyamatokat meghatározó és alakító jellegével kap rendkívül fontos szerepet a 

regionális fejlődésben. Az egyes térségek között megmutatkozó fejlettségbeli és 

egyéb jellemző - nem feltétlenül fejlettségként értelmezhető - különbségek eszerint 

magyarázhatók úgy is, hogy minden térség más-más alappal, egyben azon az alapon 

kifejlődő más-más hozzáadott értékkel vesz részt a fejlődésben. Mindezek 

folyamatosan alakítják a társadalmi - gazdasági fejlődés objektív tényezőit, 

regionális összevetésben csökkentik, fenntartják vagy növelik az egyes térségek 

közötti, fejlettségbeli különbségeket, miközben maguk is változnak. 

Ha azonban regionális viszonylatban ilyen nagy különbségek alakultak ki -

amelyek gyakran jelenleg is nőnek, de a történelem folyamán eltérő viszonylatban 

mindig fennálltak - , mint amilyen különbségek tapasztalhatók például jelenleg 
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Washington állam és Zaire között, Svájc és Erdély között, Magyarország és Ukrajna 

között, az a következtetés adódik, hogy a kulturális örökségben térségenként jelentős 

különbségek vannak. Ezek a különbségek jellegükből adódóan mindig minőségiek, de 

nem feltétlenül pozitív vagy negatív értelemben. Miként egy-egy nép kultúrája, úgy 

egy-egy közösség vagy térség kulturális öröksége között sem tehető aszerint 

különbség, hogy ez jobb, az rosszabb. Ugyanerre figyelmeztet Gazdag is (Gazdag 

2002). A kulturális örökségben megmutatkozó minőségi különbség mindig 

másságot, különbözést jelent, amelynek azonban az adott kor folyamatai szerint 

érvényesülő, a statisztikai jelzőszámokkal is megragadható objektív következményei 

lehetnek: egy térség társadalmi - gazdasági fejlettsége. Ez magyarázhatja azt a 

különbséget, amely például Csongrád megye, Temes megye és a Vajdaság kőzött, 

illetve Temes megye és Havasalföld, vagy Vajdaság és Szerbia között, vagy a Rio 

Grandé folyó két oldala között jelenleg fennáll. 

A kulturális örökség minősége így nem elsősorban minősítő, hanem tartalmi 

jellegű. A regionális fejlődés szempontjából ugyanis nagyon lényeges, hogy az 

örökség egyes elemei milyen minőséget és tartalmat képviselnek. A szakirodalom 

ebben a vonatkozásban a kulturális örökség érték- és erőforrás jellegét emeli ki. 

Máté is ebből indul ki, amikor az örökséget nem megújuló erőforrásként kezeli, 

melynek hasznosításában a fejlesztés mellett ezért kell, hogy szerepet kapjon a 

megőrzés és az értékvédelem (Máté 1999). A magam részéről annyiban pontosítom 

ezt, hogy mivel a kulturális örökségre folyamatosan újabb és újabb rétegek rakódnak, 

ezáltal megújulása ebben az értelemben biztosított. Ennek értéktartalma, iránya 

azonban az örökség belső tartalmát természetesen sértheti. Máté is figyelmeztet, 

hogy a fejlődés révén a kulturális örökségre jelentős nyomás nehezedik, mely a 

sérülését eredményező konfliktusokhoz is vezethet (Máté 2000). Márczis az Európai 

Unió „Európai Területfejlesztési Perspektívájára" (ESDP) hivatkozva megállapítja, 

hogy ez a nyomás Európában jelenleg nő, így a kulturális örökség Európa egyes 

részein folyamatosan és gyorsan veszít minőségéből (.Márczis 1999). 

E megközelítésekben a kulturális örökség mint érték a fejlődés számára alap és 

erőforrás. Véleményem szerint ez azonban leegyszerűsítés. A kulturális örökség 

ugyanis éppen tartalmi sokszínűsége miatt nemcsak erőforrás, mert nemcsak 

elősegítheti, de vissza is húzhatja, vagy legalábbis sok negatív elemmel telítheti egy 
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térség fejlődését. Amellett, hogy a kulturális örökség fogalma alapvetően mindig 

pozitív tartalmú, az örökség az adott közösséget ért, az adott közösségben lezajlott 

negatív tartalmú események, folyamatok hatásainak befogadásával negatív 

tartalmakat is hordoz. Az értékek és pozitív tartalmak mellett ezek szintén hatnak az 

egyénre, a közösségre, a társadalomra, akár évszázados, évezredes távlatokban is. A 

magyarság esetében ilyen esemény volt például a trianoni határváltozás, amely máig 

ható, máig megfelelően fel nem dolgozott nemzeti, közösségi problémákat 

eredményez a Kárpát-medencében, vagy a XX. század további történelmi 

eseményeiből adódó, szintén nehezen feldolgozható egyéni, társadalmi konfliktusok. 

Európai szinten ilyen a holocaust esete vagy a kisebbségi elnyomás. A kulturális 

örökségnél az én értelmezésemben szűkebb jelentéstartományú, magatartásminták, 

értékrendek öröklődését jelentő szociokulturális örökség ugyancsak hordozhat 

negatív tartalmakat, melyek szintén beépülnek a kulturális örökségbe (Gazdag 2002). 

A kulturális örökség tehát olyan örökség, amely egy térség vagy közösség múltjának, 

jelenének valamennyi elemét és következményét hordozza. Értelmezésemben 

tartalmában pozitív és negatív elemekre bontható (6. táblázat). A pozitív elemek 

jelenítik meg az értékeket, amelyek lényegében egy térség belső erőforrásait képezik. 

A negatív tartalmat főként az olyan gyengeségek és hiányok hordozzák, amelyek 

ezen erőforrások kihasználását gátolják, vagy gyengítik. Ezek mindkét esetben 

lehetnek közvetlenül érvényesülő, vagy általánosan ható, származtatott tényezők is. 

A szentesi kistérség esetében az örökség pozitív elemei például a fejlett 

mezőgazdálkodási kultúra, az oktatási bázis, a kastélyok, a megmaradt népi építészeti 

együttesek, áttételesen a táji értékek, a kiváló termőföldek, a termálvízkincs, negatív 

elemei a megbomlott közösségi élet, a bizalomhiány, a tőkehiány, a falvakban 

tapasztalható pályázati inaktivitás. A két tényezőcsoport között természetesen 

összefüggés van, az egyes elemek hatnak egymásra, következnek egymásból. 

Feltevésein szerint e tartalmi kettősség alapján, az örökség pozitív és negatív 

tartalmú elemeinek viszonyaként vizsgálható a kulturális örökség minősége 49 így 

49 Ennek kapcsán felmerül, hogy mi a mérce, mi alapján minősítem pozitív vagy negatív elemnek, 
erőforrásnak vagy hiánynak az adott tényezőt? A mai modem gazdaságfejlődés alapján? Vagy a 
hagyományos társadalmi értékek alapján? Mindez viszonyítás kérdése tehát. Maradéktalanul nem is 
tudok erre felelni, mindenféleképpen szükséges valamilyen konszenzus mérési - értékelési 
szempontrendszer kidolgozása. Alapszempontként dolgozatomban a közösségi - környezeti 
harmóniát tekintem, s általános viszonyítási szempontnak ezt javaslom. Alapvető tehát a harmonikus 
egyensúlyi fejlődés, ezen túl azonban az egyes tényezők megítélése, minősítése mindig az adott kor, 
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értelmezhető például a kulturális örökség előzőekben említett minőségvesztése, 

amely véleményem szerint a legtöbbször nem önmagában való minőség- és 

értékvesztést jelent, hanem egyes pozitív tényezők visszaszorulását, vagy akár 

megszűnését más negatív tényezőkkel szemben. Ebben az összefüggésben 

értelmezhető a kulturális örökség hipotézisemben felvetett sérülése is. Esetében 

olyan hatás éri a térséget, közösséget, ami fejlődési pályáját megakasztja, 

visszahúzza, más, negatív tartalmakat erősítő irányba viszi. Lehet ez identitásválság 

(például Magyarország), társadalmi konfliktus (például Balkán, Bosznia-

Hercegovina, Közel-Kelet, Auschwitz, kitelepítések) - a lényeg, hogy általa 

valamilyen érték vagy értékrend sérül (erkölcs, identitás, közösségi élet), s ez 

tartósan, hosszú távon hat.50 Az élő, működő kulturális örökség ebben az esetben azt 

is jelenti, hogy a közösség fel tudja dolgozni a negatív örökséget is. 

A kulturális örökség dinamikus változása a régi és új elemek egymást váltása 

mellett a pozitív és negatív tényezők arányának, viszonyrendszerének folyamatos 

változását is jelenti. A regionális versenyképesség szempontjából ez úgy jelentkezik, 

hogy akkor sikeres egy térség, ha kulturális örökségének pozitív elemei dominálnak, 

míg ha a negatív tényezők hatása erősebb, az fejlődésében elmaradáshoz, illetve 

zavarhoz, válsághoz vezet. E tényezők dinamizmusából adódóan e tartalmi -

minőségi elemek aránya azzal jut döntő szerephez a térségi fejlődésben, hogy mely 

tényezőcsoport hatása az erősebb, azaz melyik és hogyan hat a fejlődés tényezőire. 

Ez a hatásrendszer alakítja ki a kulturális örökség állapotát, amely a minőség, 

annak egyes ''tényezői által kialakult hatások eredőjeként értelmezhető. Ennek 

tükrében van jelentősége a kulturális örökség minőségvesztésének, például a 

természeti tájak visszaszorulásának, a tájjellegű viselet vagy ételkultúra eltűnésének, 

a tájra jellemző gazdálkodási módok eltűnésének, a hagyományos építészet 

visszaszorulásának, az épített környezet leromlásának, az erkölcsi hanyatlásnak, a 

közösségek felbomlásának. Esetükben a kulturális örökség minőségéből is veszít, 

egyes elemei kiesnek, pozitívból negatív tartományba fordulnak át, és ez a kulturális 

helyzet viszonylatában dől el. Emellett olyan is lehetséges, hogy ami pl. a gazdasági fejlődés 
szempontjából pozitívum, az a természeti vagy a társadalmi tényezők szempontjából negatívum. 
Cros Kárpáti is megfogalmazza, hogy a kulturális örökség értékelése a társadalmi - gazdasági 
helyzet függvényében változhat (Cros Kárpáti 1998a). 

50 Eite a legjobb példa az európai kultúrkörben a holocaust és Aushwitz, mellyel alapjaiban sérült az 
európai értékrend és társadalom. Ezt az értelmezést támasztja alá, hogy Aushwitz az UNESCO 
Világörökség listáján szerepel; tehát a negatív tartalmú esemény is örökség. 
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örökség állapotában okoz negatív irányú változást: egyes pozitív tartalmú elemei 

megszűnnek hatni, gyakran visszafordíthatatlanul. Ennek ellenkezője is lejátszódhat, 

például egy identitásában összezavart közösség felfedezi és kiéli saját egészséges 

identitását, ezáltal öntudattal, saját maga vállalásával, közösségi kapcsolatai 

újraéledésével lép fel a fejlődésben, ami pozitív elemekkel telíti kulturális 

örökségének egészét. Ebben a bonyolult hatásrendszerben alakul, változik a 

kulturális örökség mindenkori állapota. Feltevésem szerint amennyiben az örökség 

pozitív tartalmú elemei minőségükben jelentősek és hatóképességüket sem veszítették 

el, akkor a kulturális örökség élő, működő, hatóképes. Ha egyes ilyen elemek 

elvesztik hatóképességüket, megszűnnek, akkor holt örökséggé válnak, s részei 

maradnak a kulturális örökségnek, de fejlesztési erőforrást már nem, vagy csak 

újrateremtés után jelenthetnek. 

A kulturális örökségben megítélésem szerint nagyon fontos a lokalitás, a helyi 

jelleg, a helyi közösségi autonómia. A külső feltételek, beavatkozások, befolyás 

(amilyen világszinten a globalizáció, európai szinten az Európai Unió) nagyon 

kiszolgáltatottá tesznek egy térséget. E viszonyok közt a helyi természeti -

társadalmi - termelői (gazdasági) erő megmaradásában, továbbélésében, 

fejlődésében nagy szerepe van a gyökereknek, a kulturális jellegű alapnak - a 

kulturális örökségnek. Ezt emeli ki Csörgő és Varga is (Csörgő 2002a-b-c, Varga 

2003a). Emellett mindenkor az adott közösségen múlik, hogy örökségével hogyan 

gazdálkodik. Közvetett módon az is egy közösség kulturális öröksége, hogy anyagi, 

történeti, szellemi, kulturális örökségét mennyire becsüli, mennyire ismeri, mennyire 

használja. Milyen az érték- és identitástudata. Hiszen megőrzésre és átadásra 

érdemes örökséggel minden közösség rendelkezik (Hornyák 2001). A közösségi 

szint mellett újra hangsúlyozom az egyéni szint jelentőségét, hiszen minden 

embernek megvan a maga egyéni öröksége, ehhez kapcsolódóan pedig az értéktudata 

(itt is felmerül tehát az egyéni felelősség). Hogy mindez hogyan hasznosul, 

megmutatja azt, hogy ez az örökség mennyire élő, azaz mennyire része az adott 

közösség társadalmi életének, szokásainak, hagyományainak, gazdasági 

tevékenységeinek, életformájának. Ha ugyanis ez az örökség élő, az megítélésem 

szerint minden esetben pozitívan hat egy térség fejlődésére, társadalmi és gazdasági 

téren is. Egy ilyen térség kevésbé kiszolgáltatott a fejlődést befolyásoló külső 
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tényezőknek, hatásoknak, egy ilyen térség rendelkezik saját erőforrásokkal, saját 

fejlődési pályával, ami fölött ellenőrzést gyakorol, amit irányítani képes. Ezek 

alapján fogalmazom meg azt a feltevést, hogy a kulturális örökség állapota és a 

térség fejlődőképessége között közvetlen összefüggés van. A pozitív tartalmú örökség-

tényezők szempontjából ez azt jelenti, hogy azok a térségek, amelyek kulturális 

öröksége élő és gazdag, sikeresebbek a társadalmi - gazdasági fejlődésben, mint 

azok, amelyek öröksége bármilyen szinten is sérült. A gondolatot megfordítva ez úgy 

is megfogalmazható, hogy nincs társadalmi - gazdasági versenyképesség élő és 

gazdag kulturális örökség nélkül. Jelen kutatásomnak ez az alaphipotézise. 

Ezt a hipotézist több szakirodalmi megállapítás is alátámasztja. Csörgő egyenesen 

a hagyományaikat őrző és fejlesztő térségeket tekinti a jövő nyerteseinek. A 

gazdasági fejlődés felgyorsításában és a sikeres társadalmi fejlődésben pótolhatatlan 

szerepet tulajdonít a lokális hagyományoknak (pl. kulturális sajátosságok) a 

társadalmi kohézió és stabilitás révén. Ezért használja a „hagyományalapú térség" 

fogalmát. Rámutat, hogy a gazdaság fejlettsége, illetve a fejlődésre való képessége 

függ az adott népesség hagyományaitól, iskolázottságától, kultúrájától, igényeitől. 

Szerinte a jövő kihívásaira ott könnyebb választ találni, ahol a társadalomnak van 

hagyománya (Csörgő 2000, 2002a-b). A kulturális antropológia oldaláról Bindorffer 

- igaz, nem európai társadalmak esetében és kulturális szempontból - megfogal-

mazza, hogy akkor van esélye a helyi közösség és társadalom fennmaradásának, ha a 

kultúra befogadó és adaptív készsége erős, illetve adaptív mechanizmusainak 

gyakorlata alkalmazkodó képes, valamint sikeres túlélési stratégiát működtet a 

felbomlott egyensúly helyreállításának érdekében (.Bindorffer 1997). Egyértelmű a 

kapcsolat az identitással, hiszen a települési és térségi identitás-elemek segíthetik a 

területi fejlődést, míg ennek „fogyatékosságai" gátolhatják, visszavethetik azt, vele a 

társadalmi azonosulás mértékét, támogatottságát (Murányi-Szoboszlai 2000). Minél 

szervesebb, integráltabb egy települési közösség, annál inkább erősödik a hozzá 

kötődő identitástudat, míg a széteső helyi társadalmakban az identitás is erodál 

(Bőhm 2000). McRae a fejlődés társadalmi tényezői kőzött említi a népesség 

egészségét és műveltségét. Emellett szerinte a gazdasági siker kulcsa a jövőben az 

lesz, hogy sikerül-e egyensúlyt találni a csoport iránti felelősség és az egyéni 

kreativitás között; így a gazdasági fejlődés társadalmi önfegyelmet is feltételez. Arra 
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is felhívja a figyelmet, hogy az észak-amerikai gazdaság legfőbb erősségét sem 

természeti erőforrásai vagy a gazdaságos sorozatgyártásból eredő megtakarítások 

jelentik, hanem kulturális és intellektuális kincsei - mindkettő emberi, s nem anyagi 

erőforrás. Szerinte az USA gazdaságának legkomolyabb gyengéi is alapvetően 

szociális és kulturális természetűek (McRae 1996). Badie és Smouts szerint egy 

regionális közösség akkor jöhet létre, ha a cserekapcsolatok egyszerre intenzívek és 

sokfélék, s ha nemcsak a gazdasági szektort, hanem számos egyéb területet érintenek 

(.Badie-Smouts 1998). Le Galés a városok kapcsán a fejlődést, a gazdasági és a 

kulturális innovációkat szintén a kulturális alapokkal hozza összefüggésbe (Le Galés 

1999). Enyedi a helyspecifikus tényezőket, azaz az információgazdag környezet, az 

információáramlási csomópontokat, a tudás alapú innovatív ipari környezetet tartja 

fontosnak. A modem gazdaságban szerinte kulcsfontosságú a kultúra, hiszen az 

munkaerő-minőség egyben, azaz a mai rugalmas gazdaság alkalmazkodó képességű, 

kifinomult munkára alkalmas, vagyis kultúra értékű tudással rendelkező munkaerőt 

kíván. Egy régió vagy város fejlődési képességének így két eleme van: a földrajzi 

fekvés és a helyi társadalom minősége. A kultúra szerinte tehát elsőrendű 

gazdaságfejlesztő elem (Enyedi 1996). Huntington kiemeli, hogy a kelet-ázsiai 

országok gyors gazdasági fejlődésüket már nem a nyugati kultúra importjának 

tulajdonítják, hanem sokkal inkább a Nyugattól való különbözőségnek. Alaptétele, 

hogy a különböző civilizációk politikai és gazdasági fejlődése közti fő különbségek 

egyértelműen az eltérő kultúrákban gyökereznek. Ez olyan értelemben is igaz 

szerinte, hogy á közös kultúrájú országokra épülő nemzetközi szervezetek - ilyen az 

Európai Unió - sikeresebbek azoknál, amelyek megpróbálnak átívelni a kultúrák 

fölött; azaz még a gazdasági együttműködés is a közös kulturális vonásokban 

gyökerezik (Huntington 2002). A mai európai regionalizmus sem újkeletű. Európa 

jövőjét McRae a múlt alapján a középkori modell segítségével rajzolja meg. 

Feltételezi, hogy a jelenlegi és a jövőben várható társadalmi - gazdasági változások 

közepette Európán belül a stabil múltra visszatekintő nemzetek (például Anglia), 

megőrzik a stabilitást, míg azok, amelyek történelme zűrzavaros (például 

Olaszország), további felfordulásra számíthatnak. A kisebb államok és régiók 

identitásuk elismertetésére való törekvésük alapján a regionalizmus további 

erősödésére is számít (McRae 1996). Putnam a modem Olaszország gazdasági 
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teljesítményét és a helyi politikai viszonyok fejlettségét a XVIII. századi Itália 

eredményeivel egybevetve azt állapítja meg, hogy a területi kormányzati 

tevékenység azokban a régiókban működik legjobban, ahol két évszázaddal ezelőtt is 

a legjobban működött: Itália északi részein, ahol a legerősebbek a „polgári közösségi 

lét" hagyományai (idézi Horváth 1993). A területfejlesztés felől a kulturális örökség 

szerepe, jelentősége véleményem szerint leginkább e szempontokban ragadható meg. 

Alapkérdések tehát a kulturális alapok, az identitás és a közösségi szervezettség. 

Közgazdaságtani értelemben ez mind kulturális tőke, aminek Becker szerint a 

leértékelődési rátája alacsony, tehát tartós hatásokat jelent (Becker 1998). Mivel e 

kulturális, illetve kulturális jellegű tényezők beépülnek egy térség kulturális 

örökségébe, részei annak, következtetésem szerint szerepük, hatásuk hosszú távú, 

tartós, s egy régió fejlődését eszerint alakítja, determinálja. 

3.4. A kulturális örökség területfejlesztési viszonylatai 

3.4.1. A területfejlesztés hatásai a kulturális örökségre 

A kulturális örökség a korábbiak szerint a területfejlesztés számára több 

szempontból is releváns. Egyrészt szellemi, kulturális vagy tárgyi - anyagi erőforrás, 

amely közvetlen vagy közvetett gazdasági tényező is. Egy olyan tényező, amelyre a 

területfejlesztés projektszinten építkezhet, illetve amely hatékonyságának egyik 

háttérfeltétele. Az örökség ebből a szempontból olyan kulturális többlet, ami a 

gazdasági fejlődést segíti. Ezt az örökség közvetlen vagy közvetett értékjellegére 

koncentráló felfogást dolgozatom megközelítése annyiban egészíti ki, hogy számol a 

kulturális örökség esetleges negatív elemeivel, amelyet egy társadalomnak éppen, 

hogy le kell vetkőznie, meg kell haladnia ahhoz, hogy fejlődni tudjon. Az örökség 

azonban ebben a megközelítésben is fejlődési tényező, illetve a fejlődést alakító, 

meghatározó tényező, minőségi feltétel, vagyis „(erő)forrás". 

A másik fontos aspektus a védelem, a megőrzés, amely a különböző szakpolitikák 

(műemlékvédelem, táj- és természetvédelem, kulturális javak kezelése) keretében 

valósul meg. A területfejlesztés szerepe ezzel kapcsolatban ellentmondásos, mert 

egyrészt az örökségvédelemnek be kell épülnie a területfejlesztési politikába, 

másrészt azonban a területfejlesztés bizonyos fejlesztési irányai és projektjei gyakran 
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veszélyeztetik az örökségi értékeket. Az örökségvédelem és a területfejlesztés ezért 

ellenérdekelt is lehet. 

Ezt a kérdést azonban nem szabad úgy feltenni, hogy megőrzés - tradíció vagy 

fejlődés - modernizáció? A kettő nem választható el élesen, nem is szerencsés a 

szembeállítás. Egyrészt a kulturális örökség nem jelent egyet a hagyományokkal, 

mert azok mellett mást is magában foglal, hiszen minden múltbéli dolog lenyomata. 

Másrészt a fejlődés és a modernizáció folyamatos, valamilyen szinten és hatásokkal 

mindig és mindenhol folyik, ha nem is mindig egyértelműen fejlődés a szó pozitív 

értelmében, hanem „csak" változás, a dolgok pillanatnyi fennállásának folyamatos 

alakulása. Minden változás érinti pedig a kulturális örökséget, mert közvetlenül 

(például épül egy új városrész, ami kihat a társadalmi - gazdasági térre) vagy 

közvetve, hatásain keresztül (például egy bevásárlóközpont hatásai a társadalmi 

szokásokra, a helyi kereskedelemre) maga is hozzáépül az örökséghez, illetve az 

annak hatókörébe tartozó dolgokat (például a környezetet és a kultúrát) érinti, 

befolyásolja. 

