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Bevezető 

 

A közösségfejlesztők, közösségi munkások szakmai tájékozódását évtizedek óta nagyszerű 

írások segítik, mind elméleti, mind gyakorlati oldalról. Ezek között akadnak olyan alapvető, 

örökérvényű művek, amelyeken közösségfejlesztők több generációja nőtt már fel; és 

természetesen vannak az aktuális kihívásokra válaszoló munkák is. Nem szeretnénk ezek 

tartalmait ismételni, de feltétlenül fontosnak tartjuk megismertetni, hiszen ezek az írások 

nélkülözhetetlenek a közösségfejlesztés és a vele rokon közösségi szociális munka 

tanulmányozásához. Olyan művekre gondolunk, mind például a Közösségfejlesztő leckék 

kezdőknek és haladóknak (2004) vagy a nemrégiben publikált Közösségelméletek Vercseg 

Ilona tollából, Gosztonyi Géza (2002; 2004) írásai a rokon területről, a közösségi szociális 

munka területéről, Elisheva Sadan (2011) munkája a közösségi tervezésről, Péterfi Ferenc 

(2017) rendszeres vizsgálatai a közbizalom alakulásáról, vagy Lakatos Kinga (2006) írása a 

képessé tétel tárgykörében. A sort még hosszan folytathatnánk – de folytatni is fogjuk, hiszen 

az egyes fejezetekben hivatkozunk és ajánlunk további írásokat. 

Ennek a tananyagnak az a célja, az, hogy kiegészítse a már meglevő, széles körben 

hozzáférhető szakmai anyagokat. Nem úgy jelöl ki utakat, hogy pontosan megmondja, mi a 

teendő, hanem gyakran az Olvasóra bízza a bemutatott elméleti összefüggések, konkrét 

esetek elemzése alapján, hogy saját közösségfejlesztő gyakorlatát a közösséggel együtt, 

rugalmasan és önállóan alakítsa. Az erre való felkészülést megkönnyítendő, lesznek az 

Olvasóhoz kérdéseink, sőt, feladatokat is adunk majd.  
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„ki minek gondol, az vagyok annak…” 

Weöres Sándor 

 

 

I. Közösség, közösségfejlesztés 

 

A definíció a vizsgált jelenség sírfelirata –mondja a hetvenes évek egyik vezető szociológusa, 

Harvey Sacks (1993). Sacks szerint olykor túl nagy a kísértés, hogy egy tetszetősnek tűnő 

definícióval bonyolult kérdéseket próbáljunk meg végképp elintézni, olyanokat, amiken 

érdemes volna tovább gondolkodni. A közösség egészen biztosan egy ilyen fogalom: bármit 

mondunk róla, amögött többnyire egy elmélet sejlik majd fel. Felfigyelhetünk arra is, hogy az 

eltérő tudományterületek – a szociológia, a kulturális antropológia, a néprajz, a 

kommunikáció, a szociálpolitika, a szociális munka, a szociálpszichológia/kulturális 

pszichológia vagy az etológia – különböző módon gondolkodnak a témáról. Ám minden 

nehézség ellenére, a közösségek kutatása a modern társadalomtudományok egyik kedvenc 

témája. Az Amerikai Egyesült Államokban, az ötvenes években 90 eltérő definíció létezett a 

közösség fogalmára.  

 

 

Mit jelent számunkra a közössé  g? Készítsünk szófelhőt! 

 

Ahogyan Vercseg Ilona írja: 

 

Széleskörűen használt fogalomról van szó, amely kifejezhet embercsoportot (ifjúsági, 

amatőr közösség); minőséget (közösségi, közösséghiányos, vagy éppen atomizált 

társadalom); nem individuális (értsd: önző), hanem közösségi; […] lokalitást (helyi vagy 

faluközösség); közös alkotást (közösségi színház, közösségi létesítmény, kommunális 

beruházás); érzést, szándékot, a valahova tartozásét (közösséget érzek veled) vagy 

éppen az elszakadás szándékát (nem közösködöm veled); képességet, az 

együttműködésre (közösségi ember); gazdálkodási formát (…); azonos eszmék, célok, 
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azonos értékrend vállalását; egy, az elbürokratizálódott tömegtársadalommal 

szembeni életmódot (kommuna); etnikai és kulturális értékekhez  tartozást (xy 

emigráns közösség tagja); nemzeti-állami-politikai együvé tartozást (Európai Közösség, 

Egyesült Nemzetek Közössége, Brit Nemzetközösség); stb.” (Vercseg, 1993)  

 

Könnyen lehet, hogy a „közösség” mindenkinek egy kicsit mást jelent – de egy biztos: az 

emberek hisznek abban, hogy közösség létezik – mondja Hamilton egy közösségekről szóló 

alapvető mű bevezetőjében. (Hamilton, in Cohen, 1985/2001:7) S nem véletlen, hogy hisznek: 

Vercseg Ilona értelmezésében a közösség még mindig vágyott emberi viszonyaink kifejezésére 

szolgál. 

A definíciós problémáról Fraser (2005) a fentiekhez nagyon hasonló szellemben gondolkodik:  

 

Bármekkora is a kísértés, hogy megadjuk a közösség valamiféle steril definícióját, aztán 

továbblépjünk, ez nem elég. Nem elég annyit mondani, hogy közösség az a köztes 

szféra, amelyik az egyéneket a társadalomhoz fűzi, a közvetítő közeg a privát és a 

nyilvános között, vagy az a hely, ahol a közjó érdekében ténykedhetünk.(…). A közösség 

definícióját azért kell tovább vizsgálnunk, mert számos társadalomban jut érvényre a 

nyugati társadalmaknak az a sajátossága, hogy saját profit megszerzésének igényét a 

közösségi szükségletek fölé rendelik, az egyént a társadalomhoz képest fontosabbnak 

tekintik, a privát szférát a nyilvános szféra, az embert a természet, a szakértőt pedig a 

köz fölé rendelik.” (Fraser, 2005:288, kiemelés a szerzőktől.) 

 

Közösség és szolidaritás 

Fraser gondolatai valami nagyon fontosra mutatnak rá: a közösség az egymással való 

szolidaritás tere. Csányi Vilmos (2007) humánetológus szerint talán az egyik leglényegesebb 

különbség ember és állat között a közösség kialakításának hajlandósága, képessége. Míg az 

embereknek lehetnek közösségeik – és ez nem csupán tanult viselkedés, de velük született 

tulajdonság is – addig az állatoknak kizárólag csoportjaik vannak. Az emberi faj egyediségét 

tükrözi, és a közösségek kialakulása szempontjából döntő a fajtársak önzetlen segítése.  

Világszerte régészeti leletek tanúsítják, hogy az emberi közösség mások szolidaritására utalt, 

állandó ápolást igényló tagjairól már az őskorban, már a „vad ősemberek” is odaadóan 

gondoskodtak. (pl. Dickel & Doran, 1989)  
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Számíthattunk és számíthatunk egymásra. Ma is adományozunk, vért adunk, s ez nem csak 

katasztrófahelyzetek felszólító erejéből fakad; szolidaritásunkat, vagy önzetlen 

segítségnyújtásunkat a hétköznapokban is képesek vagyunk kifejezni. „Az ember az egyetlen 

olyan állat, mely csoportjáért, közösségéért életét is hajlandó feláldozni  […].” (Csányi, 

2007:88); az ember tehát olyan társas lény, aki képes az egyéni, önös érdekek fölé helyezni 

társaiét. Az együttérzés, a szolidaritás, a gondoskodás és a közösségiség mindeddig sikeres 

evolúciós stratégiának bizonyult. 

Ez az a fajunkra jellemző alapvető szolidaritás, ami a közösségekkel való munkát hivatásként, 

intézményi formában is útjára indította: mert a lokalitásban adott és elérhető, adható 

támogatás meggyengülését követően sem lehetett segítség nélkül hagyni a rászorulókat. Mára 

a közösségi munka professzióvá vált, amely elmélet és gyakorlat, szakma és mozgalom 

egyaránt.  

A közösségfejlesztés gyökerei az ún. settlement mozgalmakig nyúlnak vissza. A settlement szó 

a settle down (leletelepedni) igéből származik, az intézmény és mozgalom arról nyerte nevét, 

hogy a XIX. század végétől Anglia nagyvárosainak nyomornegyedeibe egyetemi hallgatók és 

oktatóik települtek, hogy tanítsák és segítsék a szegényeket. A settlement mozgalom 

története az első intézménnyel, a londoni Toynbee Hall-lal kezdődött, az intézmény nevét a 

gazdaságtörténész és szociális reformer Arnold Toynbee-ről kapta. A gyors iparosodás és 

demográfiai változások következtében a nagyvárosokban éles társadalmi ellentétek kezdtek 

kirajzolódni. Gettósodó szegregátumok keletkeztek a londoni Whitechapel negyedben. 

Általános jelenséggé vált a szegénység, a munkanélküliség, a rossz lakáskörülmények, az 

erőszak és a bűnözés. (Giczey, 2015) 

A növekvő igények hatására hamarosan gombamód szaporodni kezdtek a settlement házak, 

amelyek főbb tevékenységei voltak: 

- a jogi és pénzügyi tanácsadás 

- az iskolán kívüli ellátások biztosítása 

- gyermek, és ifjúsági munka 

- erőssé és képessé tétel (empowerment, enablement)  

- a bevándorlók integrálása 

Magyarországon az első settlement házat a XX. század elején telepnek nevezték. 1912-ben 

Budapesten, Hilscher Rezső kezdeményezésére jött létre az Újpesti Főiskolai Szociális Telep. 

Bár az első világháború alatt katonai kórházként funkcionált, a háború végeztével 
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elkezdődhetett benne a settlement munka. Ekkor már működtek hazánkban művelődési 

házak is, amelyeket közösségi házként aposztrofáltak, azonban ezek szakmai működésükben 

jelentősen eltértek a settlementtől. (Giczey, 2015) 

Később az 1970-es évek második felétől a népművelésben elinduló útkeresésnek 

köszönhetően a „nyitott ház” mozgalom eredményeként már sokkal közelebb került a két 

fogalom egymáshoz. Lényegében alulról felfelé építkezve, a társadalmi igazságosságért és 

változásért, a teljes közösséggel dolgozva építettek hidat társadalmi osztályok és kultúrák 

között, így biztosítva a szabad találkozás és eszmecsere lehetőségét. A settlement mozgalmak 

eredményeként létrejövő intézmények széleskörű szolgáltatásaik révén kovácsolták 

közösséggé emberek passzív tömegét. A mozgalomhoz való csatlakozásért olykor fizettek a 

résztvevőknek, de többnyire önkéntes munkában látták el feladataikat. (Giczey, 2015) 

 

  

Kutassunk fel Magyarországon olyan kezdeményezést, ami a korai 

settlement-mozgalom kortárs megfelelőjének tekinthető! 

 

Archaikus és modern: vérségi kapcsolatok és társadalmi szerződés 

A korai definíciós kísérletek egyik kedvelt kiindulópontja Tönnies Gemeinschaft-Gesellschaft 

dichotómiája. (Arapovics 2016; Gosztonyi, 2004, Cohen, 2001) A Gemeinschaft nemzetiségi-

közösségi, összetartó és közvetlen kötődéseken, kölcsönös tudásokon alapuló stabil formáció, 

ahol a személyes döntéseknek, választásnak nincs lényegi szerepe. Tönnies ezt, mint egy 

hagyományos falut ábrázolta, ahol az emberek bizalmon alapuló, szoros kapcsolatban élnek 

egymással, hangsúlyozva a szokás, az erkölcs, valamint a vallás szerepét. Ebben a közegben 

szocializálódnak a gyermekek és szinte változatlan formában teremtik újjá közösségeiket, 

amelyeket leginkább rítusaikkal jellemezhetünk. A tönnies-i hagyományos közösség hármas 

meghatározója tehát a vér, a hely, valamint tudat, a szellemiség. Ezek az elemek mind a mai 

napig meghatározóak lehetnek a közösség-narratívák tartalmaiban. (Farkas, é.n.) 

A Gesellschaft pedig az individualizáció terméke, ahol az egyén a maga szabad választása 

szerint és saját érdekeinek érvényre juttatása miatt lép kapcsolatba másokkal, e kapcsolatok 

azonban formalizáltak, közvetettek, és a célnak megfelelően a társas kontextus sokat 
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változhat. Így e forma tere, kontextusa lehet a kiszámítható és rugalmas, szerződéses alapú 

együttműködéseknek – de az emberi elidegenedésnek is. 

Idézzük fel korábbi tanulmányaink alapján Durkheim mechanikus és 

organikus szolidaritás fogalmait! Milyen módon köthetőek ezek a 

fogalmak Tönnies elgondolásához? 

 

Hálózatok és egyének 

 

„Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja; 

ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot 

mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert 

egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.” 

John Donne (1572-1631); Sőtér István fordítása 

 

Eric Wolf használta elsőként az ötvenes években a közösségekkel összefüggésben a web, 

később a network, azaz hálózat kifejezést. Szerinte „a közösségekre, mint önmagukat alakító 

és integráló rendszerekre kell tekinteni, melyek saját törvényeik szerint működnek. A közösség 

tulajdonképpen nem más, mint a csoportkapcsolatok hálózata (web of group relations).” (id. 

Tóth G., 2002:17) Ezzel szemben Arnold Van Gennep a társadalomelemzés szempontjából 

alapvető egységnek az egyént tartotta. „Minden egyén sokrétű társadalmi kapcsolatokkal 

rendelkezik, […]. Más szóval – hogy megértsük a teljes társadalmi élet mechanizmusát – az 

egyénből kell kiindulni és nem a közösségből, amely csak elvonatkoztatás, legjobb esetben 

távlati kép, mint a légifelvétel.” (id. Tóth G., 2002:19) A két antropológus által 

megfogalmazottak szintézisét Clifford Geertz a következőképpen adja meg: „ha a közösséget 

akarjuk tanulmányozni, célszerű az egyén és annak kapcsolataiból kiindulni, de mindezek 

mellett azt is figyelembe kell venni, hogy az egyén is csak a közösségi kapcsolatok 

viszonyrendszerében létezik.” (id. Tóth G. Péter, 2002:20)  

Keresd meg A. Koestler Szellem a gépben című könyvében a „szociális 

holon” kifejezést. Miképpen segít értelmezni ez a koncepció a fenti 

dilemmákat? 
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A rendszerszemléletű gondolkodás oldotta fel az egyén vs. közösség látszat-dilemmáját, 

amennyiben felismerésre került, hogy az egész nem a részek egyszerű összege, hanem az 

alkotóelemek közötti sokrétű, komplex kapcsolódásokat is figyelembe kell venni.  

Egy nagyon egyszerű példa: ha kicseréljük a piskótában a tojáshabot 

borotvahabra, a létrejövő egész minősége fog radikálisan megváltozni. 

Egyetlen alkotóelem változása a teljes rendszer szintjén döntő 

változásokat eredményez. Keressünk további példákat a 

rendszerszemlélet szerinti gondolkodás fontosságára! 

Miképpen magyarázható a szolidáris viselkedés evolúciós sikere a 

rendszerszemlélet perspektívájából? 

 

Az emberi viselkedés ebben a keretben már nem cselekvés-reakció (action-reaction), hanem 

inkább egybefonódó, együttes (conjoint) cselekvések láncolata. (McNamee & Gergen, 1999).  

Wellman (1988, id. Hain, 2005) megállapítja, hogy a viselkedés legpontosabban az adott 

személyt körbevevő társas hálózat megismerésével jósolható be. Ennek nagyobb a súlya, mint 

a motiváció, az attitűdök, vagy a demográfiai jellemzők vizsgálatának. Fontos, hogy ezek a 

társas formációk egymást átfedő hálózatokként léteznek: ennek a ténynek, mint majd látni 

fogjuk, nagyon nagy a jelentősége a közösségfejlesztés szempontjából. 

A hálózatok tudománya, a rendszerszemlélethez nagyon hasonló, annak keretein belül is 

értelmezhető terület további szempontokat adott a közösségfejlesztők gyakorlati 

munkájához. A hálózatok tudományának körvonalazása Barabási-Albert László nevéhez 

fűződik. 2002-ben fizikusként írta meg azt a könyvet, ami társadalomtudományi körökben is 

megkerülhetetlen olvasmánnyá vált.  Barabási a hálózatok tudományát átfogó, integráló 

területnek tekinti, ahol a cél hasonló mintázatok felfedezése a legkülönbözőbb 

kontextusokban, legyen szó az internetről, a településeket összekötő úthálózatról, ismeretségi 

körökről, vagy éppen a neuronokról.  

Az általa leírt három alaptípus – az elosztott, a centralizált és a decentralizált hálózat – 

valamelyike mindezekben az eltérő közegekben felfedezhető. A forma, ahol minden egyes 

alkotóelemnek egyenlő esélye van egy másik csomóponthoz kapcsolódni, inkább csak 

matematikai modellekben fordul elő. A centralizált, egymagvú, egyetlen központtal 

rendelkező hálózatokkal pedig az a probléma, hogy mind a véletlen, mind a szándékos 

pusztítás nagy károkat okozhat bennük. A decentralizált, több középponttal rendelkező 
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hálózat nagyon ellenálló a véletlen hibákkal szemben, és a szándékos kártételnek is jobban 

ellenáll. A csomópontok, a kiemelt elemek juttatják el az erőforrásokat (információt) minden 

egyes elemhez, ezáltal biztosítják a hálózat stabilitását és zavartalan működését.  

 

 

 

Forrás: Barabási (2003): Behálózva. A hálózatok új tudománya. Magyar Könyvklub, Budapest. 

194. old 

 

A hálózatelmélet egyik fontos előfutára Granovetter (1973) elmélete volt: ő az erős társadalmi 

kötések mellett rámutatott a gyenge kapcsolatok fontosságára is. Az emberek természetes 

társas hálózatai eltérő erősségű kapcsolatokat tartalmaznak. Ebben eddig semmi meglepő 

nincs – ám nagyon más lesz a legerősebb, legfontosabb kapcsolatok, és a puszta ismeretségi 

szint jelentősége! A velünk legszorosabb kötelékben élő, a szívükhöz igazán közel álló 

személyek száma általában nem több ötnél. Ugyanakkor számos távoli ismerősünk van, akivel 

adott időben kapcsolatot tartunk: átlagosan 150-200 fő. Ez körülbelül megfelel az archaikus 

„mi kis falunk”, a klasszikus Gemeinschaft-közösségek méretének. Dunbar (2002) szerint a 

globalizáció sem változtatta meg azt a fajta evolúciós társas felkészültségünket, amelynek 

jegyében a „mi kis falunk” kapcsolati határait bizonyos értelemben nem tudjuk átlépni. Ez az 

emberi elme kognitív korlátja.  
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A gyenge kapcsolatok jelentősége, hogy ezek azok, amelyek összefűzik a szorosabb 

hálózatokat. Ha ezek az áthidaló kapcsolatok hiányoznak, akkor instabillá válik a nagyobb 

formáció, a tágabb közösség, a társadalmi működés, és megakad a kommunikáció. A gyenge 

kapcsolatok ereje az integrált, szolidáris, toleráns, a problémák tág körét hatékonyan 

megoldó, bizalomteli és stabil társadalom feltétele (Granovetter, 1973; Csermely, 2005; Füzér, 

2013)  

Ma az erős kapcsolatokat összetartó, a gyenge kapcsolatokat összekötő társadalmi tőke néven 

említjük leggyakrabban. A társadalmi tőke az emberi kapcsolatokban létrejövő erőforrások 

összességét jelenti – és nem véletlenül nevezik tőkének, hiszen tartósan segíti az életben való 

boldogulást, és egyéb „tőketípusokba” is konvertálható (gazdasági, kulturális, sőt felépülési 

tőke) Ezek az erőforrások tartós kapcsolatrendszerekben mutatkoznak meg, azaz a közösségi 

színtérhez kötöttek. A társadalmi tőke harmadik típusa a társadalmi hierarchia eltérő szintjeit 

kapcsolja össze.   

Tegyük fel, hogy munkát keresel, és más területen fogsz dolgozni, mint 

családod tagjai. Mi ad nagyobb esélyt a megfelelő munkahely 

megtalálására: ha a hozzád legközelebb állóktól kérsz segítséget, vagy a 

„gyenge kapcsolatok” útján próbálkozol? 

Tegyük fel, hogy egy nehezebb élethelyzetben nagyobb összegre van 

szükséged, és ezt kérheted családtagjaidtól, vagy távoli ismerőseidtől is. 

Honnan várhatsz könnyebben segítséget?  

 

Nem csupán a megoldandó probléma jellege, hanem a társadalmi helyzet/jövedelmi 

viszonyok is befolyásolják, hogy inkább a gyenge, vagy az erős kapcsolatokra támaszkodunk-

e? A társadalom alsó és felső rétegeihez tartozók, a nagyon vagyonos rétegek és az 

elszegényedettek közös vonása, hogy hajlamosabbak bezárkózni az erős kapcsolatok világába 

– ezek után nem meglepő, hogy a pszichoszociális jóllét mutatóit tekintve, ők vannak relatíve 

rosszabb helyzetben: a szegény szegények, és a szegény gazdagok. (Tay & Diener, 2011) Zárt 

társadalmakban, és különösen azokban a kultúrákban, ahol a nők kapcsolatépítő, 

együttműködő tehetségének érvényre jutását korlátozzák, a gyenge kapcsolatok ereje nem 

tud megfelelően hatni. (Csermely 2005) 

A gyenge kapcsolatok sajátosságaiból következik, hogy minden olyan lépés, ami minimalizálja 

azokat az intézményi és egyéb tereket, ahol az ismerősök spontán módon 
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összetalálkozhatnak, a társadalmi stabilitást veszélyezteti. Ebben az értelemben (is) óriási a 

jelentősége a falusi-városszéli háziorvosnak, óvodának, iskolának, kisboltnak, postának, 

gyógyszertárnak, fodrászatnak, nyilvánosan és ingyenesen használható 

sportcsarnoknak/sportpályáknak, játszótérnek, buszjáratoknak, barátságosan kialakított 

parkoknak és más közösségi tereknek, és nem elég helyettük a gender-érzékeny addiktív 

közeg, a kocsma. Ezeken a helyeken az emberek „csak úgy” összetalálkoznak, „csak úgy” 

beszélgetnek, és eközben „véletlenül” sikeresen megoldják problémáik egy részét. Az sem 

hátrány, hogy valószínűleg rokonszenvesebbnek gondolják a másikat, mintha már fél éve 

egyáltalán nem beszéltek volna vele. A közösségfejlesztő nézőpontjából az erőforrások 

feltérképezése során tehát nem elegendő a szociális szolgáltatásokat felmérni, hanem a 

spontán, informális találkozások színtereit is számításba kell venni. (Saleebey, 2006) A 

közösségfejlesztőnek akkor van igazán nehéz dolga, ha az adott településen ezeket a 

természetes találkozási pontokat már felszámolták.  

Globalizált világunkban a média hozzáférést biztosít egy újfajta közösségiséghez, amely a 

virtuális térben ölt testet. Az elektronikus kommunikáció új kontextust teremtő, határokon 

átívelő globális kommunikációvá válik. Az egyénnek, vagy hálózott indivídumnak1 pedig ez az 

új típusú közösség viszonyítási alapul szolgál, és ennek tükrében értékeli saját, lokális 

közösségeit is. (Szécsi, 2010) A kezdeti illúziók szerint mindez a McLuhan-i „világfalu” 

megszületését tette volna lehetővé. (Griffin, 2001) Ma már világosan látjuk, hogy nem ez lesz 

az a megváltó technika (egyáltalán van-e vajon megváltó technika?), ami a nagyobb 

egyenlőséget, méltányosságot, és az egymás jobb megértéséből fakadó békét eredményezné.  

A globális és lokális közösségi szintek összefonódása elvezet a „glokalitás” megszületéséhez. 

Meyrowitz (2005) szerint „glokalitásokban élünk”, és ez a helyi kötődés új formáinak 

kialakulásával jár. Az eddiginél tudatosabb választás eredményeként, több szempontot 

mérlegelve vallhatjuk magunk egy adott közösség tagjának. Meyrowitznak az a megállapítása, 

hogy ennek következtében e közösségekhez szívesebben tartozunk, mint egy konvencionális 

köteléken alapulóhoz, valószínűleg abból fakad, hogy a szerző az individualizáló kultúrák 

szemüvegén keresztül nézi a kérdést. 

