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Kistérség és identitástudat - Egy kutatás tapasztalatai

Bevezetés

Tanulmányunk a kistérségi társulások tartós térstruktúra-váltásához szükséges területi identitással, isme-
rettel és térszemlélettel foglalkozik. Az egyik uralkodó probléma, hogy mesterségesen létrejön egy tér-
struktúra – a kistérség –, melyben ugyanakkor nem alakulnak ki térkapcsolatok és emóciók.

A fent említett problémát 2006-2007-ben a Pécsi kistérség területén végzett empirikus kutatásunk1 
segítségével kívánjuk bemutatni. Vizsgálatunk elsődleges célja az volt, hogy feltárja a statisztikai kistérség 
területén kialakult térszemléletet, és az ehhez kapcsolódó identitástudatot. A kutatás két lépésből állt. 
Elsőként a Pécsi kistérség polgármestereinek és intézményvezetőinek viszonyulását vizsgáltuk a kistérség-
hez, mint területi egységhez, valamint a kistérségi mentális területeket kívántuk feltérképezni. Második 
lépésben a Pécsi kistérség lakosságának identitástudatára, térszemléletére, valamint véleményükre és 
elvárásaikra voltunk kíváncsiak a kistérségi térrel és intézménnyel (Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás 
munkájával) kapcsolatban.

Az empirikus vizsgálatunk során választ kerestünk arra a kérdésre, hogy a Pécsi kistérséghez jelenleg 
milyen emóciók kapcsolódnak, és hogy hogyan lehet elérni e kistérségi tér identifikációját. Meglátásunk 
szerint a kistérségi térstruktúra elfogadásához elengedhetetlen a lakosság térségi identitástudatának ki-
alakítása, kialakulása.

A kistérség és az identitás fogalma

A kistérség fogalmának meghatározása céljából az alábbi két definíciót kívánjuk kiemelni:

1. A települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható területi 
egység, egymással intenzív kapcsolatban lévő, önszerveződő, egymással határos települések összessé-
ge. (1996. évi XXI. tv. 5. § h, bekezdés)

2. „a kistérség olyan területi egység, amelyet a falu-falu vagy a falu-város közötti, elsősorban a lakosság 
mindennapi szükségleteit kielégítő térkapcsolatok határoznak meg” (csatári b. 1996, p. 12).

1996-ban, amikor a területfejlesztésről és területrendezésről szóló jogszabály megalkotásra került, a tör-
vény szövegében a fenti meghatározáson kívül a területfejlesztési célok és feladatok sorában szerepelt „a 
nemzeti és térségi identitástudat megtartása és erősítése” (1996. évi XXI. tv. 2.§ d, bekezdés). Felvetődik 
a kérdés, hogy az elmúlt tíz évben mi történt ezzel kapcsolatban? 

A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: társulások) a 2004-es év során megalakultak, majd 
2005-ben munkához is kezdhetek. A társulásokra vonatkozó szabályokat a 36/2005. (III. 1.) kormányren-
delet tartalmazza. E rendelet 6. §-a szerint a társulás a számára megítélhető támogatásban akkor ré-
szesülhet, ha a kistérséghez tartozó valamennyi település önkormányzatára kiterjedően legalább három 
közszolgáltatási feladatot elvállal. Közszolgáltatási feladatnak minősülnek a közoktatási, az egészségügyi, 
a szociális vagy gyermekjóléti, továbbá a területfejlesztési feladatok. A társulások e feladataikat többnyi-
re teljesítették. Tapasztalatunk és meglátásunk szerint a nemzeti és térségi identitástudat megtartása, 
valamint erősítése a területfejlesztés feladatkörébe tartozik, melynek megvalósítására kevés figyelmet 
fordítanak (többnyire más feladatok ellátása miatt).