A területfejlesztés tehát nem hagyja érintetlenül a térségi kulturális örökséget, 

ezért nem választható el tőle, nem kezelhető tőle külön, sem a tradíció -

modernizáció, sem a gazdaság - kultúra szembeállítások vonalán, hiszen e téren is 

minden mindennel összefügg. A kulturális örökség szempontjából tehát a 

területfejlesztést nemcsak pozitív tartalmú beavatkozási politikaként kell szemlélni, 

hanem olyan fejlesztési tevékenységként, amelynek hatásai lehetnek pozitívak 

és/vagy negatívak, akár egymás mellett. Mert ez sem mond ellent egymásnak. Ha 

valahol autópálya épül, akkor az gazdasági és társadalmi szempontból is előny, 

fontos infrastrukturális beruházás, egyértelmű közvetlen és közvetett hozadéka van. 

Környezeti szempontból azonban durva beavatkozás a tájba és a természet életébe, 

emellett környezetszennyező, és a településekre is ellentmondásosan hat. Ez a példa 

mutatja, hogy egy, a területfejlesztés által propagált, társadalmilag támogatott 

fejlesztés pozitív tartalma mellett negatív tartalmakat is hordozhat. Ez minden 

fejlesztésnél, léptéktől és típustól függetlenül így van. Mindezzel számol is a 

területfejlesztési szakma, amikor program- és projektszinten megköveteli a 
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hatásvizsgálatot.31 Ennek mélysége és tartalma azonban változó. Emellett 

szakpolitikái szinten is fel kell tenni a kérdést, hogy milyen hatások, 

következmények várhatók? Hiszen a regionális politika, s így a területfejlesztés 

(példa rá az Európai Unió Strukturális Alapjai) strukturális változásokat céloz, 

aminek tehát rendkívül mélyreható következményei lehetnek. Minden fejlesztésnél 

célszerű ezért annak vizsgálata, hogy milyen hatásokkal, következményekkel van a 

társadalomra, a gazdaságra, a környezetre, s mivel a társadalomnak alapvetően a 

kultúra adja meg a szövetét, kiemelten a kultúrára, a kulturális örökségre (emberek 

szokásai, felfogása, értékrendszere). Ez a beruházási szinten (egy konkrét 

fejlesztésen) túl a szakpolitika részéről is felveti a korábban már említett 

értékválasztás és értékdeklarálás kérdését: milyen problémák megoldását tűzi ki célul 

a területi politika és területfejlesztés, s ebben milyen elveket, módszereket, 
o 

gyakorlatot követ? 

Mindez nem azt jelenti, hogy egy fejlesztést, amennyiben negatív hatásai (is) 

vannak, nem szabad megvalósítani. A mérlegelés a fontos, hogy azokkal együtt 

megéri-e a megvalósítás, több-e a pozitív hatás, mint a negatív (hosszú távon), illetve 

ha igen, és megéri, akkor is az esetleges járulékos negatív következményeket hogyan 

kezeljük, s azokra hogyan készülünk fel? Egy fejlesztés pozitív és negatív 

hatástartományának összevetésekor a legfontosabb szempont elsősorban, a 

harmonikus fejlődés, a társadalom - gazdaság - környezet hármasának egyensúlya 

lehet. A kulturális örökség szempontja tehát a gazdasági eredményhez képest más 

viszonyítási pontot kíván: a fejlődés harmóniáját, egyensúlyát, ezzel együtt az 

össztársadalmi eredményt. Eszerint a cél elsősorban a már említett „élhető és 

emberléptékű térség" megteremtése, megőrzése lehet. 

51 Az EU 85/337/EEC (1985) irányelve a környezetvédelmi hatástanulmányban előírja a kulturális 
örökségre gyakorolt hatás vizsgálatát. Magyarországon a kulturális örökségvédelmi törvény egyes 
esetekben örökségvédelmi hatástanulmány készítési kötelezettségről rendelkezik. Az örökség 
szempontjából a komplex felmérés a fontos. Ez azért nehéz, mert az ezzel kapcsolatos hatás, 
visszahatás sokszor áttételesen érvényesül, s más dolgok is befolyásolják. Emellett térségenként is 
lényeges különbségek lehetnek. 

52 Erre éppen az Európai Unió regionális politikája a példa, amelynek deklaráltan a régiók közötti 
területi különbségek csökkentése a célja, ugyanakkor a tényleges eredmények szerint az eleve 
fejlettebb régiókba jut több támogatás, mert ők képesek azt megszerezni (saját forrással, lobbival) 
(.Buday-Sántha 2001). Ez olyan alapvető ellentmondás, hogy egyszerűen nem értem, miért nem a 
tudomány és a szakpolitika (európai szinten) központi kérdése. A globalizáció ráadásul ezt a 
folyamatot erősíti, azaz erről az oldalról is érdekes a felvetés. 
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A kulturális örökségnek egy térség egyediségének hordozásán keresztül van még 

egy fontos szerepe: a térségenként különböző, eltérő beavatkozási politika felvetése. 

A belső erőforrásokra alapozódó fejlesztés szintén ehhez vezet el: hiszen a 

térségenként eltérő adottságok térségenként eltérő utakat jelölnek ki. Egy átgondolt 

területi politika - főként a decentralizáció viszonylatában - ezeket az utakat engedi 

és kiszolgálja. Mindebben, leginkább a helyi közösségben fontos a kulturális -

társadalmi attitűd, benne a kulturális örökség. Egy térség fejlődésre való képessége 

tehát kulturális örökségén keresztül is megközelíthető. 

3.4.2. A kulturális örökség területfejlesztési viszonyrendszere 

Egyik oldalról a térségfejlesztési stratégiák, koncepciók, programok, tervek, 

charták, általánosan a területfejlesztési dokumentumok a kulturális örökséget 

fejlesztési alapként, erőforrásként, értékként kezelik, s az a társadalmi - gazdasági 

helyzetelemzésükben, fejlesztési prioritásaikban, céljaikban, programjaikban, 

programelemeiben is megjelenik. Másik oldalról egyre több fejlesztési projekt épül 

közvetlenül a kulturális örökség hasznosítására, fejlesztésére - kezelésére (például a 

kastélyhasznosítási projektek, kulturális turizmust célzó projektek, műemlék-

felújítás), s így az a gyakorlati fejlesztésben is fontos szerephez jut, szakági 

keretekben is. A kulturális örökség térségi felhasználásának, hasznosításának 

környezetét tehát egyfelől a szakmapolitikai irányok és lehetőségek, másfelől a 

projektek mögött álló társadalmi felismerések és kényszerek, illetve a gazdasági 
% 

potenciál és érdek alakítja ki (15. ábra). Ez alapvetően nem különbözik bármely más 

fejlesztés területfejlesztési hasznosításának viszonyrendszerétől. Ami sajátos többlet 

benne, az a komplexitás és az integráció lehetősége, vagyis, hogy a kulturális 

örökség védelméhez, kezeléséhez, hasznosításához, fejlesztéséhez kapcsolódó 

projektek általában komplex módon építkeznek (több forrásból, több szakágat 

érintve) és hatnak (több szálon, több szférában, sok áttétellel). Ebben benne van az is, 

hogy jelentős részük elsősorban társadalmi célokat tűz ki, amiben másodlagos a 

gazdasági haszon szempontja, de legalábbis a társadalmi - közösségi - kulturális 

elem minden ilyen fejlesztésben jelen van. 
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15. ábra 
A kulturális örökség térségi hasznosításának viszonyrendszere 

A térségi kulturális örökség sajátos abból a szempontból is, hogy egyszerre kell 

védeni, kibontakoztatni és hasznosítani. A legtöbb fejlesztés ezért aszerint is 

értékelhető, hogy hogyan viszonyul az adott térség kulturális örökségéhez: figyelmen 

kívül hagyja, épít rá, magában foglalja, vagy kifejezetten annak hasznosításán alapul. 

A kulturális örökség minőségét és állapotát meghatározó pozitív és negatív tartalmú 

örökségi elemekből kiindulva ez alapján felvázolható a kulturális örökség 

területfejlesztési viszonyrendszere (16. ábra). E modellben a legtöbb térségi, illetve a 

térségben megvalósuló, a közösséget érintő fejlesztés a kulturális örökség e pozitív 

és negatív tartalmú összetevői szerint is meghatározható. Az örökség pozitív 

hatótényezői erőforrást jelentenek, és értéktöbbletet hordoznak, melyeket egyaránt 

kell fejleszteni és védeni - eszerint erőforrás alapú, illetve védelmi, megőrzési alapú 

fejlesztésről beszélhetünk. Az örökség negatív hatótényezői erőforráshiányként, 

sérülésként, értékhiányként jelentkeznek, amelyek oldására kiküszöbölő, válságoldó 

fejlesztések szükségesek. A legtöbb területfejlesztési, vidékfejlesztési projekt (esetleg 

program) besorolható és értékelhető e szempontok szerint. 
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16. ábra 

A kulturális örökség területfejlesztési viszonyrendszere 

Forrás: saját szerkesztés. 

Attól függően, hogy ezek a fejlesztések közvetlenül e három kategóriához 

köthetők-e, vagy a kulturális örökség hasznosítását komplex módon foglalják 

magukban, felvázolható egy olyan mátrix, amelyben a különböző típusú fejlesztések 

ebben az összefüggésrendszerben vizsgálhatók (17. ábra). Ebben a térségi fejlesztési 

projektek infrastrukturális - épített környezeti, társadalmi - közösségi, gazdasági, 

illetve táji - környezeti (vagy tetszőlegesen más szempontok szerint meghatározott) 

kategóriái egyidejűleg egybevethetők a kulturális örökség viszonylatában 

meghatározott kategóriákkal, s ezáltal alkalmas a térségi fejlesztések kulturális 

örökségre gyakorolt hatásának, illetve fordítva, a kulturális örökség terület- és 

vidékfejlesztési programokat, projekteket meghatározó szerepének elemzésére. A 

következő fejezetben ezt példákkal szemléltetem. 

17. ábra 

A kulturális örökség területfejlesztési alkalmazásának mátrixa 

Forrás: saját szerkesztés 
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4. A kulturális örökség a területfejlesztési gyakorlatban 

A kulturális örökség gyakorlati jelentőségét a maga teljességében e dolgozatban 

nem tudom bemutatni, az talán még több évtizedes kutatómunka után sem lenne 

lehetséges. Néhány kiragadott, általam fontosnak ítélt elemére szorítkozom tehát, 

illetve esettanulmányként megpróbálom érzékeltetni, mit jelent ez egy konkrét térség 

esetében. E példákkal kívánom illusztrálni, miért fontos a regionális fejlődés 

szempontjából a kulturális örökség. 

4.1. Szabályozási, intézményi, tervezési, támogatáspolitikai háttér 

4.1.1. Jogszabályi és intéznményi háttér 

A kulturális örökségre vonatkozó jogszabályi háttér - az örökség integráló, 

holisztikus jellegéből adódóan - rendkívül szerteágazó, nagyon sok a kapcsolódás a 

korábban elemzett szakági területekkel (8. táblázat). A legfontosabb a kulturális 

örökségről szóló 2001. évi LXIV. törvény. Ez a kulturális örökséget hazánk múltjának 

és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrásának, a nemzeti és 

egyetemes kultúra elválaszthatatlan összetevőjének tekinti. Kulturális örökségként a 

régészeti érdekű területeket, régészeti emlékeket, régészeti lelőhelyeket, ezek 

védőövezeteit, valamint a kulturális javakat definiálja. Területfejlesztési szempontból 
% 

mindez azért lényeges, mert a törvény kimondja, hogy a kulturális örökség védelme 

érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket, benne a terület- és településfejlesztést, 

a terület- és településrendezést, a környezet-, a természet- és a tájvédelmet, illetve az 

ezekkel kapcsolatos beruházások tervezését e védelemmel összhangban kell végezni. 

Ezzel konkrét feladatokat fogalmaz meg a területfejlesztés és a kapcsolódó 

szakterületek számára. Ebben az általános szabályozáson túl két új elem is van. Az 

egyik, hogy a törvény örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését írja elő a 

településrendezési eljárás - a településfejlesztési koncepció, a településrendezési 

terv, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv elkészítése - során; és az 

Örökségvédelmi Hivatal egyéb esetekben is megkövetelheti az érintett kulturális 

örökségre vonatkozó hatásvizsgálatot. A másik, hogy bevezeti az örökségvédelmi 
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bírságot mindazokkal szemben, akik a védelem alatt álló kulturális örökség elemeit 

megsemmisítik vagy megrongálják, S bár e két utóbbi elem főként az épített 

környezeti örökségre vonatkoztatható, a törvény szemléletében jelentős előrelépést 

képvisel a korábbi szakági szabályozáshoz képest. Szakterületi szinten legfontosabb 

a kulturális javak védelméről szóló 1997. évi CXL. törvény, mely kulturális javakon 

az élettelen és a természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar 

nemzet és Magyarország népei történelmének minden kiemelkedő és jellemző tárgyi, 

képi, írásos és egyéb bizonyítékát, valamint a művészeti alkotásokat érti. Alapvető az 

épített környezet alakítását és védelmét szabályozó 1997. évi LXXVIIL, illetve az 

1999. évi CXV. törvény, valamint a műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. és 

2000. évi XXVI. törvények. 

8. táblázat 

A kulturális örökséggel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok 

Szakágak Jogszabályok 

Kulturális örökség 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről, és az azt módosító 
általában 2003. évi VII. törvény 

190/2001 (X.18.) Kormányrendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
létrehozásáról 
191/2001(X.18.) Kormányrendelet az örökségvédelmi bírságról 
3/2002 (11.15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának 
részletes szabályairól 
17/2002 (VI.21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség hatósági nyilvántartására 
vonatkozó szabályokról 

Műemlékvédelem 1997. évi LXXVIIL törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, és az 
azt módosító 1999. évi CXV. törvény 

, 1997. évi LIV. törvény a műemlékvédelemről, és az azt módosító 2000. évi 
XXVI. törvény 
66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének 
szakmai szabályairól 

Tájvédelem 1995. évi LIII. törvény a környezet védelméről és az azt módosító 2000. évi 
CXXIX. törvény 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

Kulturális szféra - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális 
örökségipar intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
Forrás: saját szerkesztés. 

Ugyancsak a sokirányú szakági kapcsolódást - benne a műemlékvédelem 

hangsúlyát illetve az örökségvédelem múltját támasztja alá a kulturális örökséghez 

kapcsolódó nemzetközi charták, egyezmények, szakmai dokumentumok nagy száma, 

és a szerteágazó szakterületi tartalom (9. táblázat). Esetükben is megfigyelhető az 
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örökségvédelmi szemlélet kiszélesedése, az épített örökségen túl a régészeti 

örökségre, a tájkultúrára, a vidékre, a kulturális turizmusra való kiterjesztése. 

9. táblázat 

A kulturális örökségre vonatkozó legfontosabb nemzetközi dokumentumok 

Szakágak Szakmai dokumentumok 

Kulturális örökség UNESCO Világörökség Egyezmény, 1972: UNESCO Egyezmény a világ 
általában kulturális és természeti örökségének védelméről 

San Antonio-i Nyilatkozat a kulturális örökség védelmével és kezelésével 
kapcsolatos hitelességről rendezett szimpóziumról (ICOMOS), 1996 
Nara-i Dokumentum a Világörökség védelemmel kapcsolatos hitelességről, 1994 

Műemlékvédelem Athéni Charta, 1931: a történelmi műemlékek helyreállításáról 
Velencei Charta, 1964: Nemzetközi Charta a műemlékek és műemléki helyszínek 
megőrzéséért és helyreállításáért 
Amszterdami Nyilatkozat, 1975: az európai építészeti örökségről 
Határozat a kisebb történelmi városok megőrzéséről (ICOMOS), 1975 
Egyezmény Európa építészeti örökségének védelméről, 1985, Grenada 
Washingtoni Charta, 1987: a történelmi városok és városi térségek megőrzéséről 
Charta a népi építészeti örökségért, 1999 
Krakkói Charta, 2000: az épített környezet védelmének és restaurálásának elvei 

Tájvédelem Egyezmény Európa élővilágának és természetes környezetének megőrzésére, 
1976, Strasbourg 
Firenzei Charta, 1982: a történelmi kertekről és tájakról 
Dornachi Kiáltvány, 2000: az európai tájkultúráról 

Kulturális szféra - Európai Charta a regionális és kisebbségi nyelvekről, 1992, Strasbourg 
örökségipar Kulturális Turizmus Nemzetközi Chartája, 1999 
Egyéb Charta a régészeti örökség védelmére és kezelésére, 1990 

Máltai Egyezmény, 1992: a régészeti örökség védelméről 
Charta a víz alatti kulturális örökség védelmére és kezelésére, 1996 

Forrás: saját szerkesztés. 

Az örökségvédelem - bár jelenlegi intézményei és szabályozása nem túl régiek -

nagy múltra tekint vissza, főként a műemlékvédelmet vagy a régészetet tekintve. 

Fontosságát tehát Európában - és Magyarországon - hamar felismerték, s mára 
53 

eltérő súllyal, szintekkel és feladatokkal szinte minden országban intézményesült. 

Magyarországon 1998-tól önálló minisztérium (Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma) foglalkozik vele. Felügyelete alá tartozik a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal, mely regionális szinten, elsősorban a műemlékvédelemhez 

53 Például az Egyesült Királyságban a Kulturális, Média és Sport Minisztérium, Franciaországban a 
Kulturális Minisztérium, Lengyelországban a Kultúra és Nemzeti Örökség Minisztériuma, Norvé-
giában a Környezeti Minisztérium, Spanyolországban az Oktatási, Kulturális és Sport Minisztérium 
irányítása alá tartozik ez a terület. Ezeken az intézményeken belül általában önálló igazgatóságok, 
főosztályok foglalkoznak vele: például Norvégiában Kulturális Örökség Igazgatóság, 
Spanyolországban Kulturális Titkárság, Angliában az Örökségi Hivatal. A www.european-
heritage.net honlapon erről sok információ van (hasznos még: www.culturalpolicies.net). Általános 
gyakorlat a kultúra és a kulturális örökség fogalmi és tartalmi együtt kezelése, illetve az is, hogy a 
kulturális örökség főként a műemléki, építészeti örökséget fedi le. 
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kapcsolódó hatósági feladatokat ellátó területi irodákat tart fenn. Nemzetközi szinten 

a kulturális örökséggel foglalkozó intézmények közül legfontosabb az UNESCO, az 

ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete. Hozzá kapcsolódik a 

kulturális örökség legmagasabb szintű védelme: a világörökség. Európában számos 

további intézmény és szervezet feladatkörében szerepel az örökségvédelem; többek 

között az Európai Bizottság, illetve az Európa Tanács prioritása is (10. táblázat). 

10. táblázat 

A kulturális örökség kezelésében érintett országos és nemzetközi intézmények 

Szakágak Intézmények 

Kulturális örökség Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
általában Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és területi irodái 

Múzeumok, Hagyományok Háza, Magyar Kultúra Alapítvány 
UNESCO - ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete 

Műemlékvédelem Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium területi főépítészi irodái 
Kincstári Vagyoni Igazgatóság, Műemlékek Állami Gondoksága 
ICOMOS - Műemlékek és Műemléki Helyszínek Nemzetközi Tanácsa 
ICC-ROM - Nemzetközi Műemlék-helyreállítási Tanács 

Tájvédelem IUCN - Természetvédelmi Világszövetség 
Kulturális szféra - ICOM - Múzeumok Nemzetközi Tanácsa 
örökségipar Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóság 

Európa Tanács - Kulturális Örökség Bizottsága; Kulturális Örökséggel 
Kapcsolatos Szakismeretek Európai Alapítványa (FEMP) 

Forrás: saját szerkesztés. 

18. ábra: 

Világörökség helyszínek Magyarországon és a Kárpát-medencében 



Példaként a világörökséget emelem ki, amely területfejlesztési szempontból azért 

érdekes, mert helyszínhez kötött. Jelenleg az UNESCO 125 országban 730 

világörökségi értéket tart nyilván három kategóriában: 563-at a kulturális, 144-et a 

természeti, 23-at a vegyes kategóriában. Magyarországon jelenleg 8 világörökségi 

helyszín van, a Kárpát-medence területén pedig - a magyarság szempontjából is 

fontos kulturális örökségként - összesen 16 (18. ábra).54 

4.1.2. A kulturális örökség a területfejlesztési dokumentumokban 

Amikor a kulturális örökség szempontját próbáljuk meg elhelyezni a 

területfejlesztési stratégiákban, akkor azok tudományosan és szakmai 

véleményekben is hangsúlyozott gazdaságfejlesztési céljával és jellegével, valamint 

piaci szemléletével találjuk szembe magunkat (.Hrubi; G. Fekete; Szörényiné 

Kukorelli 1997, Rechnitzer 1998). Ezek a stratégiák ebből a jellegükből adódóan 

valamennyi térségi jellemzőt elsődlegesen a gazdasági fejlődés szempontjából 

értelmeznek. A kulturális örökség szempontja mégis vizsgálható esetükben, a 

korábbiakban már elemzett két elvi - módszertani megközelítés talaján. Az egyik a 

belső (endogén) erőforrások szempontja (Faragó 1987, Rechnitzer 1998, Horváth 

2001b). Mivel ez elsődlegesen a kedvező gazdasági adottságokat és lehetőségeket, a 

pozitív társadalmi jellemzőket, kisebb részben a kulturális értékeket fedi le, magában 

foglalja a kulturális örökséget is. Az örökség ilyen értelemben lehet gazdasági 

(örökségipar, 'kulturális ipar, turizmus) vagy közösségi - társadalmi erőforrás 

(kultúra, identitás). A másik szempontot a fejlődés minőségi tényezői jelentik, vagyis 

a humán erőforrás, az innováció, az identitás, a kultúra és a hagyomány, amelyek 

közvetlen összefüggést hordoznak a kulturális örökséggel. Ez jelenleg még ritkán, 

vagy csak részben jelenik meg konkrét beavatkozási politikaként, programként -

intézkedésként, de alapelvként, szemléleti háttérként a legtöbb esetben szerepel. 

54 Magyarország 1985-ben csatlakozott a Világörökség Egyezményhez. Először Budapest és Hollókő 
vált világörökséggé (1987-ben) kulturális kategóriában. Jelenleg további 10 helyszín szerepel a 
magyar várományosi listán (Ipolytamóci ősielet; Komárom monostori erőd; Visegrád királyi 
központ; mezőhegyesi Állami Ménesbirtok; északkeleti Kárpát-medence fatemplomai; Esztergom 
középkori vára; Tihanyi-félsziget, Tapolcai-medence, Hévizi-tó, a budapest-rózsadombi termál 
karszt; tájház hálózat; római limes magyarországi szakasza. 
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11. láblázat 

A kulturális örökség az Európai Unió fontosabb területfejlesztési dokumentumaiban 

Szakmai dokumentumok Bennük a kulturális örökség szempontja 

Európa 2000, 1991 A városfejlesztés kapcsán a centrumok természeti és történelmi 
adottságainak és helyi erőforrásainak kihasználását említi. 

Európa 2000+, 1994 A fenntartható fejlődés gondolatát tartalmazza. 
Európai Területfejlesztési A természeti és kulturális örökség kezelése az Európai Unió 
Perspektíva (ESDP), 1999 területfejlesztésre vonatkozó politikájának harmadik alapelve. A 

kulturális örökség megőrzése a célkitűzések között is helyet kap, s a 
dokumentumban számtalanszor felbukkan. Kiemeli, hogy a 
gazdaságfejlesztést össze kell kapcsolni a kulturális és természeti 
örökség átgondolt fejlesztésével. 

Rurális Térségek Európai A jellegzetesen vidéki térségekre vonatkozóan: kiemeli a térségek 
Chartája, 1998 szociális - kulturális funkcióját, a fejlesztéspolitikai alapelvek között a 

regionális specifikumokat, köztük a helyi társadalom pozitív értékeinek 
megőrzését; a közösségi tudat erősítését; a vidék kulturális és történelmi 
jellegzetességeinek védelmét. Az egyik fejlesztéspolitikai alapelv a 
kultúrára koncentrál, deklarálva a vidéki térségek régészeti és kulturális 
öröksége gazdagságának, változatosságának megőrzését a rurális és 
történelmi örökség támogatása, valamint a regionális kulturális identitás 
erősítése szempontjából. 