 
1 A mobil kommunikáció és internet világában otthonosan mozgó személy. Bővebben: Nyíri Kristóf (2005): The 

Networked Mind, Talk given at workshop „The Mediated Mind- Rethinking Representation, May 27-28., The 
Knowledge Lab, Institute of Education, University of London, valamint Nyíri Kristóf (2002): A mobil információs 
társadalom felé. Világosság 8-9., 42-44. 
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Egy bizonyos: a lakóhelyi közösségeken túl – amelyek mind az archaikus, mind pedig a 

későmodern társadalmakban létező entitások – megjelentek a virtuális közösségek, amelyeket 

elsősorban az elektronikus média kapcsol össze egymással. Vannak, akik hatalmas lehetőséget 

látnak az elektronikus kommunikáció hozta változásokban, mások inkább kvázi-

közösségeknek tekintik a virtuális közösségeket, hiszen a kommunikáció közvetett, gyakran 

anonim, a tartalmak nem feltétlenül hitelesek, a kapcsolatépítés, az érzelmekre vonatkozó 

kommunikáció a közvetítő közegnek megfelelően alakul, és a közvetlen emberi 

kommunikációhoz képest nagyon könnyen torzulhat. Gyakran ugyanazon jelenséggel 

kapcsolatosan érvek és ellenérvek is megfogalmazódnak: 

- a közösségi média kiváló eszköz a kapcsolattartásra – a közösségi média felszínessé 

teszi az emberi kapcsolatokat, és elszigeteli egymástól az embereket 

- az internet segítségével sokkal több tudás érhető el – a tudások reflektáltalanul 

maradnak, sőt a fogalmi gondolkodás alapjai sérülnek 

- az internet korlátlansága, és az a tény, hogy nem vonható ellenőrzés alá, nagyobb 

emberi szabadságot jelent – a virtuális világ rontja a cselekvőkészséget, függővé és 

manipulálhatóvá tesz, a személyes természetű adatokkal pedig könnyű visszaélni.  

- az internet segítségével az esélyek kiegyenlítődnek – a hálózati társadalom egyszerűen 

„lekapcsolja” a marginális csoportokat. (Nyíri, 1999; Dunbar, 2002; Greenfield, 2009) 

Vitassuk meg! „Egy dinamikus, globális gazdaság fogja át a bolygót, az egész 

világon összekötve az értékes embereket és tevékenységeket, miközben a 

hatalom és gazdagság hálózatairól lekapcsolja az uralkodó érdekek 

szempontjából irrelevánsnak minősített embereket és területeket.” (Castells, in 

Nyíri, 1999) 

 

A fogyasztói társadalom néhány jellemzője 

A globalizáció felerősíti a későmodern társadalmak másik fontos vonását, a fogyasztói jelleget. 

A consumer society jelzőjének latin eredetije, a con sumere egyebek között azt jelenti: elvenni, 

elpusztítani, elvesztegetni. Ezt a rendszert a túlfogyasztás, a mögöttes sóvárgás, a 

mesterségesen felkeltett vágyak és igények működtetik. Elvész az emberi kreativitás, 

alkotóképesség – a helyét átveszi az igénytelen tömegtermelés. A művészetet a tökéletesség 

elérhetetlen világába száműzik: míg korábban a szép hangú, jól zenélő, ügyesen táncoló vagy 

rajzoló ember saját közössége és a maga örömre bontakoztathatta ki tehetségét, ma a mérce 
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a bárki számára pillanatok alatt elérhető, megismerhető és nyomasztó világszínvonal.  A 

hiperrealitás szép új világában az intenzív marketing-stratégiák (hype) révén egy szimulált, 

„tökéletes” valóság lép a hétköznapok realitása helyébe (Firat, 1991; Reith, 2004, B. Erdős, 

2014) 

A fogyasztói társadalom végső soron megfordítja az ember (= fogyasztó) és az áru viszonyát: 

az ember az áruk terméke, identitását az általa elfogyasztott javak kreálják, sőt kényszerítik ki. 

A fogyasztó identitás-protéziseket (pl. meghatározott márkákat: autót, ruhát, 

kozmetikumokat, de legalább havonta egyszer-kétszer chipset és kólát) vásárol, és ebből rakja 

össze egyedinek és önazonosnak egyre kevésbé nevezhető önmagát. Ha nem teszi, státuszt és 

identitást veszít, nem illeszkedik a mainstreamhez, sőt kirekesztődik. 

Ebben a világban a fogyasztói hedonizmus, azaz az öröm maximalizálása és mindenféle 

szenvedés kerülése a cél – még akkor is, ha a pillanatnyi elkerülés hosszú távú következményei 

később szenvedést idézhetnek elő. Maga a kockázat, sőt a deviancia is árucikké válik (jellemző 

példája az ún. „sötét web” kereskedelme, vagy a Grand Theft Auto, a GTA néven ismert, 

közkedvelt számítógépes játék, Hayward, 2004) 

A globális gazdaságban ugyanakkor megjelenik a „felesleges ember”, mint az új termelési 

technológiák terméke: nem csupán az alkotó munkától, de egyáltalán a munkától való 

megfosztottság is tömegméretekben válik jellemzővé. A munka nélkül maradó rétegek 

számára a segélyek és a tittytainment, az olcsó, igénytelen szórakoztató műsorok világán túl 

aligha érhető el bármi egyéb. (Firat, 1991; Reith, 2004) Fontos társadalmi szerepük a kontraszt 

megmutatása és a nyomás fenntartása: szegénynek lenni rossz. (Gans, 1992)  

Az egyre mélyülő ellentétek miatt a fogyasztói világ koldusokra és jó fogyasztókra tagolja a 

későmodern társadalmakat. (Bauman, 2005) 

 

„….az ízlés mintegy a körbe való bejutást lehetővé tevő titkos jelszóként működik, 

amelyet csak a kör tagjai ismernek. A trükk abban rejlik, hogy a kör tagjai e jelszó 

ismeretét mint saját kiválóságuk bizonyítékát kezelik, a jelszó ismeretének hiányát 

pedig a kívülállók – a „rossz ízlésűek”, a „rossz modorúak”, a „bárdolatlan humorúak”– 

belső hibájaként. Kirekesztik őket maguk közül – meghúzzák a felvételin, nem hívják 

meg a bulijaikra, nem adják hozzá a lányukat, nem léptetik elő –, ám nem explicit 

módon azért, mert az illető például munkásosztálybeli, hanem azért, mert „más 

hullámhosszon gondolkozik”, „más az érdeklődési köre” vagy „más az ízlése”. Míg az 
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osztályhelyzeten alapuló diszkrimináció nem legitim a modern társadalomban, a belső 

tulajdonságokon alapuló megkülönböztetés nem számít diszkriminációnak. Teljesen 

elfogadott, hogy a képességek és az egyéb tulajdonságok szerint alakulnak a társadalmi 

kapcsolatok és az előmenetel. Az ízlés révén azonban az osztályhelyzettel járó, objektív 

külső körülményekből adódó különbségeket szimbolikus, már belső tulajdonságbeli 

különbségként érzékeljük, így a valójában osztályhelyzeten alapuló megkülönböztetést 

legitimként és igazságosként éljük meg.” (Simányi, 2005:170) 

 

Mindezt a kontroll fetisizálása, azaz annak illúziója kíséri, hogy a modern ember képes, vagy 

valaha képessé válhat saját környezetét teljes egészében irányítani (Deetz, 1992; B. Erdős, 

2014)  

Olvassátok el A. Huxley „Szép új világ” című művét. Milyennek látjuk ma 

ezt az 1932-ben íródott ellenutópiát?  

 

Mit jelent az anómia fogalma Durkheim és Merton értelmezésében? 

Milyen értékek vannak jelen a hazai társadalmi diskurzusokban? 

Miképpen viszonyulnak ezek a globális gazdaság fogyasztói vonásaihoz? 

Miképpen lehet ezekhez alkalmazkodni? 

 

Nézd meg a Ladakh tanulsága c. filmet! (Elérés: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2mTXlAqYdA) 

A film megtekintését, átgondolását követően gyűjtsd össze a globalizáció 

helyi közösségre gyakorolt hatásait! Hozz példát Roland L. Warren (1957, 

id.  Vercseg, 1993) közösség-funkcióinak - szocializáció, gazdasági 

boldogulás, társadalmi részvétel, társadalmi kontroll, kölcsönös 

támogatás - alakulására a hagyományos Ladakh és a modernizált Ladakh 

életében!  

 

 

Tekintettel arra a hatalmas változásra, amit hazánkban a fogyasztói társadalomba való 

átmenet és világszerte a globalizáció, valamint az e-világ előretörése alig harminc esztendő 

alatt eredményezett, mára az élet minden területén új kérdések vetődnek fel. E tárgy keretei 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2mTXlAqYdA
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között nem feladatunk e dilemmák mélyére hatolni, de mindenképpen fontos látnunk, hol 

vannak a lehetőségei és a határai annak a kontextusnak (pusztán eszköznek nevezni ma már 

nagyon elbizakodott lépés volna!) amelyben a közösségfejlesztő munkája egy részét egészen 

biztosan végezni fogja. 

A következő héten vezess naplót! A nap hány óráját töltöd másokkal 

kapcsolatban? – azaz beszélgetve, közös munkával, közös programokkal? 

Ezt az időt milyen arányban osztod meg a személyes kapcsolatok és az 

elektronikus világ közösségi terei között? 

 

 

A közösség, mint szimbolikus konstrukció  

A közösséget leggyakrabban hely vagy érdeklődés szerint, valamint szellemi vagy lelki 

közösségként (communion) definiálták. (Willmott 1986; Lee és Newby 1983; Crow és Allen 

1994, id. Vercseg, 2018) 

Vitassátok meg a következő idézetet: „Viccesen azt szoktam mondani, 

hogy igazán hatékony közösségben élni azzal az emberrel, családdal 

lehet, aki olyan közel lakik, hogy ha fogok egy tál frissen sült fánkot, akkor 

az meleg maradjon, míg átérek hozzá.” (T.Z. 2010, in: Farkas, é.n.) 

 

Fraser (2005) korábban már említett felosztásában az érdekközösség visszavezethető a 

valamilyen szerződés megalapozta Gesellschaft-ra, míg a Gemeinschaft, az értékközösség a 

közös (akár spirituális) értékekre alapoz. Ugyanakkor ez az elgondolás már a strukturalista 

szerzők által olyannyira kedvelt dichotómiáktól való távolodást is megengedi.  

A szociális konstrukcionista Cohen (2001) szerint a közösség-fogalom megragadására tett 

kísérleteink esetében érdemesebb a szó használatából kiindulni, és megkeresni az általános 

jellemzőket. „E szó használatának egy ésszerű interpretációja két, egymással összefüggő 

elképzelés: a közösség olyan emberek csoportja, akikben van valami közös, és ez a közös 

megkülönbözteti őket más csoportoktól. A közösség így hasonlóságot és különbséget is jelent 

egyszerre.” (Cohen, 2001:12) A közösséget mindig valamihez viszonyítva tudjuk meghatározni, 

és sajátos határ fogja jellemezni. E határ nem fizikai, hanem szimbolikus természetű. (Cohen, 

2001; Szöllősi, 2013; B. Erdős & Márk, 2014) 
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A szimbolikus minőség a jel egy fajtája, ami sajátosan az emberre jellemző. E jelek kölcsönös 

megegyezésen alapulnak, és fizikai értelemben önkényesek, azaz a jel és jelölője között sem a 

hasonlóság, sem az okság nem teremt kapcsolatot – csak és kizárólag azok a közösségi 

megegyezések, amelyeknek jó része spontán alakul, és eredetük többnyire az idő homályába 

vész. A fizikai tárgyak esetében nagy biztonsággal gondolhatjuk, hogy az „alma” (vagy idegen 

nyelvű megfelelői) jelentése egy tágabb közösség számára is azonos lesz, míg az olyan 

fogalmak, mint a „szabadság”, vagy a (mentális) „erő”, a „jó”, és az „értékes”, vagy akár a 

„közösség” nagyon eltérő jelentéssel lesz jelen az egyes kultúrákban. Ezek a különbségek 

meghatározóak az adott közösségre nézve, ami azt is jelenti, hogy a közösség, a kultúra, és a 

kommunikáció egymástól elválaszthatatlanul létező fogalmak, és az ezeket összekötő 

sajátosan emberi minőség a szimbolikus. (Horányi, 1999; B. Erdős, 2006) 

A közösség, mint láthattuk, azonosságok és különbségek mentén konstituálódik; felépíti saját 

kultúráját, ami, mint egy cselekvési térkép (Peterson, 1979) fogja meghatározni a közösség 

tagjainak lehetőségeit. A kommunikáció pedig az a keret („állapot”) amelynek révén az adott 

közösség elérhetővé teszi tagjai számára az élethez („problémamegoldáshoz”) szükséges 

tudásokat. (Horányi, 1999)  

A keletkező szöveg – pontosabban a szöveget szervező beszédkód (Philipsen, 1992) – mondja 

meg, mi az, amit a közösség életében tematizálni kell, mi az, amiről beszélhetünk, és mi az, 

amiről hallgatni „kell”. A beszédkódban az adott kultúra rögzíti, mi az emberi élet lehetséges 

célja, miképpen és milyen emberek kapcsolódhatnak egymáshoz. Bár nem mindig tudatosul 

bennünk, kultúránk nagyon nagy részben nyelvi természetű, a közösségfejlesztő munkájának 

legnagyobb része pedig az emberi viszonyokat megértő, értelmező, és e viszonyrendszerben 

a megértést előmozdító kommunikáció. 

„A közösségek a különböző szokások, személyes kapcsolatok, nyelvi és kulturális dialektusok 

mentén válnak szét egymástól. Minél több kritériumot veszünk számba, annál finomabban 

határolhatók el egymástól a különböző közösségek.” (Tóth G., 2002:15) A közösségek 

szimbolikus szerveződésének elmélete és a határ kiemelt fogalma segít megérteni azt, ami a 

közösségfejlesztő gyakori tapasztalata, és amit Siegmund Freud antropológiai kalandozásai 

során a „kis különbségek nárcizmusának” nevezett el: a hozzánk hasonló, de mégis tőlünk 

különböző könnyen lehet fenyegető, mert közel van féltve őrzött határainkhoz, identitásunk 

közösségi alapjához. (Blok, 1998) Emellett, ha hasonlítunk, akkor feltehetőleg hasonló az 

életmódunk is, és ugyanazokra az erőforrásokra van szükségünk, így könnyen versenytársakká 
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válhatunk.   A szimbolikus értelemben vett határ önmagában természetesen nem feltételez 

ellenségességét, egyszerűen csak különbségeket, ami egy kedvező kontextusban akár fejlődési 

forrásként is felismerésre kerülhet. 

 

Keress példákat a kis különbségek nárcizmusára! 

 

 

A szimbolikus teszi, hogy a hely, a lokalitás a közösség és a közösségfejlesztő számára is több, 

mint puszta földrajzi-fizikai vonatkozás. A fizikai tér lehetőségeket ad, a szimbolikus minőség 

révén pedig értékekkel telítődik a tér, és megvalósíthatóvá válnak a felfedezett lehetőségek. 

Hamvas Béla (1985) megfogalmazásában a helynek arca van... a hely olyan, mint egy festmény, 

nincs belőle több, csak az az egy. Természetesen nem csak a lokalitás válhat a közösség 

szimbolikus szerkezetének alapjává, hanem bármi, ami az emberi identitás része: a vallás, az 

etnicitás, a szexuális orientáció, vagy a foglalkozás. (Cohen, 2001) 

A szimbolikus minőséget középpontba állító elmélet közel áll a közösségfejlesztő 

gyakorlatához, hiszen az a feladata, hogy megértse a közösség tagjainak sajátos, unikális 

tapasztalatát, a kialakuló jelentések szerveződésének módját (azaz a kultúrát). Ám mint a jó 

terapeuta, nem csupán azt a kérdést kell feltenni, hogy mindaz, amivel találkozik, milyen; 

hanem azt is, hogy milyen lehetne? 

A közösséget Hankiss (1983) felfogásában a közös érdekek mentán kialakuló célok, az ennek 

megfeleltethető érték-orientációk, és a „mi –tudat”, azaz a szimbolikus minőség révén 

kifejezhető közösségi identitás kapcsolja össze. Mindez akkor képes „közös jó”-ként működni, 

ha a közösség alapvető emberi értékek iránt orientálódik. A humanizáló közösség kölcsönös 

és szolidáris függőségi hálózatokat épít ki, közösen hoz döntéseket, felépíti a közösség 

identitását, és elkötelezi magát önmaga, egymás, valamint a teljes közösség jólléte iránt, 

ugyanakkor nyitott marad tágabb környezete értékrendjére és szükségleteire is. (Schaffer, 

Anundsen, 1993, id. Saalebey, 2006) Egy humanizáló közösség elköteleződő tagjaként a 

személy önmagát reálisan tudja értékelni, mert cselekvéseire folytonos visszajelzéseket kap, 

mégpedig éppen a számára meghatározó kapcsolati rendszer(ek)ből.   

A mi kultúránkban a közösséghez tartozást szabad választás alapján gondoljuk helyesnek, azaz 

a közösség alapja a közösségvállalás; míg egy hagyományos közösségben ez nem így van, a 
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születés, a vérségi kapcsolatok szerinti odatartozás lesz a döntő. Mindkét esetben igaz, hogy 

a közösség saját személyes identitásunk alapja is egyben. 

Milyen értékeket tudunk megfogalmazni a következők alapján? 

Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/hng. 

pdf 

Bibó István: A szabadságszerető ember politikai tízparancsolata 

http://tollelege.elte.hu/sites/default/files/articles/szabadsagszereto_e

mber.pdf 

 

Az alapvető emberi értékeket tagadó „közösségeknek” ugyan megvan a saját célja, 

értékrendje és identitása, ám dehumanizáló módon működnek. A tagokat nem a valódi szabad 

választás, hanem megfélemlítés, vagy a feldolgozatlan szorongások és más emberi 

nyomorúságok tartják meg ezekben a társas formációkban. Az értékeket tagadhatják nyíltan; 

de az is előfordulhat, hogy a csoport retorikája manipulatív, rejtetten ható. A manipuláció célja 

az erőforrások megszerzése, a kizsákmányolás, méghozzá különösebb küzdelem nélkül, hiszen 

a manipuláció áldozata abban a hitben van, hogy minden az ő érdekében történik. A 

manipulatív retorika néhány jellegzetes vonása: 

- A beszédhelyzetben két szélső pozíciót kell felvenni: ők, a másik csoport a „rosszak”, 

és mi, a saját csoport vagyunk a „jók” 

- a tévedhetetlenség tana (nekünk mindig igazunk van, a másik fél meg mindig téved) 

- a vélemények kisarkítása: nem elég, hogy mindig jók vagyunk, és igazunk is van, de 

egyenesen rettentő jók vagyunk 

- tényként beállított hiedelmek 

- túláltalánosítás 

- homályos tartalmak, amelyek úgy működnek, mint a vetítővászon, így a kommunikáció 

címzettje mindig a neki tetsző jelentéseket fogja felfedezni bennük. (Van Dijk, 2006; B. 

Erdős, 2016) 

 

 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/hng
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Ha szeretnél többet megtudni erről a témáról, olvasd el G. Lakoff: Ne 

gondolj az elefántra! c. könyvét! 

 

 

Amikor célok és értékek híján a közösségi identitás vész el, kialakulnak a kvázi-közösségek. 

Övék a kiüresedő rituálék, az üres szólamok világa. A rendszerváltozás előtti Kommunista 

Ifjúsági Szövetség egy külső nézőpontból sokban emlékeztetett egy ilyen kvázi-közösségre – 

ám az is könnyen lehetséges, hogy sokkal inkább a külső szemlélő számára rejtetten működő, 

erős érdekközösségről volt szó. 

Nézd meg a „Mindenki” című filmet (Deák Kristóf, 2018) . Miképpen 

jellemeznéd az iskolai közösség kiinduló állapotát és fejlődésének 

folyamatát? 

 

 

Kompenzációs jelleg 

A spontán létrejövő közösségek mindig valamilyen megoldandó társadalmi kérdés köré 

szerveződnek, így ebben az értelemben valamennyi közösség kompenzációs közösség. Ám arra 

nézve már nagyok lehetnek a különbségek, hogy miképpen viszonyulnak a nagyobb 

kontextushoz, a társadalomhoz. 

A shaker közösség a 18. században vallási alapon szerveződött. Az adott korban számos általuk 

követett érték haladónak számított, a közösség válaszokat keresett és talált a legsúlyosabb 

társadalmi problémákra. A shakerek szerint Isten előtt a két nem teljesen egyenlő, és ezt az 

egyenlőséget a földi életben is minden tekintetben érvényre kell juttatni. A tagok ugyanakkor 

elutasították a szexualitást. Rendkívül egyszerűen éltek, és szorgalmasan dolgoztak. Fizikai 

munkát végeztek, a minőségi munkát az ima egy formájának tekintették. Gondoskodtak az 

árvákról, az özvegyekről és a hajléktalanokról. Hittek abban, hogy életformájuk átalakíthatja, 

jobbá teheti a teljes társadalmat. Egy olyan korban, amikor nem történt semmilyen állami 

gondoskodás a rászoruló csoportokról, egy megromlott házasságnak pedig nem lehetett 

válással véget vetni, ugyanakkor a kemény fizikai munka az erőforrásokban bővelkedő 

amerikai környezetben bőséges megélhetést biztosított, ez a szekta virágkorát élte. Mára 

lényegében véget ért a történetük. (Kephart, 1997) 
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A Father Divine mozgalom egy későbbi fejlemény a huszadik század elejéről: a 

diszkriminációval sújtott afro-amerikaiak több szempontból konstruktívnak tekinthető, ám 

néhány ponton ellentmondásos válasza saját helyzetük javításáért, és önértékelésük 

helyreállításáért. A mozgalomnak jelentős szerepe volt az afro-amerikaiakat sújtó előítéletek 

és az olyan barbár gyakorlatok felszámolásában, mint a lincselés. A mozgalom tagjaitól józan, 

fegyelmezett életet vártak, tiltották a dohányzást, az alkoholt, a kölcsönök felvételét, a 

borravaló, hálapénz elfogadását – és az életbiztosítás kötését is. Egy járulékos előny volt, hogy 

a Father Divine-tag könnyebben kapott munkát, mert az őszinteség és teljesítmény-orientált 

hozzáállás vonzó volt a munkaadók számára, mindez egyfajta ajánlólevélként működött. 

(Kephart, 1997) 

 Az Anonim Alkoholisták reménytelennek megélt, gyógyíthatatlannak tűnő helyzetükből egy 

közösségi mozgalom útján keresik a szabadulást, a reményt és az erőt. (Kelemen, 2009; 

Madácsy,2016; Nagy, 2015) Mozgalmukat, amely a huszadik század harmincas éveitől kezdve 

a mai napig bőven kiállta az idő próbáját, még ma is gyakran értik félre, a csoportra jellemző 

kommunikációs kódot a többségi nézőpontból korlátozónak, elbátortalanítónak tekintik – 

ahelyett, hogy jelentését a közösség saját nézőpontjából próbálnák meg megérteni. (Davis & 

Jansen, 1998) Néhányan egyenesen szektának gondolják ezt a szerveződést, holott az AA 

semmilyen módon nem korlátozza tagjai vallásszabadságát, és nem fogalmaz meg tanokat a 

túlvilági életről, vagy az üdvözülés módjáról. (Arminen, 1998) Ezek a kérdések ugyanis kívül 

esnek érdeklődési körükön: önsegítő mozgalomként céljuk tagjaik boldogulásának 

elősegítése. 

Menj el az AA egy nyitott gyűlésére, és figyeld meg, milyen módon, milyen 

kommunikációs formák segítségével szervezik a tagok egymással való 

kapcsolatukat! 

Tanulmányozd az AA Tizenkét lépését és Tizenkét hagyományát. Utóbbi a 

szervezet életére vonatkozóan fogalmaz meg szabályokat. Hogyan 

biztosítják ezek a szabályok az AA, mint szervezet autonómiáját és 

fennmaradását?  
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Mint láthattuk, egy közösség kialakulásának hátterében ott sejthetjük a 

társadalmi működést korrigáló, a megmutatkozó hiányokra válaszoló 

emberi akaratot. Keressünk példákat városi és vidéki alternatív 

közösségekre! Milyen kérdésekre próbálnak meg válaszokat találni? 

 

Olvasd el Farkas Judit: „Egy tál frissen sült fánk.” A közösség „mítosza” a 

magyar ökofalvakban c. tanulmányát! Elérés: 

http://www.antroport.hu/lapozo.php?akt_cim=386 

Gyűjtsd össze az ökofalvak lakói által tudatosan létrehozott közösség 

legfőbb sajátosságait! 

 

Kialakulhatnak olyan átmeneti közösségek is, amelyeket véletlen események hívnak életre. 

