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SZABÓ BÉLA, PH.D., 

VERESS ENIKİ: A KÖZÖSSÉGI MUNKA ROMÁNIÁBAN 

 

Az 1989-ben bekövetkezett változások után Romániában a régi társadalmi rend új utakat és 

irányvonalakat keresett. A megoldás kulcsának a fejlett Nyugat-Európai országokban 

alkalmazott modellek bizonyultak, melyek röviden a kapitalizmus és a piacgazdaság kettısén 

alapulnak. Egy kutatás, mely a kelet-eruópai poszt-szocialista falusi társadalmakra koncentrált 

azt mutatta, hogy Európának e részén fekvı országok a politikai rendszer, a gazdaság és a 

teljes társadalom átalakításának láthatóan hasonló feladatait más- és másképp próbálták 

megoldani. A kutatás eredményei szerint a különbségek a keleti és nyugati elemek eltérı 

arányaiban keresendıek (Csite és Kovách, 1993). A fent említett átalakulás a vidéki és a városi 

területeken eltérı sebességgel ment végbe, természetesen a városi régiók magasabb fejlettségi 

szintjükbıl következıen jobb kiindulási alappal rendelkeztek, hiszen megfigyelhetı, hogy a 

vidéki területek alacsonyabb fejlettségi szinten állnak és szegényebbek is, mint a városi régiók.  

 

Romániában a falukutatásnak legalább egy évszázados története van – valamikor a XX. Század 

elején kezdıdött és a 40’es években virágzott. A kutatók alapvetıen kétféle megközelítést 

alkalmaztak: az elsı csoport képviselıi a leíró kutatások fontosságát hangsúlyozták, míg a 

másik csoport elsıdleges célja – a falvak akkurátus feltérképezése után – a változások 

elısegítése volt. A kutatások hátterében ugyanakkor gyakran találhatunk valamilyen ideológiát 

is. A legfontosabb kutatásokat a Bukaresti monográfiai iskola, illetve a kolozsvári értelmiségiek 

végezték, akiknek célcsoportja Erdély vidéki társadalma volt.  

 

E kutatások nagyon fontosnak bizonyultak – s ebben mindkét csoport képviselıi egyetértettek -, 

mivel a falvak és városok közötti különbség az idı elırehaladtával egyre nıtt. A tudósok a 

diszkrepanciák magyarázatát, illetve a falvak szegénységéért felelıs faktorokat keresték. E 

munkákat a külföldi kutatásokkal összehasonlítva elmondható, hogy a falukutatási mozgalom 

valójában a nyugati országokból indult, ahol a mozgalom valódi vidékfejlesztést eredményezett 

(társadalmi átalakulás, iskolák, kulturális központok, kórházak építése). Romániában ezzel 

ellentétben a tudósok fı célja az volt, hogy megoldást találjanak arra, hogyan lehetne a falvakat 

a városokhoz közelíteni és milyen módon nevelhetık ki valódi vezetık. Az erdélyi kutatók 

szemlélete szerint a helyi erıforrásokra való alapozás nagyon fontos szerepet játszik a fejlıdési 

– fejlesztési folyamatban.  

 

A falukutatások legjelentısebb eredményei Dimitrie Gusti nevéhez főzıdnek. A bukaresti 

monográfiai iskola, mely Gusti személyéhez kötıdött, valódi sikereket ért el, egyben az 
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elkövetkezı elemzéseknek is formát adott, mivel Gusti a falvakat társadalmi egységként 

elemezte. Munkásságában több mint 500 falu-monográfia található. Elsısorban a falvak 

megismerésére koncentrált, kutatásainak utolsó periódusában pedig a társadalmat érintı 

kérdésekkel foglalkozott – legkésıbbi munkáit gyakran akció-kutatásnak hívják. İ hívta életre a 

monográfiai tanulmányokat, s e mozgalom széles követıi táborra talált – ugyanakkor az általa 

kifejlesztett szociológiai monográfia módszerét elméleti szinten is elismerték. Véleménye szerint 

a jelenségeket kontextusban kell értelmezni, mivel megjelenési formáik nem különülnek el 

egymástól – e megközelítést követve arra a megállapításra jutott, hogy a földrajzi környezet és 

a társadalmi egység szorosan kötıdnek egymáshoz és mindkettı hatással van a másikra.  