Bordeaux-i Nyilatkozat, Európa régióit a földrész történelme, kulturális gazdagsága, sokszínűsége 
1978 örököseinek nevezi. Deklarálja, hogy a régió a legalkalmasabb keret a 

regionális és kulturális örökség, illetve hagyományok megőrzésére. 
Európai Régiók Elismeri, hogy az emberek növekvő mértékben azonosulnak régiójukkal 
Gyűlésének Nyilatkozata a történelmi, nyelvi, kulturális, társadalmi, gazdasági és földrajzi 
a regionalizmusról, 1996 kötelékeik révén, melyek változatossága kimeríthetetlen gazdagságot 

alkot. 
Európai Parlament Fontosnak tekinti, hogy a régiók sajátos vonásait és érdekeit, törekvéseit, 
határozata a Közösség nyelvi és kulturális örökségüket a tagállamokban maximálisan 
regionális politikájáról és tiszteletben tartsák; a közös történelmi, nyelvi és kulturális örökséggel 
a régiók szerepéről, 1988 rendelkező régiók határokon átnyúló, illetve interregionális nyelvi és 

kulturális együttműködését elősegítsék. 
~közösségi Charta a A régió definiálásában használt „közös vonások" alatt elsősorban a 

regionalizációról, 1988 nyelvet, a kultúrát és a történelmi hagyományokat érti. 
Forrás: saját /szerkesztés. 

Hasonló tartalommal tekint rá a szaktudomány is, mely a regionális kultúrák és 

identitás, etnikai identitás szempontjában lényegében a kulturális örökséget is a 

területfejlesztés hosszú távú céljai közé emeli (Faragó 1987).55 A kulturális örökség 

szempontjának az „Európai Területfejlesztési Perspektívában" való hangsúlyos 

szerepeltetése kapcsán pedig Rechnitzer kiemeli, hogy az örökség fejlesztése lehet 

az új területfejlesztési politika egyik kulcsszava (Rechnitzer 1998). 

55 A célok Faragó szerint: 1) Munkaalkalmak teremtése, a munkanélküliségi ráta mérséklése. 2) A 
túlnépesedett városközpontokra nehezedő demográfiai nyomás csökkentése. .3) A nemzeti 
erőforrások hatékony hasznosítása. 4) A régiók közti indokolatlan fejlettségi különbségek 
mérséklése. 5) A regionális kultúrák és identitás megőrzése, különös tekintettel a nemzeti 
kisebbségek lakta területekre. 6) A népesedés és a környezet egyensúlyának a megőrzése, illetve 
helyreállítása. 
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A fenti megállapítások alátámasztására a 11. és a 12. táblázat bemutatják, hogy a 

fontosabb Európai Uniós, illetve hazai területfejlesztési szakmai és 

tervdokumentumok milyen megközelítésben, megfogalmazásban és tartalommal 

tartalmazzák a kulturális örökséget. Mellettük három dokumentumot az alábbiakban 

szakmai jelentőségük miatt részletesebben is bemutatok ebből a szemszögből. 

12.táblázat 

A kulturális örökség a legfontosabb országos területfejlesztési dokumentumokban 

Szakmai dokumentumok Bennük a kulturális örökség szempontja 

Országos Az ország térszerkezeti jövőképében első helyen fogalmazza meg az 
Területfejlesztési ország kulturális örökségének szerepét, és azzal (is) összefüggésben 
Koncepció (35/1998 regionális szerepkörét, amely szerint Magyarország összekötő híd kelet 
(III. 20.) OGY hat.) és nyugat, észak és dél között. Második helyen említi az egyes térségek 

önálló, sajátos fejlődési pályáit. A területfejlesztés átfogó céljai között 
elsődleges a kulturális (és anyagi) jólét elérése. A koncepció háttéranya-
ga az átfogó irányelvek között rögzíti, hogy a fejlődés folyamán meg kell 
őrizni az egyes régiók, települések sajátosságait, diverzifikáltságát, és 
meg kell akadályozni az uniformizáltság eluralkodását. 

Nemzeti Fejlesztési Terv, Helyzetfeltárásában, SWOT elemzésében és a stratégiában is szerepelteti 
1030/2003. (IV.9.) a kulturális örökséget, elsősorban a turizmus kapcsán, együtt a természeti 
Kormányhatározat örökséggel. Ilyen értelemben az örökség erőforrásként jelenik meg. 2 

operatív program tartalmaz ez alapján támogatási intézkedést. 
Magyarország Sapard Helyzetelemzésében önálló pont a kulturális örökség, mely szerint 
terve (53/2001. (VIII. „Magyarország gazdag és sajátos kulturális hagyományokat ápol, 
217.), illetve 72/2002. jelentős értékeket mondhat magáénak. A vidékfejlesztés szempontjából 
(VIII. 15.) FVM rendelet) kiemelkedő fontosságúak a néprajzi, kultúr-antropológiai hagyományok, 

szellemi és tárgyi emlékek, valamint a régészeti és az épített örökség 
részét képező műemlékek, kultúrtájak, faluképek. Mindezek a kulturális 
teljesítmények erősítik a lokális és nemzeti közösségek identitását és 
integrációját, s gazdagítják az európai kulturális örökséget". 2 
intézkedése tartalmaz örökségvédelmi elemeket. 

Országos Terület-, Országos szabályozási övezetnek javasolta a „kulturális örökség 
rendezési Terv egyeztetési érzékenységi övezeti rendszerét", amiben fokozottan érzékeny és 
munkaanyaga, 1999 érzékeny övezeteket állapított meg az ország területére. 

Forrás: saját szerkesztés. 

Az Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP 1999) az Európai Unió egyik 

legfontosabb területpolitikai dokumentuma, ezért rendkívüli jelentőségű, hogy a 

kulturális örökséggel hangsúlyosan foglalkozik. Kiindulópontja, hogy az európai 

integrációban meg kell őrizni a sokféleséget, mert az egyik legfontosabb fejlődési 

tényező. Megfogalmazza, hogy a gazdasági és szociális modernizációs folyamatok 

veszélyeztetik az EU természeti és kulturális örökségét. Hangsúlyozza az európai 

örökséget, amelyhez az európai kultúrtájakat és városokat, természeti értékeket és 

műemlékeket sorolja, s ezek támogatását az építészet, város- és tájrendezés 

feladatának tekinti. A kiegyensúlyozott és fenntartható területfejlesztést a gazdaság -
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környezet - társadalom hármas szempontrendszerében képzeli el. A „természeti 

erőforrások és kulturális örökség megőrzése" a regionális politika egyik célkitűzése a 

gazdasági és szociális kohézió, valamint az európai térség kiegyensúlyozottabb 

versenyképessége mellett. Szemléletében tehát szélesíti a területfejlesztés fogalom-

körét. Az EU területfejlesztésre vonatkozó három politikai irányvonalát a 

következőkben határozza meg: 1) kiegyensúlyozott, többközpontú városrendszer, új 

város - vidék kapcsolat kialakítása; 2) az infrastruktúrához és a tudáshoz való 

egyenlő hozzáférés biztosítása; 3) a természeti és kulturális örökség fenntartható 

fejlesztése, körültekintő kezelése és védelme. E harmadik alapelv a természeti és 

kulturális örökséget fejlesztési értéknek tekinti. Megállapítja, hogy Európa kulturális 

öröksége kifejezi az európai identitást, és az egész világra nézve jelentős. Sok ember 

mindennapi környezetének része, így életminőségüket javítja. Az örökségvédelem 

„szigorú" intézkedései - például helyszínek és műemlékek építészeti védelme - a 

teljes örökséget csak részben fedik le, az nagyobb részben kreatív megközelítést 

igényel. Fontos, hogy a kulturális élet az EU egészére kiterjedjen, ugyanis a 

kulturális fejlődésnek szerepe lehet a társadalmi és területi egyensúlyteremtésben. A 

dokumentum kiemeli, hogy a természeti és kulturális örökség egyben gazdasági 

tényező, amely egyre fontosabb a regionális fejlesztésben. Négy feladatkört határoz 

meg ennek kapcsán: a természeti örökség megőrzését és fejlesztését, a vízkészlet-

gazdálkodást, a kultúrtájak kreatív kezelését, valamint a kulturális örökség kreatív 

kezelését.56 Ez utóbbi kapcsán megállapítja, hogy Európa kulturális öröksége 

nemcsak a műemlékekből és régészeti emlékekből áll, hanem például részei a 

56 1. A természeti örökség megőrzése és fejlesztése: ökológiai hálózatok fejlesztése; a biológiai sok-
féleség szempontjának integrálása az ágazati politikákba; integrált fejlesztési stratégiák kidolgozása 
a védett, a nagy biodiverzitású és érzékeny területekre; a gazdasági eszközök szélesebb körű igény-
bevétele a védett és környezetileg érzékeny területek ökológiai fontosságának felismeréséhez; az 
energiatakarékosság és forgalomcsökkentő települési szerkezetek, az integrált erőforrás tervezés és 
az energiaforrások fokozott hasznosításának elősegítése; a talaj védelme; regionális és transz-
nacionális stratégiák kidolgozása a természeti katasztrófákkal veszélyeztetett térségek kockázat-
kezelésére. 2. Vízkészlet-gazdálkodás: a vízellátás és a vízigény közötti egyensúly javítása a száraz-
ságnak kitett területeken; országok és régiók közötti együttműködés elősegítése, integrált stratégiák a 
vízkészletekkel való gazdálkodásra; a túlzott vízkivétellel és a betorkolások elvezetése által 
veszélyeztetett vadvizek megőrzése és helyreállítása; összehangolt tengeri gazdálkodás tekintettel a 
tengeri ökorendszerekre; a regionális felelősségvállalás megerősítése a vízkészlet-gazdálkodásban; 
környezeti és területi hatásvizsgálatok alkalmazása minden nagy vízgazdálkodási projektre. 3. A 
kultúrtájak kreatív kezelése: a történelmi, esztétikai és ökológiai szempontból különösen fontos 
kultúrtájak megőrzése és kreatív fejlesztése; a kultúrtájak értékének növelése az integrált 
területfejlesztési stratégiák keretén belül; a tájakra hatást gyakorló fejlesztési intézkedések jobb 
koordinálása; az emberi beavatkozástól sújtott tájak helyreállítása, beleértve az újbóli megművelést. 
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városok lakóinak életstílusai is. A szakpolitika számára a következőket jelöli meg: 

integrált stratégia kialakítása a veszélyeztetett vagy pusztulófélben lévő kulturális 

örökség védelmére; a védelemre méltó városegyüttesek megőrzése és kreatív újra-

tervezése; a kiemelkedő építészeti értéket képviselő modern épületek építésének 

elősegítése; s annak fokozott tudatosítása, hogy a város- és területfejlesztési politika 

hozzájárul a jövő generációk kulturális örökségéhez. 

A Nemzeti Fejlesztési Terv (2003) azért jelentős, mert a kulturális örökségre 

vonatkozó tartalmával azt bizonyítja, hogy az része az Európai Unió és Magyar-

ország fejlesztés- és területpolitikájának. A dokumentum helyzetfeltárásában a 

turizmus kapcsán kiemeli, hogy Magyarország jelentős kulturális örökséggel 

rendelkezik, ami a megújítási folyamat forrása lehet. A SWOT elemzésben erősség-

ként megjelenik a gazdaságfejlesztés alatt a gazdag természeti és kulturális örökség, 

a mezőgazdaság- és vidékfejlesztés alatt a kulturális örökség és a kézműipar 

tradíciói; s a kulturális örökség fenntartható fejlesztése lehetőségként is szerepel. A 

stratégiában az örökség két célnál jön elő: a versenyképesebb gazdaságra vonatkozó 

célnál a turizmus kapcsán, a humán erőforrások jobb kihasználására vonatkozó célnál 

a vidéki térségek turizmusfejlesztése kapcsán; valamint a helyi és regionális 

potenciál erősítése prioritásnál általános szinten az örökség gazdagsága és korláto-

zottsága, illetve az. idegenforgalom kapcsán. Az NFT alapján kidolgozott öt operatív 

program közül kettő: a Regionális Operatív Program és az Agrár- és Vidékfejlesztési 

Operatív Program egyes intézkedéseiben jelenik meg konkrét támogatásként. 

Az Országos Területrendezési Terv magyarországi szinten a kulturális örökség 

szempontjából majdnem a legfontosabb területpolitikai dokumentummá vált, ehelyett 

mégis arra példa, mennyi nehézségbe ütközik a kulturális örökség szempontjának 

elismertetése a területpolitikában, illetve milyen könnyen háttérbe szorul más célok, 

tartalmak mellett. Az Országgyűlés által elfogadott, vonatkozó 2003. évi XXVI. 

törvény ugyanis semmilyen szabályozást nem tartalmaz a kulturális örökség-
57 

védelemre, holott a több éves előkészítéssel összeállított tervezet tartalmazta ezt. 

Egyrészt alapelvként rögzítette a kulturális örökség és az új környezetalakítás 

57 Az örökségvédelem kikerülését bizonyára a tartalmi problémák okozták: nagyon nehéz megítélni, 
hogy mely térségek, települések legyenek ilyen övezetek, milyen kritériumok alapján, s a 
tervezetben szereplő javaslat is vitatható (például a palóc vidéken, ahol a népi kultúra és építészet 
nagyon jelentős örökség, miért csak Hollókő az örökségvédelmi övezet?). 
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harmonikus egységét, a védelem érdekében pedig bevezette (volna) a kulturális 

örökség érzékenységi övezeti rendszerét. Ebben fokozottan érzékeny és érzékeny 

övezeteket állapított meg az ország egész területére (19. ábra). Ezek kezelési alap-

elveként a kulturális örökséget, a kulturális és oktatási intézményrendszert és az élő 

humánökológiai értékrendszert egyesítő integrált védelem módszerét jelölte meg. A 

kulturális örökség fokozottan érzékeny területei közé tartoznának a világörökségi 

területek és azon térségek, ahol a védendő kultúrtájak, a régészeti értékek együttesen 

és nagy koncentrációban fordulnak elő; itt az együttes megóvás lenne a cél. Az 

érzékeny területeken a kulturális örökség értékeinek együttes előfordulása jelentős; 

itt a meglévő örökségi értékek és a létesülő települési és ingatlan környezet 

harmonikus egyensúlyát kellene biztosítani. 

19. ábra 

A kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek övezete az 
Országos Területrendezési Terv tervezetében (1999) 

Forrás: saját szerkesztés az Országos Területrendezési Terv egyeztetési munkaanyaga (1999) 
és a Területi Információs Rendszer adatbázisa alapján (2003), VATIKht. 

A regionális és megyei területfejlesztési stratégiákban a kulturális örökség az 

országos programokhoz közel hasonló tartalommal jelenik meg. Ezt szemlélteti - a 

4.2. fejezetben példaként ismertetett szentesi kistérség elhelyezkedéséhez igazodva -
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a 13. táblázat. Ezeken túl az ágazati jellegű (például turizmusfejlesztési program) 

vagy az alacsonyabb térségi szintű - kistérségi és helyi - programokat tekintve 

rendkívül sok példát lehet találni a kulturális örökség szempontjának előkerülésére. 

13. táblázat 

A kulturális örökség egyes térségi területfejlesztési dokumentumokban 
Az Alföld terület- és Stratégiai céljai között első helyen fogalmazza meg az Alföld természeti 
tájfejlesztési koncepciója és ember alkotta értékeinek, az Alföld „másságának" és belső 
(Alföldprogram), 1994 diverzifikáltságának megőrzését. A tájstruktúra, a vízkészlet-gazdálkodás, 

a termőtalaj, az élővilág, a gazdálkodási kultúra, a településrendszer, az 
építészeti értékek, a kistáji egybetartozás és identitás, a néprajzi és etnikai 
diverzitás értékeinek megőrzését, a fenntartható fejlődés elvei szerint 
történő átgondolt fejlesztését tűzi ki célul. Kiemeli, hogy az Alföldön 
őrződött meg leginkább a kistáji egybetartozás és identitás tudata. 

Dél-alföldi régió A koncepció a gazdaságfejlesztés egyik alapelveként a belső erőforrásokra 
területfejlesztési történő támaszkodást rögzíti. A kulturális örökség a fejlesztési irányok 
koncepciója és stratégiai szintjén jelenik meg mint régiótudat, régióspecifikus termékek, helyi 
programja, 1999 közösségek fejlesztése. A társadalmi tényezők között kiemeli az itt élő 

szerb és román, illetve a határon túli magyarság közvetítő szerepét, a helyi 
közösségek támogatását, a helyi kötődés fejlesztését; a gazdasági tényezők 
között a régió arculatát alakító, speciális termékeket, szolgáltatásokat, 
termelési kultúrákat, továbbá a régió természeti értékeire, hagyományaira 
épülő turizmust. A stratégiai programban a kulturális örökség mint az 
életminőséget meghatározó humán, környezeti és társadalmi hátteret 
javító programok része kerülhet elő. Az operatív programok között is csak 
mint a helyi közösség védőháló szerepének újjászervezése, a helyi, 
kistérségi és regionális kötődés erősítése jelenik meg. 

Csongrád megye A koncepcióban az örökség mint épített környezet, műemlék, kultúra, 
területfejlesztési koncep- közművelődés jelenik meg. A SWOT elemzésben az idegenforgalomhoz 
ciója (1998) és stratégiai kapcsolva erősség a kulturális hagyományok és értékek. A stratégiai 
programja (2001) programban a regionális kulturális szerepkörök erősítése szerep::! 

Forrás: saját szerkesztés. 

4.1.3. A kulturális örökség a támogatáspolitikában 

A kulturális örökségnek közvetlen, címzett támogatási programja tulajdonképpen 

nincs, hanem elsősorban szakterületi keretekben zajlik. Ennek megfelelően kiterjedt 

támogatásrendszer kapcsolódik a műemlékvédelemhez, épített környezet 
• • • r 58 

védelméhez, a táj- és természetvédelemhez és a kulturális politikához. A 

támogatáspolitika hangsúlyos részét ezek teszik ki. 

58 Műemlékvédelem és kultúra területén: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti 
Kulturális Alapprogram, egyéb szakintézmények forrásai. Táj- és természetvédelem területén: 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és szakintézmények forrásai. Az Európai Unió kulturális 
támogatási programjai közül a legfontosabb a Kultúra 2000 program; megemlíthetők még: Európa 
Kulturális Fővárosa; Kulturális Örökség Díj; Európai Örökség Hálózat (HEREIN); Európai Örökség 
Napok; Európai Kulturális Utak. programok. Világviszonylatban legfontosabb a Világörökség 
program (bár ez közvetlen támogatással nem jár), s az UNESCO forrásai. 
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Mellettük jelentősek - területfejlesztési szempontból pedig különösen fontosak -

az integráló jellegű, és programkeretben működő támogatási programok: ilyenek a 

Nemzeti Fejlesztési Terv alapján megvalósuló operatív programok. A 

Magyarországon a 2004-2006 közötti programidőszakra elfogadott operatív 

programok közül a kulturális örökséggel a Regionális Operatív Program és az Agrár-

és Vidékfejlesztési Operatív Program foglalkozik; de szerepelt az előcsatlakozási 

SAP ARI) programban is (14. táblázat). 

14.táblázat 

A kulturális örökséghez kapcsolódó térségfejlesztési jellegű támogatási programok 

Támogatási program -
pénzalap 

Magyarországi 
tervdokumentum 

Kapcsolódó intézkedések 

Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, 
1783/1999/EK rendelet 

Regionális 
Fejlesztés 
Operatív Program 

Turisztikai vonzerők fejlesztése: védett természeti 
területek, világörökség helyszínek, történelmi 
városközpontok, kastélyok, várak, múzeumok 
fejlesztése. 

Mezőgazdasági Agrár- és A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése: 
Orientációs és Garancia Vidékfejlesztési helyi specifikumok, turizmus, kézműipar. 
Alap Orientációs Operatív Program Falufejlesztés- és megújítás, a vidék tárgyi és 
Részlege, 1257/1999/EK szellemi örökségének védelme és megőrzése: 
rendelet műemlékek, épített környezet, természeti-, táji 

elemek, identitás, hagyományőrzés. 
"SAPARD előcsatlakozási Magyarország Falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi és 
program, 1268/1999/EK Sapard terve szellemi örökségének védelme és megőrzése, 
rendelet A tevékenységek diverzifikálása, alternatív 

jövedelemszerzést biztosító gazdasági 
tevékenység (például kézműipar) fejlesztése. 

Forrás: saját szerkesztés. 

4.2. A kulturális örökség területfejlesztési összefüggései a szentesi 

kistérség példáján 

A kulturális örökségi szempont területfejlesztési alkalmazásának lehetőségeit, 

problémáit egy konkrét példán: a szentesi kistérség példáján mutatom be.59 

Kiválasztását két szempont indokolja: az egyik, hogy a térség teljes területét az 

Országos Területrendezési Terv előkészítési anyaga a kulturális örökség 

szempontjából érzékeny övezetnek vette (az Alsó-Tiszavidék tájegységében), a 

59 A kistérség Csongrád megye északkeleti részét foglalja el. Települései: Árpádhalom, Derekegyház, 
Eperjes, Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes. A lehatárolást a 244/2003 
(XII. 18.) Korm. rendelet változatlanul hagyta. 
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másik, hogy esetében saját tapasztalatokra hivatkozhatok60 A bemutatásban két 

elemre támaszkodom: a szentesi kistérségi területfejlesztési koncepció vonatkozó 

részeire és jelen dolgozat felvetéseinek alkalmazására. 

4.2.1. A kulturális örökség feltárása 

A szentesi kistérségben a kistérségi területfejlesztési koncepció (2001) elkészítése 

során megkíséreltem a kulturális örökség szempontjának hangsúlyosabb figyelembe-

vételét. Ez két dolgot jelentett: egyrészt szemléletet, másrészt olyan vizsgálati 

szempontokat és módszereket, amelyek a területfejlesztési stratégiákban - elsősorban 

azok irányultsága, azaz gazdaságfejlesztési célja miatt - nem általánosak. 

Az első ilyen módszer a „kulturális örökség vizsgálata".61 Azt célozta, hogy a 

koncepció kiindulópontja a kulturális örökség, a „hozott", „történelmi 

meghatározottságú" értékek, adottságok és problémák elemzése legyen. Ennek 

keretében egy rövid településtörténeti felvezetés után szakirodalmi tájékozódás 

alapján meghatároztam a térségi kulturális örökség legfontosabb elemeit - területeit. 

Ezek: települési múlt; a természeti táj öröksége; gazdálkodási hagyományok; népi 

kultúra; kastélyok; vallási gyökerek; konfliktusokkal terhelt társadalom; identitás. A 

vizsgálati módszer a szakirodalmi tájékozódásra és empirikus tapasztalatokra épülő 

szöveges elemzés volt. Az alábbiakban ezt mutatom be: 

1. példa 

A kulturális örökség vizsgálata a szentesi kistérségi területfejlesztési koncepcióban 

HELYZETFELTÁRÁS - A MÚLT ÖRÖKSÉGE 

Szentes és térsége az egészen korai századok óta lakott hely, a honfoglalás óta mindig is magyar 
népességű táj. Korai települései az évszázadok folyamán a legtöbb esetben többször is elpusztultak a 
településszerkezet máig őrzi ennek nyomait. A lakosság számára megélhetést itt korábban is elsősorban a 
mezőgazdaság jelentett; és éppen ezért a kistérség fejlődése szempontjából jelenleg a legfontosabb 
kérdés, hogy a mezőgazdaság meg tudja-e őrizni ezt a szerepét, ha pedig veszít ebből a szerepéből, lesz-e 
és miből lesz új megélhetése az embereknek? 