A második fogalom meghatározás a kistérség funkcionális megközelítésével könnyebben érthetővé teszi 

1  A szerző e kutatást a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás alkalmazottjaként vezette.
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számunkra, hogy e területi egység fontossága és rendeltetése abban rejlik, hogy a fent említett felada-
tokat biztosítsa a lakosság számára. Ezt a gondolatmenetet folytatva ismét felvetődik a kérdés, hogy e 
területi egységnek milyennek kell lennie annak érdekében, hogy kielégítő térkapcsolatok jöjjenek benne 
létre, és ezekhez megfelelő emóciók kapcsolódjanak.

A kistérség fogalmának és a társulás feladatainak megismerése mellett az identitás, valamint a területi 
identitás meghatározása is fontos 

Az identitást, vagyis a nemzeti, vallási, nemi, generációs, világnézeti kategóriákat Csepeli (1997) sze-
rint a szocializáció során sajátítjuk el. Ezt követően pedig magától értetődően alkalmazzuk őket önma-
gunk és mások társadalmi helyének megállapításakor. Funkciója az, hogy az egyén a közvetlen személyes 
tapasztalat világán túlmenően képes legyen elhelyezni önmagát az ismerősség és az idegenség dimenziója 
mentén.

A területi identitást mások a régióval kapcsolatban tárgyalják, mely véleményünk szerint a kistérségi 
területi identitás esetében is alkalmazható. Ez kétféleképen fogható fel: 

1. „Egy meghatározott területi egységhez való kötődés tudata érthető alatta, ami mindenekelőtt jelenti 
a szülőföldhöz való tartozás érzését. Ebben különféle materiális, nyelvi, kulturális stb. szimbólumok 
kerülnek előtérbe” (somlyóDyNé Pfeil e. 2007, p. 63).

2. A területi identitás jelentheti a mindennapi tudat területspecifikus kifejeződését, a különféle szocio-
kultúrákat, illetőleg a területi problémák és a közös fejlődés kérdésének megragadását (somlyóDyNé Pfeil 
E. 2007).

A területi identitás fenti két meghatározása közül az első megközelítést tartjuk az empirikus vizsgálatunk 
szempontjából alkalmazhatónak.

Empirikus vizsgálati módszerek

A kutatás első fázisában a Pécsi kistérség intézményvezetőinél és polgármestereinél vizsgáltuk a területi 
identitástudatot. A második lépésben a téma ugyanaz maradt, de a célcsoport változott, a lakosság köré-
ben végeztük a felmérést.

I. 2006-ban az első célcsoportra (polgármesterek, intézményvezetők, jegyzők, körjegyzők) koncentrál-
tunk. Összesen 45 személy töltötte ki a nyílt kérdéseket tartalmazó kérdőívet. A vizsgálat célja feltárni 
és megismerni a Pécsi kistérségben már meglévő, vagy kialakulóban lévő térségszemléletet és identi-
tástudatot. Ez utóbbira a személyes vélemény, illetve asszociációs kérdések segítségével próbáltunk 
rávilágítani, valamint egy vaktérkép kitöltésével, mely az egyének mentális térképét láttatja a kistér-

1. táblázat: A vizsgált személyek települések szerinti 
megoszlása.
Forrás: a felmérés adatai alapján szerk.: Ludescher G. 

Sorszám Település neve
Személyek 

száma
1. Aranyosgadány 23
2. Bakonya 1
3. Bogád 2�
4. Ellend 13
5. Görcsöny 52
6. Kővágótöttös 2�
7. Orfű 20
8. Romonya 20
9. Szőkéd 2�

Összesen  201

ségről.

II. 2007-ben a célcsoport a Pécsi kistérség lakossága 
volt, melynek során 8 (+1, bakonyai interjúalany 
csak véletlenül került be a mintába) településről 
mintegy 201 személyt kérdeztünk meg (1. táblá-
zat), szintén strukturált kérdőív segítségével.