 

A másik kutatóközpont a Kolozsvári Egyetemen mőködött, s célcsoportjuk Erdély vidéke volt. 

Ezen iskola leghíresebb kutatója Balázs Ferenc volt, aki nemcsak bemutatta egy-egy falu 

sajátosságait, de jobbító szándékától vezérelve megkísérelte a fennálló életforma 

megváltoztatását is. A gazdasági elemzésekben az individualizálódás és a kézmővesek közötti 

együttmőködés fontosságát hangsúlyozta, hiszen a termelés növekedésével ezek lehetıségei 

egyre jobban kirajzolódnak. Balázs Ferenc elméletét a gyakorlatba is megpróbálta átültetni, s 

ezzel elsıként vett részt a vidék és a falvak vezetésében és fejlesztésük elısegítésében. Mindaz, 

amit munkássága alatt a falvakban tett, valójában közöség-fejlesztésként értelmezhetı, hiszen 

sikeresen egyesítette az egyéni és közösségi gazdálkodást és menedzsmentet. Természetesen 

tevékenysége nem csupán a lokális gazdaságot célozta meg, de a tudás – és információ 

szintjének növekedését is. Többek között iskolákat is szervezett és számos elıadást tartott.  

 

A poszt-kommunista Románia számára a fejlesztés – fejlıdés kifejezések szinte minden közt 

érintı vitában és diskurzusban alapvetı koncepcióvá váltak. E kontextusban helyi közösséget és 

közösség-fejlesztést érintı viták jelentek meg – ennek jogát valójában egy hosszú periódus 

után nyerték vissza, amikor a fejlesztéseket érintı döntések legnagyobb részét központi szinten 

hozták és ezzel a kötıdés- és felelısségérzet is csorbult. A demokrácia gyakorlásának egy 

évtizede után mégis meglepı tapasztalat, hogy a szektorban bevezetett politikák az esetek 

legnagyobb részében helyi szinten nem érték el céljukat. Általában ez a vidéki régiók 

közösségeinek esetében mutatkozik meg, anélkül persze, hogy a fejlıdés világosan definiált és 

általános érvényő koncepcióját ismernénk.  

 

A kilencvenes évek után a romániai közigazgatás (és a közösségfejlesztés) másik aspektusa a 

projekt-menedzsment szélesedése volt, amely a közigazgatás mindennapjainak, illetve a helyi 

fejlesztési folyamatoknak is fı szervezıelvévé vált. A projekt-menedzsment alapelveinek 

gyakorlatban való alkalmazása ugyanakkor – a jelenlegi humán-erıforrást figyelembe véve – 
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nehézségekbe ütközik, és bár az elmúlt években több egyetem is létrehozott közigazgatási 

specializációt, szakértı oktatói gárdával és szinte egymással versenyzı tantervekkel, a 

közfunkcionáriusok motivációja még mindig csekély. Ezt az attitődöt magyarázhatja az anyagi 

státuszuk (a közszférában általánosan alacsonyak a fizetések), a korrupciót érintı szabályozás 

(a funkcionáriusok nem kaphatnak kiegészítı fizetést, még akkor sem, ha olyan projektekben 

dolgoznak, amelyekben erre lenne költségkeret), de az a tény is, hogy közigazgatási munkát 

erısen befolyásolja a politika.  