60 2001-2002-ben a kistérség vidékfejlesztési menedzsereként dolgoztam, részt vettem a kistérségi 
agrárástraktúra- és vidékfejlesztési program elkészítésében, koordináltam a területfejlesztési 
koncepció összeállítását. 

61 Ilyen jellegű és tartalmú (bár más rendszerű, sok esetben mélyebb) elemzést alkalmaztam a 
homokháti kistérség vidékfejlesztési programjában (1999) és a makói kistérség agrárstruktúra- és 
vidékfejlesztési programjában (2000) is. Ez utóbbi programoknál a kulturális örökség önálló pontban 
való szerepeltetését a kötött tartalmi útmutató is előírta, ennek megfelelően ilyet az elkészült 
regionális, megyei és kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programok is tartalmaznak. 
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Településtörténet 

„Ami igazán lényeges és fontos egy településszövetségen belül, az a kulturális, néprajzi, 
történelmi gyökerek. Tehát ha a néprajzi, történelmi gyökerek homogének, akkor azok minden 
valószínűség szerint megjelennek egy kistérségi szövetség formájában is manapság... és a 
kultúra az, ami elsősorban összetartja azt. " (Szörényiné Kukorelli Irén) 

Szentes város 
Szentes az Alföld közepén, Magyarország déli, Csongrád megye északi részén helyezkedik 

el, közel a Kárpát-medence földrajzi középpontjához. A város a Tisza bal partján, a Körösből 
eredő Kurca két oldalán terül el. Alföldi mezőváros nagy külterülettel és egykor kiterjedt 
tanyavilággal. A környező térség történelmi központja. Egy időben, 1878 - 1950 között 
Csongrád vármegye közigazgatási székhelye volt, 1984-ig járási, ezt követően városkörnyéki 
székhely. Városi rangot és önállóságot 1836-ban kapott. Ezt megelőzően a XVIII. században 
emelkedett ki a környékbeli hanyatló települések sorából és vált mezővárossá, amelynek 
lakossága 1780-ban megközelítette a 10000 főt, 1848-ban meghaladta a 22000 főt, a 
századfordulón pedig elérte a 30000 főt is. Ekkor a történelmi Magyarország 8-ik legnépesebb 
városa volt. Ebből a fontos térségszervező erejéből azonban a XX. században folyamatosan 
veszített. Népességgyarapodása megállt, jelenleg 31498 lakosa van, amely a magyarországi 
tendenciának megfelelően folyamatosan csökken. Az infrastruktúra látványos fejlődése a XIX. 
században kezdődött meg: távirda, telefon, rádió, TV adótorony, villanyvilágítás, artézi kutak, 
folyószabályozás, gátak, hajózás, utak, vasút, később gáz- és csatornahálózat létesült. A város 
ma is jelentős oktatási (alap- és középfokú oktatás, kihelyezett felsőfokú tagozat, zeneiskola), 
művelődési és kulturális központ. Sportéletének színvonalát jellemzi, hogy 1996-ban megkapta 
a „Magyarország Nemzeti Sportvárosa" címet. A város lakóinak megélhetési forrását a korai 
időktől kezdve a mezőgazdaság biztosította; mára ez a szerepe lecsökkent, de ma is jelentős. A 
mezőgazdaság a városban és környékén hagyományosan jó színvonalú, országosan ismert 
termékei a hajtatott és szántóföldi zöldség és a baromfi termékek. Fejlett a város ipara is, a 
korábbi kézműves és kisipari alapokon az 1960-as évek ipartelepítési politikája következtében 
a városban korszerű ipar fejlődött ki az élelmiszeripar, mezőgazdasági termékfeldolgozás és 
könnyűipar ágazataiban. A város a térség kereskedelmi és pénzintézeti központja is. 

A Szentes környéki falvak 
Szentes térsége is a középkor századaiban viszonylagosan sűrű településű, sok kis faluból álló 
térség volt. E falvak többsége elpusztult, ma határrészek és külterületi lakott helyek őrzik 
nevüket, mint Szentlászló vagy Ecser és néhány templomrom. A mai települések részben 
tudatos telepítéssel, részben folyamatos újratelepüléssel jöttek létre, nagyrészt a XIX-XX. 
században virágzott tanyavilág lakosságának faluba településével. Szentes térségében, szinte 
egyenletes köbben a város körül jelenleg 7 falu helyezkedik el, részben eltérő múlttal, de közel 
azonos adottságokkal, problémákkal és jövővel. 

Árpádhalom: 1956-ban Nagymágocs határából önállósult kis falu 676 lakossal, ahol a 
lakosság a mezőgazdaságból él. Neve a honfoglalás és Árpád vezér emlékét őrzi, mert a 
hagyomány szerint a község határában lévő természetes földhalom csoportból a legnagyobb 
Árpád fejedelemé volt, aki vezéreivel itt ütött tábort Pusztaszerre menet. Ezen a halmon 
életfa áll, jelképe a múltnak, a jövőnek és a magyarságnak. 
Derekegyház: 1949 lakosú falu, amely többszöri újrabenépesüléssel jött létre. Kezdetben a 
Károlyi-család, majd a Weis-család uradalmi központja. Ebben az időszakban rendkívül 
korszerű mintagazdaság épült ki az uradalomban, ahol a szántóföldeket öntözőcsatoniákon 
közlekedő hajókról öntözték. 
Eperjes: Az 1950-es években települt tanyaközség, korábbi neve a meseszerű Kiskirályság. 
840 lakosának közel fele ma is tanyán él. 
Fábiánsebestyén: 2422 lakosú falu, korábbi kun település, majd Hunyadi-birtok, végül a 
század folyamán újratelepült község. 1941-43 között mintaközségként építették ki 200 
családi házzal, iskolával, óvodával, utcai díszfákkal és cserjékkel. 
Nagymágocs: Uradalmi község, melynek lakói korábban a Károlyi-uradalomban dolgoztak. 
Jelenleg a falunak 3719 lakosa van, az országosan is kiemelkedő műemlék Károlyi-
kastélyban pedig öregek otthona működik. 
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Nagytőke: A térség legkisebb faluja 587 lakossal, amely Szentes határából 1952-ben 
önállósult tanyaközség. Lakosainak közel fele ma is tanyán él, megélhetésük ma is főként a 
mezőgazdasághoz kapcsolódik. 
Szegvár: A kistérség legnagyobb faluja 5260 lakossal, nagy történelmi múlttal, a Tisza 
partján. A megye egyik legrégibb települése, területéről került elő Európa legrégibb, két 
hatalmi jelvénnyel ábrázolt istenszobra, az ún. „Sarlós Isten". A településen korábban 
kastélyerőd állt, majd a Károlyi grófok kastélyt emeltek, amely később Csongrád vármegye 
üléseinek helyszíne is lett. A falu értékes népi építészeti emlékekkel rendelkezik. 

Kulturális örökség 

„Népünk monumentális erejű, anélkül, hogy tudna vagy tehetne róla. Azzal tartja meg 
magyarságát, hogy szívósan dolgozik, s közben beszél, énekel, dolga után lát, s egy kicsit 
iskolás kérdésnek érezném pl. a „ hazaszeretet" után való érdeklődést." (László Gyulaj 

A természeti táj öröksége 
A Szentes környéki táj síkvidék, amely a Tisza és a Körös mentén keletkezett. A 
folyószabályozással a vízborítás mértéke jelentősen csökkent és megváltozott a felszíni 
vízfolyások szerepe is. A táj legfontosabb adottsága a kiváló mezőgazdálkodási alkalmasság, 
amely máig hatóan megszabja a kistérség fejlődési irányait. 

Gazdálkodási hagyományok 
A mezőgazdaság a korábbi évszázadokban az akkori piaci viszonyoknak megfelelően az 
extenzív állattenyésztésre, ahhoz kapcsolódó gyepgazdálkodásra, valamint szántóföldi 
termelésre alapozódott. Emellett folyamatosan nyert teret a kertészet, annak keretében a 
zöldség- és gyümölcstermesztés, amely napjainkra Szentest és környékét országos jelentőségű 
zöldségtermesztő tájjá alakította át. Mellette megmaradt a szántóföldi gazdálkodás és az állat-, 
elsősorban a baromfitenyésztés szerepe is. A térségben komoly hagyománya van a 
legkorszerűbb nagyüzemi gazdálkodásnak; a század első felében a derekegyházi és a nagy-
mágocsi uradalmakban, a század második felében pedig néhány szentesi szövetkezetben 
(Árpád TSZ, Termál TSZ) és a Pankotai Állami Gazdaságban magas színvonalú termelés folyt. 
Emellett a háztáji gazdaságok megalapozták az önálló kistermelői gazdaságok létrejöttét is. A 
térségben a mezőgazdasági szaktudás oktatási bázissal is rendelkezik és nélkülözhetetlen az 
emberek többségének megélhetésében. A kistérség falvaiban ma is a mezőgazdaság jelenti a 
megélhetés alapját. Szentesen emellett az ipar is nagy hagyományokkal rendelkezik. A század-
fordulón élénk kézműves kisipar volt a városban, és a kézműves hagyományok (pl. csipke-
verés, szövés, hímzés, kerámiakészítés, kosárfonás, gyékényfonás, fafaragás) máig élnek. 

Népi kultúra 
A térségben élők megélhetése egészen a folyószabályozásig szorosan kapcsolódott a Tiszához, 
maga Szentes város századokig halászfalu volt. A halászat mestersége, a vízi élet és eszközei 
mára a múzeumba szorultak. Hasonlóan visszaszorult a kézművesség is, felélesztésére azonban 
jelenleg is történnek kezdeményezések. Ilyen értékes kincs a fábiánsebestyéni fából faragott 
szoborpark. A térség népi kultúrája szorosan összefonódott az alföldi népélettel, a mezőváros, a 
tanyaközségek, az uradalmi községek és a szétszórt tanyavilág népe a jellegzetes paraszti 
kultúrát őrizte. Mára ez eltűnt, legfontosabb emlékei azonban, a parasztházak és a tanyák a 
legtöbb településen megmaradtak. Ugyanígy értékes építészeti kincs az árpádhalmi favázas 
kápolna, a fábiánsebestyéni és a szegvári szélmalom és a templomromok Fábiánsebestynénen 
és Szentesen. 

Kastélyok 
A népi kultúra ellenpárja, az európai arisztokrata, főúri élet is jelen volt a térségben, ennek 
emlékei a derekegyházi, a nagymágocsi, az árpádhalmi és a szegvári kastély. Közülük a 
nagymágocsi kastély az ország egyik legszebb kastélya, amelynek egykori berendezéséről, 
parkjáról fényképek is maradtak fent, és a kastély minden magyarországi kastélyokról szóló 
szakkönyvben helyet kap. Mára eltűnt az egykori mágnások világa és a kastélyok is más, 
általában szociális funkciót kaptak. A kastélyok mégis e falvak egyik legfontosabb emlékei, 
mert egykor az európai kultúra színhelyei is voltak, és erre a szerepre ma is rendkívül nagy az 
igény a szentesi térség egészében. 
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Vallási gyökerek 
Mára az egyházak és a vallás szerepe a szocializmus természetes hitéletet visszaszorító 
évtizedei előtti időszakhoz képest jelentősen csökkent, illetve méginkább a magánéletbe szorult 
vissza. Szentes és térsége azonban a magyarság egészéhez hasonlóan korábban komoly vallási 
igénnyel rendelkezett, amit példáznak a ma már romos korai templomok és a ma is minden 
faluban álló templomok. A térségben élők a keresztény, főként a római katolikus és a 
református vallást követték és követik. Egykor Szentes városban jelentős zsidó közösség élt, 
amely impozáns zsinagógát emelt, ma ez városi könyvtárként hasznosul. Napjainkban 
mindemellett sokan már nem követik a vallást, és az egyházak közösségformáló és összetartó 
ereje már csak rendkívül korlátozottan érvényesül. 

Konfliktusokkal terhelt társadalom 
A magyar társadalom természetes fejlődését a XX. században rendkívül súlyos külső hatások 
zavarták meg, amelyek máig ható következményeket okoztak. Ilyen volt az 1920-ban 
bekövetkezett terület- és népességvesztés; az ennek nyomán felerősödött identitás problémák; a 
két világháború közötti torz társadalmi fejlődés a fényűző arisztokrácia és a szegény paraszti és 
munkás réteg szélsőséges helyzetével; a fasizmus társadalom rombolása, a szocializmus 
társadalom rombolása, végül a rendszerváltást követő csalódás és növekvő társadalmi 
leszakadás. Mindezek a hatások a szentesi kistérség társadalmára is hatottak, amely kifejezésre 
jut az emberek csalódottságában, reményvesztésében, emberi konfliktusaiban és különösen a 
gyenge partnerségben, a közösségi élet megrendülésében, a generációk közötti 
konfliktusokban. Ez az örökség elsődlegesen az, amelynek következtében gyenge a helyi 
identitás, gyenge a társadalmi párbeszéd és együttműködés, részekre és egyénekre szabdalt a 
kistérségi társadalom. Ez az örökség a szentesi kistérségben is az, amely a fejlődés legnagyobb 
gátja és amelyet leküzdeni talán csak évtizedek alatt és többszörös generációváltással lehet. 

Identitás 
A térségben élő emberek identitása egyre inkább személyes identitás, amely a közvetlen 
lakóhelyhez, a megélt társadalmi térhez kötődik. így a kistérségben leginkább a településhez és 
a még annál is szűkebb személyes lakótérhez kötődő identitás érvényesül. Térségi 
viszonylatban is erőteljes Szentes város identitásban betöltött szerepe, részben a falvak, tanyák 
is szentesi gyökerekkel rendelkeznek, és Szentes térszervező szerepe máig érvényesül. 
Egységes, a mai értelemben vett kistérséghez kötődő térségi identitás még nem alakult ki. Ezt 
csak a partnerségben is érvényesülő kistérségi együttműködés teremtheti meg, fokozatosan, 
természetes folyamat részeként. 

Forrás: Szentesi kistérség területfejlesztési koncepciója, 2001. pp. 3-6. 

A vizsgálattal elsősorban az volt a célom, hogy a területfejlesztési stratégiákban 

követett, a jelenlegi állapotra, legfeljebb a közelmúltra koncentráló helyzetértékelés 

szemszögét és időtávját lényegesen kitágítva tágabb, lényegében történeti dimenzi-

óba helyezzem. Egy ilyen vizsgálat azonban rendkívül nehéz, mert az örökség 

komplex jellege miatt nagyon nehezen megragadható. Ezért az alkalmazhatóság 

szempontjából bizonyos kiemeléseket célszerű tenni, mely óhatatlanul rangsorolás, 

részben egyszerűsítés egyben. Az egyik probléma tehát ezzel a módszerrel az, hogy 

milyen kört, milyen mélységben elemez, miért azokat, s miért úgy? A másik, hogy az 

elemeit bizonyos szinten értékelni kell, melyik adottság, melyik kockázati, vagy a 

fejlődést hátráltató, gátló tényező? Ez utóbbi esetben lehet hasznos az e dolgozatban 

vázolt rendszer az örökség pozitív és negatív elemeiről. A kistérségi koncepcióban 

kiemelt örökségelemek ebben a rendszerben a 15. táblázat szerint helyezhetők el. 
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15. táblázat 

A kulturális örökség pozitív és negatív elemei a szentesi kistérségben 
Pozitív elemek Negatív elemek 

Természeti, táji értékek Konfliktusokkal terhelt helyi társadalom 
Kiváló mezőgazdálkodási alkalmasság Közösségi problémák, társadalmi feszültségek 
Védett természeti értékek (nemzeti park, stb.) Gyenge társadalmi párbeszéd és 
Termálvíz, geotermikus potenciál együttműködés, szakadozott társadalom 

Gazdálkodási hagyományok Térségi identitás hiánya 
Mezőgazdálkodási, kertészeti kultúra Gyenge helyi identitás, kistérségi identitás 
Szentes ipari fejlődése hiánya 

_ Kézműves hagyományok 
Népi kultúra emlékei 

Tanyavilág, falvak paraszti kultúrája 
Népi lakóházak, építészeti emlékek 
Múzeumban őrzött népi emlékanyag 

Kastélyok, műemlékek 
4 kastély, egykori arisztokrata birtokok 
egyéb műemlékek, védett helyi emlékek 

Vallási gyökerek 
Főként katolikus és református hit 
Szentes korábbi zsidó közössége 

Forrás: saját szerkesztés 

Ennél a vizsgálatnál nagyon fontosak a források, azaz, hogy a nem 

számszerűsíthető szakirodalmi információn túl vannak-e olyan számszerűsíthető, 

mérhető dolgok, amelyek ezt az örökséget támasztják alá? Ennek elvégzését 

megkönnyíti, hogy ezek az elemek részben egybeesnek egy térség adottságaival, 

azaz egy térségfejlesztési stratégiánál mindenféleképpen fel kell tárni őket. Egyrészt 

ezek statisztikai jellegű információk, amit példaként a 20-22. ábrák szemléltetnek. A 

szentesi kistérség esetében ehhez némi támpontot nyújthat az Országos 

Területrendezési Terv tervezetében a kulturális örökség szempontjából érzékeny 

területi besorolás, ami a kistérség településein a kulturális örökség értékeinek 

együttes előfordulását jelentősnek ítélte meg, tehát a műemlékek, települési értékek, 

néprajz, tájkultúra esetében a kistérség országos jelentőségű értékekkel 

rendelkezik.62 Mindezeken túl azonban így nem lehet megragadni az örökség nem 

objektív, nem tárgyiasult elemeit (például szokások, tradíciók), ezeknél kérdőíves 

felmérésekre, néprajzi - szociológiai felmérésekre, korábbi adatgyűjtésekre 

támaszkodhatunk. 

62 Hasznos módszer lehet a jövőben az ún. „kulturális örökség értékleltárak" készítése, települési -
térségi alapon nagyon sok. mindenre lenne használható. Általánosan azonban probléma és feladat egy 
használható értékelési - mérési, összehasonlítási (gyűjtési) módszertan és eszközrendszer kialakítása. 
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20. ábra 
Műemlékek, épített emlékek a szentesi kistérségben 

Forrás: saját szerkesztés. 

21. ábra 
Népi kultúra a szentesi kistérségben 

Forrás: saját szerkesztés a Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ adatbázisa (2001) 
alapján,64 

63 Felhasznált adatbázisok: I. Országos műemléki kataszter, VÁTI Kht. Területi Információs Rendszer 
(2003) - Műemlékek (db): Szentes / népi emlék: 1-3, lakóépület: 1-17, kisemlék: 1-2, középület: 1-4, 
egyházi emlék: 3-7; ipari-mezőgazdasági: 2-5, Szegvár / kisemlék: 1-2, egyházi: 1-2, ipari-
mezőgazdasági: 2-5. II. Helyi épített örökség adatbázisa, VÁTI Kht. Területi Információs Rendszer 
(2003) - helyi épített emlékek (db): Szentes / 44. III. Tóth F. (2000): Csongrád megye építészeti 
emlékei, Szeged, Csongrád Megyei Önkormányzat. Továbbá számos helyi jelentőségű, védelem alatt 
nem álló épített érték van (pl. tanyák, népi lakóházak, malmok). 

64 Az adatok a településeken működő alkotócsoportok tevékenységét jelzik (2001). A népi kultúránál 
fontos jellemző lehet mindegyik településen a földműves társadalom, ennek gazdálkodási - néprajzi 
hagyományai, valamint a népi építészeti örökség (parasztházak, tanyák). 
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22 ábra 
Természetvédelmi értékek a szentesi kistérségben 

Forrás: saját szerkesztés. 65 

Másrészt az örökség szempontjából érdekes az is, hogy az adott közösség vagy 

képviselői mit gondolnak arról az örökségről; adottságnak, erőforrásnak veszik-e, 

vagy nem is számolnak vele? Ez utóbbira a Csongrád Megyei Befektetői Adattár 

(2000) kínál példát.66 Ennek összeállítása nem tudományos igénnyel és szempont-

rendszerrel történt, de talán éppen ezért érdekes; kiválóan megmutatja, hogy 

Csongrád megye önkormányzatai hogyan viszonyulnak adottságaikhoz, kulturális 

örökségükhöz, mit tartanak fontosnak, vonzerőnek saját településükön.67 Adatlapjai 

tartalmazták a település alapadatait, természeti adottságait, közlekedési kapcsolatait, 

népességi, közműellátottsági, intézmény-ellátottsági, munkaerőpiaci, gazdasági, 

gazdasági szabályozási adatait, a civil szervezetekre, a helyi médiára, a kulturális 

környezetre és a turisztikai adottságokra vonatkozó adatokat. Bár a kulturális örökség 

65 Adatforrások: Szentesi kistérség agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programja (1999); VATI Kht. 
Területi Információs Rendszer adatbázisa (2003). A kistérségben nemzeti park (Körös-Maros 
Nemzeti Park) terület (Szentes, Nagytőke, Fábiánsebestyén), valamint tájvédelmi körzet (Szentes, 
Szegvár) található, és számos helyi védettségű terület. 

66 Az adattár a gazdasági adottságokra koncentrálva készült, a Progress Vállalkozásfejlesztő 
Alapítvány Csongrád megye befektetési „térképének" összeállítása részeként. 

67 A befektetői adattár anyaggyűjtési és szerkesztési módszere adatlapokra épült, amelyeket a megye 
önkormányzatai és vállalkozásai töltöttek ki. Közülük a legfontosabb a települések adottságait 
bemutató adatlap, amely az adattárba kerülő településszintű adatok áttekinthető és egységes 
tematikájú megjelenítését célozta (Függelék). 
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fogalma az adatlapon külön nem jelent meg, az adatlap turisztikai környezetre vonat-

kozó kérdéscsoportja lényegében felölelte ezt a fogalmi területet a következő 

tartalommal: természeti környezet látnivalói; műemlékek, épített környezet látni-

valói; művelődéstörténeti nevezetességek, hagyományok.68 Csongrád megye 60 

települési önkormányzata közül 52 töltötte ki a települési adatlapot, igen heterogén 

módon és változó minőségben. Az adatlap természetesen nem nyújtott lehetőséget 

arra, hogy a települést a maga teljességében ismerjük meg, mégis a települések 

többségére igaz, hogy adottságaiknak csak egy szeletét tárták fel. Ezért a legtöbb 

településnél kiegészíthető az adatlap felsorolása, mind a természeti környezet, mind 

az épített környezet, mind a művelődéstörténeti hagyományok vonatkozásában. 

Viszonylag teljes volt a kulturális rendezvények ismertetése, amelyet több önkor-

mányzat két helyen is megemlített, a művelődéstörténeti eseményeket, 

hagyományokat is ezzel értelmezve. Összességében azonban ez a terület mutatta az 

adatlapokon a legnagyobb hiányosságot. Ez az értelmezési problémákon túl azt is 

jelezheti, hogy a települési önkormányzatok csak elnagyoltan, részben ismerik saját 

településük hagyományait, keletkezési körülményeiket, a hozzá fűződő eseményeket; 

ez a legtöbb település esetében alig van feldolgozva, és a köztudatban csak kis 

mértékben van jelen; illetve azt ilyen szempontból nem nagyon tartják fontosnak. 

