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A LOKALITÁSOK NÖVEKVŐ 

SZEREPE A GLOBÁLIS 

VILÁGBAN A SZÉKELYFÖLDI 

VÁNDORMUNKÁSOK PÉLDÁJÁN*
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P. huszonéves fi atalember a Csíki medence egyik 
falujából. Németországban dolgozik már másfél 
éve. Évente néhányszor jön haza, csak nagyobb 
ünnepek vagy fontosabb családi események ide-
jén. Kinti munkája nagyon lefoglalja, a nap nagy 
részét a munkahelyén tölti, kevés kapcsolatot ala-
kított ki. Az egyedüllét, a bezárkózottság – be-
vallása szerint – különösebben nem zavarja. Nem 
tekinti idegen, meghódítandó világnak a német-
országi környezetet, nem érzi magát elveszettnek, 
frusztráltnak, hátrányos helyzetűnek. Munkaide-
jén kívüli foglalatossága a Skype. Otthon maradt 
vagy máshol élő barátaival, ismerőseivel gyakran 
beszélget. Akivel azonban rendszeresen kapcso-
latba lép, az az édesanyja. Megegyezett időinter-
vallumban, két–három naponta hívják egymást, 
és hosszasan elbeszélgetnek. P. minden egyes 
alkalommal beszámolókat, híreket hallgat meg 
az otthoni falusi világról, azokhoz kapcsolódó 
kommentárokat, s ő maga is rákérdez, pontosít, 
véleményez. A tájékoztatást az édesanyja végzi, a 
téma mindig a falu, annak lakói, eseményei. Ki-
vel, mikor, mi történt, melyek az újdonságok, me-
lyek a problémák, ki mit mondott vagy mit tett, 
hol mi várható és így tovább. Természetesen arról 
is szó esik, hogy ővele Németországban mi tör-
tént, mivel foglalkozik, mit gondol, mit tervez, s 
ezeket majd otthon édesanyja adja tovább a kör-
nyezetének. A kapcsolat és a tájékoztatás azon-
ban korántsem szimmetrikus. Sokkal több, részle-
tesebb hír megy P. irányába, mint amennyi P-ről 
bejut a falu közösségi tudásába.

* A Társadalomtudományi Társaság nyilvános 
vitát tartott 2010. november 17-én, 18 órakor a 
Kossuth Klubban a lokális identitásról a székelyföldi 
vándormunkások példáján – a 30 éves csíkszeredai 
Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport 
Antropológiai Műhely, 15. KAM Regionális és 
Antropológiai Kutatások Központja évkönyve, 2009, 304. 
o. alapján –, melynek vitaindítóját közöljük. 

A Skype kapcsolat révén P. mindenről értesül, 
ami otthon történik, s nem csupán értesül, hanem 
a beszélgetés keretében arra is módja van, hogy 
egyik vagy másik helyi közösségi állásponttal azo-
nosulva, másoktól meg elhatározódva folyamato-
san elhelyezze, újrapozicionálja magát a falura jel-
lemző közösségi tudásban, s ezt tegye másokkal is. 
Távolra utazott, egy „másik” világban él, miköz-
ben a lokális közösség tagja maradt…

A történet – kisebb-nagyobb különbségekkel 
– más, hasonló helyzetben lévőknél is gyakran is-
métlődik. A kapcsolatfelvétel lehet sűrűbb vagy 
ritkább, a beszélgetések lehetnek élményszerűb-
bek vagy pragmatikusabbak, a témakörök skálája 
lehet szélesebb vagy szűkebb, de a kapcsolattartás 
fontossága, az otthoni világba való bekapcsolódás 
igénye és gyakorlata sok esetben kimutatható.

Új viszony ez, a korábban sajátnak érzett lokális 
világhoz való kapcsolódás új módja, vagy csupán 
a korábbi, a fi zikai ott tartózkodással egybekötött 
odatartozás meghosszabbítása?

Glokális vagy lokális közösség-e ez? A Berre-
man-féle small scale típusú közösség mai formája-e, 
amely a fi zikai távolságok ellenére az egyéni identi-
tásokat kordában tartó közösségi tudások átmeneti-
leg többé-kevésbé sikeres újratermelése révén tartja 
fenn magát? Vagy ez már a glokális közösség típu-
sa, amelyben a térbeli együvé tartozás nem játszik 
meghatározó szerepet, s amelyhez egyik vagy má-
sik szereplő – az identitásszerkezet mozaik jellegét 
fölismerve – úgy kapcsolódhat, hogy közben más, 
egészen különböző közösségek tagja is lehet? Még 
pontosabban fogalmazva: az elszakadni nem tudás 
esetével, a korábbi közösséghez tartozás kényel-
mes/esetlen meghosszabbításával állunk-e itt szem-
ben, vagy a Meyrowitz, Relph és mások által jelzett 
újszerű glokális közösség olyan változatával, amely 
tudatos és határozott választás eredménye, a loká-
lishoz való kötődés minden korábbinál erőteljesebb, 
érzelmileg is mélyen átélt formája (Relph 1976)?
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Amennyiben azt kívánjuk közelebbről vizs-
gálni, hogy egy kapcsolatháló fi zikai térhez kötő-
dő „hagyományos” lokális identitásszerkezetre 
utal-e vagy éppen valamiféle virtuális elemeket 
(is) tartalmazó glokális identitásszerkezetre, egy-
re több érdekes kérdés merül fel. A fi zikai térhez 
szorosabban kötődő társas jellegű társadalmi szer-
kezetek elemzésével sokat foglalkozott a társada-
lomelemzés, elegendő ha a falvak, városok mű-
ködésének kutatására gondolunk. S ezek között 
bőven találnuk olyan megközelítést, amely ezeket 
a szerkezeteket a lokális identitás valamiféle meg-
testesüléseként vagy működési módjaként kezeli. 
Közös jellemzőjük az ilyen társas szerkezeteknek, 
hogy számukra a fi zikai tér szerepe meghatározó-
nak mutatkozik. Nagyon leegyszerűsítve talán azt 
lehetne mondani, hogy az adott társulásra jellem-
ző társadalmi tagolódások és szabályok (amelyek 
adott esetben jóval szélesebb körre is jellemzőek, 
mint az adott település) mintegy rávetülnek a fi zi-
kai térre. Elegendő, ha olyan példákra gondolunk, 
mint a vagyoni osztályozás szerinti, a vérségi vagy 
szociális kapcsolatok szerinti lakóhelyhasználat az 
adott közösségen belül, a térbe kihelyezett szim-
bolikus jelentések életvitel szabályozó szerepe stb.