A kérdőíves vizsgálat célja megismerni a kiválasz-
tott személyek attitűdjét a kistérségről, valamint a 
társulás munkájáról, továbbá nyitottság, elvárás és 
elégedettségi szintjük felmérése. Végsőként e kér-
désekre kapott válaszokból következtetéseket kíván-
tunk levonni arra vonatkozóan, hogy a kistérséggel 
kapcsolatban milyen kép alakult ki, és e térséghez 
kapcsolódik-e identitás. 
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A kérdéseket négy fő téma köré csoportosítottuk. Első lépésben az interjúalanyok demográfiai adataira 
kérdeztünk rá, ezt követően a kistérségi ismereteket térképeztük fel. Harmadik lépésben a saját önkor-
mányzatukkal és a kistérséggel kapcsolatos véleményüket, elvárásaikat kívántuk megismerni. Végezetül a 
vizsgálat során arra is rákérdeztünk, hogy mennyire szeretnék megismerni a társulás munkáját, és állás-
pontjuk szerint hogyan lehet az ezzel kapcsolatos információt eljuttatni a lakossághoz. A terepmunka a 
közvélemény-kutatás mellett ismertető jelleggel is rendelkezett, ugyanis a lekérdezések után az interjú-
alanyainknak bemutattuk a kistérség településeit ábrázoló térképet. 

A mintavétel során, a települések kiválasztásánál azt vettük figyelembe, hogy a kistérség (39 település) 
minden tájegységéről kerüljön be egy. Továbbá kitétel volt, hogy ne Pécs és ne nagyobb agglomerációs 
település legyen. Az interjúalanyokat véletlenszerűen választottuk ki, mivel a kvóta szerinti mintavétel 
nem működött. Nem tekintjük a kutatást reprezentatívnak, mivel az interjúalanyok kora, neme, iskolai 
végzettsége stb., valamint a kistérség lakosságához viszonyított számarányuk nem képviseli a Pécsi kistér-
ség lakosságát. A vizsgálatban a nők felülreprezentáltak (a megkérdezettek 65%-a nő) voltak, ugyanakkor 
a kormegoszlás szerint az 1961-1970 között született egyének nem szerepeltek a felmérésben (2. táblá-
zat).

Születési időinter-
vallumok

Megkérdezettek (fő) Megkérdezettek (%)

1910-1920 0 0%
1921-1930 8 4%
1931-1940 22 11%
1941-1950 43 21%
1951-1960 53 26%
1961-1970 0 0%
1971-1980 28 14%
1981-1990 31 15%
1991-től 16 8%
Összesen 201 100%

2. táblázat: Kor szerinti megoszlás.
Forrás: a felmérés adatai alapján szerk.: Ludescher G.

Kutatási eredmények

A vizsgálatunk kezdetén azt feltéte-
leztük, hogy a kistérséghez tartozó 
települések önkormányzatának pol-
gármestereinél, intézményvezetői-
nél, jegyzőinél stb. kifejlődött egy 
bizonyos mértékű kistérségi öntudat, 
esetleg kistérségi identitás. Tettük 
ezt a feltételezést arra való tekin-
tettel is, hogy ezek a személyek a 
mindennapi tevékenységükben ezen 
téregységen belül kell döntsenek és 
tervezzenek. E hipotézisünk igazolá-
sára szolgáltak a kutatás során a kö-

vetkező két kérdésre adott válaszok:

1. Az első kérdésre – mi jut eszébe a Pécsi kistérségről? – két válaszkategória jelenik meg. Az elsőben a 
kistérség, mint földrajzi térség jelenik meg, itt legtöbben Pécsre asszociáltak, valamint az aprófalvak-
ra. A második válaszkategóriába tartozók a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos érzéseket 
fogalmazták meg, mind pozitív, mind negatív irányban. Pozitív tényezőként az összefogást, együttmű-
ködést (8 személy) emelték ki, negatívként a hiányosságokat és az ellentéteket. 