Amikor a közösség valamilyen külső fenyegetést tapasztal, vagy természeti katasztrófa sújtja, 

akkor feloldódhatnak, zárójelbe kerülnek a belső ellentétek. A fenyegetés elmúltával azonban 

gyors visszarendeződés következik be a közösségen belül. 

 

 

II. Miben van az erőd? 

 

Világszerte mesék és mítoszok visszatérő kérdése: miben van az erőd? A Jó esetében ezt az 

erőt óvni kell, ha elvész, akkor pedig nagy kockázatok, áldozatok és némi lelemény árán vissza 

kell szerezni. Miben van a közösségek ereje, azaz melyek azok a tényezők, amelyekre a közös 

építkezés során számíthatunk? Honnan látható, hogy adott közösség a megfelelő irányba tart, 

valóban fejlődik, azaz képes létrehozni valamilyen közös jót? S végül, milyen módszerekkel 

tudjuk a leghatékonyabban segíteni ezt a fajta fejlődést? 

 

Kommunák és communitas 

A 20. század második felében az Amerikai Egyesült Államok súlyos kérdésekkel nézett szembe. 

A második világháború egyszer és mindenkorra megváltoztatta a nők helyzetét a gazdaságban 

és a családban. Sok pozitívum volt ebben, de radikális alkalmazkodást követelt meg a 

családoktól. Az egyes etnikai csoportok közötti feszültségek felerősödtek. A vietnámi háború 

http://www.antroport.hu/lapozo.php?akt_cim=386
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a maga borzalmaival megosztotta a társadalmat. A nukleáris fenyegetés új és intenzív 

szorongásokat keltett az emberekben, ehhez pedig a környezetvédelemmel kapcsolatos első 

komoly, nyilvános szinten is megfogalmazott aggodalmak társultak. Az ellenkultúra – ami 

értékrendjében, életmódjában markánsan különbözött a domináns kultúrától – lényegében 

erre adott válaszként jelent meg, és több tízezer kommunában öltött testet 1965 és 1975 

között. Tagjaik nem a szociális biztonságot vagy a gyógyulást keresték, sokkal inkább saját 

pszichoszociális identitásuk megalkotásának vágya vezérelte őket. A kommunák egyfajta élő 

társadalomkísérleti műhelyként funkcionáltak: élhet-e egy közösség vezető nélkül, teljes 

egyenlőségben? El tud-e szakadni a többségi társadalomtól, hogy alternatív életformát 

kínálhasson tagjainak? A kommunák azonban nem bizonyultak fenntartható közösségeknek. 

(Kephart, 1997) 

Vajon mi lehetett ennek az oka? Turner (1997, Deflem, 1991) szerint az emberiség 

történetében időről időre megfogalmazódnak olyan értékek és eszmények – és nevezzük 

ezeket egészen nyugodtan egyenlőségnek, testvériségnek és szabadságnak – amelyek 

szükségesek a társadalom életének újraszervezéséhez, egy jobb és méltányosabb rend 

kialakításához, ám önmagukban nem alkalmasak arra, hogy hosszú távon is rendezett életet 

biztosítsanak. A societas, a társadalom két alapvető alkotóeleme a struktúra és a communitas. 

Míg a struktúra könnyebben tanulmányozható – hiszen biztosan tudunk valamit mondani a 

társadalmi intézményekről, a státuszok hierarchikus rendezettségéről – addig a communitas, 

az eszmények és értékek világa rejtettebb minőség, csak időlegesen, a nagyobb átmenetek 

idején, az antistruktúrában, egyfajta fluid, köztes létezőként tud megnyilvánulni.   

Turner elgondolásai az átmeneti rítusok korábbi elméletéhez kapcsolódnak. Az elmélet 

megalkotója Van Gennep (1960) volt. Szerinte a státuszváltó átmenetekben három szakaszt 

különböztethetünk meg: az első a szeparáció, az elszakadás a korábbi státusztól, s ezzel együtt 

természetesen a hozzá kapcsolódó szerepektől és az identitástól is: tehát az átmenet egyfajta 

belső, személyes válságot idéz elő, ami azonban a fejlődést szolgálja. A második, küszöb- vagy 

liminális fázis a köztes lét, a bizonytalanságok, az ambivalencia világa, ahol a szokásos 

szerepektől időlegesen eltávolodnak a résztvevők. Ebből az elszakadásból fakad a totálisan 

emberi átélése, amikor nem számít többé a nem, a születés, a vagyon, megszűnik a szokásos 

hierarchia. Ilyenkor történhet meg a közösségi létezést vezérlő eszmények, ideálok 

megfogalmazása vagy újrafogalmazása. Éppen a káosz, a bizonytalanság teszi lehetővé az 

újjárendeződést. Veszélyes, szükséges, és energiákkal telített állapot ez. Turner (1997) olyan, 
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látszólag egymástól távoli példákon mutatja be a communitas sajátosságait, mint a krisztusi 

történet („az én országom nem e világból való”); Assisi Szent Ferenc reformkísérlete, ami egy 

ponton súlyosan veszélyeztette a korabeli egyház vagyonát és hatalmi viszonyait; valamint a 

hetvenes évek amerikai kommunái. A communitas megtapasztalása a megújító rítusok során 

is előtérbe kerül – például a struktúrát megfordító és az antistruktúrát éppen a fennálló rend 

megerősítéséért létrehozó középkori karneválokon. (Bahtyin, 1982)  

A communitas élménye tehát mindig megkerülhetetlenül jelen van, amikor egy közösség 

újrafogalmazza-megújítja saját eszményeit, reményeit és jövőképét. A liminalitásban való 

megrekedés, a tartós értékválság, a káosz folytonossága azonban marginalizálódáshoz, egy 

torz, merev, életképtelen struktúrához vezethet. (Szakolczai, 2001) 

A societas egészséges működéséhez mind a struktúrára, mind a communitasra szükség van; 

márpedig a kommunák hallani sem akartak a struktúráról. Ilyen körülmények között az átlagos 

túlélési idejük körülbelül egy évre rövidült. (Kephart, 1997) Mi történik ezzel szemben egy 

olyan társadalommal, amelyik a struktúrát egyoldalúan előtérbe helyezve elnyomja a 

communitast? Hiányoznak a szükséges energiák, a fejlődést irányító ideálok. Passzív, 

reménytelen, pozitív energiáit elveszített, apatikus és széthulló közösségekkel számolhatunk. 

(Turner, 1997) 

A communitas tapasztalata megélhető minden olyan közösségi esemény alkalmával, 

amelynek során a közösség képessé válik kifejezni saját összetartozását, értékrendjét. A 

communitas így az az unverzális emberi-közösségi tapasztalat, ami a zarándokokat és a 

tüntetőket egyaránt jellemzi. Ha a közösségfejlesztőt megkérdik, miben van az ereje, 

alighanem ez lesz rá az egyik legjobb válasz. S ha megkérdik, miképpen tud építeni erre az 

erőre, a válasz valami olyasmi lesz majd, hogy ehhez meg kell tanulnia az egyensúlyozás 

művészetét. 

A „közösség mítoszában” a szimbolikus szerveződésnek, és az eszmények világának, a 

communitasnak a nyomait találjuk meg. Az egyik mítosz éppen az, hogy míg korábban léteztek 

„igazi” közösségek, a modernitás ezeket eltörölte: holott a közösségek továbbra is léteznek, 

bár változnak.  

 

Tóth G. Péter (2002:9) erről a következőket írja: „A XIX. században az iparosodó és 

erősen mobilizált társadalomban jött létre a közösségnek az a mítosza, amit a 

hagyomány, a stabilitás, az egymásrautaltság és a kollektív emlékezet fogalmakkal írtak 
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körül. Az urbanizált és az ipari termelésre szakosodott nyugati társadalmak tagjai úgy 

érezték, hogy elvesztettek valamit: elvesztették a múltjukat, megszakadt az emlékezés 

folyamata, a társadalom megszűnt emlékezet-társadalom lenni.”  

 

Fentről lefelé, lentről felfelé. Útikalauz iránytévesztőknek 

„A  közösségfejlesztés valamennyi jelentéskörében a tevékenység a szociális és állampolgári 

kulcskompetencia fejlesztésre irányul, akár egyénre, akár kiscsoportra, akár lokálisan, 

érdeklődés vagy lelki hasonlóság alapján szerveződő közösségre vonatkozzon is, a társadalmi 

tőke erősítését szolgálja.” (Arapovics, 2016) 

„Érezd jól magad!” Mindannyian tudjuk, hogy ez nem egy utasítás, hanem egy kívánság. Kissé 

még annak is paradox, ha szó szerint próbáljuk értelmezni, hiszen ennek a kívánságnak túl sok 

köze nincs a másik adott helyzethez kapcsolódó érzéseihez. Műfaját tekintve e kívánságunk 

tehát a „Hogy vagy?”, a „Jó napot kívánok!”, valamint a karácsonyi és húsvéti üdvözlőlapok 

kategóriájához esik közel. Emberi kapcsolatokat, viszonyulásokat definiáló fátikus 

kommunikációs aktus. (Dunbar, 1997) 

Viszont annak, hogy adott helyzetben egy személy jól érzi-e magát vagy sem, hogy kizárólag 

valamilyen külső nyomás, átmeneti érdekeltség, extrinzik motiváció tartja benn a helyzetben 

vagy önnön érdeklődése és elköteleződése, már nagyon nagy jelentősége van.  

Idézzük fel, mit tanultunk az intrinzik és az extrinzik motivációtól!  

Mit jelent Csíkszentmihályi Mihály „flow” fogalma? 

 

 

Nem is olyan régen vezető nagyvállalatok stratégiát váltottak: a leendő munkavállalóktól nem 

azt kérdezik, hogy milyen kompetenciákkal rendelkeznek, hanem azt, hogy mit szeretnek a 

legjobban csinálni (és mi az, amit nem). Ez a fajta kérdésfeltevés minden tanulási és a 

közösségépítési folyamat közös kiindulópontja. Attól, hogy én magam motivált vagyok 

valamilyen tevékenységre, mások még nem lesznek azok. Meg kell ismernem őket, egyenként 

is, és együtt is: mi az, amit szeretnek, mivel foglalkoznak gyakran, mivel foglalkoznak szívesen? 

Haricharan 1995-ben a közösségekkel végzett munka két fő irányát, a top-down és a bottom-

up megközelítéseket hasonlította össze. Legfontosabb megállapítása, hogy a felülről lefelé, 

központilag szervezett akciók, tevékenységek fenntarthatósága gyenge. Részben azért, mert 
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a felülről lefelé irányított folyamatok esetében az „érezd jól magad” kívánságot (már amikor 

ez célként megfogalmazódik) utasításként, azaz értelmezhetetlenül értelmezzük.   A közösség 

egy ilyen folyamatban nem köteleződik, el, nem vállal felelősséget, és nem gyarapszik a 

helyben lévő tudás sem, ami a problémamegoldó folyamatokat rontja. A passzívvá váló 

lakosok tétlenül várják, hogy az újabb projektben majd valaki gondoskodjék szükségleteikről. 

Ugyanakkor Haricharan rámutat, hogy válsághelyzetekben (pl. háborús övezetekben, éhezés 

esetén) a központilag szervezett segélyakcióknak nagyon nagy jelentősége van, és ezek semmi 

mással nem válthatóak ki. Megemlíti továbbá, hogy tekintélyelvű társadalmakban maguk a 

demokratikus folyamatok önmagukban nem biztosítják a valós közösségi részvételt: pl. a 

helyiek demokratikus módon választhatnak meg egy demagóg vezetőt, vagy az 

érdekegyeztetési mechanizmusok, a nyilvános kommunikáció fogyatékosságai éles 

konfliktusokhoz, tartós döntésképtelenséghez vezethetnek.  

Vitassuk meg! Mit tegyen a közösségfejlesztő egy olyan kontextusban, 

ahol nincsenek, vagy gyengék a demokratikus hagyományok? 

 

 

A fentről lefelé, irányító jellegű megközelítést Nagy-Britanniában a viktoriánus kor jószándékú 

paternalizmusa hozta létre, míg a lentről felfelé építkezés a radikális szomszédsági akciókhoz 

kötődött (Keith, Quinney, 2002 irod!). Hazánkban az államszocialista hagyományok különösen 

az első iránynak kedveztek. A rendszerváltozás előtti-környéki időszakban azonban már 

megjelentek a valóban alulról építkező közösségi megmozdulások.  

Fraser (2005) ma már négy eltérő modellt körvonalaz, és mindegyik mögött más-más 

értékrend, más-más politikai irány húzódik meg. Értékeink – s vele együtt identitásunk – egy 

szocializációs folyamatban alakulnak, és a számunkra elérhető társas hálózatban történő 

azonosulások, ellenazonosulások határozzák meg az eredményt. Így a szélsőségesen eltérő 

életkörülmények, életmódok eltérő érték-orientációkat vonnak maguk után. Ám ez nemcsak 

a közösségekre, hanem a közösségfejlesztőkre is igaz. Kettejük között az a különbség, hogy 

míg egy közösségnek nagy előnyére válik, de a munka kezdetén biztosan nem elvárás a 

reflektivitás, addig a szakembernek tudatosan kell reflektálni saját értékrendje alakulására, 

saját orientációi változásaira és szakmai következményeire.  

Fraser (2005) megkülönbözteti 
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- a vonakodókat, akiket gazdasági konzervativizmus jellemez 

- a technikai-funkcionalistákat, akik a menedzserializmus felé tartanak 

- a progresszíveket, akik az empowerment, azaz az erőssé tétel jegyében, a 

méltányosabb, igazságosabb társadalmi viszonyokért végzik munkájukat 

- a radikális aktivistákat, akiknek fő célja a társadalmi változás 

 

Vonakodók 

A vonakodók, akik akár a közösségfejlesztés ellenzőivé is válhatnak, kétségbe vonják a 

közösségek létezését, és úgy tekintik ezeket, mint pusztán valamilyen romantikus elképzelést 

az emberek együttélésének módjáról – ám közben nagyon is számítanának arra, hogy az 

emberi szükségleteket e mára már kivesző közösségek fogják hatékonyan kezelni, és nem lesz 

szükség egyéb forrásokra. Hasonlóan, a közösségfejlesztők tevékenységét az önkéntes munka 

keretei közé száműznék, és egyben azt is gondolják, hogy az önkéntesség „ingyen van”. 

Hisznek abban, hogy mindig kell egy erős vezető, aki majd a kemény döntéseket meghozza. 

Ugyanakkor elfogadják a közösségi munka valamilyen formáját, ha javítani szeretnének a 

nyilvánossággal való kapcsolaton. Valamilyen állami támogatásban reménykednek, amivel 

személyes profitjukat növelhetik, és túljárhatnak ellenfeleik eszén. Ilyen keretek között a 

közösségi részvétel korlátozott, rövid ideig tart, és szűkre szabott. Célja pusztán gazdasági 

érdekek szolgálata.  

A programot a vonakodók kizárólag a költséghatékonyság, rosszabb esetben az olcsóság 

mutatói szerint ítélik meg, a közösségek életminősége nem számít. Azok a közösségek sem 

számítanak, amelyek nem tudnak bekapcsolódni a profitszerzés folyamatába. E szűkre szabott 

gazdasági nézőpontból nem merülnek fel a társadalmi és a környezeti fenntarthatóság 

kérdései sem. 

Melyek a legfontosabb felelősségi területeink? Forrás: B, Erdős Márta: 

Generativitás és fenntartható fejlődés ACTA SOCIOLOGICA: PÉCSI 

SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 5 : 1 pp. 105-114., 10 p. (2012)  

http://szociologia.btk.pte.hu/sites/default/files/Acta_Sociologia/16_-

_b._erdos.pdf 

 

https://m2.mtmt.hu/api/author/10015894
https://m2.mtmt.hu/api/publication/2190491
http://szociologia.btk.pte.hu/sites/default/files/Acta_Sociologia/16_-_b._erdos.pdf
http://szociologia.btk.pte.hu/sites/default/files/Acta_Sociologia/16_-_b._erdos.pdf
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Hogyan kapcsolódhat a vonakodók hozzáállása a machiavellizmus és a 

Sötét Triád jelenségéhez? 

Forrás: Bereczkei, T (2016) A megtévesztés pszichológiája. Budapest: 

Typotex 

 

Technikai funkcionalisták 

Ebben a megközelítésben a közösséget egy viszonylag stabil, harmonikusan kapcsolódó 

entitásként fogják fel. Fontos cél lesz az egyensúly megteremtése, és bár a közösség 

részvétele, bevonása lényeges, ez a részvétel nem változtatja meg a fennálló társadalmi-

gazdasági viszonyokat. A hozzáállás jellemzően pragmatista, racionális: a lehető legjobb 

megoldást keresik – a lehető legkevesebb kényelmetlenség árán. E megközelítés képviselői 

előnyben részesítik a bizonyítékokra alapuló, sztenderdizált formákat. A retorika központi 

eleme a közjó, a közérdek lesz; de a technikai funkcionalisták nem foglalkoznak a társadalmi 

viszonyok esetleges igazságtalanságaival, nem céljuk a konfliktusos viszonyok feltárása. A 

közösségfejlesztés fókuszában ilyenkor gyakran az egyének, családok állnak. A részvétel 

leggyakoribb formája a szakértők által vezetett „kockázatviselői” konzultációk – a 

kockázatviselők feladata pedig az előre megfogalmazott szakértői nézetek alátámasztása. A 

feladatok megosztásában az az elv érvényesül, hogy a közösségek „olcsóbban megcsinálják 

ugyanazt”. Ezt a modellt számos társadalmi szereplő találja vonzónak, az alkalmazás egyik 

korlátja azonban, hogy nem vonható be eltérő érdekeltségű csoport a részvételbe, hiszen 

részvétele során nem támasztaná alá az előre elgondolt tartalmakat. Ez az előre eltervezett 

jelleg, a rugalmatlanság a modell fenntarthatóságát kérdésessé teszi. 

Nézzünk utána, mit jelent a társadalmasítás! 

Olvassuk el a következő szakmai anyagot: Bartal A. M., Bodor Á. & Boros 

Sz. (2012): Mit érdemes tudni a társadalmi egyeztetésekről? NTH 

módszertani anyag. https://www.nth.gov.hu/hu/media /download/206 

 

Miképpen írja felül a rekurzivitás kívánalma a fentről lefelé - lentről 

felfelé különválasztásának gondolatát? 

 

 

 

https://www.nth.gov.hu/hu/media%20/download/206
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Progresszívek 

Ez a csoport az empowerment (erőssé tétel) híve, így a társadalmi igazságosság kérdése ebben 

a megközelítésben természetesen már felmerül. Felfogásukban a közösség nem ártatlan, de 

nem is gyanús, hanem egészen egyszerűen közösen birtokolt erőforrások tulajdonosai, akik 

társadalmi-környezeti ügyekben a döntéshozás képességével vannak felruházva. A csoport 

képviselői strukturális átalakulásokra, a globális kapitalizmus, a multinacionális nagyvállalatok 

okozta károk megfékezésére nem törekszenek, de a reformokra hajlanak. Nézőpontjukból a 

kormányzat szerepe a fenntartható fejlődés biztosítása, amit az állam megfelelő redisztribúció 

és az eljárások igazságosságának biztosításával érhet el. A progresszívek orientációja 

demokratikus, inklúziót támogató. Törekszenek a konfliktusok tárgyalások útján történő 

rendezésére. Segítik az általuk képviselt közösségeket autonómiájuk növelésében. 

Ugyanakkor nem túl sikeresek a marginalizálódott közösségek képviseletében, részvételüket 

ők sem tudják biztosítani, ez pedig magában rejti a veszélyt, hogy végül csak a domináns 

társadalmi csoportok jutnak szerephez, annak ellenére, hogy a cél sokkal szélesebb rétegek, 

„az átlagemberek” bevonása. Ha ezt a kockázatot kivédik, akkor meglehetősen széles körű 

részvételt biztosíthatnak, és hatékonyan segíthetik elő pozitív, konstruktív célok követését.  

 

Radikálisok 

A radikálisok fő célja az elnyomottak, a diszkriminációval sújtott csoportok, a rossz környezeti 

feltételek között élők képviselete, bevonása, segítése: a közösség pedig az ő csoportjaikat 

jelenti. A radikálisokat sokan tekintik marxistának, idealistának vagy éppen anarchistának. 

Céljuk a fennálló társadalmi rend megváltoztatása, a források olyan újraelosztása, ahol a 

profitszerzés, mint érdek háttérbe szorul. Harcolnak a méltányosabb munkafeltételekért, a 

szegénység ellen, vagy a környezetvédelemért. Nem csupán markánsan tiltakoznak, de 

tevékenységeik között szerepelnek képzési programok, környezettudatosságot ébresztő 

műhelyek, amelyeknek fő célpontja a globális kapitalizmus rendszere. Nem kötnek 

kompromisszumokat. Gyakran fordulnak szembe a kevésbé radikális irányok képviselőivel 

mondván, hogy ők inkább csak „elkenik” a valódi problémákat. Az irányzat előnye, hogy 

megkísérli bevonni a peremhelyzetbe kényszerített csoportokat, hátránya viszont, hogy – 

természeténél fogva - nem integratív, és az érintett közösségek számára meglehet a maga 

kockázata (amikor a szakember nem képviselni igyekszik a közösséget, hanem elsősorban 

személyes ambícióitól fűtve, hőssé akar válni). 
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1. Melyik irány áll hozzád a legközelebb? Mit gondolsz, miképpen kapcsolódik ez a 

döntés saját értékrendedhez, és ahhoz a szocializációs folyamathoz, amelyben 

személyes értékeid kialakultak? 

2. Olvassuk el a következő esettanulmányt: B, Erdős Márta ; Knyihár, É. Pécs 

partnerség: lépések a közösségi tervezés felé CIVIL SZEMLE 12 : 1 (42) pp. 25-47. , 

23 p. (2015) Melyik irányhoz áll a legközelebb a megismert megközelítés? 

Tervezzétek át a megismert folyamatot három külön csoportban dolgozva, ahol a 

másik három orientációt tiszta formában juttatjátok érvényre! 

 

 

„Projektek jönnek, projektek mennek, mi meg maradunk.” 

 Csonkáné Utasi Katalin szociális munkás 

 

Cleaver (1999) arra hívja fel a figyelmet, hogy a részvételre alapozó megközelítések két előnyét 

– a hatékonyságot és az empowerment hatásokat – magától értetődőnek tekintjük, 

olyannyira, hogy a programokat gyakran nem is értékeljük. Ugyanakkor hosszabb távon éppen 

a legsérülékenyebb csoportok körében, ezek a programok jellemzően nem fenntarthatóak, 

nem változtatják meg az adott csoport társadalmi helyzetét, és hatékonyságuk sem sokkal 

nagyobb, mint a hagyományos tervezésé. Cleaver, aki ugyanúgy afrikai eseteket elemez, mint 

Haricharan, és akinek érvelése egybecseng Haricharan gondolataival, ezeket a jelenségeket a 

projektek természetéből fakadónak tekinti. A projektek esetében ugyanis előre meg kell 

határoznunk a pontos eredményeket, az ezekhez elvezető folyamatokat, a határidőket és a 

költségeket. A projektek ennélfogva nem alkalmasak stratégiai célkitűzések követésére, 

inkább csak gyakorlati feladatok megoldására. Nem szolgálják az erővel való felruházás ügyét 

sem, hiszen a résztvevőknek (vagy sokkal inkább: kedvezményezetteknek) aligha van valós 

befolyásuk a projekt alakulására. A projekt megalkotói úgy gondolkodnak róluk, mint önös 

érdekeiket követő, pusztán racionális, hasznosság-alapú döntéseket hozó individuumokról. E 

sematikus ábrázolás nagyon távol áll a Freire-féle empowerment-től, ahol a hierarchia, a 

jogszabályok, a tulajdonviszonyok, és a társadalmi intézmények megváltoztatása útján segítik 

az elnyomottakat.  A projektek világát technokrata megközelítés jellemzi, a fejlesztést pedig 

„eszköztárak” útján gondolják megvalósítani. 

https://m2.mtmt.hu/api/author/10015894
https://m2.mtmt.hu/api/publication/2991048
https://m2.mtmt.hu/api/publication/2991048
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Cleaver (1999) ajánlása a következő: 

- Nem elég a szükségleteket elemezni általában véve, hanem meg kell határozni, hogy 

milyen forrásokra van szükség az érdemi részvétel biztosításához? Melyek azok a 

részvételre alapozó megközelítések, amelyek nem költségesek, mégis eredményesek 

a szegények körében? 

- Elemezni kell továbbá, hogy a részvételre alapozó projektek struktúrái és folyamatai 

miképpen szolgálják a szegények, a peremhelyzetben lévők érdekeit? 