 

A helyzet megértéséhez figyelembe kell vennünk azt is, hogy a vidéki területeken a fejlesztés 

egyéb közösségi szintő szereplıi is igen gyenge lábon állnak. Ahogy a Vidéki EU Barométer 

(2003, készítette a Gallup a Nyílt Társadalom Alapítvány megbízásából) mutatja, a vidéki 

társadalom tagjai között mindössze 7% azoknak az aránya, akiknek valamilyen családtagja 

üzleti tevékenységben vagy vállalkozásban vesz részt. Ugyanezen forrásból tudhatjuk meg azt is, 

hogy a vidéki közösségek szintjén a szervezıdéseknek a helyi közigazgatáson kívül nincs más 

olyan formája, amely a közösségi problémáinak megoldásában részt vehetne. Az interjús 

módszerrel megkérdezett alanyok 73% igazolta e tényt. A szakirodalmi források egy része azt is 

említi, hogy Romániában a fejlesztési kezdeményezések legfontosabb szereplıje a helyi 

közigazgatás. E tény aláhúzza azt a nézıpontot, amely a humán erıforrásnak, mint a fejlıdés 

elsıdleges hajtóerejének a fontosságát hangsúlyozza. A felmérés szerint a megkérdezettek 55% 

szerint a helyi közösség szintjén a közigazgatási funkcionáriusok a kezdeményezések legfıbb 

személyiségei.  
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Közösségfejlsztés: esettanulmány Mérában (Kolozs megye) 

 

Gyakran halljuk, hogy a poszt-indusztriális társadalmakban (de más hasonló klisét is 

használhatnánk) minden annyira mobilis lett, hogy a közösség, mint olyan irreleváns fogalommá 

vált. Tönnies Gemeinschaft és Gesellschaft – elmélete, melyet a modernizáció leggyakrabban 

idézett modelljeként ismerünk, tagadja, hogy a modern társadalmakba a közösség fogalma 

átmenthetı lenne. Bár elméletének sok erıssége van, nem megkérdıjelezhetı az sem, hogy a 

ma társadalmának sok olyan eleme van, amely a hagyományos közösséghez kötıdik.  

 

Már a hatvanas évektıl kezdıdıen komoly viták zajlottak a közösség definícója, illetve annak a 

szociológiai kutatások témái közé való besorolása terén. Ahogy Ruth Glass nevezte, a közösség 

a “szegény szociológus számára a regényt helyettesíti” (Glass, 1966). Nagy valószínősségel a 

bevonódó szubjektivitás magas szintje, illletve a világos és konzisztens definició lehetetlensélge 

miatt a közösség és a közösségfejlesztés – végig a huszadik század folyamán – komoly 

konfliktusok tárgya volt. Hagsúlyoznunk kell tehát, hogy bizonyos tudósok szerint a közösség 

fogalma a helyi társadalom vizsgálatában nem releváns fogalom, és nem lehet a 

társadalomtudósok számára kutatási tárgy. Még ha meg is kérdıjelezik a definíciós 

konzisztenciát, e tudósok nemélyike közösségi tanulmányokat hozott létre, melyekben a 

közösséget nem a kutatás tárgyaként, hanem módszereként kezelték.  

 

Arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy az idık folyamán mind az amerikai, mind az európai 

szociológusok terep-kutatásaik során használták a közösség koncepcióját, és kísérletet tettek a 

fogalom meghatározására (példaként hozható fel George A. Hillary 1955-ös klasszikus kísérlete, 

melyben a közösség 94 definícióját elemezte). Ahogy a hetvenes években Colin Bell és Howard 

Newby kimutatta, e definíciók egyetlen közös pontja a “hálózat” és a “lokalitás” volt.  

 

A közösség meghatározására tett teoretikus kísérletek rövid áttekintése után szeretnénk röviden 

bemutatni egy közösségfejlesztési programot, mely magában hordozta annak a lehetıségét, 

hogy megerısítse a lokális és regionális fejlıdés nem hagyományos forrásait.  