2. A második kérdésre – kérjük, hogy a Pécsi kistérségre leginkább jellemző dolgokat nevezze meg – 
adott válaszokból szintén két kategóriát alkothattunk. Az első válaszkategóriába tartozók a természeti 
környezetet (a Mecseket), a kistelepüléseket nevezték meg, míg a második kategóriában a társadalmi 
jellemzők jelentek meg, mint pl. hatékonyság, összefogás, együttműködés. 

A válaszokból az tűnik ki, hogy a kistérséghez tartozó települések vezetői körében kialakulóban van a 
kistérségi identitástudat, de a nem válaszolók magas aránya miatt ezt nem lehet teljes bizonyossággal 
kijelenteni. Azon a véleményen voltunk, hogy a megkérdezettek térszemléletét úgy lehetne még jobban 
feltérképezni, ha tudnánk, hogy a Pécsi kistérséget mely településekből/térségekből építik fel, azaz mi-
lyen kistérségi mentális térképpel2 rendelkeznek. Így mindenki kapott egy vaktérképet, és megkértük az 
interjúalanyokat, hogy:

2  A mentális térkép tükrözi a vizsgált személy(ek) látásmódját, véleményét vagy egy társadalmi csoportnak a 
környezetéről alkotott tudati képét.
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−	 a Pécsi kistérség térképén tüntessenek fel minden településnevet, valamint jelöljék meg az útvonala-
kat;

−	  jelöljék be a térképen a mikrotérségeket;

−	  jelöljék be más színnel, hogy meddig tekinti saját térségének azt a területet ahol él.

A lekérdezések során e három kérdésből csak kettőre kaptunk értékelhető választ (3. táblázat).

Települések 
száma

Interjúalanyok 
száma

0 8
1-10 11
11-20 9
21-30 �
30-39 10
Összesen 45
3. táblázat: A Pécsi kistérség 
településeinek feltüntetési 
aránya.
Forrás: a felmérés adatai 
alapján szerk.: Ludescher G. 

Összességében megállapítható, hogy a vizsgálati alanyokat három 
csoportra oszthatjuk. A legnagyobb számú csoportba tartoznak azok, akik 
pozitívan viszonyulnak a Pécsi kistérséghez, és támogatják annak mű-
ködését. A megkérdezettek egy kisebb csoportjának azonban még nem 
alakult ki a véleménye a kistérségről. Így az ebbe a csoportba tartozó 
megkérdezettek válaszaiban sok az ellentmondás. A harmadik válaszadói 
csoportnak pedig kifejezetten rossz véleménye van a Pécsi kistérségről, 
még az együttműködés szó hallatán is negatív tényezőkre asszociálnak, 
mint pl. érdektelenség stb. E három csoport (kistérség-kedvelők, sem-
legesek és nem kedvelők) egy dologban egyetértenek, hogy a Pécsi kis-
térséget csak az iparral, a munkahelyteremtéssel és az infrastruktúrával 
lehet fejleszteni, és ezekre van a legnagyobb szükség.

Az első vizsgálati eredményünk arra biztatott bennünket, hogy to-
vább folytatva a kutatást, a kistérségi identitástudatot a lakosság körében is megvizsgáljuk. Ennek során 
azt igyekeztünk megtudni, hogy az egyének tudnak-e a kistérség, mint területi egység, illetve a Pécsi 
kistérség létezéséről, tevékenységéről. A megkérdezettek 79%-a hallott már a kistérségről, mint téregység-
ről, és szükségesnek is tartják e földrajzi, közigazgatási lehatárolást3. Ugyanakkor a kutatásban résztvevő 
alanyoknak csak a 28%-a tudta megmondani, hogy melyik kistérségben él, és ugyancsak a megkérdezettek 
28%-a hallott már a Pécsi kistérségről. Érdekesség, hogy az interjúalanyok mindösszesen (!) 28%-a tudja, 
hogy melyik kistérségben él, ennek ellenére a 201 személyből 93 személy (46%) meg van elégedve a társulás 
működésével. A legnagyobb elégedettséget a megkérdezettek körében a házi orvosi ügyelet szervezéssel 
(24%), térségen belüli együttműködéssel (23%) és a szociális szolgáltatással (16%), valamint a vidékfejlesz-
téssel (14%) tudta a társulás kivívni. 