- Hogyan működik a részvételi megközelítés, a partnerség? Mi a szerepe a jobb és 

reszponzívabb, érzékenyebb kormányzásnak, adminisztrációnak e partnerségek 

kialakításában? 

- Folyamatelemzés: melyek az inklúzió kialakuló mintázatai, hogyan változnak az 

erőviszonyok, miképpen alakulnak ki és oldódnak meg konfliktusok, hogyan jön létre a 

kölcsönös megegyezés adott ügyekben, és miképpen születnek a döntések? 

 

Cleaver konklúziója, hogy a közösségről alkotott képünket sokkal árnyaltabbá kell tenni. Nem 

pusztán a helyi statisztikai mutatók összességéről beszélünk. Még kevésbé tartható az az 

álláspont, hogy egy helyi közösség „bármire”, „határtalan fejlődésre” képes, feltéve, hogy a 

fejlesztő folyamatban felszabadulhatnak az alkotó energiák. A közösség viszonyaiban hiány és 

erő, szolidaritás és konfliktus egyaránt jelen van – de ez a viszonyrendszer ettől még nem 

kevésbé értékes. (Cleaver, 1999) 

 

Építő közösségek  

Nézzük meg az alábbi videót 

https://m.pte.hu/hirek/kutatoi_portrek_kosa_balazs_kozossegepito_ep 

ito_kozosseg, 

és a Makovecz Imre emlékest (2013) szakmai anyagait! 

http://epiteszforum.hu/galeria/makovecz-imre-emlekest-

beszamolo/106528 

Mi a jelentősége az elfeledett városi terek revitalizálásának? Miképpen 

tudták a szervezők több ezer mécsessel megvilágítani a tavat, és hogyan 

https://m.pte.hu/hirek/kutatoi_portrek_kosa_balazs_kozossegepito_ep%20ito_kozosseg
https://m.pte.hu/hirek/kutatoi_portrek_kosa_balazs_kozossegepito_ep%20ito_kozosseg
http://epiteszforum.hu/galeria/makovecz-imre-emlekest-beszamolo/106528
http://epiteszforum.hu/galeria/makovecz-imre-emlekest-beszamolo/106528
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lehetséges, hogy egy hűvös novemberi estén több ezren látogattak el a 

pécsi Balokány-ligetbe? 

 

Az építészetben ma két fő irány látszik kibontakozni. Az egyik a smart („okos”) technológiák 

alkalmazási lehetőségeit kutatja, a másik azonban az építészettel összefüggő szolidáris-

szociális kérdéseket helyezi előtérbe.  

Miképpen tud együtt dolgozni építész és közösségfejlesztő? 

Tanulmányozzuk és vitassuk meg az alábbiakat! 

 

 

 

A fotó a 2018-ban megrendezett velencei építészeti biennálén készült (B. Erdős Márta). A 

képen látható munka a következő kiállításhoz tartozik: Thrival Geographies (In My Mind I See 

a Line). Amanda Williams, Andres L. Hernandez (MA 2004) in collaboration with Shani Crowe  

Dimensions of Citizenship (2018 Venice Architecture Biennale U.S. Pavilion. Commissioned by 

SAIC and The University of Chicago) 

https://www.facebook.com/uspavilion18/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBsQU7GGUQkmCOCv9ZXKxYkFWw594u4BDx141eI8ehA1GgzgScTsw1tOf6Eegmhijz3ZWJqoceeFCHgJzBWbiABnEZqTGRLZQfO-e7CPw-UNuyVPVD_YVeoKYQ5Wp9t7oa0aNzEc6V-ejzvdqSyWVq1DFWiy-WhVZMPhx-mLu4earR2U5iYoZsj4qDJA3VraWAYmXde3nAw1UUMZFt70L3WclsGvOPbXljvRuesnnc2q5JpwxR-IwtKu-Y6aX9clhIu8LPTfbxMrOzSq5sufhrJgONheFqAM9xhNrfS2U7n3RBNdjpKz_UwzXjVmAyF_9IJPa91t8AQ3XnSmEt0gQ7C-80&__tn__=K-R
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Sabine Marschall (1998) közösségi építészeti projektje 

A projektet az inspirálta, hogy a szegénynegyedekben felépített közösségi házak rendkívüli 

sebességgel amortizálódtak. A probléma hátterében a szakemberek azt feltételezték, hogy a 

létrejövő fejlesztéseket az adott lokalitásban egyszerűen nem érzik a magukénak az emberek, 

egyszerűen nincs közük hozzá. Így egy projektben a teljes fejlesztés a helyi közösség 

bevonásával zajlott. Közreműködtek a szükséges források megszerzésében, az építészeti 

tervezésben és a költségvetés megtervezésében. Megfogalmazhatták saját álmaikat, de 

pontosan megértették, mi a különbség az álmodozás és a tervezés között: hogy hol vannak a 

korlátok.  Megtanulták megérteni a szakemberek magyarázatait, mert érdekelte őket – a 

szakemberek pedig megtanulták a közösség nyelvén megfogalmazni mindazt, amire az 

együttműködés érdekében szükség volt, egyszóval mindkét fél kommunikációs kompetenciája 

fejlődött. Megtanulták megoldani a munka során keletkező konfliktusokat, és minden 

munkafázisban új meg új készségekre tettek szert. Az építkezés lassabban, nehézkesebben 

haladt előre, de az épület későbbi fenntartása olcsóbb lett. Egyrészt, a szándékos rongálásból 

eredő károk elmaradtak, másrészt a helyiek, amikor ez lehetséges volt, maguk gondoskodtak 

az apróbb javításokról. Járulékos előnyként a helyi közösség több munkanélküli tagja, 

megtapasztalva saját képességeit, ügyességét, alkalmasságát, szakmai képzésbe lépett vagy 

munkát tudott vállalni.  (Marshall, 1998; Kósa & Bognár, 2013) 

Vesd össze az itt olvasottakat Lakatos Kinga: A képessé tétel folyamata 

című könyvében írottakkal! 

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/cb64d6a7ffc53224 

8525670c0080efa5/14c544c36a68ce4fc12575d9002dfc69 

 

Keress az interneten hazai vagy nemzetközi példákat a hagyományőrző 

közösségi építészet alkalmazásaira! A nemzetközi térben ilyenek például 

a 2008-ban elhunyt nagy hatású iráni származású építész és humanitárius, 

Nadir Khalili és követői „szupervályog” projektjei. A már hazánkban is 

alkalmazott „szupervályog” technológiák a következő alapvetésekre 

támaszkodnak: 

- minden embernek joga van ahhoz, hogy fedél legyen a feje fölött 

- mindenki képes lehet felépíteni ezt a fedelet 

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/cb64d6a7ffc53224
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- az építés során a környezetben található anyagokból, a környezet 

károsítása nélkül lehet építkezni.  

https://www.calearth.org/our-founder 

 

 

 

III. A konfliktus szerepe. Esettanulmány: Istenkút 

A konfliktus valódi ellentét, szembenállás eredménye. Leggyakrabban az érdekek ütköznek, s 

gyakran még olyankor is, amikor a felek értékek és ideológiák kibékíthetetlen ellentétét 

hangsúlyozzák, a figyelmes szem a háttérben meghúzódó érdekeket is képes azonosítani. A 

konfliktus létrejöhet valamilyen vélt vagy valós méltánytalanság kapcsán, de ismerünk olyan 

konfliktusokat is, amelyeknek eredete a történelem homályába vész, és ezek sokkal inkább a 

csoportidentitás meghatározásában játszanak szerepet.  

Csepeli György (2006) a konfliktusok árnyalt tipológiáját adja, amikor megkülönböztet 

egymástól valódi, ál-, áttételes, és lappangó konfliktusokat. Az álkonfliktusokkal viszonylag 

könnyen elbánhatunk: itt voltaképpen csak arról van szó, hogy a szembenálló feleknek 

segítsünk felismerni, hogy a helyzet számukra is elérhető külső erőforrások bevonásával 

megoldható. Az áttételes konfliktus sajátos szervezeti kultúra terméke, amikor a valós 

érdekellentét az érzelmek nyelvén kerül megfogalmazásra. Gyakran előfordul ez olyan 

környezetben, ahol az érdekegyeztetésnek, a többféle nézőpontot figyelembe vevő árnyalt 

gondolkodásnak nincs igazi hagyománya, és ahol „erőből” próbálnak megoldani vitatott 

kérdéseket. A lappangó konfliktus a fel nem ismert konfliktus: veszélye abban rejlik, hogy mire 

felismerésre kerül, már késő... Éppen a lappangó konfliktus az, ami miatt legalább félig-meddig 

örömmel fogadhatjuk a konfliktusokat: mert tisztább, átláthatóbb helyzetet teremthetnek, és 

egyben megmutatkozhat bennük a lehetséges megoldás útja. 

A valódi konfliktus legkönnyebben a játékelmélet „zéró típusú játszma” fogalmával írható le: 

amennyit veszít az egyik fél (ingó és ingatlan javakat, jó hírnevet, lehetőségeket stb.) éppen 

annyit nyer a másik – vagy éppen a nevető harmadik, aki a harcban felőrlődött felek kárára 

kipihenten lép a ringbe. 

https://www.calearth.org/our-founder
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Személyes tapasztalataid alapján keress példákat a fenti konfliktus-

típusokra!  

 

Vitassuk meg! A konfliktusban való együttműködés/bizalom és a másik 

kárára történő esélyeit a jól ismert fogoly-dilemmával szokták 

modellezni. Itt, mint minden kísérlet során, a kontextus viszonylag steril, 

azaz abból indulunk ki, hogy a résztvevőket csak saját érdekeik 

befolyásolják. A klasszikus fogoly-dilemma helyzetében két, feltehetőleg 

egymással együttműködő bűnözőt rablással vádolnának, ám az 

ügyésznek nincs elegendő bizonyítéka. Ahhoz azonban elég a bizonyíték, 

hogy egy kisebb súlyú bűncselekményért mindkettejüket elítéljék két 

évre. A vádalku értelmében ezt a két évet elengedik, ha egyikük a másik 

ellen vall, de társa nem tesz vallomást. Ebben az esetben a társ tíz évre 

számíthat. Ha azonban a társa vall, és ő nem, a helyzet fordul, ő kapja a 

tíz évet, a társa pedig szabadul. Ha mindketten vallomást tesznek, öt-öt 

évre számíthatnak. Mindkettejüknek együttesen a bizalom lenne tehát a 

leginkább kifizetődő (a való életben is gyakran lenne így!) – ha nincs 

bizalom, akkor a kockázat mérséklésre kell törekedni, így a 

leghatékonyabb stratégia pedig – számoljuk csak ki! – a vallomástétel 

lesz. (Ülkei, 1996) Ebben az esetben azonban a bizalmatlan felek 

mindketten három évvel tovább ülnek majd börtönben – ami egy 

bűncselekmény esetében rendjén is van. Azonban egy átlagos konfliktus 

esetében, ahol a bizalom építésére valós lehetőségeink vannak, 

feleslegesen elkönyvelni közös veszteségeket már meggondolandóbb. 

 

A fogoly-dilemma egy érdekes változata Axelrod (1979, id. Ülkei, 1996) nevéhez fűződik. Itt az 

együttműködés-versengés helyzeteit időben kiterjesztették, azaz a feleknek számításba kellett 

venni a tartós ellenségeskedéssel járó folytonos ráfordításokat. Ebben a játékban 

számítógépes programok mérkőztek meg egymással, körmérkőzés formájában.  

- A Szemet szemért (Tit for tat. TFT) első lépésben kooperált, azt követően pedig a 

megelőző lépéshez igazodva együttműködött vagy támadott 
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- A Moralista együttműködő volt addig, amíg a partner is együttműködött – azonban 

nem bocsátott meg.  

- A Dúvad mindig támadott (a Sunyi Dúvad pedig kezdeti álcázás után támadott)  

- A Bárány mindig együttműködött, stb. 

A szimuláció leggyakoribb eredménye a TFT győzelme (természetesen a végeredmény az 

elrendezésre és a konkurens programok stratégiáira érzékeny.) A kutató szerint ezt az alábbiak 

magyarázzák: 

- Barátságosság: A TFT nem kezdi a harcot. Ez a számítógépes programok világától 

eltávolodva már nem is olyan egyszerű kérdés, hiszen az interakció résztvevői eltérő 

kezdőpontokat jelölhetnek meg. (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1968) (Ki kezdte vajon 

a fegyverkezési versenyt? Egyáltalán jó kérdés-e ez; vagy jobb kérdés lenne, hogy mi 

tartja fenn ezt a versenyt, és ki tudja abbahagyni?) 

- Megbocsátás: ez kedvező, hatékony, az energiákat óvó tulajdonság, ám extrém 

mértékben gyakorolva megnövelheti a rendszeren belül az agresszió szintjét!  

- Figyelmesség: a következő lépés meghatározásában jelentősége van az előzőleg 

szerzett tapasztalatoknak – azaz a program „tanul”. 

- Érzékenység: agresszióra agresszióval felel 

- Stabilitás: a korábbiak alapján megjósolhatóak a következő lépések, tehát van saját 

stratégiája 

(Ülkei, 1996) 

 

Jó hír, hogy a számítógépes programok – mint ember-alkotta stratégiák – természetesen 

rólunk szólnak. Rosszabb hír az erős kontextus-érzékenység, azaz elmondhatjuk, hogy egy 

konfliktus megoldása során célszerű az alapvető emberi normára, a kölcsönösségre 

támaszkodni (TFT) – de nem lehetünk száz százalékig biztosak abban, hogy ez mindig elvezet 

majd a sikerhez. Sőt, még az is lehetséges, hogy adott esetben a sikernél fontosabbnak 

tekintünk egyes értékeket, azaz a „metajátszma” (Szasz, 2002), a stílus játszmájának 

megnyerésére, de legalábbis az alapvető etikai szabályok tiszteletére törekszünk. 

 

A szemet-szemért elv csak oda vezet, hogy az egész világ megvakul. 

 (Gandhi) 
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Konfliktusról szólva, a „felek” kifejezés kissé félrevezető lehet. Az előbbi szimuláció egyik 

erőssége éppen a versengő programok sokasága, változatossága. Mégis, gyakran gondoljuk 

úgy, hogy a konfliktusban két ellentétes erő feszül egymásnak – miközben valójában jóval több 

az érdekeltek száma, s érdekeltségük valamelyest el is tér egymásétól. Az is lehet, hogy nehéz 

a feleket azonosítani, szándékaikat felmérni, azaz a konfliktus rosszul tagolt. (Szíjártó & Tóth, 

1999)  

Mivel egyfelől a bizonytalanságot rosszul toleráljuk, másfelől az olyan együttműködő, társas 

faj esetében, mint az ember, arra figyelünk fel (az az „eladható”), ami a túléléshez szükséges 

kooperációt veszélyezteti, szinte természetes következmény, hogy a konfliktusok egy 

erőteljesen polarizáló diskurzusban jelennek majd meg, azaz a (tömeg)kommunikáció során 

az álláspontokat kisarkítva mutatják meg.  

Bár nagy a kísértés, hogy egyes problémákat a nyilvánosság erejére támaszkodva próbáljunk 

megoldani, érdemes átgondolni, hogy a szélsőségesként bemutatott álláspontok nyomán 

lehetséges-e még a visszatérés a tárgyalóasztalhoz. (Szíjártó & Tóth, 1999)  

A konfliktusok mérséklésének, megoldásának azonban kétségtelenül legjobb módja a 

kommunikáció, ha nem is a tömegkommunikáció. A kommunikáció célja a kapcsolat, az 

erőviszonyok, a hierarchia újradefiniálása. Bár szeretjük hinni, hogy minden ember egyenlő 

(és ez az egyenlőség az átmenetekben, a rítusokban, a communitasban valóban meg is 

mutatkozik), bonyolult társadalmi viszonyaink közepette a hierarchikus viszonyok 

megteremtése szükségszerű, mert mérsékelni képes a konfliktusokat. (Szíjártó & Tóth, 1999) 

Ezt a célt szolgálják a képviseleti demokráciákban a választások. Egy fenntartható társadalom 

vezetője a lehető legjobban képes gondoskodni a rendelkezésre álló erőforrások optimális és 

méltányos elosztásáról, és a társadalom tagjainak egymáshoz való hatékony, konstruktív, 

minden csoportot bevonó kapcsolódásáról – azaz minimalizálhatja az elmélyülő és 

konzerválódó konfliktusok esélyét a közösségen belül.  

A konfliktusok fellángolását, de megoldódását is segítheti az a hiedelem, amit Lerner (id. 

Mikula, 1999) az „igazságos világba vetett hit” néven azonosít. Egyfelől, a társadalmi csoportok 

mindegyike meg van győződve arról, hogy ők azok, akiket (valamihez mérten) igazságtalan 

sérelmek értek, míg más csoportok több támogatást élveznek. Így minél inkább 

elszigetelődnek egymástól ezek a csoportok, és minél kevesebb az esély a „jó 

kommunikációra”, a lezáratlan, kontextus-érzékeny és méltányos dialógusra (Penman! 

könyvben!), annál nagyobb az esély a konfliktusok elmélyülésére. Másfelől azonban az az 
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elképzelés, hogy kell lennie valamilyen igazságnak, elősegítheti a méltányosabb emberi 

viszonyokért történő társadalmi cselekvést, és érveket adhat a konfliktus megoldása során. 

(Mikula, 1999) 

Az igazságosság alapvetően két eltérő területen juthat érvényre. az egyik az elosztások, a 

másik pedig az eljárások igazságossága. A javak elosztásának szempontrendszere az adott 

kultúra terméke. Az elosztás alapja lehet a teljes egyenlőségre való törekvés a saját csoporton 

belül, vagy a befektetett teljesítményekkel arányos elosztás, ahol a teljesítményekre nem 

képes/nem teljesen képes csoporttagokat is kompenzálják. Az eljárások igazságossága a 

döntéshozatal folyamataira vonatkozik – természetesen e döntések tárgya is valamilyen 

erőforrás.  

Ahhoz, hogy egy döntést az emberek elfogadjanak, igazságosnak tekintsenek, érezniük kell, 

hogy érdemi módon részük lehetett a döntéssel kapcsolatban a kontroll gyakorlására. Egy 

méltányos folyamatban  

- konzisztens a bánásmód időben is és személyek között is.  Velem úgy bánnak, ahogyan 

Veled; és ma ugyanúgy, mint holnap. 

- a döntést megbízható információkra alapozzák 

- a döntéshozó képes arra, hogy személyes elfogultságát (enélkül nincs ember!) 

háttérbe szorítsa 

- lehetőség van a hibás döntés későbbi korrekciójára 

- minden érintett fél képviselteti magát a döntéshozatal folyamatában 

- a döntés összeegyeztethető az alapvető emberi értékekkel 

- a döntéshozó el tud számolni az általa meghozott döntés következményeivel (nem 

csupán pénzügyi értelemben, hanem a társadalmi hasznosságát is igazolni tudja!) 

- az érintetteket tisztelettel kezelik, emberi méltóságukat óvják 

Egy ilyen módon meghozott döntést könnyebben elfogadnak, tiszteletben tartank, és a 

méltányos döntéshozatal megerősíti a döntéshozó legitimációját. Fontos, hogy az elosztások 

és az eljárások egyaránt visszajelzésként funkcionálnak adott társadalmi csoportok 

helyzetéről. Egy igazságtalan döntés számos negatív következménye mellett tehát olyan 

módon is erősítheti az exklúziót, hogy beépül a hátrányosan megkülönböztetett csoport 

önképébe, a környezet részéről pedig megindulhat az „áldozat hibáztatása”. (Mikula, 1999) 

Ugyanakkor a fenti elvek szélsőséges és nyilvános megsértése ahhoz is vezethet, hogy a 

nyilvánosság rokonszenve az „áldozat” felé fordul. Az, hogy éppen melyik fog megtörténni e 
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kettő közül, erősen függ olyan környezeti tényezőktől, mint például a bűnbakképzés 

szükséglete és hagyományai, a nyilvánosság szerepe, és a hatalmi távolság optimális 

mértékéről szőtt kulturális konstrukciók (!) Természetesen az is lehetséges, hogy az 

igazságtalanságra valamilyen viselkedéses válasz következik – leggyakrabban valamilyen 

kompenzáció kérése-keresése, bosszú, vagy kilépés a helyzetből. (Mikula, 1999) 

 

Az istenkúti iskola története. Esettanulmány 

1994-et írtunk, amikor Pécsett egy peremkerületi iskola, az Istenkúti Általános Művelődési 

Központ iskolájának megszüntetése mellett döntött az önkormányzat. A döntés szinte 

sokkolta a lakóhelyi közösséget. A rendszerváltozás óta öt év telt el, és Magyarországon éppen 

az első lépéseket tettük meg a kialakuló új környezetben, próbálgatva a demokrácia és az 

újfajta szabadság határait, tanulva az új jogosultságokat és felelősségeket.  

A rendszerváltozás gazdasági oldalról azonban olyan válságjelenségekhez vezetett, amelyekre 

a nyugati típusú jólét, biztonság, szabadság, az európai befogadás után vágyódó, akkoriban 

még ebben az illúzióban élő magyar társadalom aligha volt felkészülve. Pécsett a bányák és 

egyéb ipari létesítmények bezárásával szinte megszűnt az ipar. A város, amely jólétét, 

népességének nagyobb részét a szén- és uránbányának köszönhette, erős iparú, dinamikusan 

fejlődő bányavárosból múltba kapaszkodó, múltba forduló, bizonytalan identitású „kulturális 

bányaváros” lett. A fogyatkozó jövedelmek és az ezzel együtt fogyatkozó lakosságszám miatt 

a város nehéz helyzetbe került, az intézményrendszer, az infrastruktúra fenntartása nagy 

terhet rótt a városvezetésre. A városvezetés a peremkerületi intézmények bezárása és a 

fejlesztési források centrumba koncentrálása mellett döntött – feltehetőleg nem mérve fel 

azt, hogy milyen hosszú távú kedvezőtlen folyamatokat indítanak el ezzel az egyes 

városrészeket lényegében „lekapcsoló”, és a jövő generációk esélyeit veszélyeztető döntéssel. 

Emlékezzünk vissza a centralizált és a decentralizált hálózatokról szól 

részre! Hogyan értékelhető ez a döntés a hálózatok tudományának 

eredményei szerint?   

 

 

Istenkút akkoriban egy infrastrukturális szempontból alulfejlett pécsi településrész volt, ahol 

a korábban szőlőtermesztésre használt területeket lassan benépesítették a friss levegőre, 

természetközeli életre, nyugalomra vágyó bányászcsaládok, később pedig, a kilencvenes évek 
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elején az olcsó építési telkeket, megfizethető áron családi házat kereső kisgyermekes, fiatal 

családok, köztük a városban munkát vállaló értelmiségiek. Az iskola ugyanis csak öt percre 

volt… 

 A dombok közötti völgyek egyetlen természetadta találkozási pontba futottak össze: az 

istenkúti iskolához, amelynek közvetlen szomszédságában található a névadó forrás. Az iskola 

keletkezését egy adománynak köszönhette: Szieberth Róbert kerületi tanfelügyelő 1925-ben 

saját telkét adományozta a helyi közösségnek, hogy a szőlőhegyi kisgyermekek 

iskoláztatásáról megfelelően gondoskodjék. Az iskola óvodával és művelődési központtal 

bővült. Virágkorát a hetvenes-nyolcvanas években élte. Sportpályák, gombapince, különböző 

szakkörök, kertészkedés... mindenre építettek, ami helyben adott volt, és az egyik fejlesztési 

lépésből organikusan következett a másik.  

A rendszerváltozás azonban úgy vetett véget ezeknek a lehetőségeknek, hogy nem nyitott meg 

új utakat a közösség előtt. Az istenkúti iskola ebben az időben még változatlanul családias 

kisiskolaként és a közösségi találkozások fontos színtereként működött, évről évre feltöltve a 

140 fős engedélyezett létszám mintegy 80-90%-át.  

Az iskola bezárásának folyamata, és maga a döntés a demokratikus viszonyok súlyos deficitjeit 

mutatta meg. 1994 késő őszén került megrendezésre egy lakossági fórum, ahol Pécs Megyei 

jogú Város Oktatási Bizottságának jelenlévő tagjai tudatták a lakosokkal: iskolájukat bezárják. 

A döntést azzal indokolták, hogy egy itt tanuló gyermek iskoláztatása mintegy 10%-kal kerül 

többe a városnak, mint Meszesen; vajon nem szégyellik-e az itt lakók, hogy aránytalan terhet 

rónak a városra? Itt, ezen a ponton történt meg első ízben ennek az ügynek az átkeretezése: 

a viszontkérdésben („Miért is kellene szégyenkeznünk?”) elhangzott, hogy ugyanakkor elég 

„olcsó” hely ez a városnak, mert a tömegközlekedés a hatvanas évek óta nem fejlődött, az 

utak állapota kritikán aluli, nem volt vezetékes víz, csatorna, sőt, akkoriban még a 

szemétszállítás sem volt megoldott.  