Néhány esetben ezért elvégeztem annak vizsgálatát, hogy ez a felsorolás mennyire 

pontosan tartalmazza a település értékeit. Általában az adatlap kitöltése megfelelő 

volt, a legtöbb esetben azonban lehetséges a kiegészítés. Ez megmutatja, hogy a 

08 Természeti környezet látnivalói: a településen lévő védett területek megjelölése, valamint olyan 
látványos természeti értékek felsorolása volt a cél, amelyek mind az ott lakóknak, mind a turisták-
nak érdekes látnivalót és kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak (pl. semlyékes terület, kiserdő, szikes 
tó, folyópart, holtág, ártér, rétek, szikes puszták, élővilág). Műemlékek, épített környezet látnivalói: 
a településen lévő műemlékek, műemlék jellegű épületek megjelölése, valamint a legnevezetesebb 
épületek, épületegyüttesek felsorolása volt a cél, amelyek településtörténeti, vagy építészet és 
művészettörténeti szempontból fontosak az adott településen, illetve a helyi jelleget, karaktert jele-
nítik meg (pl. városi épületegyüttes, neves épületek, az egykori (polgári, iparos, paraszti) életmód 
épületei, tanyák, templomok, szakrális népi építészeti emlékek [pl. kőkeresztek, viharharangok]). 
Művelődéstörténeti nevezetességek: olyan néprajzi hagyományok (kézművesség, gazdálkodási 
tradíciók, népszokások, népköltészet, népi vallásosság, ünnepek, viselet), valamint művelődés-
történeti események, hagyományok (történelmi események, régészeti leletek, ismert történelmi 
személyek, emberek mondák, legendák, mesék), amelyek felhasználhatók az idegenforgalomban. A 
legszűkebb értelemben vett kulturális örökséget lényegében ez a pont foglalja magába, tehát 
elsődlegesen ez alapján ítélhető meg, hogy az önkormányzatok, illetve vezetőik mennyire ismerik, 
mennyire őrzik, mennyire tartják fontosnak településük múltját, hagyományait. Ugyanakkor a 
befektetői, gazdasági cél miatt szándékosan nem így szólt a kérdés. Az így kapott válaszok ezért azt 
mutatják meg, hogy az önkormányzatok hogyan jelenítik meg településüket a külső partnerek előtt, 
és mely adottságaikat tartják a gazdasági fejlesztés szempontjából erőforrásnak. 
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településről a külső partnerek számára kialakított kép lehet gazdagabb, színesebb; 

mert minden településen megvannak azok az értékek, amelyekre a helyi identitás 

épülhet, amelyekhez a helyi közösség kötődhet, és amelyek mint gazdasági 

erőforrások - elsősorban az idegenforgalomban - kihasználhatók. Ezt az előzőekhez 

kapcsolódva a szentesi kistérség példáján mutatom be (16. táblázat). 

16. táblázat 
A szentesi kistérség települési kulturális öröksége az önkormányzatok szerint 

Szentesi kistérség 
Arpádhalorn Kulturális rendezvények: falunap 

Természeti környezet: Árpád halom (kunhalom); kék túra útvonal 
Műemlékek, épített környezet: favázas kápolna; Brechtold-kastély (ma iskola) 

Derekegyház Kulturális rendezvények: falunap 
Természeti környezet: erdők, halastavak, legelők élővilága 
Műemlékek, épített környezet: Károlyi-kastély, malom 

Eperjes Kulturális rendezvények: falunap; eseti előadások 
Művelődéstörténeti események, hagyományok: a falu határrészeinek neve 
Kiskirályság és Nagykirályság 

Fábiánsebes- Kulturális rendezvények: Fábiánsebestyéni Falu Fesztivál; almabál; Lovas Napok 
tyén Műemlékek, épített környezet: Cserna-féle szélmalom; Puszta-templom, egykor 

mintafalunak építették 
Nagymágocs Kulturális rendezvények: falunap 

Tennészeti környezet: Károlyi-kastély parkja 
Műemlékek, épített környezet: Károlyi-kastély; katolikus templom; magtár, egykori 
intézői ház 
Művelődéstörténeti események, hagyományok: egykor a Károlyiak egyik 
magyarországi birtokközpontja, Petőfi-kultusz (Szendrey Ignác és Júlia) 

Nagytőke Kulturális rendezvények: falunap; szüreti bál 
Természeti környezet: Körös folyó és ártere 

Szegvár Kulturális rendezvények: jótékonysági bál; közalkalmazotti bál; falunap 
Természeti környezet: Kórógy-főcsatoma; Kurca-part; Kórógy tó; Lándor tó; Tisza 
folyó és ártere 
Műemlékek, épített környezet: Károlyi-kastély, kora középkori vármaradványok, 
szélmalom, falumúzeum, Nepomuki Szent János szobra 
Művelődéstörténeti események, hagyományok: a falu egy időben Csongrád 
vármegye székhelye volt; egyike a megye legkorábbi településeinek 

Szentes Kulturális rendezvények: Testvérvárosok Kulturális Találkozója, Kiséri Napok, 
Térségi Népdalkórusok Találkozója 
Természeti környezet: Cserebökényi Tájvédelmi Körzet; 231 madárfaj 
Műemlékek, épített környezet: városháza; volt megyeháza; Városi Könyvtár épülete 
(volt zsinagóga), református nagytemplom, templomok 
Néprajzi hagyományok: kézműves mesterségek; tanyavilág 

Forrás: Csongrád Megyei Befektetői Adattár nyomán saját szerkesztés. (Dőlt betű - saját kiegészítés) 

Nem a szentesi kistérséghez kapcsolódik, de tartalma miatt érdekes egy francia-

magyar kutatócsoport felmérése, amely a közvetlenül a kulturális örökségre kérdezett 

rá (17. táblázat). Mélyinterjúkkal azt vizsgálták, hogy az emberek mit tekintenek 

örökségnek Champagne-ban és Tokaj-Hegyalján. Cros Kárpáti az eredményeket 

elemezve rámutat, hogy az örökség értelmezésében a két borvidék közötti jelentős 
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társadalmi és gazdasági különbség ellenére is nagy a hasonlóság. A megkérdezettek 

szerint az örökség a ránk hagyott kulturális és anyagi értékeket jelenti, amelyeket 

meg kell őrizni, és tovább kell adni a jövő generációnak. A két térségben egyaránt 

különbséget tettek az egyéni és a regionális örökség között (Cros Kárpáti 1998a). 

17. táblázat: 

Mit tekintenek örökségnek Champagne-ban és Tokaj-Hegyalján? 
Champagne Tokaj-Hegyalja 

Az anyagi javakat, a családi hagyatékot 
Vagyon, tulajdon (7) Vagyon, tulajdon (2) 
Földbirtok, szőlő, tőke (8) A szülőktől örökölt javak (5) 
Ház (4) Szőlő (3) 
Régi bútorok, tárgyak (1) Pince (2) 
Gazdaság (1) Ház (2) 
Munkaeszköz (1) 
A történelmi, kulturális hagyományokat 
A vidék történelme (5) A vidék történelme (4) 
Kötődés a múlthoz, az előző generációkhoz (2) Kötődés a múlthoz, az előző generációkhoz (3) 
Történelmi személyek (4) Történelmi személyek (4) 

A kultúra általában (4) 
Több kultúra találkozása (1) 
Sárospatak kulturális szerepe (4) 
A biblia magyarra fordítása (1) 
Helyi kulturális hagyományok, szokások (5) 
Múltat idéző tárgyak (3) 

Az építészetet, műemlékeket 
Építészet általában (2) Reimsi katedrális, templomok (3) Építészet általában (2) 

Műemlékek (2) Műemlékek (2) 
Régi épületek (2) Boltíves kapuk (1) 
Romok (1) Pincék (1) 
Kastélyok (1) 
Az ismereteket, morális értékeket 
Morális értékek (1) Morális értékek (4) 
Ismeretek általában (1) Az elődöktől kapott szellemi örökség (3) 
Szőlészeti és borászati ismeretek (7) Szőlészeti és borászati ismeretek (7) 
Kötődés a vidékhez, a régióhoz (2) A szőlő szeretete (1) 
A természetet, a tájat 
Természet (1) Természet (3) 
Táj (1) Az érintetlen természet (2) Táj (1) 

Környezet (1) 
A szép táj (2) 

A szőlészeti és borászati örökséget 
Szőlők (8) Szőlők (7) 
Pezsgő (4) Bor (6) - Aszú (2) 
Szőlőművelési hagyományok (3) Szőlőművelési hagyományok (4) 
Pezsgőkészítés hagyománya (4) Aszúborkészítés hagyománya (3) 
Szőlőbirtok (2) Pince (2) - Rákóczi-pince (1) 
Pince (1) Hagyományos szőlőfajták (1) 
Dom Pérignon szerzetes: a pezsgő feltalálója (3) Muzeális borok (1) 
Hagyományos szőlőtermelő falu (1) Teraszok (1) 
Hagyományos módszerek, eszközök, kellékek (8) Hagyományos módszerek, eszközök, kellékek (7) 
Forrás: Cros Kárpáti Zs. 1998a p. 22. (mélyinterjúk alapján, zárójeles szám: adott kategóriát 
választók száma) 
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4.2.2. A kulturális örökség minőségének és állapotának vizsgálata 

Területfejlesztési szempontból azonban nem önmagában a kulturális örökség az 

érdekes, hanem az, hogy annak milyen hatása van a jelenre és a jövőre kihatóan; 

milyen, a fejlődést meghatározó feltételeket alakít ki? Ennek elemzésére 

alkalmaztam a szentesi kistérségi területfejlesztési koncepcióban a „kulturális 

örökség hatásvizsgálatát". Ez lényegében a kulturális örökség vizsgálatából levont 

következtetések összefoglalása ebből a szempontból. A vizsgálati módszer egy 

táblázatos összegzés volt, az előző vizsgálatban meghatározott kiemelt örökségi 

elemeket alapul véve, arra ráépítve, azt kiegészítve (18. táblázat). Fontossága az 

előző módszerhez hasonlóan ugyancsak abban van, hogy a jelenlegi állapotra 

koncentráló helyzetértékelés szemszögét és időtávját kitágítja. 

18.táblázat 

A kulturális örökség hatásvizsgálata a szentesi kistérségben 

Kulturális örökség kiemelt => Hatások a jelenben 
tényezői 

Települési múlt Szentes város térségi fejlődést generáló szerepe 
Hátrányos helyzetű falvak 
Nagy külterület máig fennálló tanyavilággal 

A természeti táj öröksége Rendkívül jó természeti feltételek a magas színvonalú mező-
gazdálkodáshoz 

Gazdálkodási hagyományok Fejlett kertészet (zöldség- és virágtermesztés) 
Nagyüzemi gazdálkodás megmaradása 
Emberek mezőgazdasági szaktudása 
Tanyai gazdálkodás, tanyavilág 
Mezőgazdaság kiemelkedő szerepe a gazdaságban és a megélhetésben 
Ipari múltra épülő korszerű ipar Szentesen 
Népi építészeti örökség a városban és a falvakban 
Feléleszthető kézműves mesterségek 
Az alföldi népéletben gyökerező átalakuló paraszti, földműves 
társadalom 
Idegenforgalomban nem hasznosuló építészeti kincs 
Elvesztett kultúrateremtő és -megőrző szerep 
Vallási hagyományok 
Érdekek mentén felszabdalt helyi társadalom 
Gyenge partnerség 
Személyes sérelmek és konfliktusok az emberek egyéni sorsában 
Szentes város meghatározó hatása az identitásban is 
Hiányzó kistérségi identitás 

Összegezve Egységes magyar népi gyökerekkel rendelkező, de máig ható konflik-
tusokkal terhelt helyi társadalom, szorgalmas, mégis nemegyszer 
csalódott emberek, akiknek élete és megélhetése alapvetően a 
mezőgazdaság és Szentes város jövőbeli fejlődési irányaitól függ. 

Forrás: Szentesi kistérség területfejlesztési koncepciója, 2001. p. 7. 

Népi kultúra 

Kastélyok 

Vallási gyökerek 
Konfliktusokkal terhelt 
társadalom 

Identitás 
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Más szemléletű elemzést kíván a kulturális örökség e dolgozatban vázolt minősé-

gének és állapotának a vizsgálata. A minőség tekintetében, ha párba állítom a pozitív 

és negatív örökségelemeket, akkor elvben - a 14. táblázatot alapul véve - a pozitív 

tartalmú elemek vannak többségben, tehát a kulturális örökség minősége ilyen 

értelemben a szentesi kistérségben kedvező. Ez területfejlesztési szempontból annyit 

jelent, hogy a térség jelentős fejlődési alapokkal rendelkezik. A negatív elemeket 

tekintve mindez úgy módosul, hogy jelentős fejlődési alapokkal rendelkezik, de 

annak kifutását a múltból magával hozott negatív tényezők nehezítik, hátráltatják. 

Másképpen fogalmazva a kistérség jelenlegi hátrányai fő-ként a negatív tartalmú 

örökségelemekből fakadnak, azaz döntően a társadalmi - közösségi feszültségekből 

és problémákból. Ugyanakkor arra is tekintettel kell lenni, hogy a pozitív tartalmú 

elemek esetében is lehetnek olyan tényezők, amelyek negatívumokat hordoznak 

(például az agrárgazdaságban), a pozitív - negatív tartalom megkülönböztetése pedig 

erősen szubjektív, s mindig viszonyítási szintet kíván. Ezért egy ilyen vizsgálat vagy 

eléggé általános, vagy nagyon konkrét esetben lehet igazán hatékony. 

Ugyanilyen nehezen elhatárolható a kulturális örökség állapotának vizsgálata. Ezt 

részben lefedi az előzőekben ismertetett hatásvizsgálat (18. táblázat), amely 

megmutatja, hogy az örökség egyes tényezői mennyire szerteágazó hatást fejtenek ki 

a jelenben, illetve, hogy ezeken keresztül meghatározzák a térség erősségeit, 

gyengeségeit, akár lehetőségeit. Ilyen értelemben minden örökségi elem hat 

valamilyen szinten. Működőnek, élőnek mégis elsősorban azokat a tényezőket lehet 

tekinteni, amelyek nem csupán bizonyos eredményükkel vannak jelen a jelenben, 

hanem folytonos hatásukkal, hatóképességükkel. A pozitív tényezők közül ilyen 

lehet például az emberek mezőgazdasági szaktudása, a tanyai gazdálkodás és a 

tanyavilág, a kézművesség. A kistérség tehát rendelkezik értékekkel és 

erőforrásokkal. Nem élő, nem működő tényezőre is található példa: ilyen a kastélyok 

elvesztett kultúrateremtő és -megőrző szerepe, vagy a népi kultúra számos területe. 

Érdekes emellett a negatív tartalmú elemek értékelése. A helyi társadalom 

konfliktusainak hatása folyamatos, meghatározó a térségi és közösségi 

önszerveződésben, az együttműködésben és érdekérvényesítésben, a helyi 

demokráciában, számos olyan terülten, ami a terület-fejlesztés számára releváns. 

Tehát ez is élőnek, működőnek és hatóképesnek tekinthető. Ha ezt szembeállítom a 
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pozitív tartalmú elemekkel, akkor arányukban azok jelentik a többséget, a hatásuk, 

következményeik súlyában azonban már nem biztos. Hiszen területfejlesztési 

szempontból a közösségi problémák az alapokat érintik: a pályázói és az 

együttműködési (projektben, érdekérvényesítésben) készséget. A kulturális örökség 

állapotának megítélése tehát nagyon nehéz, mert alig lehet objektív kijelentéseket 

tenni. A szentesi kistérség esetében azt lehet mondani, hogy kulturális öröksége 

számos értékkel rendelkezik, ezek többsége élőnek, működőnek, hatóképesnek 

tekinthető, a területfejlesztés szempontjából releváns. A térségben ebből a 

szempontból adott a sikeres fejlődés lehetősége. Ehhez azonban - egyéb objektív 

feltételek megteremtése mellett - fontos a negatív tartalmú tényezők feloldása, ami 

egyben a fejlesztés egyik legfontosabb irányát (a humán erőforrás fejlesztését) is 

kijelöli. Ha ezt az értékelést összevetem a statisztikai mutatók alapján készített 

kistérségi besorolással, akkor az eredmény ugyanaz: a szentesi kistérség komplex 

társadalmi - gazdasági fejlettségét tekintve felzárkózó térségnek számít.69 

4.2.3. A kulturális örökség szempontjának alkalmazása a stratégaalkotásbaa 

Az adottság jellegű elemzés mellett hasznos lehet az azon túlmutató, az örökséget 

és tényezőit stratégiai jelleggel értékelő elemzés, amely közvetlenül a fejlesztési 

célok és programok meghatározását készítheti elő. Mint ilyen a térségi jövőkép meg-

fogalmazásába illeszkedhet. Arra adhat választ, hogy az örökségre, azaz a történelmi 

jellegű adottságokra és folyamatokra visszavezethetően milyen fejlődési pályák, 

fejlesztési területek rajzolódnak ki? Az alábbiakban két módszert mutatok be erre. 

A „múltbeli sikeresség vizsgálatát" a szentesi kistérségi területfejlesztési koncep-

cióban alkalmaztam. Tartalmában azt vizsgálta, hogy amikor sikeres volt a térség 

(minden térség esetében van olyan korszak., amikor sikeresjebb] volt), miért volt 

sikeres, s fennállnak-e, illetve hogyan módosultak az azt eredményező tényezők? Az 

elemzés a sikeres fejlődés jelenlegi gátjainak, feltételeinek és lehetőségeinek meg-

határozásakor tehát a múltbeli sikeres fejlődés tényezőit is számba vette. Alapul szol-

gált a kistérségi fejlődés jelenlegi sikertényezőinek és konfliktusforrásainak 

vizsgálatához, és a jövő forgatókönyveinek felvázolásához. Módszere a szöveges 

69 A 24/2001 (IV.20.) OGY. határozat alapján. Kategóriák: dinamikus, fejlődő, felzárkózó, stagnáló, 
leszakadó. 
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elemzés és annak táblázatos összefoglalása volt. Jelentősége az előző módszerekhez 

hasonlóan szintén az értékelés szemléleti dimenziójának kitágításában van. A 

helyzetértékelés és a jövőkép metszéspontjában alapvető információkat adhat a 

jelenlegi és jövőbeli tendenciák, fejlődési pályák megértéséhez. A szentesi kistérség 

esetében ennek kiindulópontja az volt, hogy a térség a fejlett európai térségekhez 

képest versenyhátrányba elsősorban az utóbbi két évszázad során került; korábban, és 

részben még ebben az időszakban sem volt lényeges gazdasági és társadalmi 

elmaradása országos és nemzetközi viszonylatban. Az elemzést a 2. példa mutatja be: 

2. példa 
A múltbeli sikeresség vizsgálata a szentesi kistérségi területfejlesztési koncepcióban 

KISTÉRSÉGI JÖVŐKÉP - SIKERES FEJLŐDÉS A MÚLTBAN 

A kistérség a fejlett európai térségekhez képest versenyhátrányba elsősorban az utóbbi két 
évszázad során került. Korábban és részben még ebben az időszakban is nem volt lényeges 
gazdasági és társadalmi elmaradása országos és nemzetközi viszonylatban sem. Ez elsősorban 
a mezőgazdaság korábbi meghatározó gazdasági és foglalkoztatási szerepéből adódott. A kis-
térség mezőgazdasági adottságai kiválóak, a folyószabályozást követően pedig a művelésbe 
vonható földterület is jelentősen megnőtt, majd kialakult a korszerű nagyüzemi gazdálkodás és 
a ma is versenyképes termelési szerkezet. 

A modern gazdaság és társadalom kialakulásával azonban a fejlett országokban a fejlődési 
potenciál a mezőgazdaságról egyre inkább az iparra, mára pedig a legkorszerűbb technológiájú 
iparra és a szolgáltató szektorra tevődött át. A mezőgazdasági termelés versenyképessége is át-
rendeződött, mert nemzetközi viszonylatban csak az intenzív, gépesített és korszerű techno-
lógiával működő nagyüzemi gazdaságok versenyképesek. Az a mezőgazdasági szerkezet tehát, 
amely a térségben jelenleg van, csak részben felel meg ennek a követelménynek és verseny-
képessége is csak erre korlátozódik: a korszerű nagyüzemekre, a termelési - értékesítési integ-
rációkra és a versenyképes termékekre. A modern gazdasági fejlődés következtében bekövet-
kező mezőgazdasági szerepvesztés, amely érvényesül a foglalkoztatásban, a jövedelemben, a 
földhasználatban, a kistérséget így fokozott mértékben érinti és versenyhátrányát erősíti. 

Az így keletkező gazdasági és társadalmi konfliktus helyzetben fokozott szerep hárul így 
azokra az ágazatokra és tevékenységekre, amelyek a modern gazdasági fejlődést hordozzák és 
elősegítik. A kistérségben jelenleg ez csak részben van meg: ilyen a korszerű szentesi ipar. A 
rendkívül dinamikusan bővülő idegenforgalmi szektor a térségben még kezdeti lépéseknél tart, 
hasonlóan a szolgáltatások és a kereskedelem is korlátozott szerepű és hatású. 

Az így előálló versenyhátrányt erősíti az elmúlt évtizedek során bekövetkező infrastruk-
turális elmaradás, a versenyképesség szempontjából elsősorban az autópálya kapcsolat hiánya. 
E tényezők és hatások összességében eredményezték a kistérség mai versenyhátrányát. 

A SZENTESI KISTÉRSÉG VERSENYHELYZETÉNEK MEGVÁLTOZÁSA 

Sikeres fejlődés a múltban Jelenlegi tényezők 

A kor színvonalának megfelelő mezőgazdál-
kodás 

Mezőgazdaság általános foglalkoztatási szerepe 
Meghatározó helyi gazdaság és társadalom 
Helyben való munka és élettér 
Kor színvonalának megfelelő infrastruktúra 

Differenciált mezőgazdaság korszerű nagy-
üzemekkel, innovatív gazdaságokkal, 
kiszolgáltatott kistermelőkkel 
Csökkenő foglalkoztatási szerep 
Megjelenő globális gazdasági és társadalmi tér 
Részleges foglalkoztatás, munkanélküliség 
Infrastrukturális elmaradás 

Forrás: Szentesi kistérség területfejlesztési koncepciója 2001. p. 27. 
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A „stratégiai helyzetelemzést" a homokháti kistérség vidékfejlesztési stratégiai 

programja (1999) alapján mutatom be (23. ábra).70 A térség fejlődését meghatározó 

folyamatok és tényezők összefüggésükben történő megjelenítését és vizsgálatát 

célozta. Olyan stratégiai alapvetésként alkalmaztam, mely komplexebbé teheti a 

helyzetelemzést, és alkalmas arra, hogy történelmi távlatokban vizsgálja azokat a 

folyamatokat, melyek a térség jelenlegi helyzetét előidézték, meghatározták, ezáltal 

hatnak a jelenlegi és a jövőbeli folyamatokra. Módszertanilag a stratégiában a 

helyzetelemzés után, a fejlesztési stratégia felvázolása előtt következhet, közvetlen 

kapcsolatot teremtve a két munkarész között. Négy, egymásra épülő szintből épül fel: 

- Adottságok: azok a legfontosabb, meghatározó és megváltoztathatatlan 

alapadottságok, amelyek történelmi távlatban meghatározzák a térség fejlődé-

sét. A jövőt determináló alapadottságokat foglalja össze. Ilyenek például a 

terület természeti adottságai, amelyek eleve meghatározzák az életmódot, a 

letelepedést, a közlekedési és településrendszer kialakulását, valamint a 

történelmi múlt, amely a korábbi, hosszú távú hatásokat eredményező 

történelmi folyamatokat, tényezőket foglalja magában. 

- Állapot: azok a jellegzetességek, amelyek az alapadottságok következtében 

kialakult jelenlegi helyzet legmeghatározóbb elemei. Itt már térségenként igen 

nagy eltérések lehetnek. 

- Irányok: a térség adottságait és jelenlegi helyzetét figyelembe véve azok a 

jelenleg érvényesülő fejlődési tendenciák, irányok, amelyek a térség 

fejlődésére hatnak, azt irányítják, meghatározzák, pozitív és negatív irányban. 

" Feltételek: lényegében a megújulás feltételei, az alapadottságok, a jelenlegi 

helyzet és a jelenlegi fejlődési irányok alapján kirajzolódó tényezők, 

fejlesztési célterületek. Azok az elemek, amelyek részben vagy egészben a 

stratégiában megjelenhetnek mint fejlesztési prioritások, célok, programok. 