Az eredmények alapján felvetődik bennünk a kérdés, hogy azoknál az egyéneknél�, akik nem tudják, 
hogy melyik kistérségben élnek, hogyan is alakulhat/alakulhatott ki a kistérségi identitástudat. Az tapasz-
talható, hogy a kistérség, melyet politikai döntéssel hoztak létre, nem vált egyik napról a másikra a lakos-
ság identifikációs tényezőjévé, mivel nem állt rendelkezésre elegendő idő, hogy kialakuljanak a területi 
érzelmek. Vélhetőleg a jövedelemszerző-képességnek is szerepe lesz a területi kötődés kialakulásában. 
Az aktív kereső megkérdezettek 100%-a a Pécsi kistérség területén dolgozik, és ezen belül a többség Pé-
csett.

A fentiek alapján láthatjuk, hogy kistérségi identitástudatról a lakosság körében nem beszélhetünk. De 
vajon van-e valami más, kisebb téregységgel kapcsolatos identitástudat kialakulóban? Vizsgálatunk alapján 
megállapíthatjuk, hogy nincsen ilyen, csak a jelenlegi van leszűkítve. Így a következő kérdésünk az volt, 
hogy e leszűkített térségben melyik települést tekintik a (kis)térségi központnak. A válaszadók 35%-a (66 
személy) Pécset jelölte meg, a többiek pedig – kisebb arányban – a saját lakóhelyüket vagy a közelükben 
lévő, valamivel nagyobb településeket, melyek közigazgatási funkciókat is ellátnak számukra (4. táblá-
zat). 

A kapott eredményekből azt a következtetést szükséges levonnunk, hogy az intézményeknek 
térségmeghatározó és identitásformáló jelentősége van. E tekintetben egyet kell értenünk somlyóDyNé Pfeil 

3  A megkérdezettek 8%-a nem tarja szükségesnek a kistérséget.
4  Megkockáztathatjuk, hogy a lakosság nagy hányada nem tudja megmondani, hogy melyik kistérségben él, és a megyei 

öntudat erősebb a kistérséginél.
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E. (2007, p. 64) megállapításával, mely sze-
rint: „a területi identitás ugyanis nem légüres 
térben, sem pedig izolált személyiségekben 
nem tud fejlődni. Az emberek gondolkodásá-
ra, cselekvésére, érzékelésére hatnak a ta-
pasztalások, a szocializációs folyamat, és nem 
utolsósorban az intézmények hozzák létre és 
mélyítik el az identitást”. Ha egyes települé-
sek intézményei ilyen befolyásoló tényezőkkel 
bírnak, akkor milyen szerepet kaphat a Pécsi 
Többcélú Kistérségi Társulás, és mit várnak el 
tőle? A megkérdezettek leggyakoribb válaszai 
(hasonló volt az első vizsgálatban szereplők-
kel): a munkahelyteremtés (134 alkalommal 
jelölték meg) és az egészségügyi ellátásban 
való együttműködés (109 alkalommal) voltak. 
Továbbá fontosnak tartották a gazdaságfej-
lesztést, a települések érdekeinek képvisele-
tét és az infrastruktúrafejlesztést. 