A közösség azonnal összezárt, és védte a határait. Pécsi lakosokból egyre inkább istenkútiakká 

váltak, akiknek fontos lett a hely története, új jelentőséget nyertek a lokalitás különleges, 

szakrálisnak tekintett pontjai (Istenkút, Szentkút), felértékelődött számukra a helyi környezet 

és egyre fontosabbá váltak a helyi kapcsolatok. A közösség elkezdte megkülönböztetni a maga 

sajátos értékrendjét a „városétől”. 
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„A kérdésre, hogy „miért felelnek a közösségek asszertív módon határaik 

megsértésére?” a következőket felelhetjük: Azért, mert a közösség tagjai számára a 

külső forrásból érkező fenyegetés azt jelenti, hogy amennyiben nem emelnek szót 

magukért, örökre el lesznek hallgattatva. Továbbá azért is, mert a közösség tagjai 

ilyenkor rátalálnak a saját hangjukra, és a létrejövő kórust saját tapasztalataik és önnön 

mentalitásuk táplálja. Végül azért is, mert saját személyes identitásuk a közösség társas 

terében alakul, és ha a kívülállók belegyalogolnak ebbe a térbe, akkor a közösség tagjai 

saját identitásukat érzik lealacsonyítva és veszélyeztetve.” (Cohen, 2001: 109) 

 

Ebben az értelmezési keretben lehet elhelyezni azt a későbbi, meglehetősen kétségbeesett 

(vagy kreatív? de mindenesetre radikális) ötletet, amelyet egy időben sokan komolyan 

fontolgattak: hogy Istenkút, amelyet „egy falu választ el a várostól” (ti. a korábban valóban 

önálló falu, Magyarürüg) önálló településként folytatná életét.  

 

„Jellemző és jelentésteli epizód, hogy az istenkútiak 1997-ben az Istenkúti Közösségért 

Egyesület megalapításával egyidőben nyilvános fórumon Pécs városáról történő 

leválás előkészítésére bizottságot hoztak létre. A városi nyilvánosságban ismét vezető 

hírré váló lépést a városvezetés minden alapot nélkülöző, üres, bár kényelmetlen 

fenyegetőzésként értelmezte, pedig ez a gesztus, a „függetlenség kikiáltása”, az 

önirányítás szándéka, az iskola megvédésén túlmutató helyi szerepvállalás deklarálása 

volt. Szellemében az önkormányzatiság elevenségét hordozta, és radikális „nem”-et 

jelentett arra a kiszolgáltatottságra, amelyet a távoli, külső vagy „fölül lévő” hatalom a 

konfliktus során megjelenített.  

A saját önkormányzat létrehozásának szándéka végletesen megosztotta a helyieket 

(„azt is elvehetik tőlünk, ami még megmaradt”), megbontotta a már amúgy is gyengülő 

egységes akaratot, stratégiai célból ezért elkeseredett taktikai lépéssé minősült 

vissza.” 

(Peták, 2003) 

 

Elsőre talán ellentmondásnak tűnhet, de a szembefordulással, a határok definiálásával 

párhuzamosan a külső kapcsolatok felfejlesztése, megerősítése is megkezdődött: a helyi 

értékrend és identitás egyértelmű megfogalmazása ezt lehetségessé tette. A helyzetben 
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megbillenő, torz erőviszonyok kiegyenlítésére pedig minden elérhető támogatásra nagy 

szükség volt. A városrész lakosai bekapcsolódtak a városi szintű tüntetés-sorozatba. 

Szövetségeseket kerestek és találtak a városban és a városon túl – és ezen a ponton elegendő 

volt az érdekek és értékek hozzávetőleges egyezése, hasonlósága. Ki ezt, ki pedig amazt látott 

meg az istenkútiak mozgalmában: 

- egy születő demokrácia botladozó lépéseit 

- a jövő generáció sorsáért való felelősségvállalást 

- a helyi munkavállalók érdekvédelmi ügyét 

- egy komplex településfejlesztési kísérlet lehetőségét 

- a helyi hagyományok védelmét, kreatív folytatását.  

Természetesen a pártpolitika a maga természetének megfelelően ebben a kérdésben a saját 

ügyét, a saját mondandóját találta meg – ez folyamatos veszélyt jelentett a helyiek számára, 

mert elterelte a figyelmet a valódi kérdésekről, amelyek nagyjából így hangzottak: 

- Értelmes döntés-e bezárni egy településfejlesztési központot és a városrészt az azt 

összetartó intézményrendszer nélkül hagyni? 

- Költséghatékony megoldás-e az, ha a gyermekeknek szülői kísérettel napi több órát 

kell közlekedni a döntés következtében (a legközelebbi iskola öt kilométerre volt 

Istenkúttól, és egy veszélyes, forgalmas úton kellett átkelni a napi közlekedés során) 

- Meg lehet-e tenni azt, hogy kb. 1.400 állampolgár véleményét teljesen figyelmen kívül 

hagyják, amikor egy döntést meghoznak? 

- Biztos, hogy éppen azt az iskolát kell bezárni, ami a városnak az egyetlen olyan 

településrészén fekszik, ahol a születések száma folyamatosan nő? 

A döntés évekig tartó lebegtetése ellenére az általános iskolások száma nem csökkent olyan 

mértékben, ami a döntést megkönnyítette volna az önkormányzat számára. Történt mindez 

annak ellenére, hogy a médiát eléggé egyoldalúan uralták, és csupán azok a „hírek” 

jelenhettek meg, amelyek nem sokat használtak a közösség ügyének. A racionális érvekre 

senki nem volt kíváncsi – érhető módon, hiszen az érzelmi tartalmak, és maga a konfliktus 

sokkal erősebben vonzotta a figyelmet, az újságírók egzisztenciális kiszolgáltatottsága pedig 

eleve akadályozta a hatalommal szembeforduló civilek ügyének kiegyensúlyozott 

közzétételét.  Így tehát – egyebek között – nem lehetett arról nyilvánosan beszélni, hogy: 
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- a sajátos terepviszonyok miatt az iskola „beiskolázási körzete” itt-ott csak három 

buszjárattal közelíthető meg, tehát irreális elvárás, hogy ezek a családok az istenkúti 

iskolába hozzák a gyerekeiket  

- hány főre szól valójában az iskola ÁNTSZ engedélye, tehát hányan járhatnának ide 

(jóval 200 feletti létszámokról írtak a valós 140 helyett) 

- a gyermekek a kijelölt iskolában, ami, mint „legközelebbi” intézmény, kb. öt 

kilométerre van az istenkúti iskolától, el sem fognak férni (és valóban, a bezárást 

követő első évben még a folyosón is tanítottak). Ezt követően pedig 

„költséghatékonyan” építkezni, bővíteni kellett! 

- a szülőknek napi több óra kiesést fog jelenteni a napi közlekedés – ahogyan jelent azóta 

is. (Ez napi szinten nagyon megterhelő, az óránként közlekedő buszra sokszor az 

iskolások kisebb testvéreivel, esetleg babakocsival kellett és kell felszállni.) 

- pontosan mennyi megtakarítást fog jelenteni ez a lépés (2010-ben a helyi sajtó azt írta 

meg, hogy egyáltalán semmilyen megtakarítást nem jelentett.) 

- a családias kisiskolák védik a gyermekek lelki egészségét, míg a lokalitástól távoli, 

centralizált intézményeknek – nem meglepő! – nincs ilyen hatása. (B. Erdős & Csürke, 

2007) 

- … és ami nagyon sok találgatásra adott okot: mi lesz végül az ingatlan sorsa? 

Nézzük meg „A hely szelleme” című filmet! (Péterfi Ferenc, Kovács Edit, 

2005) Milyen akciókkal próbálta a közösség megakadályozni az 

önkormányzat tervét? 

 

Végül a kilencvenes évek végén az istenkúti iskolát a tőle kilométerekre fekvő másik iskola 

tagintézményévé nyilvánították. Ehhez a településrész képviselőjének sorsdöntő szavazatára 

volt szükség, aki a pártfegyelemre való tekintettel meg is adta szavazatát ebben az ügyben – a 

saját választói nagyon markánsan kifejezett akaratával szemben. (Pártja, amelynek 

„érdekében” cselekedett, már rég felmorzsolódott.)  

A polgármesteri vétó egyetlen év haladékot adott még az akkori politikai rezsim által bezárásra 

ítélt intézménynek, majd 1999-ben egy újabb lakossági fórumon már egy töredezett, 

értékeiben korántsem egységes közösség próbálkozott a tárgyalásokkal. Amikor az egyik 

aktivista, egy nagyszülő a következőt mondta egy tárgyalás alkalmával: „Na akkor mondják 
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meg, hova vigyük a gyereket, aztán legyen vége!” – akkor már világosan látszott, hogy bizony 

itt a vége... 

Az önkormányzat oktatási bizottsága szóbeli ígéretet tett arra, hogy a helyi közösség az iskolát 

saját források bevonásával alapítványi iskolaként működtetheti. Neves oktatási szakember 

bevonásával elkészült a pedagógiai program. Majd 1999-ben a közgyűlés egy napirend előtti 

felszólalásban tett javaslatot megszavazva bezárta az iskolát. 

Az itt írottak és „A hely szelleme” című film alapján vitassuk meg, hogy a 

társadalmi igazságosság követelményét mely pontokon sértette az 

önkormányzat által hozott döntés! 

 

Ami ezután következett, az sok szempontból a helyi egyesület hazai viszonyok közepette 

hosszúnak számító sikertörténete. Ám az igazi biztonságot, a fenntartható fejlődést jelentő 

iskola elveszett a helyiek számára. Az egyesület életben azok a szülők, aktivisták, akiket 

elsősorban az iskola ügye érdekelt, ebben az időszakban már nem feltétlenül vállaltak központi 

szerepet az egyesület életében. Ugyanakkor fontosabb szerep jutott a kívülről érkezőknek, 

akiket ez a történet kevésbé terhelt meg, és a veszteséget is másként érzékelték. 

Kreativitásukat kibontva helyi színházat, újságot, rádiót működtettek, erőforrástérképet 

készítettek, komplex foglalkoztatási programot indítottak – mindazt elérve, amit csak lehetett.   

„A hely szelleme” című filmből e kezdeményezésekről többet is 

megtudhatunk. Nézzetek utána, mi az, ami ma is működik, és mi az, ami 

már nem! Mi lehet ennek az oka? 

 

 

A településrész az utóbbi évtizedben fejlődésnek indult, divatos környékké vált. A helyi 

viszonyrendszer, ami korábban adott volt, átalakult, jórészt felbomlott. Úgy tűnik, az egykori 

istenkúti iskola épületéről végleg lekerült az az emléktábla, ami Szieberth Róbert nagylelkű 

adományának állított emléket. Az egykori istenkúti aktivisták nagyobb része – sőt gyermekeik 

is – azonban valamilyen formában mindmáig kapcsolódnak a közösségfejlesztés hazai 

áramlataihoz. Tapasztalati tanulásuk örökre megváltoztatta az életüket.  
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IV. Erősségekre építő megközelítés a közösségfejlesztésben 

 

Az 1980-as években a segítő-fejlesztő szakterületeken egy új megközelítés kezdett egyre 

nagyobb teret nyerni. Korábban természetesnek tűnt, hogy a problémák, a bajok okait 

próbáljuk megkeresni és kiküszöbölni, ha pozitív változást szeretnénk elérni. A bajokhoz és 

problémákhoz illeszkedő, formálódó terminológiát a professzionalizáció jegyében gyorsan 

alkalmazni kezdtük a szociális és közösségi segítés klienseinek, sőt munkatársainak leírásakor: 

halmozottan hátrányos helyzet, szegregáció, exklúzió, diszkrimináció, kodependencia, kiégés 

stb. A bajok pedig, ahelyett, hogy megoldódtak volna, ebben a deficit-modellben látványosan 

sokasodnak, és egyre nyomasztóbbaknak látszanak. (B. Erdős, 2017) 

A deficit-nyelv a tömegek igazi ópiuma – állítja Copperrider és Whitney (1999a). A 

megoldásközpontú irányzat képviselői szerint ugyanis az emberi fejlődés irányát a 

kérdésfeltevés módja határozza meg. Ha problémákat keresünk, problémákat fogunk találni, 

ha megoldásokat keresünk, akkor fogunk megoldásokat találni. Az olvasó akár azt is 

gondolhatja magában, hogy Pangloss mester nyomdokain járva, mindezzel éppen most 

sikerült átesnünk a ló túlsó, szebbik és problémamentes oldalára – de mielőtt 

visszalendülnénk, érdemes ebből az új nézőpontból is megvizsgálni a fejlesztő munka 

gyakorlatát. Ugyanis most nem a problémák negligálását javasoljuk, csupán ezt, hogy kezdjük 

a megoldást egy másik, esélyesebb irányból. 

Hagyományos segítői megközelítés szerint a közösség általában a problémák, és nem a 

megoldások birtokosaként jelenik meg (Cooperrider, Whitney, 1999a). Ilyenkor 

lehetőségekkel telített élet helyett nehézségekkel telített életről beszélünk. Új 

szolgáltatásokat vezetünk be, és ezzel megoldottnak gondoljuk a problémát.  A fejlesztési 

források azonban végesek és átmenetiek, így a szakértők és hivatásos segítők kivonulását 

követően a problémák is visszatérnek.  Ráadásul, mivel a közösségek fontos terei a 

kölcsönösségnek – ez valamilyen formában minden társadalom alapvető normája (Bierhoff & 

Kelin, 1995) – az egyoldalú „kedvezményezetti” szerep inkább elégedetlenséget szül: mert ha 

magam nem adhatok, csak nekem adnak, elvész az önbecsülésem. Ezért is jelenthet komoly 

problémát, ha a közösségekkel végzett munka nem azok autonómiájának, problémamegoldó 

kapacitásának fejlesztésére, megerősítésére irányul, hanem csupán az új szolgáltatások 

bevezetésére. A hazai civil társadalom egyik jellemző gondja, hogy tevékenységük ebben a 
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„szolgáltatói” keretrendszerben kerül értelmezésre (Bartal, 2009; Kákai, 2009), s a 

szakemberek gyakran rekednek meg a „szabadidő hasznos eltöltésének” elősegítésénél. A 

fejlesztések fenntarthatóságát fenyegető komoly akadályokat felismerve, a közösségi tervezés 

új, közösségfejlesztő szemléletű gyakorlata a képessé tevést, a részvételt és a 

cselekvőképességet, az erővel való felruházást hangsúlyozza. (Copperrider & Whitney, 1999a; 

McNamee & Gergen, 1999; Sadan, 2011). 

 

A reziliens közösség  

Még a nyolcvanas években bontakozott ki egy nagyon fontos kutatási terület. ennek egyik 

legnevesebb első képviselője, Emily Werner (1993) nevezte el rezilienciának azt a jelenséget, 

amikor súlyosan traumatizáló, stresszteli helyzetekben a veszélyeztetettség ellenére 

megtörténik a felépülés a traumából, és a megpróbáltatások a fejlődést, a növekedést 

szolgálják. Olyan közösségben, családokban vizsgálódott, amelyek mélyszegénységben éltek, 

emellett jelen volt a munkanélküliség, a bűnözés és a bántalmazás, az alkoholizmus, valamint 

a pszichiátriai megbetegedések egyéb formái is. Az e közösségekben felnövekvő gyermekek 

kétharmada – és ebben semmi meglepő nincs! – súlyos problémákkal küzdött: korai 

szerhasználat, magatartászavarok stb. Egyharmaduk azonban mégsem vált áldozattá, és a 

későbbiekben, a fiatal felnőtt években a felépülők aránya tovább nőtt. Őket nevezte el Werner 

„reziliensnek”. Hasonló eredményekre jutott Antonovsky (1987), amikor szélsőségesen 

traumatizált csoportokban megtalálta az egészséges alkalmazkodás jeleit; olyan személyeket, 

akik életüket értelmesnek, jelentéstelinek, életük eseményeit pedig a számukra szükséges 

mértékben irányíthatónak, kezelhetőnek tartották. 

Mindez azért vált fontossá, mert e kutatások nyomán esély mutatkozott arra, hogy az új 

ismeretek birtokában hatékonyabban segíthessenek abban, hogy a generációk között átadódó 

romboló mintázatok megszakadjanak, a felnövekvő nemzedék boldogabbá és sikeresebbé 

váljon. 

Mi minden tartozik a rezilienciához?  

- Reális célok kitűzése, elköteleződések vállalása,  

- Hatékony cselekvés hátrányos helyzetekben 

- Önreflexió, önbizalom, önmagunkkal való törődés 

- Negatív események tágabb kontextusba helyezése („átkeretezése”), átértékelése  

- Pozitív várakozások, megújulásra való képesség 
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- Részvétel és elköteleződés összetartó, támogató közösségekben és a kölcsönösség 

jegyében, szükség esetén az elérhető segítség elfogadása  

(Saleebey, 2006; Albert-Lőrincz E. & Albert-Lőrincz Cs., 2015) 

 

A megoldásközpontú irányzat, az erősségekre építő gyakorlat (strength-based practice) 

kiindulópontjai tehát ellentétesek a korábban megszokotthoz képest: ha problémák sűrűjében 

élsz, keresd a kivételeket, és megtalálod a megoldást. A változás folyamatait kutató világhírű 

Palo Alto-i munkacsoporthoz kapcsolódott Insoo Kim Berg szociális munkás, aki férjével, Steve 

de Shazer-rel együtt a megoldásközpontú rövidterápiás eljárások kidolgozásában 

kulcsszerepet vállalt. Az új irány a fejlődési potenciálok, a pozitív képességek közös 

felfedezésére, a konstruktív aktivitásra, a revitalizációra és a reziliencia fejlesztésére helyezi a 

hangsúlyt. (B. Erdős, 2017) 

Ez a fordulat nagy bátorságot, egyben szakmai alázatot követel meg a szakembertől, ugyanis 

itt valóban partneri viszonyról beszélünk, ahol változatlanul a segítő feladata a közös munka 

kereteinek meghatározása, de a tartalmi értelemben már a változás birtokosait („klienseket” 

vagy „segítetteket”) tekintjük saját életük szakértőinek: azaz ők tudják a legjobban, miképpen 

alakították ki életük, kapcsolataik mintázatait, és milyenek ezek a mintázatok jelenleg. Jelentős 

a szerepük nemcsak annak feltárásában, hogy mi van most – hanem abban is, hogy mi jobb 

lehetne?  

Mi mindent tanulhat ebből a közösségfejlesztő? Új kiindulópontunk szerint minden közösség 

rendelkezik valamilyen képességgel, tudással, eszközökkel arra nézve, hogy helyzetén pozitív 

módon változtasson. Sőt, ha jobban belegondolunk, nincs is olyan ember, csoport, vagy 

közösség, aki-amely elszántan arra törekedne, hogy a lehető legrosszabb minőségű fizikai és 

társas környezetben élhesse le az életét; tehát kiindulópontként akár el is fogadhatjuk Delgado 

(2000, id. Saleebey, 2006) előfeltevését arról, hogy minden közösségnek szándékában áll 

segíteni magán, sőt, még azt is el tudja dönteni, mi a legjobb a számára. Delgado továbbá 

leszögezi, hogy a közösség képes saját forrásait mozgósítani, és saját stratégiáját felépíteni – 

nem pedig pusztán külső stratégiákat követni. Más szervezetekkel, közösségekkel szövetkezve 

erőforrásait hatékonyan gyarapíthatja, és egy adott területen felfedezett erősségeit más 

területekre is át tudja vinni, tehát a képessé válás (képessé tétel) minden esetben 

továbbgyűrűzhet. 
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Ennek megfelelően a megoldásközpontú irányzat közösség-meghatározásában a dinamikus 

egység, az egészleges jelleg (dynamic whole) kerül kiemelésre. A közösség tagjait az 

interdependencia, azaz a kölcsönös függőségek rendszere köti össze. Együttesen hozzák meg 

a közös tevekénységek alapjául szolgáló döntéseket, és elkötelezik magukat a közösség 

egésze, egymás, és önmaguk életminőségének fejlesztéséért (Shaffer és Amundsen, 1993, id. 

Saleebey, 2006) A közösségfejlesztés céljának pedig azt tekintik, hogy az emberek egyre 

növekvő mértékben váljanak részeseivé a körülöttük szerveződő társas-társadalmi életnek: a 

családjuknak, a szomszédsági környezetnek, az iskola és munka világának, önkéntes 

szervezeteknek, érdekérvényesítő és politikai szervezeteknek. (Specht és Courtney, 1994, id. 

Saleebey, 2006) A cél „… olyan egészséges közösségek létrehozása, amelyben az emberek 

életminősége jó: a munkahelyen és az iskolában, a lakóhelyi közösségekben, a családokban és 

a baráti kapcsolatokban egyaránt.” (Da Re, 2012, id. B. Erdős, 2016a) 

Milyen egy jó szomszédsági közösség? Függetlenül attól, hogy szegény vagy gazdag 

lakókörzetről beszélünk:  

- a házakon, kerteken az látszik, hogy az emberek törődnek a környezetükkel 

- a közösségnek jól azonosítható szimbólumai vannak (pl. a lokalitás kitüntetett pontjai 

/közösségi kert, emléktábla/, ünnepek, sajátos tárgyak stb.) 

- elevenek a generációk közötti kapcsolatok (a különböző generációk tagjai között zajlik 

a kommunikáció, törődnek egymással 

- Jó közösségi történeteik vannak, amelyeket az emberek újra meg újra elmondanak 

egymásnak. Ezek a történetek a közösség sikereiről, az egymásnak nyújtott 

támogatásról szólnak. 

Mindez akkor is elérhető, ha a közösség anyagi értelemben vett erőforrásai szegényesek. 

Nézz utána, mi a Lucifer-hatás, és mit jelent a „betört ablakok 

hipotézise”? 

 

Vitassuk meg a következőket! „A fiatalok kivételes energiáit és 

kreativitását a közösség elvesztegeti, mert úgy tekintenek rájuk, mint 

éretlen, gyakorlati tapasztalatok híján lévő személyekre.(…) a fiatalok 

legitim vágyairól a „felelősségteljesebben gondolkodó” idősebbek 

tudomást sem vesznek. Ha megfelelő lehetőségeket kapnak, a fiatalok 
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jelentősen képesek hozzájárulni saját közösségeik fejlesztéséhez.” 

(Saleebey, 2006:248)   

 

Életminőség 

Van egy ország, Bhután, ahol a fejlődés új, komplex mutatóját vezették be, nagyon tudatosan 

eltávolodva a folytonos növekedést sugalmazó, kizárólag gazdasági szempontokat érvényre 

juttató, következésképpen fenntarthatatlan növekedést eredményező mutatóktól. Talán 

kicsit különös egy GDP (nemzeti összetermék)-orientált világban nemzeti összboldogságról 

(GNH, gross national happiness) beszélni, de ez a mutató közelebbről nézve nagyon is komplex 

és átgondolt kutatómunka eredménye, és többet mond az emberi élet és az emberi 

közösségek minőségéről, mint az előbbi.  

Fontosabb összetevői: 

- az egészség: a várható élettartam, az egészségesen eltöltött napok száma, a 

megbetegedések aránya, szenvedélybetegségek és más mentális betegségek 

előfordulása, az egészség szubjektív megítélése 

- az oktatás és művelődés lehetőségei, esélyegyenlősége, a statisztikai mutatókban is 

tükröződő képzettség (írástudók aránya, más iskolázottsági mutatók). Az iskolázottság 

megbecsülése. 

- a napi időbeosztás egyensúlya: munka és magánélet, a foglalkoztatottsággal 

összefüggő mutatók mellett a pihenőidő elérhetősége és minősége 

- a közösségek vitalitása: közösségi kapcsolatok - kohézió, biztonság, szolidaritás, 

stabilitás, reziliencia, a családok védelme  

- a környezet sokfélesége (diverzitása) és rezilienciája, mint fejlődési forrás: a 

természetvédelem kérdéseinek felelős kezelése, a fajok védelme, az urbanizáció 

mértéke  

- a kultúra sokfélesége: jog az anyanyelv használatához, részvétel művészeti és kulturális 

tevékenységekben 

- a jó kormányzás: a kormányzati teljesítmény, a döntéshozatal módjai, a különböző 

társadalmi csoportok méltányos, kiegyensúlyozott képviselete, részvétele. Az alapvető 

jogok és humán szolgáltatások biztosítása. 

- az életszínvonal mutatói: a vagyon, a lakhatás, és az egy főre eső jövedelem 

háztartásonként  
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- a pszichológiai értelemben vett jól-lét: az élettel való elégedettség, a pozitív és negatív 

érzelmek egyensúlya, és a spiritualitás kérdése. 