70 A mórahalmi kistérséget jelenti Csongrád, illetve Bács-Kiskun megyében (a 224/2003. (XII. 18.) 
Korm. rendelet előtti állapotban): Ásotthalom, Balotaszáliás, Bordány, Domaszék, Forráskút, 
Kelebia, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Rúzsa, Szatymaz, Üllés, Zákányszék, 
Zsombó). A makói kistérség agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programjában (2000) is alkalmaztam. 
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Összeállítása során szöveges értékelésre is támaszkodtam, amely egyben a 

helyzetelemzés stratégiai összefoglalása volt. E módszer nehézsége, hogy a komp-

lexitást hogyan tudja kezelni; az értékelés ezért könnyen szubjektív lehet, mindig van 

benne bizonytalanság, bizonyos fokú hiány, s a kisebb jelentőségű - de a maga 

helyén nagyon lényeges - tényezőket, összefüggéseket nem igazán tudja láttatni. 

Igaz, hogy azokra külön ilyen elemzés készíthető, tehát ez az elemzés továbbvihető 

szakterületi vagy más szűkítési alapon (a probléma jellegétől függően). Mégis 

hasznos, mert a térség fejlődését meghatározó összefüggéseket, tényezőket egyszerű 

és áttekinthető formában jelzi. A helyzetértékelést jól összefoglalja, a stratégiát jól 
71 

előkészíti, s hozzájárul a területi stratégiák elemzési horizontjának szélesítéséhez. 

Ezek a módszerek tehát ahhoz segítenek hozzá, hogy a térségi fejlesztési 

stratégia megalapozottabb legyen, s prioritásaiban, cél- és programrendszerében ne 

csak statisztikai jellegű, rövid időtávú, hanem általánosabb, folyamat jellegű 

tényezőket is figyelembe vegyen. A kulturális örökség szempontjának figyelembe-

vétele azt segíti elő, hogy a stratégiák jobban kapcsolódjanak a térség egyediségéhez, 

elemzési homlokterük tér- és időtávlata szélesedjen, a stratégia és a fejlesztési 

politika a térség egyedi fejlődési folyamatára építkezzen. Ezért a stratégiaalkotásban 

alapvetően más módszert nem kíván, a jelenlegi gyakorlathoz igazítható tartalmi 

vagy szemléleti elemként.72 Ezt a szentesi kistérség példáján szemléltetem. 

A szentesi kistérség területfejlesztési koncepciójának, célrendszere a korábban 

ismertetett elemzéseket figyelembe lett meghatározva (24. ábra). Itt a fejlesztési 

célokon belülífejlesztési feladatok között jelennek meg a kulturális örökség egyes, a 

térségfejlesztési politika számára megragadható elemei. Ezek: épített környezet, 

építészeti értékek megújítása, a szemléletformálásra, civil aktivitásra, identitásra, 

hagyományápolásra, közösségfejlesztésre, kultúrára vonatkozó feladatok, valamint a 

táj- és településkép szépítése. Ezek alapján mindezek a területek a fejlesztési 

programokban is megjelennek, ebben a tartalomban főként a településfejlesztési, a 

humán fejlesztési és a közösségfejlesztési programban. 
71 A homokháti kistérségi vidékfejlesztési programban a hagyományos helyzetelemzéssel és 

stratégiaalkotással is lényegében ugyanezek az irányok és területek rajzolódtak ki. A végeredményt 
tehát jól lehetett illeszteni a stratégiához. Alkalmazása az elemzési munkát könnyíti meg. A 
következő követelményeket támasztja: helyismeret; a térség társadalmi és gazdálkodási múltjának, 
kulturális örökségének ismerete; nagy időtávban, múlt, jelen és jövő viszonylatában való 
helyzetfelismerés. Szerkezeti és tartalmi továbbfejlesztéssel a stratégiai tervezés új módszere lehet. 

72 18/1998 (VI.25.) KTM rendelet szabályozása. 
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24. ábra 

A szentesi kistérségi területfejlesztési koncepció célrendszere 

Forrás: Szentesi kistérség területfejlesztési koncepciója 2001. p. 49. 
(dőlt betűvel a kulturális örökséghez közvetlenül kapcsolódó elemek) 
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Ehhez kapcsolódik a kistérségi agrár- és vidékfejlesztési stratégiai program 

célrendszere, amely közvetlenül és nevesítve tartalmazza a kulturális örökséget: ez 

önálló prioritás és alprogram benne (25. ábra).73 Ez a kulturális örökség a stratégia 

célrendszerében történő vizsgálatának az egyik oldala. Azt mutatja, hogy a kulturális 

örökség kezelése célként, programként, fejlesztési politikaként megjeleníthető, de 

komplex tartalma miatt mégis nagyon nehezen, ezért fogalmát és tartalmát mindig le 

kell határolni, s rögzíteni, hogy ez alatt pontosan mit értünk (például 

műemlékvédelmet vagy hagyományápolást). Tehát ez a fajta szerepeltetés a 

kulturális örökségnek mindig csak részterületeit fedi le, s más elemei más területek 

alatt jelennek meg, s közülük sem minden kezelhető egy fejlesztési programmal vagy 

projekttel. Az örökség szempontja ezért - a kulturális örökség komplex, integrált 

jellege miatt - nehezen sűríthető egy programba, hiszen a természeti, társadalmi, 

gazdasági szférákkal egyformán elválaszthatatlan kapcsolatban van. Ezért inkább 

egyes elemeire lehet csak önálló fejlesztési politikát építeni (például a 

műemlékvédelemre), de még akkor is van olyan komplex rétege (pl. az identitás, a 

történelmi múlt, a személyes sorsok), amit a terület- és vidékfejlesztési politika 

legfeljebb csak közvetetten tud érzékelni és kezelni. Tehát ezen a vonalon a stratégia 

gondolatmenetét és szemléletét átható szempontként, valamint gyakorlati 

intézkedésként (például műemlék-rekonstrukció, falumegújítás, környezeti 

rehabilitáció, kézművesség felkarolása, hagyományőrzés) építhető be a stratégiába. 

A másik oldal annak egybevetése, hogy a felvázolt stratégia mennyiben és 

hogyan tükrözi a kulturális örökséghez kapcsolódó elemzésekben feltárt örökségi 

elemeket. A szentesi kistérségi területfejlesztési koncepciót tekintve két dolog 

állapítható meg így: valamennyi örökségi tényező fejlesztési célként, illetve egy 

fejlesztési program (tervezett) részeként előkerül a koncepció célrendszerében. 

Ennek egyik eleme a negatív örökségi tényezők megjelenése: a „konfliktusokkal 

terhelt helyi társadalom" problémakörére a „humán erőforrás fejlesztése" célon belül 

a lakossági szemléletformálásra, az együttműködések előmozdítására, a civil 

73 A tartalmi átfedés abból adódik, hogy a vidékfejlesztési program hamarabb készült (1999/2000-
ben), mint a területfejlesztési koncepció (2001-ben), s szinte ugyanolyan általános tartalommal. A 
koncepció elkészítésekor a vidékfejlesztési programot a koncepció egyik alprogramjának vettük, de 
tartalmához nem nyúltunk. A 2004-es felülvizsgálatakor ez változott, de az előírásokhoz igazodva 
tartalmában ez az általános jellege megmaradt. Benne a kulturális örökség továbbra is prioritás és 
alprogram szinten van jelen. 
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aktivitásra, a hagyományápolásra, a közösségfejlesztésre, a civil szervezetek 

támogatására és a kulturális életre vonatkozó feladatok, míg az identitás 

problémakörére ugyanezen célon belül a „helyi identitás erősítése" feladat ad választ. 

A pozitív örökségi elemek ugyancsak visszaköszönnek a fejlesztési területek között. 

A „természeti, táji értékek" a „környezeti értékmegőrzés" célban, a „gazdálkodási 

hagyományok" a „mezőgazdasági szerkezet megújítása és a gazdaság- és 

vállalkozásfejlesztés" célokban, a „népi kultúra emlékei" az „infrastruktúra 

fejlesztése" célon belül az „épített környezet, építészeti értékek megújításában", 

valamint a „humán erőforrás fejlesztése" cél hagyományőrzésre és kulturális életre 

vonatkozó feladataiban, a „kastélyok, műemlékek" az „infrastruktúra fejlesztésében" 

az „épített környezet, építészeti értékek megújítása" feladatban, a „vallási gyökerek" 

a „humán erőforrás fejlesztése" cél kulturális életre vonatkozó feladatában jön elő. A 

koncepció célrendszere természetesen bővebb, figyelembe veszi azokat a területeket 

is, amelyek örökségi vonatkozása csekély - azonban az örökségi elemeket tovább 

bontva el lehet egy olyan mélységű elemzésig jutni, amely megteremti a kapcsolatot 

ezekkel a témakörökkel is. Ezen a tartalmi szálon kereshetők vissza az örökségi 

elemek a fejlesztési programokban is. A kedvező agráradottságok és gazdálkodási 

kultúra miatt önálló program az agrárstruktúra- és vidékfejlesztés, a kézművességre 

önálló program épül, a természeti értékekkel a „környezeti értékmegőrzés" program 

foglalkozik, a népi kultúra emlékei a „turisztikai" és a „településfejlesztési" 

programban, a kastélyok, műemlékek tárgyköre az infrastruktúra-fejlesztési és a 

turisztikai programban, a negatív örökségi tényezők pedig a „humán fejlesztési" és a 

„közösségfejlesztési" programban jönnek elő. (A „vallási gyökerek" ilyen szinten 

már nem követhető tovább.) Ez a rendszer továbbvihető a kistérségi agrárstruktúra • 

és vidékfejlesztési programban is. Mindez azt mutatja, hogy az örökség e 

dolgozatban vázolt szempontú vizsgálata, elemzése egy fejlesztési stratégia 

megfogalmazásakor hasznos kiegészítő elem lehet. Segít a fejlesztési prioritások, 

célok, programok megfogalmazásában, illetve a kulturális örökség prioritások, célok, 

programok mögé integrálásában. Egyben megmutatja az örökség komplex és 

integrált jellegét, s azt, hogy vizsgálható, értelmezhető a területfejlesztésben. 

Ennek további eleme a stratégia céljainak, programjainak a kulturális örökség 

területfejlesztési viszonyrendszerben (lásd 16. ábra) történő elhelyezése. A szentesi 
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kistérségi példát folytatva az örökség pozitív tartalmú elemei, azaz a természeti 

adottságok és értékek, a gazdálkodási hagyományok, a még élő népi kultúra, a 

kastélyok és műemlékek, valamint a vallási alapok által biztosított kulturális alap 

erőforrásnak tekinthetők, tehát értékjellegű adottságok. Mindegyiknek van olyan 

eleme, amelyet megőrizni, védeni szükséges, tehát építhetők rá védelmi, megőrzési 

alapú fejlesztések; ilyen például a kastélyok esete, amelyekre műemlékvédelem épül. 

Ezt fejlesztési feladatként és programelemként is tartalmazza a kistérségi 

területfejlesztési koncepció. Emellett ezek jelentik a fejlesztési potenciált is, tehát 

erőforrás alapú fejlesztések is építhetők rá; például a gazdálkodási hagyományok, a 

kézműves hagyományok, az ipari háttér, az üzemi és nagyüzemi alapok jelentik a 

gazdaságfejlesztés kiindulópontját, ami fejlesztési célként, feladatként és 

programként is szerepel. A negatív tényezők ebben a rendszerben olyan 

értékhiányként és sérülésként jelentkeznek, amelyek válságoldó fejlesztéseket 

kívánnak - a koncepcióban ilyenek a „humán erőforrás fejlesztése" cél alatt szereplő 

feladatok, s az arra épülő „humán fejlesztési" és „közösségfejlesztési" program. Az 

örökségelemek tehát illeszthetők ebbe a rendszerbe, még így programszinten is. 

26. ábra 

A szentesi kistérség néhány örökségeleme a kulturális örökség területfejlesztési 
alkalmazásának mátrixában 

Infrastruktúrái is, 
épített környezeti 

fejlesztés 

Társadalmi-
közösségi 
fejlesztés 

Gazdasági 
fejlesztés 

Táji, környezeti 
fejlesztés 

Erőforrás alapú % 

fejlesztés 
Lakossági ellátó 
oktatási, szociális 
és egészségügyi 
intézményhálózat 
fejlesztése 

Rugalmas 
szakképzés 

Minőségi 
termékelőállítást 
célzó technológiai 
fejlesztés 

Alternatív 
energiaforrások 
feltárása és 
alkalmazása 
(geotermikus 
energia) 

Védelmi, megőrzési 
alapú fejlesztés 

Épített környezet, 
építészeti értékek 
megújítása 

Hagyományápo-
lás, kulturális élet 
fejlesztése 

Kézműipari 
vállalkozások 
támogatása 
(alternatív 
jövedelem-
szerzés) 

Táj- és termé-
szetvédelem 

Kiküszöbölő, 
válságoldó 
fejlesztés 

Infrastruktúra-
ellátás fejlesztése 

Lakossági 
szemlélet-
formálás, 
együttműködési 
készség javítása 

Mezőgazdasági 
termékpályák 
kiépítése 

Térségi 
vízgazdálkodás 
javítása 

Forrás: saját szerkesztés. 
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Ennek az elemezésnek a következő eleme lehet a kulturális örökség 

területfejlesztési alkalmazásának mátrixába való beillesztés, azaz e rendszer 

különböző besorolási kategóriák szerint tovább gondolható, szintén még a 

programszinten maradva, bár egy ilyen elhelyezésnek elsődlegesen a fejlesztési 

programok, illetve projektek szintjén van nagyobb jelentősége. Ebből adódik az, 

hogy nem minden fejlesztési célt lehet egyértelműen besorolni, számos határeset van 

köztük. Itt megint a viszonyítási alapnak van jelentősége, alapvetően annak, hogy mit 

tekintek alapnak, azaz erőforrásnak, illetve hiánynak? Ez az elemzés arra ad módot, 

hogy az egyes örökségelemeket, illetve fejlesztési célokat, programokat az alapján is 

gondoljuk át, hogy melyik szférához köthetők: tisztán infrastrukturális, társadalmi, 

gazdasági, környezeti problémák-e, azon a területen kívánnak-e beavatkozást, illetve 

ha komplexek, akkor komplexitásuk milyen téren jelentkezik? A kistérségi 

koncepció fejlesztési feladatai alapján néhány példán ezt szemléltetem (26. ábra). 

Mindezek a szempontok azonban nem azt jelentik, hogy miattuk a terület-

fejlesztési stratégiákat más módszerekkel vagy szerkezetben kell elkészíteni. Ezt 

szemlélteti a 27. ábra, ahol az általam alkalmazott módszereket, szemléleti és 

tartalmi felvetéseket a területfejlesztési stratégiák jelenleg alkalmazott kidolgozási 

folyamatába illesztem.74 Ez a kulturális örökség területfejlesztési stratégiákba 

építésének modellje lehet. Az előzőekben bemutatott szakértői módszerek közül a 

helyzetelemzésben, azon belül is a belső adottságok - erőforrások feltárásában 

kaphat helyet a kulturális örökség vizsgálata és a kulturális örökség hatásvizsgálata, a 

múltbeli sikeresség vizsgálata, valamint a stratégiai helyzetelemzés pedig a stratégia 

összeállításába építhető be. 

A kulturális örökség szempontja tehát szemléleti, tartalmi és módszertani 

elemként jelenhet meg a területfejlesztési stratégiákban, jelentősége az elemzés 

szemszögének tágítása.75 Ebben illeszkedik azokhoz az új irányokhoz, amelyek a 

területfejlesztési stratégiák kapcsán megfogalmazódnak, s a belső erőforrásokat, az 

adottságokra épülő stratégiát, 3 területi identitás szerepét, a stratégiai tervezést 

hangsúlyozzák (.Faragó 1997, Rechnitzer 1997, 1998, Lados 2001). Ezzel 

kapcsolatban a kulturális örökség három jelentőségére hívom fel a figyelmet. Az 

74 Alapul vettem: Rechnitzer 1998, 18/1998 (VI. 25.) KTM rendelet a területfejlesztési koncepciók, 
programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről. 

75 Az UNESCO megfogalmazásában: „kulturális örökség érzékeny stratégiák" készítése a feladat. 
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egyik a komplexitás, vagyis, hogy az örökség olyan komplex terület, amit a területi 

tervezés nem kerülhet meg, illetve amelynek szerepe lehet a jelenkorban egyre 

erőteljesebben előkerülő komplex, sokdimenziós problémák megoldásában. A másik 

a belső erőforrásokra épülő fejlesztési paradigmába való illeszkedés. Egyrészt az 

örökség értéktényezői belső erőforrások, másrészt az örökség segítségével 

könnyebben feltárhatók, felrajzolhatók egy térség egyedi fejlődési útjai, jövőképe, a 

térségre szabott fejlesztési irányok és feladatok, könnyebben a stratégiába 

integrálhatók az egyedi (táji, kulturális, gazdálkodási) sajátosságok, a helyi jelleg. 

Mivel a kulturális örökség az egyéni szintről is építkezik, illetve az egyéni szintre is 

hat, a belső erőforrásoknál az örökség szempontja miatt is fontosak a közösségi 

tervezési módszerek (például: SWOT elemzés, problémafa, célfa), s hogy a helyi 

közösség mennyire vesz részt a térségi tervezésben. Hosszú távon ugyanis az a 

fejlesztési folyamat lehet eredményes, amely az ott élők életvitelének, 

gondolkodásának megfelelő fejlesztést valósít meg, és indukál, amihez szükséges 

ezek figyelembe vétele, és maga a közösségi tervezés. Az örökség harmadik 

jelentőségét a kulturális tartalom adja meg, hogy szemléletben és tartalomban olyan 

szempontot erősít fel a tervezésben, amivel a stratégiák általában csak érintőlegesen, 

utalásszerűén, kiegészítő jelleggel foglalkoznak. 

Ezeken túlmutat, hogy az örökség szempontja néhány szakmai tartalmi kérdés át-

gondolására is alkalmat ad. Legáltalánosabb szinten ilyen az értékválasztás és dekla-

rálás: milyen térséget, milyen adottságokat, milyen jövőképet képzelünk el? 

Mennyire épít" a stratégia (és a végrehajtás) valóban a belső erőforrásokra, egyenlő 

mértékben mozgósítja-e azokat, vagy csak néhányat hoz helyzetbe? Mennyire tá-

maszkodik külső erőforrásokra (támogatás, befektetések, állami, felső szintű beruhá-

zások és politikák)? Hogyan viszonyul a jelenlegi világgazdasági, trendekhez és para-

digmához; követi, előkészíti, kiszolgálja-e a globalizációt, az ahhoz igazodó gazda-

sági ágazatokat, vagy éppen alternatívát valósít-e meg vele szemben, illetve mellette? 

Mindebbe a helyi erőforrások miként illeszkednek? Hogyan viszonyul a gazdaság 

melletti szektorokhoz, például a kultúrához; számol-e vele, gazdasági tényezőnek 

tekinti-e, száinol-e kölcsönös hatásokkal? Hogyan viszonyul az adott közösséghez? 

Milyen érdekből és érdekekért történik? A kulturális örökség szempontjának 

érvényesítése tehát átgondoltabb, megalapozottabb stratégiákhoz vezet el. 
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4.2.4. A nagymágocsi helytörténeti gyűjtemény példája 

A kulturális örökség hasznosítására épülő projektek szervezeti, finanszírozási és 

menedzselési kérdéseit modellként a nagymágocsi helytörténeti gyűjtemény példáján 

mutatom be.76 Ez rávilágít arra, hogy egy ilyen egyértelműen kulturális tartalmú 

fejlesztés is lehet a térségfejlesztés tárgya, a központi forrásokból támogatott 

tevékenység, vagyis a kulturális tartalom jelenleg is része a hazai szakpolitikának. 

Ugyanakkor megmutatja ennek sajátosságát: a szakpolitika számára nem az általános 

kulturális tartalom az érdekes (az önmagában nem érdemelne támogatást), hanem a 

településfejlesztő, megújító szerep, ennek építészeti, közvetlen vagy közvetett 

gazdasági, illetve közösségi vonatkozásai. A nagymágocsi helytörténeti 

gyűjteménynél ezek a következőkből álltak össze: a fejlesztés egy értékes, egységes 

műemléki környezetbe (Károlyi-kastély, magtár) illeszkedő épület (a Károlyi-birtok 

egykori uradalmi intéző háza) külső-belső felújítását valósította meg, amelynek helyi 

védettségét az önkormányzat kezdeményezte; faluképi szempontból tehát fontos volt. 

Funkcióváltást jelentett, mert a benne lévő bérlakások helyén turisztikai 

szálláshelyeket (apartmanok) és kiállító termeket alakítottak ki (majd az ott működő 

önkormányzati hivatal is kiköltözött, így egységes turisztikai - kulturális 

objektummá vált az épület). Ez egyszerre hordozott gazdasági és közösségi célt. 

Gazdasági tartalmát a gyűjtemény által képviselt turisztikai vonzerő (a Károlyi-

kastélyba érkező látogatók számára), illetve az arra ráépülő szálláshely-szolgáltatás 

adja, miáltal á projekt a helyi idegenforgalmat segíti. Közösségi tartalma a közös 

megvalósításból (helyi kulturális, oktatási intézmények, a szegedi egyetem néprajzi 

tanszéke, a szentesi múzeum), az intézmény által jelentett új kulturális térből, illetve 

a helyi identitásra gyakorolt pozitív hatásból adódik. A projekt illeszkedik tágabb 

összefüggésekbe: a községben a Károlyi-kastély tervezett turisztikai - kulturális 

hasznosításához (jelenleg szociális intézmény működik benne a megyei 

önkormányzat fenntartásában), kistérségi szinten a térségi turisztikai programba. 

Szervezeti szempontból a projekt arra világít rá, hogy a kulturális örökséghez 

76 Nagymágocs a szentesi kistérség egyik települése. Vidékfejlesztési menedzserként közvetlenül részt 
vettem a projekt előkészítésében, a pályázat elkészítésében - ezért hozom példaként. A projektet a 
helyi önkormányzat valósította meg 2001-2002-ben, a vidékfejlesztési célelőirányzat támogatásával. 
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kapcsolódó fejlesztéseknél nagyon fontos a partnerség (partnerszervezetek, támogató 

szervezetek), illetve a szakterületi együttműködés (itt: műemlékvédelem, 

falufejlesztés, kultúra, felsőoktatás, muzeológia). Tehát minden ilyen fejlesztés 

komplex, több elemből áll, több területen hat, szemléletben, kivitelezésben és 

működtetésben is integrációt követel meg. Ide kapcsolható az a kérdés is, hogy a 

fejlesztés kinek az érdekét szolgálja? A projekt megmutatja, hogy ha a fejlesztésben 

jelen is van a gazdasági haszon szempontja, mégis meghatározó a közösségi -

társadalmi cél (ennél a projektnél ez egyértelmű, de a legtöbb ilyen jellegű 

fejlesztésnél ez előjön). 

Finanszírozási szempontból az a legfontosabb, hogy egy ilyen projekt 

bevételtermelő lehetősége szerény; jelen projekt esetében minimális, folyamatos 

önkormányzati támogatást (fenntartást) kíván a működtetése. A beruházásigény 

viszont nagy (esztétikai és funkcionális szempontok, eszközök, stb.), amit lehetőség 

szerint célszerű pályázatból finanszírozni. E projekt a vidékfejlesztési 

célelőirányzatból, a „falufejlesztés és megújítás" pályázat keretében részesült vissza 

nem térítendő támogatásban (75 %). (Ugyanezt a lehetőséget később a Sapard 

program biztosította, jelenleg pedig az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 

ilyen című és tartalmú intézkedése.) A saját forrást az önkormányzat biztosította. 