 

E program Méra vidéki településén valósult meg, amely Kolozsvártól (mely a régió legfontosabb 

gazdasági és kulturálsi központja) Észak-Nyugati irányban, 14 km-re található. A jelenlegi 

közigazgatási beosztás szerint Románia nyolc régióra osztható, s Kolozs megye az Észak-nyugati 

régióhoz tartozik öt másik megyével együtt.  
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1450 lakosával Méra nagy vidéki központnak számít, jelenleg Kisbács adminisztratív körzetébe 

tartozik. A kalotaszegi (pontosabban szólva Cifrakalotaszegi) kulturális mikro-régió része, 

jelentıs etnográfiai és történelmi potenciállal, amely a hagyományos gazdálkodással – 

ökörtratással – kiegészülve a falu erısségeiként értékelhetı.  

 

Hogy megérthessük a közösség-fejlesztés fokozatos kiteljesedését, meg kell említenünk azt is, 

hogy a falu túlnyomó többsége (90% felett) kálvinista vallású, és mint Románia más vidéki 

közösségeiben, az egyház intézménye a rendszerváltási átmenet idején és az átmenet után is – 

a kutatások szerint – a legnépszerőbb intézménynek bizonyult. Ugyanakkor a 2002-es legutóbbi 

népszámlálás szerint a lakosság 85% magyar nemzetiségőnek vallotta magát. E két elem (a 

helyi közösség vallási és nemzetiségi identitása) fontos szerepet játszott a közösség-fejlesztı 

program során.  

 

Mindkét nonprofit szervezet, amely a folyamatban fontos szerepet játszott (ık voltak az 

“outsider” szereplık) a református egyház keresztény értékeit vallotta: a Reformátusok 

Világszövetsége és a Diakónia Keresztény Alapítvány apró lépésenként vonódtak be a helyi 

közösség életébe. A program konkrét bemutatása elıtt tekintsünk bele a Diakónia Keresztény 

Alapítvány tevékenységébe, amely a közösségfejlesztı programban oroszlánrészt vállalt.  

 

Románia tárdsadalmi és gazdasági életét tekintve az elmúlt öt év folyamán általánosságban a 

civil szervezetek, és különösen azok, amelyek non-profit jelleggel rendelkeznek, nem töltöttek 

be igazi szerepet az átalakulás folyamatában. Minthogy 1950 után minden létezı civil 

szervezıdést (kulturális és vallási alapítványok, egyesületek, stb.) betiltottak, a kilenecvenes 

évek során az újjáéledı vagy újonnan alakult civil szervezetek sokak szemében a hivatalos 

kormányzati szereplık egyfajta versenytársaként tételezıdtek, és a hatalom kísérletet tett 

marginalizálásukra.  

 

A Diakónia Alapítvány az Erdélyi Kálvinista Egyház patronálásával alakult (valójában a két 

világháború közötti mőködésének megfelelıen újjáalakult). Fı tevékenységi területei 

egészségügyi – és a késıi kilencvenes évektıl fogva – szociális szolgáltatások voltak. Ezt azért 

kell hangsúlyoznunk, mivel az elsı apró lépés, amelyet az alapítvány Mérában tett a 

családorvosi szolgálat intézményének felállítása volt 1998-ban. Ez jó kiindulási pontnak 

bizonyult a Diakónia és a helyi lakosság közötti bizalom kiépítésében. Az egészségügyi 

szolgáltatás a lakosság egészségügyi problémái és társadalmi hiányosságainak mentén került 

kiépítésre, és elsısorban a helyi kálvinista egyház lelkészeinek segítségével, valamint kevésbé 

hangsúlyosan a kisbácsi helyi önkormányzat együttmőködésével olyam programot hajtottak 
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végre, amely azokra a közvetlen célokra koncentrált, amelyek a helyi lakosság szociális 

helyzetének javításához járulnak hozzá. A program a társadalmi kirekesztıdés két kategóriájára 

fókuszált: a romákra és a gyermekekre.  