(Ura és mtsai., 2012) 

 

 

 

Forrás: Ura, K., S. Alkire, Z. Tshoki and K. Wangdi. 2012. A short guide to Gross National 

Happiness index. Thimphu: Centre for Bhutan Studies. 

https://www.researchgate.net/publication/305764333_Gross_National_Happiness_Meanin

g_Measure_and_Degrowth_in_a_Living_Development_Alternative/figures?lo=1 

 

https://www.researchgate.net/publication/305764333_Gross_National_Happiness_Meaning_Measure_and_Degrowth_in_a_Living_Development_Alternative/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/305764333_Gross_National_Happiness_Meaning_Measure_and_Degrowth_in_a_Living_Development_Alternative/figures?lo=1
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A 4 D módszer2 

Whitney és Cooperrider (1999a) egy erőforrásokra építő közösségi tanácsadó módszer 

megalkotói; a módszert, az Appreciative Inquiry-t (magyar megfelelője kb.: „méltató 

kérdezés”) széles körben alkalmazzák a szervezetfejlesztés és a közösségfejlesztés területein. 

A szerzők érvelése szerint, ha problémákra, bajokra és nehézségekre kérdezünk, későbbi 

cselekvéseinket meghatározó-legitimáló történeteink ezekről fognak szólni; ha az 

erősségekre, képességekre, akkor a történetmondás új, kreatív, jól működő megoldásokra 

nyitott pozícióit teremtjük meg.  

A modell kiindulópontja ezúttal is az, hogy fenntartható változások csak a közösségek saját 

forrásaira támaszkodva érhetőek el, különben a fejlesztők kivonulásával az elért eredmények 

is tovatűnnek. A modell első lépése a pozitív képességek felfedezése (az első D, azaz 

discovery). Itt egy olyan múltbéli helyzet felidézése zajlik, amiben a lehető legjobban érezte 

magát az adott csoport vagy közösség. (Pl.: Idézzék fel azt az időszakot, amikor a lehető legjobb 

volt itt élni! Mi volt akkor más? Mi volt jobb? stb.) Ez sokat segít abban, hogy az adott közösség 

ne pusztán valamiféle terhelt, balsorsra ítélt probléma-lerakatként gondoljon saját magára, 

hanem cselekvőképes, fejlődőképes erőforrásokkal rendelkező és azokat gyarapítani tudó 

ágensként. A megelevenedő történetek olyan energiákat, reményeket szabadítanak fel, 

amelyekre alapozva egy intenzív fejlesztő munka kezdődhet meg. 

A pozitív képességek felfedezésére építve, a közösség felbátorodását („erőssé tételét”) 

követően lépnek át a fejlesztők a következő szakaszba, ahol megosztják egymással a lehető 

legértékesebb, reményteli jövőről alkotott képüket (dream). Itt fontos az ún. Bohm-dialógus, 

(Bohm, Factor & Garrett, é.n.) alapelveit szem előtt tartani: bárki kapcsolódhat bármilyen 

felmerülő ötlethez, de egymást kritizálni nem szabad. A lényeg a szabad, kreatív, a korlátokat 

zárójelbe tévő gondolkodásmód. A folyamat végére már azok az ötletek lesznek jelen a 

beszélgetésben, amelyeket a legtöbben fontosnak tartanak – amelyekhez ugyanis nem 

kapcsolódnak a beszélgetésben, azok szép lassan kikerülnek a közös gondolkodás folyamából. 

A fejlesztő feladata és felelőssége a keretek biztosítása, az alapelvek érvényre juttatása.   

Ezt követi a célok közös meghatározása, a tervezés szakasza, ahol az előbbi ötletekhez már a 

realitások figyelembe vételével keresik meg a fejlesztések optimális útjait. A negyedik 

szakaszban (delivery) megbeszélik, mit kell mindehhez megtanulniuk, tenniük. A modell 

 
2 Ld. még: B. Erdős (2017) 
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előnye, hogy egyszerre mozdítja meg az érzelmeket és a racionalitást, és nagyon nagy 

hangsúlyt fektet az erőssé és képessé tételre. Ráadásul minimalizálja a közösségen belüli 

felesleges, idő- és energia-rabló konfliktusok esélyét. A megoldásközpontú irányzatokban 

hangsúlyos egyidejűség elvének megfelelően a modell nem különíti el a kérdésfeltevés és a 

változás folyamatát. Az új tudás létrehozása már maga a változás. A pozitív példák és 

elképzelések sokasága, ahol minden résztvevő hozzájárulását értékesnek tekintik, 

méltányolják, a teljes közösség megerősödéséhez vezet. (Cooperrider & Whitney, 1999a) 

A közösségi kreativitás, a megoldásközpontú irányzatok alkalmazása során szokásosan 

felszabaduló energiák a fejlesztő szakembert is inspirálják, az együtt-fejlődés látványos. Így a 

közösségfejlesztő gyakrabban folyamodik újszerű, kreatív megoldásokhoz, mint amilyen 

például az intergenerációs dinamika kezdetben spontán, majd tudatos felhasználása. Egy 

Chicagó-i várostervezési projektnél derült ki, hogy a legjobb 4D interjúkészítők a gyerekek, 

akiket az adott helyzetben nem kötöttek meg a közéleti-politikai kommunikáció szokásos 

sémái. Spontán módon, ugyanakkor célratörően képesek kérdezni, és mindenképpen meg is 

akarják érteni a kapott válaszokat. A gyermekek természetes módon foglalkoznak a jövővel, a 

reményekkel, az álmokkal, a számukra lehetséges világ alakításával. Spontaneitásuk kizökkenti 

az interjúalanyt az előre eltervezett válaszok monotonitásából, és aktív, kreatív 

gondolkodásra, önreflexióra készteti. A közéleti vezetők számára pedig ebben a helyzetben 

különösen fontos lehet megfogalmazni, mi az, amit konstruktív örökségként a következő 

nemzedék számára szeretnének átadni, azaz miben élik ki saját generativitásukat?  Különleges 

és szerencsés találkozás ez. (Cooperrider & Whitney, 1999b; B. Erdős, 2017) 

 

További példák megoldásközpontú kérdésekre 

Tekintettel arra, hogy az erősségekre fókuszáló megközelítéseknél a kérdésfeltevés módja 

megváltozik, érdemes néhány példát hoznunk ezekre a változásokra: 

- Csodakérdés: Képzelje el, hogy ma éjjel erre jár egy jó tündér, és csodát tesz. Holnap 

reggel, ha kinyitja a szemét, olyannak látja majd ezt az utcát/közösséget, amilyennek 

mindig is szerette volna. Pontosan miből venné észre a változást? Mi lenne más? Mit 

látna egy kamera, ha filmet készítenének erről a helyről? (Itt nagyon lényegesek a 

részletek, a megelevenedő képzelet). 

- Múlt, jelen és jövő összekapcsolása egy pozitív értelmezési keretben: Mit gondolnak, 

milyen korábbi sikerek alapozták meg ezt a mostanit? – ezzel bátorítjuk a közösséget 
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a „jó történet” megalkotására: Annak alapján, amit eddig elértek, mi lenne a méltó 

folytatás? Melyek voltak a siker legfontosabb tényezői? 

- Meglévő erősségek: Mire büszke ez a közösség? Mi az, amit ugyanúgy szeretnének 

folytatni, mint eddig? Mi segített eddig a túlélésben, a fejlődésben? 

- Pozitív változások hangsúlyozása: Mi lett más, mi lett jobb azóta, hogy utoljára 

találkoztunk? – s a kapcsolat folytonosságát fenntartó feladatként is adható, hogy 

figyeljék meg gondosan az eredményeket, a pozitív változásokat, próbálják meg 

kitalálni, miképpen juthattak el eddig. (B. Erdős, 2017) 

Ezek a típusú kérdések lehetővé teszik az integrált, pozitívumokra is figyelő látásmód 

kialakulását, az önbecsülés, a megfelelő önértékelés helyreállítását. Emellett e kérdések 

éppen a megfelelő mértékben szokatlanul, kizökkentően hatnak egy olyan környezetben, ahol 

a bajokról való beszéd az elvárás, és így segíthetik a rögzült, fejlődést gátló mintázatoktól való 

megszabadulást.  Fontos, hogy a változás apró jeleit minden résztvevő figyelmesen kövesse. 

A képszerű, részletes leírás nagy előnye, hogy energetizáló érzelmeket fog megmozgatni. A 

„mondjanak erről többet is!” fejezi ki a valódi érdeklődést, nem pedig az „értem”.  

E kérdések célja a passzivitásba süllyedő, a remény dinamikáját (Van Beek, 2009) aktuálisan 

meg nem élő közösségek megmozdítása. A megoldásközpontú megközelítés eredményes 

lehet ott, ahol a közösségi munka más módszereivel nem tudunk célt érni. Változásokra 

ösztönző és dinamizáló megközelítésről beszélünk, olyanról, ami a korábbi zártságot, negatív 

koherenciát felbontva produktív káoszt eredményez. Ebben az általa elindított folyamatban a 

fejlesztőnek felelősséggel kell tudni végigkalauzolni minden érintettet. 

Hiba volna azonban kizárólagosan az élet pozitív oldalának szemügyre vétele. A pozitív és a 

negatív dialektikája az emberi élet része, egyik sem létezhet a másik nélkül.(Held, 2004) 

Ráadásul, vannak olyan szituációk (pl. aktuálisan zajló közösségi válságok, éles konfliktusok, 

nyomasztó élethelyzetek), amikor a fájdalmasnak tapasztalt valóság tagadása szétrombolná a 

fejlesztő szövetségét az adott közösséggel. Ilyenkor az erőforrásokra építő munkához a 

negatív tapasztalatok és érzések kezdeti elfogadásán, kifejezésén, későbbi átkeretezésén 

keresztül visz az út. Mit tanultunk ebből a helyzetből? Miben lettünk többek: bölcsebbek, 

jobbak, megértőbbek? 
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Tervezzük meg saját közösségünket (pl. az egyetemi közösséget) a 4D 

módszer alkalmazásával! 

 

 

 

 

V. Önkéntesség, önkéntes menedzsment3  

 

Gyűjtsük össze a csoport önkéntességgel kapcsolatos tapasztalatait! Hogyan 

határoznánk meg e tapasztalatok nyomán az önkéntességet? Milyen kérdéseket 

tennénk fel azoknak, akik e témát kutatják? 

 

F. Tóth András és Nagy Ádám (2009) meghatározásában az önkéntesség „olyan tevékenység, 

amely szabad akaraton alapul, anyagi ellenszolgáltatás nem (csak költségtérítés) jár érte, 

szűkebb baráti vagy családi körön kívül végzik, továbbá valamilyen formában a közjót 

szolgálja.” (59.) Safrit és Merrill (1995, id. Merrill, 2006) tartalmilag csaknem azonos 

definíciójának nyomán a modern értelemben vett önkéntesség négy kritikus összetevője a 

következő:  

1. Az önkéntes aktív, cselekvő, személyes részvétele, involváltsága (az önkéntesség 

más, mint az adományozás, szponzorálás vagy donor-szerep). 

2. Az önkéntesség minden kényszertől szabad elhatározásból, saját döntés, vállalás 

alapján végzett tevékenység. 

3. Az önkéntest nem (legalábbis nem elsődlegesen) a tevékenységgel járó anyagi 

előnyök motiválják. 

4. Az önkéntes tevékenység a közjóra irányul: amennyiben a saját közösséget szolgálja, 

vagy saját előnyökkel is jár, akkor is feltétel, hogy legyen a tágabb közösséget, társadalmat 

érintő kedvező hatása. 

 
3 Az itt közölt szöveg egy része B. Erdős Márta 2011-ben a Baranya Megyei Önkéntes Centrum számára készített 
publikáltalan kutatási jelentése alapján készült. Angol nyelven az anyag egy része publikálásra került (B. Erdős, 

Juhász, 2011)  
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A két meghatározás különbsége a következő példán át érzékeltethető: míg az első szerint 

önkéntesnek számíthatjuk az önkéntes véradókat, de ki kell zárnunk egy baráti társaság 

önkénteseit, addig a második definíció mentén éppen fordítva gondolkodnánk. A véradó 

donor, de a szó szoros értelmében nem „aktív”; ugyanakkor egy baráti társaság tagjai, azzal, 

hogy egymást támogatják, hozzájárulnak a közjóhoz is, hiszen megjelenítik a szolidaritás 

mintázatait, hiányzó forrásokat pótolnak, kieső, ellátatlan társadalmi funkciókat 

kompenzálnak stb.  

Nem tekintjük önkéntességnek a gyakornoki munkát vagy a közhasznú foglalkoztatást, annak 

ellenére, hogy ezeket a kategóriákat a hétköznapokban gyakran összemossák az 

önkéntességgel.  

Az önkéntes tevékenység többféleképp tipizálható, így beszélhetünk kölcsönös 

segítségnyújtásról vagy önsegítésről, jótékonyságról, közérdekű ügyek képviseletéről, 

valamint közösségi részvételről egyaránt. Az önkéntesség továbbá csoportosítható hely, idő, 

szervezet, tevékenység, és felkészültségi igény szerint is. (Czike & Kuti, 2006) 

Megkülönböztethetünk „régi” és „új” típusú önkéntességet. A „régi” önkéntesség gyökerei a 

polgárosodáshoz nyúlnak vissza, az adományozáson, a jótékonyságon alapszik. Hátterében 

olyan hagyományos polgári eszmék és értékek állnak, mint a szegények megsegítése, a 

szolidaritás vagy a vallási meggyőződés. Az „új” (modern) legfőbb jellemzője a tudás alapú 

társadalomban a gyakorlati tapasztalat megszerzése, valamint az élethosszig tartó tanulás 

követelményének való megfelelés. Motiváló tényező lehet az új tudás megszerzésének vágya, 

az önmegvalósítás, önmagunk kipróbálásának lehetősége, valamint a kapcsolati háló bővítése. 

(Czike & Kuti, 2006) 

A cselekvő állampolgáriság és részvétel eszméje a demokrácia kulcsfogalmai: az önkéntesség 

“mozgásba lendíti a demokráciát” (Volunteering in Europe). Az önkéntesség a 

kedvezményezettnek és az önkéntesnek egyaránt a hasznára válik. Míg a kedvezményezett 

haszna egyértelműnek tűnik, addig az önkéntesek altruista motivációit inkább vizsgálandónak 

tekintjük. Az egyik tényező biztosan a generativitás, a következő generáció jól-létéhez való 

hozzájárulás, egyfajta “konstruktív hagyaték” megteremtésének vágya (Mc Adams, 2006) Az 

önkéntesség legfontosabb terepei: a kulturális, szociális, oktatási és egészségügyi terület 

kitűnő lehetőségeket kínálnak a mentorálásra, vezetésre, kreativitásra, és gondoskodásra.  

Az önkéntesség nagy szerepet játszik a társadalmi tőke gyarapításában. A társadalmi tőke 

erőforrásként hasznosítható kapcsolatrendszer, amelynek három eleme a 
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kötelezettségek/elvárások (amelyek a mások javára végrehajtott cselekvések nyomán 

jöhetnek létre), az információs csatornák szerveződése, és a szankciókkal megerősített 

normák rendszere. A társadalmi tőkét a legtöbb megközelítés összefüggésbe hozza a 

bizalommal. (Coleman, 1990, id. Kákai, 2009) 

Bár első látásra az önkéntesség keretei között az egyik fél ad, a másik pedig elfogad, az 

önkéntesség éppen úgy a kölcsönösségre épül, mint bármely más méltányosnak tekinthető és 

hosszútávon fenntartható tevékenység. Bekkers (2007) szociálpszichológiai tényezőket 

hangsúlyozó elemzésében rámutat, hogy az önkéntesség fenntartásában szerepet játszik a 

“jövő árnya”, a meggyőződés, hogy később, amikor az önkéntesnek lesz rá szüksége, maga is 

segítséget kaphat másoktól, és a kölcsönösség generalizálása a társadalmon belül. Ez utóbbi 

azt jelenti, hogy nem az viszonozza a segítséget, aki a kedvezményezett, hanem majd egy 

harmadik fél. A két tényező érvényre jutása elősegíti erőforrásokban bővelkedő, 

kapcsolatokban sűrű, a bizalomra alapuló társas hálózatok kialakítását. Ezzel ellentétben a 

szerepek merev rögzítése (lesz, aki ad, és lesz, aki kap) inkább kedvezőtlen hosszú távú 

hatásokat generál, mert rombolja a kölcsönösség alapvető, minden társadalomban 

megtalálható mintázatait, kizsákmányoláshoz, társadalmi szinten az erőforrások 

pocsékolásához, a személyes szférában pedig az önértékelés, az emberi méltóság 

rombolásához vezethet. Ha valakit megfosztunk attól a képességétől, hogy adni tudjon, 

passzívvá válik és devalválni fogja a kapott segítséget, így különösebb hasznát sem látja. 

(Bierhoff & Klein, 1995) Ugyanakkor a társadalmi problémák, súlyos egyenlőtlenségek iránt 

érzéketlen, adni csak elvileg képes rétegeknek nagyobb társadalmi érzékenységre, a 

szolidaritás képességére lehet szükségük ahhoz, hogy életük kiteljesedjék, és minden 

értelemben egészségessé válhassanak. 

 

Az önkéntesség nemzetközi kontextusban. Globális tendenciák. Problémák és ellentmondások 

Merrill (2006) tanulmányában hat olyan tényezőt azonosít, amely napjainkban világszerte 

befolyásolja az önkéntesség alakulását: 

- az időtényező, az időnyomás 

- az önkéntesség eltérő értelmezése, értékelése az egyes országokban 

- demográfiai változások, különös tekintettel a kontinuum két végpontjára 

- pluralizmus, kulturális sokszínűség 

- a kölcsönösség, a szolidaritás, a közösségi értékek, és a cselekvő állampolgáriság eszméi 
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- az információs technológiák megnövekedett szerepe.  

Míg az utóbbi évtizedekben az önkéntes szektor súlya, szerepe megnövekedett, az 

önkénteskedésre fordítható idő a romló gazdasági feltételek közepette egyes csoportokban 

folyamatosan csökken. Azoknak, akik napi megélhetési problémákkal szembesülnek, az anyagi 

biztonság megteremtése, a saját család támogatása jelenti a fő célt. Gyakran felborul a 

munkára fordított idő és a szabadidő optimális egyensúlya. Ha ezeket a csoportokat be akarjuk 

vonni önkéntes tevékenységekbe, akkor különös figyelmet kell fordítani arra, milyen 

mértékben terhelhetőek, mennyire rugalmas az időbeosztásuk, és – saját személyes 

életciklusukat tekintve – milyen feladatokkal, felelősségekkel, kötelezettségekkel néznek 

szembe. Különös kihívást jelent, ugyanakkor fontos tartalékokat mozgósíthat és személyes 

vonatkozásban is kedvező hatásokat generálhat az öregedő társadalmakban az idősebbek 

bevonása az önkéntes munkába. Merrill szerint a fiatalokat foglalkoztató programok különös 

jelentőségét pedig nem csupán a munkatapasztalat megszerzése adja, hanem a jellem, a 

személyes kvalitások fejlődése is. 

Az önkéntesség a társadalmi inklúzió fontos lehetőségét kínálja, különösen akkor, ha nem 

választjuk külön mereven a kedvezményezett, illetve önkéntes csoportokat. A közös célért 

végzett együttes munka, amelybe marginalizálódott csoportok tagjait is bevonják, 

mérsékelheti az eltérő kultúra, származás, vallás, életkor, társadalmi helyzet generálta 

előítéleteket. A kedvező hatás azonban csak akkor jut érvényre, ha ezeket a helyzeteket 

gondosan megtervezik és figyelemmel kísérik. Az önkéntesség ebben az esetben segít 

leküzdeni az elszigetelődést, feloldani a konfliktusokat, és az önkéntesek gyakran sikeresebbek 

lehetnek a kirekesztett társadalmi csoportokkal való kapcsolatfelvételben, mint a 

szakemberek. 

Az önkéntesség egyik növekvő tere a virtuális tér: szükséghelyzetben azonnali kommunikációs 

csatornát jelent. Ez a tér nyújtja a legnagyobb rugalmasságot a munkavégzés során, 

áthidalhatja a távolságokat, egyes, a fizikai állapotból adódó problémákat, és új, hazánkban 

egyelőre kevéssé kihasznált lehetőségeket tartogat az önkéntesség fejlesztésére. (Merrill, 

2006) 

Jelenleg Nyugaton már több évtizedes tendencia, és hazánkban sem ismeretlen jelenség, hogy 

az állam fokozatosan egyre kevesebb szerepet vállal a kulturális, szociális és egészségügyi 

szolgáltatások terén. A növekvő szükségletek és a csökkenő finanszírozás, ugyanakkor a 

korábbi professzionális sztenderdeknek való megfelelés igénye komoly megpróbáltatást jelent 
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a szervezetek számára. (Graff, 2006) A változások következtében egyre kevésbé tartható az a 

hagyomány, amely szerint az önkéntesség kevésbé tudatosan és körültekintően tervezett. Míg 

korábban az „igazi” munkát a fizetett alkalmazottak végezték, míg az önkéntes csupán az 

„egyebeket”, mára az önkéntesek a hetvenes években még megszokott „kisegítő” szerepekből 

kilépve a szolgáltatások frontvonalán találják magukat: a szervezetek felelős munkatársaként 

nyújtanak egyes szolgáltatásokat, képviselik szervezeteiket, fontos döntéseket hoznak és 

aktívan belefolynak a tervezésbe. Pozíciójukból következően esetleg sérült személyekkel, 

sérülékeny csoportokkal dolgoznak, bizalmas információkhoz jutnak, vagy éppen a szervezet 

pénzeit kezelik.   

 Megnövekedett felelősségük szükségessé teszi professzionális humánerőforrás-

menedzsment technikák alkalmazását a kiválasztásban, a képzésben, és a szupervízió terén: 

ezek mellőzése többe kerülhet a szervezetnek, mint amennyi haszon az önkéntes 

alkalmazásából származik. Ráadásul az önkéntesek – éppen a gazdasági-társadalmi környezet 

változékonysága miatt – kevésbé köteleződnek el hosszabb távra egy-egy szervezetnél, ami 

viszont a speciális szaktudást, képzést igénylő vagy bizalmi pozíciókban szükséges lenne.  

Ugyanakkor a közösségi egészségügyi programok, a kulturális élet, a szociális szolgáltatások, a 

közbiztonság vagy az egyházi élet megbénulna önkéntesek nélkül. 

Az önkéntesség kapcsán érintett társadalmi intézmények, szereplők némelyike nem vetett 

számot ezekkel a változásokkal (pl. politikusok, állami tisztségviselők, finanszírozók stb.) „Az 

önkéntes tevékenységét egyszerűen magától értetődőnek tartják. Azt hiszik, minden megy 

magától. Keresnek önkénteseket, akik azonnal és készségesen jelentkeznek a feladatra. Aztán 

munkába állnak, dolgoznak, és minden szép és jó lesz.” (Graff, 2006: 27) 

Graff szerint a társadalmi változások és a rendszer rugalmatlansága közötti ellentmondásokból 

következő jellemző tapasztalat, hogy „néhány önkéntes még mindig ugyanazt, ugyanúgy teszi, 

amit három-négy évtizeddel ezelőtt; és senki nem gondolkodik el rajta, hogy ez a munka még 

hasznos-e egyáltalán, vagy még mindig ez-e a munkaszervezés legoptimálisabb módja?” 

(Graff, 2006: 30)  

Az önkéntesség egy nemrégiben azonosított veszélye elsősorban nem a szervezetet, vagy az 

önkéntest, hanem a szervezetek klienscsoportjait érinti, nekik árt a legtöbbet. Nemzetközi 

szinten egyre több publikáció foglalkozik a „filantrópia-biznisz”, vagy „volunturizmus” 

jelenségével. Mindkét elnevezés az önkéntesség üzleti-fogyasztói átértelmezésére utal. Egy 
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nemrég napvilágot látott cikk4 különösen nagy visszhangot váltott ki. A filantrópia létrehozhat 

egy, az önkéntességre épülő „iparágat”. A Learning service: The essential guide to volunteering 

abroad (Bennett et al., 2018) című kötetben az egyik szerző, Daniela Papi-Thornton saját 

kambodzsai önkéntes-tapasztalatait osztja meg az olvasóval. A „volunturizmus” a volunteer és 

tourism szavak összetételéből született, és a fejlődő országokban jelent nagy veszélyt. A 

nyugati országokból érkező turisták olyan élményeket keresnek, amelyek révén egzotikus 

környezetben saját önértékelésük megerősítéséért tevékenykedhetnek: „önkéntességet”, 

ezen keresztül pozitív önértékelést és identitás-elemeket vásárolnak. Thornton leírja, hogy a 

kambodzsai árvaházakban élő gyermekek jelentős részét azzal a céllal szakítják el családjaiktól 

és küldik intézményes ellátás keretei közé, hogy a volunturisták, akik általában a gyermekek 

oktatásáért és ellátásáért lesznek felelősek – ám többnyire nem rendelkeznek e téren 

semmilyen tapasztalattal, vagy végzettséggel! – saját „jótetteiken” keresztül járuljanak hozzá 

önnön közérzetük javításához. A „segítettek” oldaláról nézve ez azonban sokkal többet árt, 

mint használ. Függő és kiszolgáltatott helyzet hoz létre, beavatkozik a helyi gazdaságba, a 

helyiek munkalehetőségeit csökkenti, másrészt pedig a gyermekek megfelelő fejlődése és 

taníttatása sem biztosított ilyen keretek között, sőt, kapcsolati traumák sorozata éri őket. 