A menedzselés központi eleme volt az állami támogatás megszerzése, az erre 

irányuló pályázat elkészítése. Ebben a nagymágocsi önkormányzat a kistérségi egye-

sületre támaszkodott, ami megmutatja, hogy a községek felé ezeknek fontos informá-

cióközvetítési es gyakorlati tanácsadó szerepük van.77 A pályázathoz szükség volt a 

kivitelezési tervekre (engedélyezéssel, ez szakértő céget igényelt), a helytörténeti 

gyűjtemény tervezett tematikájára (szakértői javaslatként), a működtetés (fenntartás) 

finanszírozási szerkezetének átgondolására (önkormányzati feladat), valamint terve-

zési előkészítésre, illesztésre (települési önkormányzat, kistérségi egyesület segít-

ségével). Ez utóbbi keretében az önkormányzat településfejlesztési jövőképet fogal-

mazott meg, amely nevesítve tartalmazta a Helytörténeti Múzeum kialakítását, azt 

elemzéssel és tematikai javaslattal alapozta meg (19. táblázat). Emellett igazolni kel-

lett a kistérségi fejlesztési stratégiába való illeszkedést: a projekt a kistérségi terület-

fejlesztési koncepcióba beemelt kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési prog-

77 Árpád Kistérségfejlesztő Önkormányzati Egyesület, Szentes. 

140 



ramba, a „tájhoz kötődő népi és történelmi hagyományaink felelevenítése, a kulturá-

lis és épített örökség védelme" prioritásba, a „kulturális örökség védelme és adott-

ságainknak megfelelő hasznosítása" alprogramba, annak mindhárom intézkedés-

csoportjába („sajátos néprajzi, gazdálkodási hagyományok felelevenítése", "épített 

örökségünk védelme, rehabilitációja", „falumegújítás") illeszkedett (18. ábra). 

19.táblázat 

Nagymágocs község jövőképének - fejlesztési stratégiájának összefoglalása 
Prioritások 

Falusi környezet és élettér 
megújítása 

Az emberek megélhetésének 
javítása 

Idegenforgalom fejlesztése 

Fejlesztési célok 
Helytörténeti Múzeum kialakítása 
Műemlékvédelem 
Infrastruktúra fejlesztése 
Természetvédelem és 
környezetgazdálkodás 

Mezőgazdasági termelés 
strukturális megújítása 
Munkahelyteremtés, - megőrzés 
és foglalkoztatás 
Humán infrastruktúra fejlesztése 

Falusi turizmus kialakítása, 
fejlesztése 
Károlyi-kastély funkcionális 
megújítása 
Településmarketing 

Forrás: Nagymágocs község Jövőképe 2001. p. 11. 

A projekthez szükség volt Nagymágocs kulturális örökségi elemeinek feltárására, 

amit a településfejlesztési jövőkép összeállítása kapcsán végeztem el. Ennek ered-

ményét mutatja be a 20. táblázat (szöveges leírása a szentesi kistérségi példának 

megfelel).78 Ebben az örökség pozitív tartalmú elemeire koncentráltam, elsősorban 

községtörténeti szempontból (tehát amikor a kulturális örökséget vizsgálom, akkor 

lehetséges, esetenként szükségszerű egy kiemelt szempont, egy igazodási pont). Ez 

alapján lett meghatározva a helytörténeti gyűjtemény tervezett tematikája (csak 

közelítő jelleggel, ami a tényleges gyűjtés szerint módosult), ami három témakört 

emelt ki: helytörténet és népi kultúra; Nagymágocs és a gróf Károlyi család; Károlyi-

uradalom és mintagazdaság. 

78 Háttérként: Nagymágocs a szentesi kistérség egyik legnépesebb és legnagyobb múltú települése. 
Története összefonódott a Károlyi család történetével, Mágocs a Károlyiak egyik legjelentősebb 
uradalma volt. Ezt példázza a falu szélén nagy park közepén álló Károlyi-kastély is, mely a XIX. 
század végi magyarországi kastélyépítészet egyik remeke. A Károlyi-uradalom a környező pusztákra 
is kiterjedt - köztük a mai Árpádhalom és Eperjes községekre -, s e birtokon európai színvonalú 
mintagazdaság működött. A kastély építtetője és birtokosa, gróf Károlyi Imre unokatestvére volt gróf 
Károlyi Mihály egykori köztársasági elnöknek, politikai nézetkülönbségeiket újságcikkek és levelek 
őrzik. Mára a kastély elveszítette társadalom- és kultúraszervező szerepét: öregek otthona működik 
benne. Berendezését a lakosság 1945 után széthordta, egy mai is működőképes zenegépet a szentesi 
Koszta József Múzeum őriz. Mintagazdaság sincs már a faluban, helyette sok magántermelő. A 
mágocsi uradalom a Károlyiak mellett azonban még egy dologról híres: itt volt uradalmi tiszttartó 
Szendrey Ignác, Szendrey Júlia apja, s inig Szendrey Júlia Petőfi Sándort kereste 1849-ben, talán az a 
bölcső ringatta a kis Petőfi Zoltánt, mely az intézői házból került a szentesi múzeumba. 
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20. táblázat 

A kulturális örökség legfontosabb elemei Nagymágocson 

Nagymágocs történelmi gyökerei Nagymágocs egyedi értékei 

Középkori eredet (XV. sz.) Károlyi-kastély és parkja 
Alföldi uradalmi község (Károlyi-uradalom) Egykori uradalmi mintagazdaság 
Mezőgazdasági jelleg egykori uradalmi mintagazdasággal Petőfi-kultusz 
Politikatörténeti szerep a Károlyi család révén Alföldi táj 
Irodalomtörténeti szerep a Szendrey család révén 
Forrás: Nagymágocs Község Jövőképe 2001. pp. 3-4. 

A kulturális örökség pozitív-negatív elemei szerint ebben a megközelítésben 

Nagymágocs kulturális örökségét - a helytörténeti gyűjtemény szempontjából -

pozitív értékhalmaznak tekinthetjük, tehát a község kulturális öröksége jó minőségű, 

sokszínű, gazdag. Ezt támasztja alá, hogy az Országos Területrendezési Terv 

tervezete Nagymágocsot a kulturális örökség szempontjából érzékenynek 

minősítette, vagyis kulturális örökség értékeinek - műemlékek, települési értékek, 

néprajz, táj kultúra - együttes előfordulását országos jelentőségűnek és védendőnek 

ítélte meg. Emellett hagyományként számos eleme ma is él, tehát ez az örökség élő, a 

község kulturális örökségének állapota szintén jó. Tágabb összefüggésben elvégez-

hető a szentesi kistérség kulturális örökségelemeivel (15. táblázat) való összevetés is, 

ami szemlélteti, hogy a különböző szinteken és szempontból elvégzett örökségi 

vizsgálatok összeilleszthetők. A kistérségi vizsgálat pozitív elemei közül a természeti 

értékek alá tartozó „kiváló mezőgazdálkodási alkalmasság", a gazdálkodási 

hagyományok alatt említett „mezőgazdálkodási kultúra", a népi kultúra alatt a 

„tanyavilág, paraszti kultúra", a „múzeumban őrzött emlékanyag", a kastélyok, 

műemlékek alatt a „kastélyok, egykori arisztokrata birtokok" és az „egyéb 

műemlékek, védett helyi emlékek", a vallási gyökereknél a „katolikus hit" vonat-

kozik Nagymágocsra (ezeket a településfejlesztési jövőkép is tartalmazza); a negatív 

elemeknél mindkettő a községre is érvényes (azonban ezt a jövőképben nem vizsgál-

tuk). A nagymágocsi vizsgálat többlete, hogy foglalkozik a község egyedi értékeivel. 

A kulturális örökség területfejlesztési viszonyrendszerében a projekt a települési 

kulturális örökség pozitív (bemutatható, idegenforgalmi vonzerővel bíró és 

helytörténeti értékű) tartalmú elemire épít, erőforrást jelent, értéktöbbletet hordoz. 

Jellegéből adódóan egyszerre erőforrás alapú (idegenforgalom, kultúra, falukép) és 

védelmi, megőrzési alapú (épített örökség védelme, helytörténeti gyűjtés) fejlesztés. 
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Az örökség területfejlesztési alkalmazásának mátrixába illesztve a projekt komplex 

fejlesztésnek minősül, azaz nem köthető kizárólagosan valamelyik fejlesztési kategó-

riához. Mint erőforrás alapú fejlesztés épített környezeti (falukép javítása, helyreállí-

tása), társadalmi - közösségi (identitás, kultúra) és gazdasági fejlesztést (turizmus, 

szálláshelyek) egyaránt megvalósít. Emellett védelmi, megőrzési jellege is van, mint 

ilyen szintén épített környezeti (helyi védettségű épület védelme, rekonstrukciója) és 

társadalmi - közösségi (helytörténet tárgyi emlékei) fejlesztést jelent (28. ábra). 

28. ábra 

A nagymágocsi helytörténeti gyűjtemény projektje a kulturális örökség 
területfejlesztési alkalmazásának mátrixában 

Infrastruktúrái is, 
épített környezeti 

fejlesztés 

Társadalmi-
közösségi 
fejlesztés 

Gazdasági 
fejlesztés 

Táji, környezeti 
fejlesztés 

Erőforrás alapú 
fejlesztés 

X X X 

Védelmi, megőrzési 
alapú fejlesztés 

X X 

Kiküszöbölő, 
válságoldó fejlesztés 

Forrás: saját szerkesztés. 

E projekt azt példázza, hogy a kulturális örökség hasznosítására épülő fejlesztések 

komplex térségi fejlesztést valósítanak meg, sok járulékos hatással (ezek környezeti, 

infrastrukturális, társadalmi és gazdasági hatások egyaránt lehetnek) és számos 

kapcsolódási lehetőséggel.79 A területfejlesztési programozásba való illesztésük, 

majd menedzselésük, finanszírozásuk és megvalósításuk nem különbözik lényegesen 
% 

más fejlesztési projektek hasonló teendőitől, azonban van egy fontos többletük: olyan 

intézményeket (kulturális, oktatási intézmények) és eszközöket (kulturális célú 

támogatások lehetősége) kapcsolnak a területfejlesztésbe, amelyeket a szakpolitika 

eddig nem volt képes hatékonyan mozgósítani, vagyis egy jelentős szférát - a 

kulturális szférát és kapcsolódó területeit - integrálnak a területi fejlesztésbe. 

79 Nagyon sok példa hozható. A szentesi kistérségből, ugyanezen években, szintén vidékfejlesztési 
támogatásból: a szegvári (utcakép javítása a népi építészetet őrző házak homlokzati felújításával), a 
nagytőkéi (főtér rekonstrukció köztéri fafaragásokkal), a derekegyházi (faluközpont rekonstrukció) 
és eperjesi (főtér rekonstrukció) falurekonstrukció, Szentesen templomi galéria kialakítása (a refor-
mátus nagytemplomban). Nagytőkén, Derekegyházon, Eperjesen a projektet az önkormányzat, Szeg-
váron a faluszépítő egyesület, Szentesen a református egyházközség kezdeményezte. A szakiro-
dalomban is ismert: Hollókő mint világörökség, kézművesek tanyája Jásszentlászlón, Csesztregélő 
Történelmi Aktívpark Csesztregen; a nemzeti kastélyprogram és bármelyik kastély- vagy várrekon-
strukció (pl. gödöllői kastély, sümegi vár). Külföldi példa a világörökség Carcassone LEADER 
programból finanszírozott „Katárország®" programja. 
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A kulturális örökség gyakorlati hasznosításának mindezek alapján két fontos 

területe, érvényességi tere lehet: a gazdaságfejlesztési cél, mely mint kulturális 

turizmus, kulturális ipar, kézművesség, egyedi (táj)temiékek előállítása, tudás- és 

kulturális háttér érvényesül; és az életminőség megőrzésének, javításának célja, 

amely főként az identitás megőrzésében, a kultúra fejlesztésében, a természeti és 

épített környezet megóvásában, harmonikus alakításában jelentkezik. A kulturális 

örökséghez kapcsolódó fejlesztések így egyszerre hordoznak társadalmi és gazdasági 

célt, ezért alapvető jelentőségűek a térségfejlesztésben. 

Ezeket a megállapításokat erősíti meg és bővíti a hagyomány témakörében 

Csörgő, aki a hagyományfejlesztő projektek fontosságára hívja fel a figyelmet. 

Szerinte a hagyományőrző és teremtő projektek célja az értékőrző szemléletalakítás, 

a hagyománytudatos életforma kialakítása, a régi hagyományok új tartalommal való 

megtöltése, új hagyományok kialakítása az eltűnő közösségi funkciók pótlására, 

valamint az infokommunikációs technológiák alkalmazása. Elsősorban a hagyomány 

közösségépítő és -szervező szerepét emeli ki, amely a jövőépítés egyik eszköze, s 
rr 8 0 

gazdasági szereppel bír (kézművesség, turizmus, tudásipar) (Csörgő 2002a). 

4.3. A kulturális örökség hasznosításához szükséges intézkedések 

A hazai szakirodalom örökségvédelmi (főként műemlékvédelmi) szemszögből 

foglalkozik a kulturális örökség hasznosításának szabályozási jellegű kérdéseivel, 

felsorolva a legfontosabb teendőket ezzel kapcsolatban. Rácz angliai példája rá-

világít, hogy az örökségvédelem és hasznosítás más országokban is hangsúlyos 

kérdés (emellett a javaslatok Magyarországra is érvényesek). A brit kormányzat 

örökségvédelmi koncepcióját ismerteti, mely a következőket jelöli meg a történeti 
81 

környezet átmentéséért teendő kormányzati lépések akcióterveként (Rácz 2002): 

80 Példaprojektnek említi: térségi hagyományközpont; térségi virtuális hagyományközpont; erdei 
iskolák, honismereti és kézműves táborok; kézműves vásárok; élményparkok (hagyományturizmus); 
élő skanzenek országos hálózata; kézműves inkubátorház; hagyománypark. 

81 A dokumentum az angliai Kultúra, Média és Sport Minisztérium és a Környezetvédelmi, Közleke-
dési és Régiók Minisztériuma együttműködésében, az angol örökségvédelmi hivatal (English 
Heritage) koordinálásában készült, a műemlékvédelmi szakmán túl bevonva a természetvédelmet, a 
turizmust, a központi és helyi önkormányzatokat, a műemlék tulajdonosokat, vállalkozókat, szakmai 
és civil szervezeteket, s mindezt közvélemény kutatás is kiegészítette. A kétrészes tanulmány címei: 
Power of Place: the future of the historic environment; The Historic Environment: Force of Our 
Heritage. 
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- Szakmapolitikai irányítás biztosítása: a kormányzat szerepvállalásával, a 

minisztériumok, együttműködésével, a helyi önkormányzatok szakmapolitikai 

megerősítésével, az „English Heritage" intézet szakmai erejének és befolyásá-

nak növelésével, a különböző szakmai szervezetek és intézmények együttmű-

ködésének erősítésével, a kutatási és állapotfelniérési munkák elősegítésével. 

- A környezetnek mint a tudás forrásának a tudatosítása: az élethosszig való 

tanulás biztosításával, az iskoláskorú generáció környezettudatos nevelésével, 

az elektronikus média használatával folyó tanulás elterjesztésével, a hagyo-

mányos építő- és kézműves technikák felélesztésével, az örökségi helyszínek 

magasabb színvonalú kezelésének és a bemutatás módjának biztosításával. 

- A történeti környezet értékeinek mindenki által hozzáférhetővé tétele: a 

szociálisan befogadó magatartás kialakításával, a fizikai akadályok 

kiküszöbölésével, az emberek felé fordulással, az önkéntes munka 

serkentésével és megbecsülésével, az emberek igényeinek megkérdezésével és 

válaszaikkal, az örökség tágabb értelmezésével. 

- A történeti örökség védelme és fenntartása: az örökségvédelem törvényi 

hátterének megerősítésével és bővítésével, a háború utáni örökség műemléki 

listára vételének bővítésével, értékvédelmi koncepciók készítésével és a mű-

emlékek kezelésére kötött megállapodások gyarapításával, a világörökségi 

területek kezelési terveinek elkészítésével, az egyházi műemlékek felügyeleti 

színvonalának ellenőrzésével, a műemlékek szerkezeti anyagainak megelőző 

karbantartásával, a „változáskezelés" szemléletnek az örökségvédelembe való 

beemelésével, a magánszektornak nyújtható támogatások növelésével, a vidéki 

környezet történeti értékeinek támogatásával, a történeti parkok, kertek és 

tájak fokozott védelmével, a régészetre vonatkozó szabályozások, valamint a 

víz alatti emlékekre vonatkozó szabályozások megerősítésével, a nemzetközi 

szervezetekben kifejtett nagyobb munkával. 

- A gazdasági lehetőségek optimalizálása: a történeti környezetnek a turizmus-

ban és a fejlesztésekben betöltött szerepének elemzésével, az olyan helyi 

kulturális és fejlesztési stratégiák elkészítésének ösztönzésével, amelyekben a 

történeti környezetnek fontos szerepet kell játszania a gazdasági, 

145 



munkahelyteremtési és oktatási kérdésekben, a magas színvonalú építészet és 

látvány előmozdításával, a brit örökségvédelmi tudás exportálásával. 

Nagy a hazai teendőket foglalja össze (Nagy 2002): 

- Ingatlan kulturális örökségünk állapotfelvételi és folyamatos információs 

rendszerének létrehozása és működtetése: infrastrukturális bázis kiépítése és 

korszerűsítése; adatfeldolgozási módszertan kialakítása; adatfeldolgozás. 

- Ingatlan kulturális örökségünk védelme: az örökség értékeinek feltárása; a 

védelem kiszámítható támogatási rendszerének kiépítése, ezen belül a 

központi költségvetési támogatások rendszerének fejlesztése, a működő tőke 

bevonása; a régészeti és épített műemlékek helyreállítása, restaurálása, állag-

megóvása; kutatási eredmények közzététele; specialista szakemberképzés; 

műemlékgondozó hálózat kiépítése, működtetése; továbbá a vonatkozó 

jogszabályi háttér korszerűsítése, benne értékelő tanulmányok készítése; 

együttműködési megállapodások kidolgozása az integrált védelem érdekében. 

- Ingatlan kulturális örökségünk védelme hatékonyságának vizsgálata: értékelő 

tanulmányok, jelentések készítése; monitoring megszervezése, működtetése. 

- Ingatlan kulturális örökségünk védelmi stratégiájának kidolgozása: értékelő 

tanulmányok készítése; konferenciák szervezése (módszertan átadása); a 

fejlesztési tervekkel egyeztetett védelmi stratégia kidolgozása. 

- Ingatlan kulturális örökségünkkel kapcsolatos ismeretterjesztés, nevelés: az 

örökség elemeinek bemutatása; bemutatóhelyeinek infrastrukturális 

fejlesztése; ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése; szakemberképzés. 

A felsoroltak a történeti - műemléki, azaz az ingatlan és anyagi jellegű örökségi 

tényezőkkel kapcsolatban fogalmaznak meg cselekvési szempontokat és feladatokat. 

Az örökséget ennél szélesebben értelmezve azonban így mindebből hiányoznak a 

kulturális, a humán, a táj- és természetvédelmi szempontok. Ezek egységes kezelését 

és érvényesítését nehezíti, hogy önálló szakterületek saját jogszabályi - intézményi -

finanszírozási háttérrel, s a kapcsolódások ellenére mindez szakmai kompetenciák 

kérdése is. Ezért ezzel kapcsolatban két dologra hívnám fel a figyelmet: az egységes 

(komplex) gondolkodásra és kezelési szempontrendszerre, valamint annak keretében 

a következő - örökségként is jelentkező - területekre való kiterjesztés lehetőségére: 
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- a kulturális szféra tekintetében a kulturális javakra, kulturális értékekre, 

kulturális és történelmi helyszínekre, 

- a táj-, természet- és környezetvédelem vonatkozásában a természeti 

környezetre, természeti és épített környezet harmóniájára, 

- a humán erőforrás értelmezhető örökségi elemeire, azaz az egyéni, térségi és 

nemzeti identitásra, a kulturális szokásokra, attitűdökre, a hagyomány- és 

múltismeretre (a népi kultúrára, a nemzeti, térségi és települési történelemre), 

- a humán erőforrás és a gazdaságfejlesztés metszéspontjában a 

szemléletformálásra (örökségi szemlélet), az ezzel kapcsolatos szervezési, 

partnerségi, menedzselési, vállalkozási készségre. Kiemelt területei lehetnek: 

kulturális turizmus; mezőgazdasági táj gazdálkodás és tájtermékek; helyi 

kézművesség, tárgyalkotó népművészet. 

A kulturális örökség hasznosítási gyakorlatának javítása, továbbfejlesztése a fel-

sorolt területek mindegyike esetében három témakört érinthet: a jogszabályi háttér 

alakítását, továbbfejlesztését (összehangolást), az intézményi háttér alakítását, 

továbbfejlesztését, benne a partnerséget a központi, területi és helyi szereplők 

(hatóságok, szakmai intézmények, civil szervezetek, vállalkozások) között, valamint 

a finanszírozási háttér továbbfejlesztését, különösen az integrált és komplex védelem 

és hasznosítás feltételeinek megteremtésében. 

A területfejlesztés oldaláról még két fontos szempont fogalmazható meg. Az 

egyik az örökségvédelmi, -hasznosítási szempontok területfejlesztési programozás-

ban (területi tervezés, szabályozási - finanszírozási szakpolitika) való - a jelenleginél 

hangsúlyosabb - figyelembe vétele, ezáltal erőforrásaiknak és energiáiknak a térségi 

fejlesztésbe történő integrálása, A másik ennek ellenpárja: az örökségvédelemhez és 

-kezeléshez kapcsolódó szakági politikák nyitása a területfejlesztés felé. 

A fentiek azt példázzák, hogy a kulturális örökség egy olyan komplex 

fogalomrendszer és tárgykör, amely az elméleti vonatkozások (tudományos tartalom 

és kapcsolódások) mellett közvetlen gyakorlati (szakpolitikai, végrehajtási, program-

és projektmenedzselési) jelentőséggel bír, s ez térségi alapon, területfejlesztési 

szempontból is releváns. A benne rejlő komplexitás a tudományos és szakmai 

integráció, interdiszciplináris párbeszéd lehetőségét hordozza. Ezért célszerű, ha a 

regionális tudomány és a területfejlesztési szakpolitika figyelme jobban ráirányul. 
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5. Összefoglalás 

5.1. A kutatás metodikai összefoglalása 

A kulturális örökség a kultúrával együtt fontossági megítélése alapján mintha 

hátrányban lenne a fejlődési tényezők között. Annak ellenére, hogy a tudományos és 

a szakmai közleményekben fontosságát hangsúlyozzák. Az örökséghez hagyomá-

nyosan kötődő szakágakon (műemlékvédelem, tájvédelem, közművelődés) túl az 

Európai Területfejlesztési Perspektíva című dokumentum révén az európai regionális 

politika homlokterébe is került. Egyfelől kiterjedt „örökség diskurzus" folyik a világ-

ban, az UNESCO állandó napirendjén van a téma, sok helyen szinte az örökséget is 

veszélyeztető „örökségipar" bontakozott ki; másfelől a kulturális örökség fontosságát 

még mindig magyarázni kell. A viszonylag korai intézményesülés, s a kultúrával, 

társadalomkutatásokkal való kapcsolat ellenére a téma még közel sincs feldolgozva, 

szemléleti, fogalmi, tartalmi kerete elmosódó. A területi kutatásokban alig bukkan 

fel, pedig komplex és szakágakat integráló jellege, kulturális tartalma, akár új 

paradigmát előrevetítő szemléleti igénye miatt fontos lenne, hogy a regionális 

tudomány foglalkozzon vele. Kutatásommal ezt szeretném előmozdítani. 