 

2000-ben önkéntesek segítségével a Diakónia szervezésében kérdıíves vizsgálat került 

kivitelezésre, amely megmutatta, hogy a lakosság 3% írástudatlan és 13% is csak nagyon 

szegényesen tud írni és olvasni. 11,94% nagyon szegény társadalmi helyzetben él, és sok 

gyermek rendelkezik nagyon rossz szociális és családi háttérrel (alkohol-problémák, 

munkanélküliség, stb.). A 14 év alatt gyermekek több, mint 8%-a még sosem járt iskolába. A 

kutatás kimutatta, hogy a leginkább szükséget szenvedı gyermekek roma származásúak voltak. 

A másik megdöbbentı eredmény, hogy a felnıttek közül soknak nem volt személyigazolványa, 

így semmilyen szociális ellátásban nem részesülhettek. Enek következtében az elsı lépések 

egyikeként a helyi hatóságok segítségével szociális szolgáltató irodát hoztak létre.  

 

Az kutatás értékelésének elsı szakasza után 2001-ben egy olyan program indult el, amely a 

szegénységben élı gyermekeket speciálisan képzett iskolai trénerekkel és egy szociális munkás 

irányításával támogatta. Az Iskola-utáni gyermekprogram több, mint 20 gyermek bevonásával 

(legtöbbjük roma származású) az alapszintő tudás elsajátításában, illetve a társadalomba való 

jobb beilleszkedésben segített (jelenleg több, mint 50 gyermek vesz részt a programban, és 

meleg ételt, illetve ruházatot is kaptak a Diakónia partnerintémzényei felajánlásai nyomán). Az 

alapvetı normák és viselkedés megtanítása mellett a keresztény értékek és helyi szokások 

beépítését is megcélozták, s bár ez a prgoram csak az elsı lépés volt, a Diakónia és a 

Reformátusok Világszövetsége sok olyan más tevékenységet is kezdeményezett, amely a helyi 

társadalom minden szegmensét megpróbálta elérni.  

 

E kezdeményezések egyike a Méra Falunapok rendzvény volt, 2002-ben. Az évente 

megrendezett esemény nagy sikert aratott és mindenki számára érdkesnek bizonyult – 2006-ig 

minden évben megrendezték és a tursiták számára is egyre vonzóbb programot kínáltak (az 

utóbbi években a helyi lakosok egyre aktívabb szerepet játszanak a szervezésben is).  

A közösségfejlesztés másik fontos programja az úgynevezett közösségi ház felépítése volt 

(amely 2007-ben fejezıdik be). Ki kell emelnünk új projekteket is, melyek segítségével a 

következı folyamatok kezdıdtek el:  

 A helyi identitás megerısödését mutatja a hagyományos székely-kapuk újonnani 

beépítése – e kapuk a tradicionális architektúra részét képezik. A néptánc-csoport 

tevékenysége is egyre gazdagabbá válik, hozzájárulván a helyi társadalmi élet 

programjaihoz.  
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 A helyi társadalom megerısödött és tett néhány olyan lépést, amely azt bizonyítják, 

hogy képessé váltak az önszervezıdésre. 10 év után új elnököt választottak az RMDSZ 

élére és létrehozták a Kankalin Alapítványt, amely a helyiek jobb érdekképvisletét 

hivatott ellátni.  

 Egy másik projekt a Nı-program (melyet a Reformátusok Világszövetsége támogat, s 

melyet két képzett szociális munkás segítségével hajtanak végre), mely 2006 

szeptemerében indult és minden nı számára szabad közremőködést biztosított.  

 A futballcsapat szervezésének folytatása is a sikeres kezdeményezések közé sorolható, 

hiszen ez volt az elsı olyan társadalmi távolság cskkentésére irányuló lépés,melyben a 

roma és magyar gyerekek együtt játszanak és ebben a fromációban megnyerték a 

Kalota-kupát is.  

 

E programok megmutatják tehát, hogy a közösségfejlesztés projektje sikeres 

kezdeményezésnek bizonyult és példaként szolgálhat közösségi tanulmányoknak és 

közösségfejlesztı programoknak is.  
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