Ráadásul az érintett szervezet a több támogatás reményében abban lesz érdekelt, hogy minél 

rosszabbnak mutassa be a gyermekek körülményeit… 

Bár a példa távoli, figyelmeztet arra, hogy az önkéntesség célja mindig a köz szolgálata, és az 

önkéntes tevékenységek szervezése, végzése csak felelősen történhet. 

Ajánlott videó: Documentary „The voluntourist” Is voluntourism doing 

more harm than good? 

https://www.youtube.com/watch?v=E16iOaAP4SQ 

 

 

 

 

 

 

 
4 Forrás: https://qubit.hu/2018/09/25/tobb-kart-okoznak-a-nyugati-orszagokbol-erkezo-onkentesek-a-harmadik-
vilagban-mint-amennyi-hasznot-hoznak 

https://www.youtube.com/watch?v=E16iOaAP4SQ
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Az önkéntesség szerepe és fejlődése hazánkban  

Készítsünk szófelhőket a következő fogalmakról: önkéntesség, közérdekű 

önkéntes munka, közmunka, közösségi szolgálat, társadalmi munka! 

Vitassuk meg a hasonlóságokat és a különbségeket! 

 

Az államszocialista múlt az önkéntesség hazai hagyományainak alakulását is meghatározta. F. 

Tóth és Nagy (2009) kiemelik, hogy egymás spontán, informális támogatása jelentős közép-

kelet-európai sajátosság. Ugyanakkor a formális, szervezett önkéntesség terjedésének gátat 

szabnak azok a hagyományok, amelyek az önkéntességet központilag szervezett, kötelező 

„társadalmi munkává” torzították. A „kommunista szombatokon” a nagyvállalatok dolgozói a 

„fejlődő országokat segítették”, azaz lényegében politikai befolyásolásra használták fel ezt a 

tevekénységet. A saját lakóhelyi környezetben végzett „társadalmi munka” már kedvezőbb 

hatásokat generált, amelyek azonban a rendszerváltozást követő privatizációk során 

foszlottak szét, amikor a közös munka eredményeképpen létrejövő közös tulajdonból csupán 

a szerencsés, és egyáltalán nem rászoruló kevesek részesülhettek. Mindez a társadalmi 

igazságosság alapelveinek (Mikula, 1999) súlyos sérülését eredményezte, és különösen az 

idősebb generáció körében lehet még hatással az önkéntesek motivációira.  

Az átmenetet követően még a szakemberekben sem tudatosult, hogy az államszocializmusban 

is léteztek olyan formációk, amelyek a civil szervezetek korai elődjeinek tekinthetőek, és a 

kereteik között végzett munka a legmodernebb értelemben vett önkéntesség összes 

kritériumának megfelelt. Így például a hetvenes évektől létrejövő telefonos lelki elsősegély 

szolgálatokban önkéntes, speciális képzésben részesülő szakemberek néhány fizetett 

munkatárs koordinálásával látták el magas szintű szakmai munkájukat. A szervezetek képzést, 

továbbképzést és szupervíziót, valamint csekély mértékű költségtérítést biztosítottak (utazás, 

étkezés). Ezek a szervezetek nemzetközi (nyugati) kapcsolatokkal és fejlett hazai 

kapcsolatrendszerrel rendelkeztek. Ugyanakkor az anonimitás kívánalma miatt ritkán kerültek 

az érdeklődés középpontjába – éppen emiatt, valamint az ideológiáktól való mentesség okán 

tolerálta tevékenységüket a rendszer. (B. Erdős, 2006) 

A hagyományos spontán formákat rendeletekkel szorítják korlátok közé, így a várható 

tendencia – az organikus fejlődésmenet megtörésével – az önkéntesség nem spontán, 

formális szerveződésének megerősödése. Bár a változékony társadalmi-politikai környezetben 
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nem könnyű előrejelzéseket tenni, a globális trendek az önkéntesek feladatkörének radikális 

változásai nyomán egyértelműen az önkéntes szektor professzionalizálódása és 

formalizálódása irányába mutatnak.   

Ugyanakkor az önkéntesek tudatos foglalkoztatása ma még alig jellemző. Emellett az 

önkéntesség kiterjesztésének egyik feltétele, a hazai nonprofit szektor foglalkoztatási 

kapacitása nemzetközi összehasonlításban alacsony, hálózatosodását tekintve pedig elmarad 

az állami szektortól. (F Tóth, Nagy, 2009; Kákai, 2009)  

A szemlélet terén jelentős előrelépést hozott az Önkéntesek Nemzetközi Éve 2001-ben. 

Fontos új projektek (ÖTLET) és hálózatok (Önkéntes Központ Hálózat) jöttek létre. Második 

mérföldkőnek a 2005-ben elfogadott LXXXVIII törvény tekinthető. 2011 az Önkéntesség 

Európai Éve lett: ez újabb lendületet adott a mozgalmak fejlődésének.  

Az államszocializmus öröksége ellenére az önkéntesség egyre inkább teret nyer a 

rendszerváltó országokban, így Magyarországon is: a statisztikai adatok nem vethetőek össze 

közvetlenül, mert a definíció országonként más és más, azonban 10- és 30% között becsülik az 

önkéntesek arányát ezekben az országokban. Egy másik, 2005-ben készült felmérés 

Magyarországon 40%-ra teszi az önkéntesség arányát hazánkban, ugyanakkor önkéntes 

tevékenységet rendszeresen csupán a lakosság 5%-a végez. (F. Tóth & Nagy, 2009) Ez arra hívja 

fel a figyelmet, hogy a konstruktív hazai hagyományokra, tudásokra és a vonatkozó 

nemzetközi ismeretekre támaszkodva meg kell erősíteni a fogadó szervezeteket 

(humánerőforrás menedzsment ismeretek), és ennek révén az önkéntesek elköteleződését. 

Problémát jelent, hogy a képzések jelentős része nem a hiányzó ismeretek átadására 

összpontosít. (F. Nagy & Tóth, 2009) 

Hazai viszonylatban még mindig kiaknázatlan lehetőségeket tartogat a vállalati önkéntesség 

elterjedése, amely erős kölcsönös előnyökkel, a kapcsolati hálózat kiterjesztésével, mindkét 

fél számára presztízsnyeréssel járhat: „Az üzleti szféra eredményorientáltsága találkozhat a 

civil szférában sokszor tapasztalható értékorientáltsággal.” (F. Tóth & Nagy, 2009, 62.) 

Ugyanakkor hazánkban egyre több cég illeszti CSR tevékenységébe a vállalati önkéntességet, 

ez megvalósulhat pro bono, azaz adott szaktudással való támogatás, vagy attól független 

közösségi akció formájában, egyéni és csoportos szinten egyaránt. 

A másik lehetőség az önkéntesség és az oktatás (felsőoktatás) között kapcsolatok erősítése: az 

önkéntesség a közösségi alapú tanulás (CBL, community-based learning) egyik formája. A 

főiskolai, egyetemi hallgatók nagyobb mértékű bevonása fejleszti az intézmények és a 
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személyek kapcsolatrendszerét, gyakorlati-tapasztalati tanulásra ad módot, jól illeszkedik a 

felsőoktatási intézmények „harmadik missziójához”, a konstruktív társadalmi változásokat 

előmozdító szerepéhez (Edwards, Mooney & Heald, 2001) 

 

„Kötelező önkéntesség” Magyarországon – közérdekű önkéntesség, iskolai közösségi szolgálat 

Az önkéntesség talán egyik leghangsúlyosabb pozitív hozadéka a benne rejlő integratív hatás, 

hiszen általa nőhet a munkanélküliek körében a munkához, álláshoz jutás esélye, a 

nyugdíjasok számára jobb életminőséget, és aktívabb időskort biztosíthat. A fiatalok esetében 

a munkanélkülivé válás folyamatának megállítását, valamint az alacsony társadalmi státuszú 

csoportok inklúzióját segítheti. E tényező pedig paradox módon, jelentős mértékben 

hozzájárulhat az önkéntesség definíció szerinti, egyik fő pillérétől való eltéréshez, azaz a 

szabad akaratból végzett jelleg sérüléséhez. 

Társadalmunkban dezintegrációs folyamatok zajlanak, így egyes csoportok – például a 

munkanélküliek – kirekesztődnek a társadalomból. Az önkéntesség azonban kiváló 

alternatívája lehet az ez elleni küzdelemnek. Magyarországon, számos más országhoz 

hasonlóan az ún. feltételhez kötött segélyprogramok a szociális biztonsági rendszer részét 

képezik, amelynek elsődleges célja a szegénység felszámolása. Ezért cserébe a jogosultak 

vállalják bizonyos feltételek teljesítését. Hazánkban az 1993. évi III. törvény a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról kimondja, hogy attól az aktív korúak ellátásában részesülő 

(foglalkoztatást helyettesítő támogatás) munkanélküli személytől meg kell vonni a támogatás 

jogosultságát, aki az éves felülvizsgálat során - mely a határozat jogerőre emelkedését követő 

egy év - nem igazolja, hogy legalább 30 nap időtartamban:  

- közfoglalkoztatásban vett részt 

- kereső tevékenységet folytatott 

- munkaerő-piaci programban, vagy legalább hat hónapra meghirdetett képzésben vett 

részt; 

- illetve az ilyen képzésben való részvétele folyamatban van 

- vagy közérdekű önkéntes tevékenységet végzett és erről igazolást tud benyújtani. 

A szabályozás szignifikánsan megnöveli ugyan az önkéntesek számát, viszont hozzájárul az 

önkéntesség paradox értelmezéséhez, valamint reputációjának csökkenéséhez. Ezért fontos, 
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hogy az eleve hátrányokkal küzdő munkanélküli személyek számára célirányos önkéntes 

programokat szervezzenek a szociális ellátórendszer, valamint a többi szektor bevonása révén. 

A 2011-es Nemzeti Köznevelési Törvény értelmében az érettségi bizonyítvány megszerzésének 

előfeltételeként kötelező 50 órás iskolai közösségi szolgálatot (IKSZ) kell teljesítenie a 

diákoknak. Az IKSZ kiemelt céljának tekinti, hogy a fiatalokból önmagukért és a közösségükért 

is felelősséget vállalni tudó felnőttek váljanak. Az iskolai közösségi szolgálat az 

élménypedagógia módszerét alkalmazva törekszik a diákok személyiségének és szociális 

kompetenciáinak fejlesztésére. E tanórán kívüli tevékenység hozzájárulhat az önkéntesség 

kultúrájának elterjesztéséhez, a generációk közötti együttműködés és párbeszéd 

kialakításához, az előítéletek csökkentéséhez, valamint a pályaorientáció támogatásához. 

(Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Módszertani anyagok) Bár jelenleg nem áll rendelkezésre 

hazai kutatási adat a fiatalok önkéntes tevékenységek iránti elköteleződéséről a kötelező 50 

óra után, de az állítható, hogy amennyiben az iskolai közösségi szolgálat nem harmonizál 

megvalósítás szempontjából az önkéntességgel, tehát a diák nem választhatja meg az általa 

szívesen végzendő tevékenységet, sem annak időkeretét, úgy sokkal inkább hozzájárul az 

önkéntesség kultúrájának devalválódásához. (Karr, 2007) 

 

Menedzsment. Az önkéntesbarát szervezet5 

Milyen (legyen) az a szervezet, ahol szívesen önkénteskednél? Melyek 

azok a szempontok, amelyek a legfontosabbak, azok a feltételek, amelyek 

teljesülése nélkül bele sem kezdenél a munkába? Mi kell ahhoz, hogy 

ezeket a feltételeket biztosítani lehessen? Mi kell ahhoz, hogy kialakuljon 

egy önkéntesbarát szervezeti kultúra? 

 

Az önkéntes-menedzsment gyakorlata a fejlett országokban kilenc sarokpontra támaszkodik. 

Ezek a következők:  

- az önkéntes szupervíziója, a vele való kommunikáció 

- felelősségbiztosítás 

- szűrés, kiválasztás 

- rendszeres adatgyűjtés az önkéntesek tevékenységéről 

 
5 Volunteer Friendly Organization 
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- a szervezet önkéntespolitikája, munkaköri leírás (mindkettő írásban lefektetve) 

- az önkéntes tevékenységének elismerésére irányuló mozzanatok 

- az önkéntesek szervezetre gyakorolt hatásának éves értékelése 

- szakmai képzések szervezése az önkéntesek számára 

- az önkénteseket irányító fizetett alkalmazottak képzése 

(Hager & Brudney, 2004) 

Ugyanakkor a szerzők azt találták, hogy a legtöbb szervezet csupán a szupervíziót és a 

kommunikációt tekinti nagymértékben fontosnak; még az önkéntes tevékenység elismerését 

is csupán a szervezetek egyharmada véli lényegesnek. Ugyanakkor csekélyebb mértékben a 

szervezetek 60%-a fenti technikák mindegyikét alkalmazza. Különös módon a szupervízió és a 

kommunikáció alkalmazása fordítottan arányos az önkéntesek megtartásával: lehetséges, 

hogy azért, mert a szervezetek nem megfelelően alkalmazzák ezeket (vagy az együttjárás 

mögött az áll, hogy a távozófélben lévő „problémás” önkéntessel intenzívebb kommunikáció 

kezdődik, és a szupervízió is fontosabb válik.) 

Az önkéntesek megtartása fontos cél lehet a szervezet számára: a toborzás, képzés 

költségeket, energiát, időt igényel, a speciális tudásokkal, készségekkel rendelkező önkéntest 

különösen nehéz lehet megtalálni. Ha a szervezet célja az önkéntes megtartása hosszabb 

távon, akkor a kutatások szerint a kiválasztásra, a képzésre, a megfelelő szintű 

foglalkoztatásra, és az elismerésre kell különös figyelmet fordítania.  Emellett segít, ha 

megfelelő forrásokat rendelnek az önkéntesek támogatásához, bevonják őket a toborzásba, 

figyelnek az infrastruktúrára, és önkéntesbarát szervezeti kultúrát alakítanak ki.  

Az önkéntesbarát szervezet (Allen, 2006) négy alapvető jellemzője a következő: 

- A munka alapjait küldetésük világos megfogalmazásával teremtik meg. Képesek 

kommunikálni, hogy miért lesz jobb, más a világ a szervezet munkája nyomán. Fizetett 

munkatársakat és önkénteseket egyaránt alkalmaznak céljaik elérésére.  

- Az inspiráló vezetést hatékony menedzsmenttel társítják. Az önkéntesekért a teljes 

szervezet felelősséget vállal, de világosan definiált keretek között. 

- Ügyelnek a fizetett munkatársak és az önkéntesek partneri viszonyára, pontosan 

meghatározzák a szerepeket, elősegítik egymás kölcsönös megbecsülését, és segítenek 

abban, hogy a szervezet küldetését mindannyian szem előtt tartsák.  

- Képesek tanulni, növekedni és változni: ez azt jelenti, hogy meghallgatják az 

önkéntesek véleményét, és tanulnak tőlük.  
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Hager és Brudney (2004) egy 1998-ban lefolytatott felmérés adatait idézve, megállapítják, 

hogy az önkéntesek kétötöde azért hagy fel az önkénteskedéssel, mert a fogadó szervezet 

menedzsment felkészültsége nem megfelelő. Különösen gyakori, hogy az önkéntes feladatai 

nincsenek világosan megfogalmazva, vagy a szervezet nem megfelelően aknázta ki az 

önkéntesek tudását, munkaidejét. A szegényes menedzsment következménye lehet továbbá 

a szervezet jóhírének sérülése, a szolgáltatás színvonalának romlása, valamint az önkéntesség 

révén szerzett kedvezőtlen tapasztalat.  

Az önkéntesek számára kötött felelősségbiztosítás, baleset- és egészségbiztosítást az 

önkéntesek szakmai feladatokba történő bevonása teszi szükségessé, ám ez a kérdés 

hazánkban idáig nem kapott kellő figyelmet.  

 

Az önkéntesség értékelése 

Az önkéntes tevékenység értékelése kényes feladat, mert számos dimenziót be kell vonni az 

elemzésbe, ezek kölcsönhatásait, a szándékolt és szándékolatlan hatásokat egyaránt mérés 

tárgyává kell tenni. Az önkéntesség értékelésénél érdemes figyelni olyan kemény mutatókra, 

mint a költséghatékonyság és egyéb eredmény-indikátorok (a szervezetre, az önkéntesre, a 

kedvezményezettekre gyakorolt hatás). Gyakori, hogy a kutatások az összkép helyett annak 

egyik szeletével foglalkoznak csupán. (Merrill, 2006) Graff (2006) arra figyelmeztet, hogy 

amennyiben a szervezet nem épít ki megfelelő stratégiát, és nem integrálja munkatervébe az 

önkéntesek alkalmazását, romló hatékonysággal, többletköltségekkel, ki nem aknázott, 

elmulasztott lehetőségekkel számolhat. „Az önkéntes munka lehet költséghatékony, de soha 

nincs ingyen.” (Graff, 2006: 25) Az, hogy az önkéntes alkalmazása anyagilag mérhető hasznot 

jelent a szervezet számára, nem több puszta feltevésnél: ahhoz, hogy a feltevés beigazolódjék, 

a koordináció egyes feladatait (szükségletfelmérés, feladattervezés, infrastruktúra 

hozzárendelése, toborzás, alkalmasság szűrése, orientáció, képzés, szupervízió, támogatás, 

elismerés, teljesítményértékelés és programértékelés) szem előtt kell tartani és hozzáértő 

módon, folyamatosan, következetesen kell végezni. 

Amennyiben az önkéntes tevékenység értékét pénzben is kifejezzük, ez egyfelől fokozhatja a 

tevékenység társadalmi elismertségét, másfelől azonban kedvezőtlen folyamatokat indíthat 

el: 
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- Növekvő, vagy egyenletesen magas munkanélküliségnél az önkéntességet rivális 

tevékenységnek tekintik, olyannak, mint ami munkahelyeket vehet el a potenciális 

fizetett alkalmazottaktól. 

- Torz képet kapunk, mert nem sikerül pontosan felmérni az önkéntességre fordított 

időt és szakértelmet, valamint számba venni menedzsment költségeket. 

- Eltereli a figyelmet egyéb fontos előnyökről, mint amilyen pl. a társadalmi tőke 

növekedése és ezzel összefüggésben a „gyenge kapcsolatok” alakulása. 

 

Az önkéntesség értékelése során feltétlenül figyelembe kell venni a pénzben közvetlenül ki 

nem fejezhető értékeket: a közösségfejlesztő hatást, a cselekvő állampolgáriságot, a 

kölcsönösségi viszonyokat, a személyes fejlődést, tanulást mint értékeket. (Merrill, 2006) 

Ugyanakkor sokba kerülhet a szervezetnek az önkéntesség, ha – leggyakrabban a humán 

erőforrás gazdálkodás ismereteinek hiánya miatt – megbízhatatlansággal, rossz 

munkamorállal, folyamatos hiányzásokkal szembesül.  

 

 

 

VI. A közösségfejlesztés etikai kérdései 

 

A következőkben néhány etikai alapelvet körvonalazunk, amelyek segítségünkre lehetnek a 

praxisban elkerülhetetlenül felmerülő etikai dilemmák megoldásában. 

Az első és legfontosabb itt is a hippokratészi szabály: „Ne árts!” – ez minden segítő-

fejlesztő foglalkozás legfontosabb alapelve. A segítő sokféleképpen árthat akkor is, ha jót akar, 

például mert az új fejlesztés egy létező, bevált megoldás helyébe tolakszik – csak azért, mert 

az újat jobbnak véljük, holott ez egyáltalán nem biztos. Általában problémákhoz vezet az is, ha 

megfordítjuk a természetes fejlesztési irányokat, azaz terveinket szabjuk valamilyen pályázati 

kiíráshoz, nem pedig forrásokat keresünk a közösséggel együtt kialakított tervek 

megvalósításához. Megeshet, hogy a szakember túl sok felelősséget vállal, gyámkodni kezd a 

közösség felett, amitől a közösség tagjai passzívvá válnak, kívülről várják a csodát. Ilyenkor a 

közösségfejlesztőnek saját személyiségén kell dolgoznia ahhoz, hogy a későbbiekben érdemi 

fejlesztő munkát végezhessen. 
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Olvassuk el R. Lefever: A kényszeres segítés c. könyvét! Mire tanítja ez az 

írás a közösségfejlesztőt? 

 

 

Néhány irányelv segíthet abban, hogy a közösségfejlesztő lépések során ne károkat okozzunk, 

hanem jótékony, konstruktív változásokat kezdeményezzünk: 

1. Egyetlen ember sem lehet eszköz. Mindenki személy szerint is fontos, mindenki számít. 

2. A közösség tagjai képesek arra, hogy közreműködjenek saját szükségleteik 

meghatározásában. 

3. Minden érintett jogait ismernünk kell, és ezeket a jogokat tiszteletben kell tartanunk. 

4. A rendszerszemléletű gondolkodás jegyében olyan megoldásokat keressünk, ami 

minden érintett számára a lehető legjobb. 

5. A közösségfejlesztő a köz szolgája, nem pedig a hatalom birtokosa. 

6. A közösség érdekében a lehető legjobb eredmények elérésére kell törekednünk. 

Folytonosan késznek kell lennünk az irányok változtatására, korrekciójára, új 

kezdeményezések segítésére. 

7. Információkezelés: Lehetnek olyan információk, amelyeket bizalmasan kell kezelnünk 

– és lehetnek olyanok, amelyeknek a közzétételéhez mások beleegyezése szükséges. 

Ám a beleegyezés csak akkor ér valamit, ha pontosan értik, mibe egyeztek bele, azaz 

megfelelően tájékozottak. Adódhat azonban olyan eset is, ahol éppen az információk 

nyilvánosságának biztosítása a dolgunk (természetesen nem személyekre, hanem 

programokra vonatkozóan). 

8. Kompetencia: a közösségfejlesztő szakembernek értenie kell ahhoz, amire vállalkozik. 

Ez azt is jelenti, hogy képes felmérni a folyamatban várható lehetőségeket, 

kockázatokat, és ismeri saját képességének, szakmaiságának határait is.  

9. Érdekkonfliktus, szerepkonfliktus: lássuk tisztán az ezekből származó nehézségeket. 

10. Felelősségek: 

- Felelősség a fejlesztési program finanszírozója felé. Lényeges, hogy pontosan 

tisztázzuk a kölcsönös elvárásokat, és csak olyasmit ígérjünk, amit valóban teljesíteni 

is tudunk. 
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- Felelősség a munkatársak felé. Legyen világos, hogy ki pontosan milyen 

felelősségekkel, milyen keretek között végzi a munkáját.  

- Felelősség a tágabb közösség felé: minden fejlesztési lehetőség megragadása, és az 

érintettek minél szélesebb körének bevonása az erőssé és képessé tétel jegyében. 

- Felelősség a többi közösségfejlesztő felé. A munka színvonala legyen megfelelő, a 

közösség érdekeit mindenkor szem előtt tartó – ez biztosítja a szakma jó hírének 

gyarapítását. 

(Összeállítva a CommunityToolBox 19. fejezete nyomán: https://ctb.ku.edu/en) 

 

 

 

 

VII. A közösségfejlesztő szakmai identitása. Interjú Knyihár Éva 

közösségfejlesztővel 

 

- Hol dolgozik most? 

- Több területen is dolgozom, a fő szakterületem a civil szférán belül a 

közösségfejlesztés, és az önkéntesség fejlesztése – egyfajta társadalomfejlesztés. 

Középvezetői szerepben, szakmai vezetőként, önálló döntési joggal tevékenykedem. A 

munkám a Civil Közösségek Házában megvalósuló önkéntes programok és közösségi 

programok lebonyolításával kapcsolatos. 