Kutatásomban abból az alaphipotézisből indultam ki, hogy „azok a térségek, ame-

lyek kulturális öröksége élő és gazdag, sikeresebbek a társadalmi gazdasági fejlődés-

ben, mint azok, amelyek öröksége bármilyen szinten sérült." Másképp fogalmazva: 

„a kulturális örökség és egy térség társadalmi - gazdasági fejlődése között kölcsönös 

kapcsolat és egymásra hatás van". Vizsgálatára három célkitűzést fogalmaztam meg: 

- A kulturális örökség fogalmának, tartalmának elhelyezése a regionális 

tudományban, szintézise a tudományos és szakmai megközelítések alapján, 

területfejlesztési szempontú értelmezése és definiálása. 

- A kulturális örökség területi fejlődésben betöltött szerepének feltárása, 

területfejlesztési viszonyrendszerének vizsgálata, kitekintéssel a regionalizmus 

jelenségéhez való általános viszonyulására. 

- A kulturális örökség területfejlesztésben, területi tervezésben, regionális 

politikában történő hasznosítási lehetőségeinek és környezetének vizsgálata. 
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A módszertant az általános érvényű összefüggések feltárására, a gyakorlati 

példákkal alátámasztott elméleti megközelítésre, a szintetizáló feldolgozásra 

építettem. Kutatásomat a kapcsolódó tudomány- és szakágak interdiszciplináris 

összefüggéseiben, a regionális tudományt önálló diszciplínának, a regionalizmust és 

a kulturális örökséget komplex jelenségnek tekintetve folytattam. Alkalmazott 

módszereim: szakirodalmi feldolgozás, szakmai dokumentumok feldolgozása, 

térképi feldolgozás, logikai ábrák használata, kérdőíves feldolgozás, alkalmazott 

tervezési szakértői módszerek elemzése, esettanulmány, példák bemutatása. 

5.2. A kutatás eredményei 

A. A kulturális örökség jelenségének a regionalizmus és a regionális tudomány 

összefüggéseiben történő elemzése. 

1. Elhelyeztem a kulturális örökség jelenségét a regionalizmus összefüggéseiben. 

Fogalmát az élet és az anyagi világ általános alapjellemzőjére, a sokszínűségre 

vezettem vissza. Felfogásomban a regionalizmus az egyidejűleg mennyiségi és 

minőségi tartalmakat hordozó sokszínűség társadalmi szinteken történő térbeli 

megjelenési formája (példa rá a térségi egyediség). A kulturális örökség jelensége 

is ennek leképeződése, emellett komplexitását és alternatíváinak végtelenségét 

szemléleti. A regionális tudomány számára a kulturális összefüggéseken túl e 

tartalmában releváns. Erősíti annak interdiszciplináris jellegét, kapcsolódik a 
% 

nemzetközi tudomány és a szakpolitika új szemléleti és tartalmi irányaihoz. 

2. A kulturális örökség szempontjából szakirodalmi feldolgozással elemeztem a 

térségi fejlődést és sikert. Következtetésem szerint egy térség sikerét az 

egyoldalú gazdasági és jóléti szempontok helyett célszerűbb a fejlődés harmóni-

ája szerint megítélni. Felfogásomban az a térség a sikeres, amely fejlődésében 

megőrzi a természet - társadalom - gazdaság egyensúlyát az adott térségben, és 

azokban a térségekben, amelyekre az bármilyen módon hatást gyakorol. 

3. A kulturális örökség szempontjából a szakirodalom alapján áttekintettem a 

kulturális tényezők területi fejlődésben játszott szerepét. Ebben legfontosabbnak 

a következőket tartom: közösség, társadalmi kohézió, értékrend, erkölcsi normák, 
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szemlélet, tudás, munkakultúra, hagyományok, élő kulturális örökség, identitás. 

E tényezők felfogásomban egyéni és közösségi szinten is relevánsak. 

4. Példák bemutatásával a regionális folyamatokat és jelenségeket tág tér és idő 

összefüggésrendszerben helyeztem el. Ez rávilágít a fejlettség megítélésének 

ellentmondásaira és viszonylagosságára. Ennek alapján a regionális 

egyenlőtlenség természetes különbözőségként, a fejlődés vagy elmaradás pedig 

változásként jelenik meg; mindez felfogásomban az általános sokszínűség 

leképeződése térségi és társadalmi viszonylatban. Ennek megfelelően nemcsak 

mennyiségi, hanem természetes módon minőségi jellegű. 

B. A kulturális örökség területfejlesztési szempontú értelmezése szemléleti és fogalmi 

megközelítésben, és szakági meghatározásokon keresztül. 

1. Szakirodalmi feldolgozás és példák alapján áttekintettem a kulturális örökséghez 

kapcsolódó legfontosabb tényezőket: a kultúrát és földrajzi, közösségi kötődéseit, 

a kulturális sokszínűséget, az identitást. Felfogásomban ezek mind beépülnek az 

örökségbe, így az a múlthoz, és a legszélesebb értelemben vett környezethez, 

lényegében a világhoz fűződő viszony hordozója és kifejezője. A kultúrát és a 

kulturális örökséget tartalmukban és minőségükben különböző, egymással 

részben átfedésben lévő tényezőknek tartom. A kulturális örökség nem a kultúra 

öröksége, hanem olyan komplex örökség, amelyet döntően a kultúra tart össze. 

2. Összegeztem a kulturális örökséghez kapcsolódó felfogásokat a releváns szak-

ágak (műemlékvédelem, tájvédelem és tájkutatás, kulturális földrajz és gazdaság-

tan, örökség védelem, örökségföldrajz, örökségtudomány) alapján. Ezzel mutat-

tam be komplexitását és összefüggéseit. A térségi kutatások és a tudomány szem-

pontjából álláspontom az, hogy a szaktudományi megközelítéseket célszerű köze-

líteni és integrálni. A tudomány egészébe beleépülő örökségkutatást képzelek el. 

3. Területfejlesztési szempontból meghatároztam a kulturális örökséget: egy 

térséghez folyton halmozódva hozzánövő kulturális, társadalmi és gazdasági 

jelenségek komplex együttese. Felfogásomban az örökség nemcsak értékek 

halmaza, hanem visszahúzó erő is lehet. Egy dinamikus alap, amelyen az adott 

térségben, közösségben lezajló minden - pozitív és negatív - folyamat 

lejátszódik, és amely folyamatosan változik. Az örökség egy térség/közösség 
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múltjának, jelenének valamennyi elemét és következményét hordozza. Mindig 

egyedi: adott tájhoz, közösséghez mindig egyedi jegyekkel kötődik. Ezért benne 

térségenként jelentős különbségek vannak. Ez a különbözőség mindig minőségi, 

azaz másságot, különbözést jelent; ennek statisztikai jelzőszámokkal 

megragadható, objektív vetülete a társadalmi - gazdasági fejlettség. A kulturális 

örökségnek ez a fajta minősége tehát nem elsősorban minősítő, hanem tartalmi 

jellegű. Vizsgálatát két tényező nehezíti: a dinamikus változás és az objektív 

mérés lehetetlensége, illetve a lehetséges vizsgálati szintek sokfélesége. 

4. Területfejlesztési szempontból definiáltam a kulturális örökség minőségét és 

állapotát. Abból indultam ki, hogy a kulturális örökség tartalmában pozitív és 

negatív elemekre bontható. A pozitív elemek az értékek, amelyek így egy térség 

belső erőforrásai is. A negatív tartalmat az olyan gyengeségek és hiányok 

hordozzák, amelyek az erőforrások kihasználását gátolják, gyengítik. A kulturális 

örökség minőségét a pozitív és negatív tartalmú elemeinek viszonyaként 

határoztam meg. Feltételezésem szerint a regionális versenyképesség 

szempontjából ez azt jelenti, hogy akkor sikeres egy térség, ha kulturális 

örökségének pozitív elemei dominálnak, míg ha a negatív tényezők hatása 

erősebb, az fejlődésében elmaradáshoz, illetve zavarhoz, válsághoz vezet. 

5. A kulturális örökség állapotát a pozitív és negatív tényezők által kialakult hatások 

eredőjeként értelmezem. Feltételezésem szerint amennyiben az örökség pozitív 

tartalmú elemei minőségükben jelentősek (azaz jelentős értékek) és hatóképes-

ségüket sem veszítették el (tehát élő és működőképes ez az erőforráscsoport), 

akkor a kulturális örökség élő, működő, hatóképes. Ez alapján fogalmazom meg, 

hogy a kulturális örökség állapota és a térség fejlődőképessége között közvetlen 

összefüggés van. Tehát azok a térségek, amelyek kulturális öröksége élő és 

gazdag, sikeresebbek a társadalmi - gazdasági fejlődésben, mint azok, amelyek 

öröksége sérült vagy szegényebb. Másképp fogalmazva: nincs társadalmi - gaz-

dasági versenyképesség élő és gazdag kulturális örökség nélkül. Ezzel a kutatás 

alaphipotéziséhez jutottam el. Ezt szakirodalmi elemzéssel is alátámasztottam. 

6. Elhelyeztem a kulturális örökséget a területfejlesztés viszonyrendszerében. Két 

szempontból fontos: egyrészt, szellemi, kulturális vagy tárgyi - anyagi erőforrás, 

kulturális tartalmú többlet, amely közvetlen vagy közvetett gazdasági tényező; 
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amire a területfejlesztés projektszinten építkezhet, illetve amely hatékonyságának 

egyik háttérfeltétele. A másik szempont a védelem, a megőrzés, amely a külön-

böző szakpolitikák (műemlékvédelem, táj- és természetvédelem, kulturális javak 

védelme) keretében valósul meg. A területfejlesztés szerepe ezzel kapcsolatban 

ellentmondásos, mert egyrészt az örökségvédelemnek be kell épülnie a területfej-

lesztési politikába, másrészt a területfejlesztés irányultságában és projektjeiben 

ellenérdekelt is lehet az örökségvédelemmel. Mindez nem jelentheti azonban a 

fejlődés (modernizáció) és a megőrzés (tradíció), vagy a gazdaság - kultúra 

szembeállítását, illetve szétválasztását. A kulturális örökség szempontjából a te-

rületfejlesztés hatásai lehetnek pozitívak és/vagy negatívak, akár egymás mellett. 

Ezért az eleve szükséges hatásvizsgálatnál célszerű a társadalomra, kultúrára, 

kulturális örökségre gyakorolt hatások vizsgálata. Ez általánosan felveti az érték-

választást: milyen problémák megoldását tűzi ki célul, milyen elveket, módszere-

ket, gyakorlatot követ a területi politika? Az örökség három szempontra világít 

rá: a komplex és integráló fejlesztésre; a fejlődés harmóniájára, egyensúlyára, 

vagyis az össztársadalmi eredményre, az „élhető és emberléptékű" térségre mint 

viszonyítási pontra; valamint a térségenként különböző beavatkozási politikára. 

7. Kidolgoztam a kulturális örökség területfejlesztési viszonyrendszerének modell-

jét. Ebben a fejlesztések az örökség pozitív és negatív tartalmú elemei szerint 

határozhatók meg. Az örökség pozitív hatótényezői erőforrást jelentenek, és 

értéktöbbletet hordoznak, ezért ezeket fejleszteni és védeni kell - eszerint erőfor-

rás alapú, illetve védelmi, megőrzési alapú fejlesztésről beszélhetünk. Az örökség 

negatív hatótényezői erőforráshiányként, sérülésként, értékhiányként jelentkez-

nek, amelyek oldására kiküszöbölő, válságoldó fejlesztések szükségesek. 

8. Felvázoltam a kulturális örökség területfejlesztési alkalmazásának mátrixát. 

Ebben a térségi fejlesztési projektek infrastrukturális - épített környezeti, társa-

dalmi - közösségi, gazdasági, illetve táji - környezeti (vagy más) kategóriái 

egybevethetők a kulturális örökség területfejlesztési viszonyrendszerének 

modelljében vázolt kategóriákkal. E mátrix alkalmas a térségi fejlesztések kultu-

rális örökségre gyakorolt hatásának, illetve fordítva, a kulturális örökség terület-

és vidékfejlesztési programokat, projekteket meghatározó szerepének elemzésére. 
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C. A kulturális örökség területfejlesztési gyakorlatban való jelenlétének áttekintése, 

egy térségi példán keresztül a jelentőség és az alkalmazási lehetőségek bemutatása. 

1. Áttekintettem a kulturális örökséghez területfejlesztési szempontból kapcsolódó 

jogszabályi és intézményi rendszert, program- és intézkedésszinten a kulturális 

örökséghez kötődő hazai terület- és vidékfejlesztési támogatáspolitikát, a 

legfontosabb Európai Uniós, hazai és az Alföldre vonatkozó térségi terület-

fejlesztési dokumentumokat abból a szempontból, hogy a kulturális örökséget 

hogyan tartalmazzák, összegeztem az ezzel kapcsolatos szakirodalmi felveté-

seket. Az Európai Területfejlesztési Perspektívát (ESDP), a Nemzeti Fejlesztési 

Tervet és az Országos Területrendezési Tervet, illetve ennek tervezetét részlete-

sen elemeztem. Mindez azt igazolja, hogy az örökség ma is része szakpolitikai, 

program- és támogatási szinten a területfejlesztésnek, illetve a területfejlesztés 

alrendszerei általános örökségvédelmi szempontból is relevánsak. 

2. A szentesi kistérség példáján szemléltettem a kulturális örökség területfejlesztési 

összefüggéseit, az alkalmazás lehetőségeit. A következő témákat érintettem: 

• Kulturális örökség feltárása: alkalmazott szakértői módszerként, a szentesi 

kistérségi területfejlesztési koncepció példája alapján bemutattam a „kulturá-

lis örökség vizsgálatát", amit egybevetettem az örökség pozitív - negatív 

tényezőivel, s néhány számszerűsíthető örökségi elemmel. Értékeltem a 

Csongrád Megyei Befektetői Adattár adatlapjai alapján az önkormányzatok 

viszonyulását a települési kulturális örökséghez. Megállapításom, hogy az 

ilyen jellegű vizsgálat és feltárás az adottságok elemzésénél alapvető egy 

térségfejlesztési stratégiában. Ugyanakkor számos nehézség adódik: nehéz a 

számszerűsítés, mindig bizonyos rangsorolás, szelekció, egyszerűsítés szüksé-

ges, az örökség mindig szubjektív is: ki mit tart örökségnek, erőforrásnak. 

• Az örökség minőségének és állapotának vizsgálata: alkalmazott szakértői 

módszerként, a szentesi kistérségi területfejlesztési koncepció példáján 

mutattam be a „kulturális örökség hatásvizsgálatát": az egyes örökségelemek 

hogyan hatnak a jelenben. Ez a módszer az örökség állapotának vizsgálatában 

segíthet. Részben az előző, részben e módszer alapján elvégeztem a kulturális 

örökség minőségének és állapotának vizsgálatát, ami igazolta, hogy ezek a 

vizsgálatok a gyakorlatban alkalmazhatók. Nehézségek: a minőség megítélése 
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legtöbbször szubjektív, mindig kíván viszonyítási pontot, ezért vagy eléggé 

általános vagy nagyon konkrét esetben lehet hatékony; az állapot megítélése-

kor pedig alig lehet objektív kijelentéseket tenni, hiszen minden viszonylagos. 

• A kulturális örökség szempontja a területfejlesztési stratégiaalkotásban: a 

szentesi kistérségi területfejlesztési koncepció példáján mutattam be alkalma-

zott szakértői módszerként a „múltbeli sikeresség vizsgálatát", amely a térségi 

fejlődés sikertényezőinek és konfliktusforrásainak vizsgálatához, a jövőkép 

felvázolásához nyújthat segítséget (ha korábban sikeres volt a térség, melyek 

voltak ennek tényezői, mi az oka, hogy jelenleg nem sikeres?). A „stratégiai 

helyzetelemzést" a homokháti kistérség vidékfejlesztési stratégiai programja 

alapján mutattam be alkalmazott szakértői módszerként. Négy tényező közötti 

összefüggés feltárására alkalmas: adottságok, állapot, irányok, feltételek. A 

helyzetértékelést és stratégiaalkotást teheti komplexebbé. Nehézsége, hogy a 

komplexitást hogyan tudja kezelni: lehet szubjektív, hiányos, a kis 

összefüggéseket nem tudja láttatni - igaz, továbbvihető szakterületi vagy más 

szűkítési alapon. A szentesi kistérségi területfejlesztési koncepció és az 

agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai program célrendszere alapján 

bemutattam, hogy a fejlesztési célok és feladatok hogyan kapcsolódnak a 

vizsgálatban feltárt örökségi elemekhez. Ezt egybevetettem az örökség 

területfejlesztési viszonyrendszerének modelljével, valamint beillesztettem az 

örökség területfejlesztési alkalmazásának mátrixába. Ez igazolta, hogy ezek 

az elemzések még programszinten is alkalmazhatók a gyakorlatban. E 

módszerek és néhány szemléleti elem (komplexitás, belső erőforrások -

egyedi, helyi jelleg, kulturális tartalom) megjelölésével felvázoltam a 

kulturális örökség területfejlesztési stratégiákba építésének modelljét. 

a A nagymágocsi helytörténeti gyűjtemény projekt példáján egyrészt ezeket a 

szempontokat, másrészt a projektmenedzselési, szervezeti, finanszírozási 

kérdéseket mutattam be. E példa igazolta, hogy egyrészt egy egyértelműen 

kulturális tartalmú fejlesztés is lehet a térségfejlesztés tárgya, másrészt kutatá-

som szempontjai szerint elemezhető. Azt példázza, hogy az örökségi projek-

tek komplex, fejlesztést valósítanak meg, sok járulékos (környezeti, infrastruk-

turális, gazdasági) hatással, sok kapcsolódó lehetőséggel. Fontos többletük, 
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hogy olyan (kulturális) intézményeket és eszközöket kapcsolnak a területfej-

lesztésbe, amelyeket a szakpolitika eddig nem volt képes hatékonyan mozgó-

sítani. A kulturális örökség gyakorlati hasznosításának ez alapján két fontos 

érvényességi tere lehet: a gazdaságfejlesztés (kulturális turizmus, kulturális 

ipar, kézművesség, egyedi [táj]termékek előállítása, tudás- és kulturális 

háttér), és az életminőség megőrzése javítása (identitás, kultúra, természeti és 

épített környezet). A kulturális örökséghez kapcsolódó fejlesztések egyszerre 

hordoznak társadalmi és gazdasági célt - ez a területfejlesztési jelentőségük. 

3. Áttekintettem a kulturális örökség hasznosításához a szakirodalomban javasolt 

cselekvési feladatokat. Ezek az ingatlan és anyagi jellegű örökségre, főként a 

műemlékvédelemre koncentrálnak. Kiemelik a szakmapolitikai irányítás 

biztosítását, a gazdasági lehetőségek optimalizálását, az ismeretterjesztést, 

nevelést, az értékek tudatosítását. Ezen túl két lépést tartok fontosnak: az 

egységes (komplex) gondolkodást és kezelési szempontrendszert, valamint annak 

keretében további - örökségként jelentkező - területekre való kiterjesztés 

lehetőségét. Ezek: kulturális szféra (kulturális javak, értékek, kulturális és 

történelmi helyszínek); táj-, természet- és környezetvédelem (természeti 

környezet, természeti és épített környezet harmóniája); humán erőforrás 

értelmezhető örökségi elemei (identitás, kulturális szokások, hagyomány- és 

múlttudat); továbbá szemléletformálás, ezzel kapcsolatos szervezési, partnerségi, 

menedzselési, vállalkozási készségfejlesztés. A hasznosítási gyakorlat fejlesztése 

minden esetben három témakört érinthet: a jogszabályi háttér (összehangolás), az 

intézményi háttér (benne partnerség a központi, területi és helyi szereplők 

között), valamint a finanszírozási háttér fejlesztését; az integrált és komplex 

védelem és hasznosítás feltételeinek megteremtése céljából. A területfejlesztés 

szemszögéből még két fontos szempont fogalmazható meg. Az egyik az 

örökségvédelmi, -hasznosítási szempontok területfejlesztési programozásban 

(területi tervezés, szabályozási - finanszírozási szakpolitika) való hangsúlyos 

figyelembe vétele, ezáltal erőforrásaiknak és energiáiknak a térségi fejlesztésbe 

történő integrálása; a másik ennek ellenpárja: az örökségvédelemhez és -

kezeléshez kapcsolódó szakági politikák nyitása a területfejlesztés felé. 
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5.3. A kutatás gyakorlati jelentősége, hasznosítási lehetőségei 

A. kutatás tudományos jelentőségét az adja, hogy a kulturális örökség új szempont 

a regionális tudományban, amely új, önálló kutatási irányzattá fejlődhet, szemlélet-

ben és módszertanban is új utakat kínál, hozzájárul e tudomány önálló diszciplína-

ként történő elismeréséhez. Eddig kevéssé ismert tényezőket von elemzésbe, ezáltal 

az ismeretelméleti bázist szélesíti, illetve e tényezők széleskörű elméleti és gyakorlati 

kapcsolódásai a regionális tudomány interdiszciplináris és integráló jellegét erősítik. 

Ezen túl két gyakorlati szerepe lehet: a területi tervezésben és a szakági 

politikákban történő hasznosítás. A területi tervezésben új szemponttá, és annak 

kezelése miatt új módszertanná válhat, amely a belső adottságokra és erőforrásokra, 

illetve a közösségi részvételre építkező stratégiaalkotásban kaphat szerepet. Ez 

annyiból is lényeges, hogy a kulturális örökségvédelmi törvény előírja a fejlesztési 

tevékenység örökségre gyakorolt hatásának figyelembevételét a területi tervezésben 

(beleértve a terület- és településrendezést). A kutatás eredményei a területi stratégiák 

ilyen irányú megújításához járulhatnak hozzá. 

A szakági politika szempontjából a kutatás az elkülönült szakági politikák 

területfejlesztési tevékenységbe integrálásának szempontját, ezzel a szakági 

integrációt, benne a területi politika integrációs szerepét veti fel. A térségi kulturális 

örökség figyelembevétele és kezelése a területfejlesztési politikában új területeket, 

szereplőket, kapcsolódási pontokat jelöl ki. Az ezzel kapcsolatos szakmapolitikai 

döntések (jogszabályi, intézményi, finanszírozási háttér, intézkedési területek) 

előkészítésében, megalapozásában segíthet. 

Jelenleg úgy tűnik, hogy a kulturális örökségnek minden esélye megvan rá, hogy 

mint téma önálló diszciplínává, de mindenesetre számos tudomány egyik önálló 

szempontjává váljon. Ez erősíti annak igényét, hogy a vele kapcsolatos - minden 

intézményesülés ellenére továbbra is fennálló - alapvető fogalmi, tartalmi, módszer-

tani hiányosságokat kiküszöböljék. További feladatok ugyanis a fogalmi tisztázás, a 

kompetenciahatárok kijelölése, az interdiszciplinaritás és komplexitás elméleti -

gyakorlati kezelése, valamint a mérési - értékelési módszertan és eszköztár kialakí-

tása, fejlesztése. Ehhez a regionális tudomány jelentős mértékben járulhat hozzá. 
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Függelék 

A Csongrád Megyei Befektetői Adattár települési adatlapja 
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• Hozzájárulok, hogy a közölt adatok a Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány által kiadott Csongrád 
megyei Befektetői Adattárban megjelenjenek. 

Dátum: 
Cégszerű aláírás 

Az adatszolgáltatás önkéntes! 

Az adatgyűjtést a Progress Alapítvány koordinálásában Csongrád megye 7 kistérségi társulása - egyesülete 
végezte a megye valamennyi önkormányzatának bevonásával 2000. január - március hónapban. 

Az adatlapot összeállította és az adatokat feldolgozta: Czene Zs. 

Kiküldött kérdőívek száma: 60 db. 

Kitöltve visszaérkezett kérdőívek száma: 52 db - 86 %. 

Forrás: Csongrád Meg)>ei Befektetői Adattár 2000. 
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