A társadalom nem látja át, hogy a társulás 
milyen feladatokat lát el, és így nem is tud-
nak életközeli képet kialakítani annak szere-
péről. Arra a kérdésünkre, hogy meg van-e 
elégedve a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás 
működésével, a megkérdezettek több mint 

Település neve
Megjelölt 

(kis)térségi 
központ

A lekérdezettek 
száma (fő) 

települések szerint

Abaliget 3 0
Aranyosgadány 1 23
Bakonya 1 1
Baksa 1 0
Bogád 9 2�
Cserkút 5 0
Egerág � 0
Ellend 0 13
Görcsöny 31 52
Kozármisleny 9 0
Kővágószőlős � 0
Kővágótöttös 8 2�
Nagykozár � 0
Orfű 8 20
Pécs �� 0
Pécsudvard 1 0
Pellérd 21 0
Romonya 9 20
Szőkéd 1 2�
Összesen 186 201
4. táblázat: Kistérségi központnak tekintett települések.
Forrás: a felmérés adatai alapján szerk.: Ludescher G.

egyharmada azt a választ adta, hogy nem tudja megítélni a működését, de 73%-uk szeretné megismerni a 
társulás munkáját, mely nyitottságot árul el a lakosság részéről.

Meglátásunk szerint a helyi közösségek nyitottságát „ki kell használni”. Célszerű megszólítani és tá-
jékoztatni őket a társulás tevékenységnek és szerepének megismertetésével kapcsolatban. Így a lakosság 
területi térszemlélete és ezzel együtt az identitása is megváltozna, nem úgy tekintene a kistérség fogal-
mára, mely tőle elkülönülten létezik, hanem kialakítana egy intenzívebb interakciót, mely vélhetően a 
későbbiekben az adott terület identitását adná.

A vizsgálatunk során feltettünk olyan kérdést5 is, melyre adott válaszok alapján a lakosság érdeklődését 
ki lehet elégíteni. A megkérdezettek több lehetőséget jelölhetek meg az információ eljuttatásának csator-
nájaként, így a Dunántúli Napló (109 jelölés), Falugyűlés (73 jelölés) és a Pécsi TV (61 jelölés), valamint a 
Pécsi Hírek (55 jelölés) szerepeltek a legnagyobb gyakorisággal. 

Teendők a kistérségi tudat kialakításának érdekében

A tanulmány két fő feladatot jelöl meg fontossági sorrendben a kistérségi tudat kialakításának érdeké-
ben:

I. Az adott kistérség bemutatása. A lakosságnak a kistérség elfogadásához szükséges ismernie e területi 
egységet. Ez alatt a következőket értjük: megnevezés, elhelyezkedés, feladatok stb. 

II. Érzelmek kialakítása:

−	 interaktív kapcsolatot kell kialakítani a lakossággal;

5  „Hogyan tudnánk Önhöz könnyen eljuttatni információt a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulásról?”
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−	 az elvárt feladatokat úgy kell teljesíteni, hogy a Kistérség is megjelenjen benne;

−	 funkciókat kell adni a helyi térszemléletnek.

Összegzés

A vizsgálati eredményekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy kistérségi identifikációra akkor lehet 
esély, ha a közigazgatási szereplőkkel, valamint a lakossággal kialakul a mindennapi párbeszéd. Ezt azon-
ban meg kell, hogy előzze az intézményvezetők, polgármesterek, stb. szemléletváltozása. A településve-
zetők túl kell, hogy lássanak saját kis településükön annak érdekében, hogy olyan térségszemléletet ala-
kítsanak és közvetítsenek a helyi közösségek számára, melyben a települések együttműködése tudja csak 
kielégíteni a lakosság mindennapi szükségleteit. Fontosnak tartjuk, hogy a Pécsi kistérség térbeliségét és 
társulási tevékenységét megismertessék az érintettekkel. A megfelelő tájékoztatást azért tartjuk fontos-
nak, mert tapasztalatunk szerint jelenleg a lakosság nagy része nem rendelkezik megfelelő ismerettel a 
Pécsi Többcélú Kistérségi Társulásról, ugyanakkor tudatosan, vagy öntudatlanul keresik az adott térséghez 
való tartozást.
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