Ma igen sok térségben – s így a posztszocialista 
rurális vidék jellegzetes példájaként emlegethető 
Székelyöldön is – azt tapasztaljuk, hogy a lokális 
identitások terén erőteljes rehabilitációs folyama-
tok indultak be, s ebben a fi zikai tér használata 
meglehetősen fontos.

Másfelől viszont az információs társadalom je-
lenségeit kutatók a fi zikai tér társadalmi szerepé-
nek csökkenésére utalnak. A kutatók egy része 
olyan újabb lokális identitásokról beszél, amelyek-
ben a fi zikai helynek egyre kevesebb szerep jut. 
S az információs társadalom további térnyerését 
előrevetítő jóslatok egyre nagyobb szerepet szán-
nak a virtuális térnek. Nem véletlen, hogy egy ma-
gára valamit is adó mai antropológus is virtuális 
térbe megy terepmunkára!

Kell-e nekünk, s ha igen, milyen módon, mi-
lyen mértékben – tartósabb vagy alkalmi társas 
együttlétek alkalmaira – a fi zikai hely? A közössé-
gi jellegű virtuális terek építésének kultiválása, az 
azokban való élés időtartamának és gyakoriságá-
nak növekedése önmagában nem ad választ erre a 

kérdésre. Elgondolkodni talán azon kellene, hogy 
a társas lét módozatainak a fi zikai tértől való elsza-
badulási lehetősége milyen változásokat hoz a fi zi-
kai térhez való – közösségi jellegű – viszonyunk-
ban? Mire jó és hogyan tehető alkalmassá – még 
vagy ezután – a fi zikai hely? Az már az identitás 
rehabilitációs folyamatot intenzíven megtapaszta-
ló székelyföldi településeken is látszik, hogy a fi zi-
kai tér tagolása és belakási módja sok tekintetben 
hangsúlyos kérdés marad ugyan, de egyre kevés-
bé követi a társadalmi tagolódás korábbi mintáit. 
Mintha a lokális identitás szerkezete a még fi zikai 
térben szerveződő közösségek esetében is egyre 
inkább elszakadna a konkrét tértől, és a kapcsola-
tok, életvezetési formák, értékek, attitűdök helyi 
léptékű, de nem az adott helyi térszerkezetekbe 
ágyazódó kapcsolódási pontjaihoz igazodna. Nem 
az a kérdés, hogy – a tér helyi tagolásának és hasz-
nálatának normáihoz viszonyítva – ki lakik mellet-
tem, mekkora a házam, milyen távolságra lakom 
a templomtól, egyforma-e a kapubejárat, szimboli-
kusan felülértékelt vagy alulértékelt-e a hely, ahol 
lakom, mekkora a gazdaságom, kinek hány gyere-
ke van, hanem sokkal inkább az, hogy – a szó tág 
értelmében vett – fogyasztáshoz kötődő életveze-
tési mintákban hol is állok másokhoz, a település 
egészéhez képest.

A tér mindennapi beélésében, a rendezvények-
ben és az ünnepekben, a település vizuális megjele-
nítésben, s nem utolsó sorban a személyekhez vagy 
családokhoz kötődő hely-tulajdonokkal kapcsola-
tos diskurzusban természetesen folyamatosan mű-
ködik a fi zikai tér lokális léptékű, együvé tartozást 
termelő ereje. De a terepet járó kutatónak az a be-
nyomása, hogy a közösségi életvitel egyre kevésbé 
függ a fi zikai tértől. A fi zikai tér lokális léptékben 
nem kiinduló feltétel, nem elsődleges referencia 
keret, hanem egyre inkább csak ráadás. Ami ko-
rántsem jelenti azt, hogy ne lehetne fontos. De ma 
még talán nagyon keveset tudunk arról, hogy mi-
ben is áll ennek a tartalma. Az antropológus ösztö-
ne azt súgja, hogy a fi zikai tér a társas lét számára 
valamilyen módon fontos marad.

Most már csak a „valamilyen módon” kifejezés-
hez kellene tereptapasztalatokat, értelmezéseket 
rendelni. Elsősorban azért, hogy megértsük a loka-
litások növekvő szerepét.