- Milyen kihívásokkal találkozik? 

- A civil szférában dolgozom, így annak az összes előnyét és hátrányát élvezem. A 

legnagyobb kihívást a finanszírozás, továbbá a pályázatok, a független szakmai 

programok megvalósításának a nehézségei jelentik. Ezen belül nem is az ötletek 

hiánya, hanem a humán erőforrás, illetve sok esetben a speciális szaktudás hiánya. 

- Milyen fajta szaktudásra van szükség? 

- Főleg szociális munkásokkal dolgozunk, de nem mindenkinek van – főleg a 

közösségfejlesztés területén – olyan készsége, képessége, hogy rögtön tudjon ezen a 

területen ügyesen, rátermetten, kreatívan tevékenykedni. Ilyen a 

rendezvényszervezés, a programok lebonyolításával kapcsolatos gyakorlatias tudás 

hiánya, a facilitálás, mediáció, meg hasonló jellegű dolgok, nem az elméleti, hanem 

https://ctb.ku.edu/en
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gyakorlatias gondolkodás… Nagyon sok esetben szembesülök azzal, hogy jön egy 

nagyon jó képességű, aktív, lelkes, fiatal szakember, kiváló eredményekkel, de 

önállóan ezekkel a típusú dolgokkal nehezen tud megbirkózni, merthogy még ilyen 

szituációban, ilyen helyzetben nem találta magát. A másik kihívás pedig abból adódik, 

hogy nagyon szűk a kapcsolatok rendszere. A jó tudású, gyakorlatiasabb, vagy már 

tapasztalatokkal rendelkező szakembernek kevés az a kapcsolatrendszere, amiben 

gondolkodni tud. Amikor én a civil szférán belül a társadalomfejlesztésről, meg 

közösségfejlesztésről beszélek, akkor az – tágabban értelmezve – a lokalitás, a helyi 

szint fejlesztése. Az a tapasztalatom, hogy a szakembereknek nagyon kevés az 

ismerete: mind az intézményhálózatban, mind a konkrét kapcsolatokat illetően kevés 

kapcsolata van az adott szakterületen belül. Ha itt akar letelepedni, munkahelyet 

találni, akkor nem lenne az utolsó szempont a szociális szférában, hogy a már jól 

működő, meg együttműködő hálózatok komplexitásában jobban lássa ezt az egészet. 

Nagyon kevés olyan tapasztalatom van, hogy fiatal szakemberek maguktól 

föltérképeznék a várost, és mondjuk látogatásokat szerveznének a szociális területen 

működő civil szervezetekhez, vagy felkutatnák ezeket a kezdeményezéseket. Az 

egyetemen megkövetelteket jó esetben tisztességesen végigcsinálják, de maguktól… 

nem látok ilyet. 

-  Pedig elvárható lenne, nem? 

- Hát szakember! Amikor azt várjuk, hogy feltérképezzük ügyfeleink erőforrásait… és 

akkor a sajátunkat nem építjük?! 

- Adjon javaslatot! Hogyan működtesse az egyetem a szociális munkás képzést, hogy 

ebben jobbak legyenek a hallgatóink? 

- Nekem elvárás, hogy a szakma aktuális információival tisztában kell lenni. Minden 

szakembernek a saját felelőssége, hogy a szakmájában naprakész legyen. Nekem ez a 

naprakészség nem mindig érhető tetten. „Megtanultam az egyetemen” – és akkor ez 

mintha örökké úgy maradna. A szakmai fórum ilyen esetben szerintem jó ötlet lehet… 

valamilyen formát kitalálni, ami motiválná a hallgatót. Igénye legyen arra, és 

tudatosodjon benne, hogy ha ő jó szakember akar lenni, és jól végezni a munkáját, 

akkor a továbbfejlődés elengedhetetlen. 
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- Milyen elvárások vannak a szociális munkással kapcsolatban azon a területen, ahol Ön 

dolgozik, a közösségfejlesztés területén? Melyek a legfontosabb ismeretek, amikkel 

rendelkezniük kell, és milyen készségekre van szükség? 

- Elsősorban nagyon fontos, hogy az alapfogalmakat ismerje: hogy mikor egy 

közösségfejlesztő a közösségről beszél, akkor miről beszél? Legyen tisztában az 

alapvető közösségfejlesztési ismeretekkel, folyamatokkal. Legyen neki személyes 

tapasztalata, hogy milyen egy közösség tagjaként funkcionálni. Tehát, hogyha mondjuk 

ő egy nagyvárosból jön, akkor a megszerzett ismeretek mentén tudja saját magát is 

értelmezni, hogy arról a területről, ahonnan ő jött, ott milyen szerepet töltött be? 

Legyen kezdeményező, nyitott és rugalmas, önálló. Legyen tisztában a saját 

képességeivel. Legyen reális önértékelése, tehát merje azt mondani, hogy eddig tart az 

én kompetenciám, tudásom, ilyen szinten tartok most. Merjen segítséget hívni a 

szakterületéről, ha kell. Alkalmas legyen arra, hogy belátható időn belül értse, hogy 

miért fontos ezt felfejleszteni, továbbfejleszteni… törekedjen rá, hogy a meglévő 

tudásait elmélyítse, folyamatosan aktualizálja, újraértelmezze, frissítse. Ez egy napi 

szintű dolog, tehát egy közösség folyamatosan fejlődik. Ami tegnap még igaznak 

bizonyult, vagy reálisnak tűnt, azt lehet, hogy ma már nem érvényes. Tudjon stratégiai 

szinten is gondolkodni, tudjon reálisan helyzetet elemezni, eseteket értelmezni, 

esettanulmányokat írni. 

- A mai fiatalok az Y generáció tagjai, akik az életük egy részét a virtuális térben élik, így 

a közösség nem a reális térben szerveződik körülöttük. Hogyan lehet összeegyeztetni 

az elvárásokat, amiket az imént felsorolt, ezzel a változással? 

- Ez megint egy újabb kihívás. Nekem is meghökkentő tapasztalat volt, hogy a fiatalok 

ezt a virtuális közösséget, mint evidenciát tekintik – hogy ez a közösség. Nagyon nehéz 

volt velük azt a szemléletet megértetni, meg arról beszélgetni, amit a normális 

értelemben vett közösségfejlesztés alatt értünk. Nem volt megélt tapasztalatuk a saját 

közösségükben, vagy azért, mert elzárt településen éltek, vagy egészen más 

szociokulturális közegből jöttek, ugye, az ország különböző pontjairól, nagyváros, 

kistelepülés, zsáktelepülés, tanya – tehát ezek nagyon izgalmas kihívások. Ez is egy 

érdekes módszer lehet: hogy sokkal nagyobb hangsúlyt lehetne helyezni arra, hogy 

ezek a tapasztalatok – ki milyen szociokulturális közegből jött – miképpen tudják az 

itteni oktatást segíteni. Mondjuk ezt becsatornázni, ezeket a valós tapasztalatokat, 
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nem azt, ami a nagykönyvben meg van írva, hanem akik ebben éltek, azoknak a 

tapasztalatait, tudását, érzéseit behozni, és ezzel színesíteni a gyakorlati képzést... 

Ezzel is lehet tudatosítani a fiatalban, a hallgatóban, hogy mennyiféle emberrel fog ő 

foglalkozni, tehát hogy a saját korcsoportján belül is már milyen nagy a szórás… és hogy 

ezek a különböző településről, eltérő szociokulturális közegből érkező emberek egy 

bizonyos témáról egész másképp gondolkodhatnak. Egész más aspektusát hozhatják 

be egy közösség értelmezésének – és mondjuk érdemes ezeket ütköztetni. Tehát itt 

nem az van, hogy kinek van igaza, hanem ki mindenki hozott egy csomó minden kis 

igazságot, és abból hogyan lehet valamit kisütni? Merthogy Y generáció van a 

nagyvárosokban, de van a falvakban is, és a kettő nem ugyanaz… Amikor tanulja az 

iskolában, hogy Y generáció, kap valami általános képet erről, de ennél valószínűleg 

sokkal jobban fogja tudni értelmezni azt, hogy ő maga honnan jött. Ha viszont 

nagyvárosban akar maradni, és ott akar tevékenykedni, akkor nem elég az a 

tapasztalat, amit ő hozott a saját vidéki környezetéből, hanem azzal kell dolgoznia 

majd, ahova kerülni fog. Nem tudjuk megtagadni a múltunkat, meg a hozott 

dolgainkat, a megküzdési stratégiánkat. Ha ezeket ügyesen hozzuk elő, szerintem 

erősíthetnek. Abszolút. Egy csoporton belül meg nagyon nagy tapasztalati tudást 

hozhat. 

- Miben nyilvánul meg egy szociális munkás autonómiája a közösségfejlesztés 

területén, és mire terjed ki az ő felelőssége? 

-  A felelősséggel kezdjük, az nekem így könnyebben értelmezhető. Hát a felelősség az 

nagy. Kicsit ahhoz hasonló, mint amikor az ember gyereket nevelget, és próbálja 

terelgetni, de ugyanakkor nem lenyesegetni a kis dolgait, hogy az egyénisége 

megmaradjon. Valahogy így gondolom az én felelősségemet is. Biztos, hogy hatással 

vagyunk egy csoportra, egy közösségre a munkánk során. Igen, ez nagy felelősség, mert 

emberi életekről van szó, emberi sorsokról… itt érzelmekről, tudásokról, készségekről 

beszélünk, és ez egy nagyon komplex dolog. Egyértelmű, hogy én úgy megyek oda, 

hogy én jót akarok, és valami építő jellegűt, valami fejlesztő jellegűt. Mindezt úgy kell 

csinálni, hogy embereket ne sértsek meg, ne minősítsek, és ne okoskodni menjek oda. 

Tehát ez a bizalom építésének olyan foka, ami nagy felelősség… ha engem egy közösség 

megtisztel a figyelmével, akkor ez már egy nagy felelősség.  
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- Milyen tulajdonságokra van szükség egy közösség-építő szociális munkás esetében, 

hogy elfogadott legyen? 

- A fejlődés kölcsönössége. Mindig elmondom, hogy mi az, amit én tudok adni, és mi 

az, amiért az jó nekem is. Mindig elmondom, hogy mi az, amit én kaptam tőled, vagy 

egy közösségtől, mi az, amit én tanultam magamról, tehát... én szerintem ez egy 

nagyon jó dolog, mikor az ember ezzel tisztában van. Lehet, hogy most én jöttem 

hozzátok, titeket tanítani, meg okosakat mondani, de ti nem is hiszitek el, hogy én 

ezáltal mennyit fogok magamról és tőletek tanulni. Mert ez az adok-kapok nálam ilyen 

alap. Tehát, hogy ezt tisztázzuk, hogy ez, ez a helyén legyen. Én nem szórakoztatni 

megyek, vagy showműsort viszek oda, meg nem azért kapom a fizetésemet, hogy ott 

kacarásszon mindenki… jó esetben vicces leszek, ugye, de ez egy közös felelősség. A 

munkám során ez a legkimerítőbb számomra: nemcsak a saját felelősségemet, hanem 

ezt a közös felelősséget tisztázni. Milyen készségekre van szükség? Hát a 

kommunikáció, a határozottság, következetesség… ha lefektettük a szabályokat, 

kereteket, akkor azt be tudjam tartani. Tehát a következetesség, az szerintem nagyon 

fontos… Szokták mondani még, hogy az érzelmi kötődés… hogy érzelmileg mennyire 

lépek bele valakinek az életébe. Ez nekem egy nagyon nagy kihívás, mert alapvetően 

én nagyon emocionális ember vagyok. Nekem az empátia, az nem megy nehezen, de 

már észrevettem, hogy kicsit túlzásokba szoktam esni… mondjuk, ezt okosan kell 

kezelni. Mikor nagyon közel kerülök valami ügyhöz, vagy közösséghez, vagy egy 

emberhez… Külföldön le van írva a bébiszittereknek, hogy nem szerethetik meg a 

babát, akire vigyáznak. Ki az, aki azt mondja, hogy most te nem szerethetsz meg egy 

embert? Na, szóval… ez egy nagy kihívás szerintem... és nem vagyok benne biztos, hogy 

erre föl vagyunk készítve.   

- Mennyire vonódik be, mennyire terheli meg az ember önmagát? 

- Én magamról tudom, hogy például …-n szakemberként lettem behívva, és már ott 

vettem házat. Tehát önmagamról ennyit. És ez szerintem… nekem mondhatja valaki, 

hogy ez nem jó. Nem érdekel. Imádom őket, és fejlesztem a társadalmat, és most már 

nem hivatalos szakemberként, hanem majd helyi lakosként is csináljuk. Ha valami 

folyamatot elindítunk, főleg a közösségfejlesztés területén, nem feltétlenül gondolom, 

hogy mindig mindenből ki lehet maradni. Sose lehet tudni, hogy hogyan válik esetleg 

az életed részévé, és akkor most… most akkor mi van? 
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- Mintaadónak kell lenni egy közösségfejlesztő szakembernek? 

- Mint ahogyan minden szakmában: hogyha mondjuk azt mondom, hogy én ennek a 

szakterületnek a képviselője vagyok, rólam is meglesz a vélemény, de magáról a 

szakmáról is. Tehát meggyőződésem, hogy amikor a szociális munkás szakma arra 

törekszik, hogy elismertebbé váljon, akkor ez is egy közös felelősség. Tehát ne csak az 

legyen, hogy KÉ, de aranyos, az, aki mindig mosolyog, olyan kis helyes, és lelkesítő, 

hanem az is mellette legyen, hogy jó szakember, a szakmáján belül tényleg ott van a 

szeren. Nemcsak a személyiségem, hanem a tudásom is ott marad, megragad. 

- Az autonómiára, ha visszatérhetnénk… Erősek-e a korlátok, amelyek között dolgozni 

kell, vagy szabad a saját képességeit, kreativitását is érvényre juttatni?  

- Ez is érdekes, a korlátok. Én azt mondanám, hogy keretek. Mert a korlátról mindig, 

mindig az jut az ember eszébe, hogy az korlátoz. Ha keretek vannak, akkor azokon belül 

szabad vagy. Ha én így közelítek hozzá, ha nagyjából tudom a kereteket, amin belül 

nekem, mint szakembernek működnöm kell, akkor az úgy rendben van. Erre egy 

nagyon jó példa, amit trénerként is el szoktunk mondani: Két játszótér van. Az egyik 

játszótér körbe van kerítve korlátokkal, a másik nem… és akkor mögötte van egy 

gyorsforgalmi út, száguldoznak az autók. A másiknál nincsenek korlátok, de ugyanúgy 

ott van az út. Megfigyelték, hogy ahol nem voltak felépített korlátok, ott a szülők az 

úttól egy méterig engedték a gyereküket, félve, hogy kiszaladnak az útra. Ahol korlát 

volt, még a korláton is csüngtek a gyerekek. Szerintem ez egy nagyon szép példája 

annak, hogy amit korlátnak hívunk, az nem biztos, hogy minket gátol, hanem azon belül 

biztonságosan azt csinálunk, amit akarunk. Ha a korlátok szépen le vannak tisztázva, 

akkor azon belül szerintem csodálatosan tud az ember működni. 

- Attól függ, hogy elzár-e engem valamitől, vagy óv. 

- Így van, így van… mikor azt mondjuk, hogy szabályokat, meg kereteket adunk 

magunknak, mi is részt veszünk annak a felállításában… és akkor itt is van egy 

felelősség, ez a mi felelősségünk, nem másoktól kell ezt várni. 

- Hogyha egy közösségben gondolkodom, ahol a közösségfejlesztő segít a közösség 

dolgait alakítani, akkor a korlátok ott fontosak a közösség szempontjából? Segíti a 

közösség kialakítását az, hogyha vannak keretek? 

- Keretek? Persze. Igen, hogyne. Mert én, mint fejlesztő szakember nem helyettük 

mentem megoldani a dolgokat, hanem ezek a keretek tisztázzák az én szerepemet. 
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Például hányszor megyek oda, milyen rendszerességgel, milyen kérdésekben tudok 

segíteni… ezek, ha le vannak fektetve, akkor persze, hogy segíthetik a munkánkat. 

- És a közösség tagjait? 

- A közösség tagjait? Hát, ha számukra látható, gyakorlatban is utolérhető nyomai meg 

technikái vannak, akkor persze. Persze. Mondjuk egy megrekedt, érdektelen, uncsi 

közösségben valaki azt mondja, hogy hív egy szakembert, és azt mondja, hogy 

szeretné, ha itt egy kicsit valami történne, és valami változás elindulna… de akkor 

mindjárt az az első, hogy milyen változás? Jó irányú? Mi számít nekik változásnak? Mi 

ebben az én szerepem – az ő változásuk szempontjából? Ezt közösen fogjuk 

meghatározni. A közösség tagjainak ezzel tisztában kell lenni. Nem könnyű kérdések, 

azt a mindenit! 

Arra kérem, hogy emlékezzen vissza kétféle esetre!  Idézzen fel nekem egy sikeres és 

egy sikertelen esetet közösségfejlesztő gyakorlatából, és mondja el, mik voltak a siker, 

illetve a kudarc okai? 

- Hát… a kudarc már mindjárt eszembe jutott. De akkor én még nem voltam szakember, 

ez azért nem jó. Az istenkúti kudarc… alapvetően az volt az elképzelés, hogy a közösség 

majd valamit elér. Igaz, hogy kudarc volt Istenkúton. Évekig tartó közösségi munka 

eredményeként most az a közösség a művelődési ház elvesztése után a jószomszédi 

viszonyra redukálódott. Megmaradt az egyébként is jó szomszédi viszonyban élő 

emberek szorosabb kapcsolata. Ennyi; meg megvan a közös élmény, mert amíg élünk, 

emlékezni fogunk erre a közös harcra. Ezt én sajnos kudarcnak élem meg, és még a mai 

napig is annak fogom föl. 

- Mik voltak az okai? 

- Hát a hatalommal… a politikai hatalommal való megküzdéshez a tudás hiánya, meg a 

készségek hiánya. Akkor én még nagyon az elején voltam. Félelem? Hát, mondjuk a 

félelem nem annyira. Az eszköztelenség, merthogy már mindent kipróbáltunk, de még 

mit lehetett volna? Kihoztunk belőle mindent, amit tudtunk. 

- Erősebb volt a hatalom, mint a közösség ereje? 

- Igen, tehát a politikai hatalom, az így bedarált bennünket. Az bedarált bennünket! 

- Tudott volna ez a közösség még más erőket mozgósítani, hogy ellenálljon a politikai 

nyomásnak? 
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- Nem, az ombudsman kimondta, hogy jogtalan volt – és akkor kitörölhettük vele a 

fenekünket. Utólag ki lett mondva, hogy jogtalan. Itt jön az, hogy ez a mai napig egy 

nagy… egy nagy kihívás. Ez is lehet kihívás: hogy mi mindent tanulunk arról, hogy 

milyen lehetőségeink vannak, és akkor van, amikor… az élet így fölülírja. Minden tudás 

birtokában vagyunk, minden stimmel, és mégse, mert olyan jogi csűrés-csavarás 

következik a profibbaktól, ami meghaladja az ember képességeit. Már találkoztam 

ilyesmivel a szociális szférában is. Gyönyörűen levezethető lett volna, hogy hogyan 

oldható meg adott probléma, hogyan fogunk ezen túllendülni - de a jogi csűrés-

csavarás annyira bekavar, és annyira elviszi másfelé a dolgokat, hogy iszonyú 

hosszadalmas lesz, hitevesztett állapotába kerül nemcsak az érintett fél, hanem a 

szociális szakember is. Már saját magának se hiszi el, hogy képes lehet… pedig minden 

ott van.  

Hát sikertörténet azért hálistennek több van. A már említett M., ahol folyamatos a 

visszajelzés, hogy ez jó, és hogy azóta már szakmai folyóiratokban példaként is említik. 

Visszatérve az istenkúti kudarcra, az olyan szempontból meg egy sikertörténet, hogy 

tanítják az egyetemen. Tehát attól függ, hogy honnan nézzük… én, én személy szerint 

kudarcnak éltem meg, de ha ránéz egy kívülálló, azt mondja, hogy: Na, ez igen! És akkor 

a tubesi lokátor elleni harc, meg ezek a harcok… ezek mind ilyen sikertörténetek.  

- Ezeknek van hozadéka a személyes, emberi kapcsolatokban? 

- Persze, persze. Erősödtek, egyértelmű. Nem is kell nagyon kutatni. Mélyültek, 

erősödtek, feltöltöttek mindenféle szeretettel, ami a mai napig közös kapcsolat… a 

szakmai kapcsolatok a mai napig még megvannak… ha úgy vesszük, ez egy 

sikertörténet.  Az akkori ellenségek a mai napig köszönnek nekünk. Akkor ellenségnek 

minősített emberek a mai napig megismernek, és azért tudunk egymásról. Volt, akivel 

azóta már szakmai kapcsolatba kellett lépnem, és túl tudtunk ezen lendülni. Ilyen is 

volt. Volt, akivel nem.  

- Szeretném, ha elmondaná, hogy mi vezetett a m.-i sikerhez? 

- A m.-i sikerhez az ottani embereknek a lelkesedése, a kitartása, az a fajta település-

szeretet vezetett, amit éreztem, meg érzek… A változásra való hatalmas igény, az, hogy 

rögtön, leesett nekik, hogy ha ők változtatni akarnak, akkor ez rajtuk múlik. Ez egy ilyen 

szép dolog, hogy ezt nem kellett nekik magyarázni. Amikor úgy várnak emberek, 

szakemberként, és abban kérik a segítségedet, hogy mi itt valami változást akarunk. 
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Tehát ilyen állapotban vannak már. Van olyan sikertörténet is, ahol az volt a nagy, szép 

pillanat, több találkozás után, hogy éljen, változást akarunk, végre! Az is felemelő tud 

lenni. Ezért mondom, hogy ez egy nagyon összetett dolog. De itt M-en az volt a jó, hogy 

nem arra ment el az energia, hogy rágtuk a gumicsontot, és nyalogattuk a sebeinket, 

meg a múltunkat… Nagyon érdekes. Lehet, hogy azért volt így, mert a hagyományos 

értelemben vett kistelepülési életet élték, voltak ünnepeik, nagyon egyszerűen és 

szépen éltek. 

- Most hogy élik az életüket? 

- Hát végül is… ominózus változás, hogy most munkahelyek lettek, meg elmondták, 

hogy mi mindent szeretnének majd… az ő gyerekeik megnőnek és szeretnék, ha itt 

maradnának, és ehhez még szerintük mi mindennek kellene történnie… tehát lassan 

úgy elindult. Egyre több beköltöző van, bővül a falu. Amikor a befogadó állomás ellen 

tüntettek6, hogy ők nem akarnak befogadó állomást építeni, az egy nagy sikerélmény 

volt. Én ott közösségfejlesztést tanítottam, közösségfejlesztési ismereteket, meg egy 

közösségfejlesztő szociális szövetkezetet terveztünk. Mi az a közösségfejlesztés? 

Vittem ezeket a lexikális információkat, meséltem nekik a mozgalmakról, tüntetésről, 

az érdekérvényesítés, meg a nyilvánosság módszereiről. Tök jókat nevetgéltünk, hogy 

hát ez egy nyugodt, viszonylag nyugodt falu… Tüntetés, útlezárás? De azért 

meghallgatták, meg elmondták, hogy mi mindent hallottak, mi az, ami országos szinten 

eljutott hozzájuk… beazonosítottuk ezeket a dolgokat. Sosem felejtem el, akkor nyáron 

elmentem egy fesztiválra, a híradóból tudtam meg, hogy M-en befogadó állomást 

terveznek, és hogy a falusiak lezárták az utat, és kimentek tüntetni. Hát ezek, hát ezek 

az én tanítványaim! Bennük volt, egyértelmű, hogy bennük volt, csak az… na, itt jön az, 

hogy tudatosan… ilyen egészséges lelkű emberek tudják, hogy nem nyugodhatnak bele 

a sorsukba… és akkor itt jön az, hogy mennyire fontos, hogy odatedd nekik azt a legális 

eszközrendszert, hogy mit csinálhatnak? Hogyan kell lezárni azt az utat? Hogy mihez 

van joguk? …és olyan gyönyörűen megcsinálták! A beadványt… a miniszternek, 

 
6 Nehéz ma bármilyen migrációval kapcsolatos kérdésről megfelelő szakmai kiegyensúlyozottsággal gondolkodni 

és írni. Itt arról volt szó, hogy egy kis létszámú településre nagyon nagy számú menekült irányítását tervezték. 
Márpedig a népesség összetételének radikális és gyors, felkészülési idő nélküli megváltozása mindig erős 

konfliktusokhoz, sőt válságokhoz vezethet. Ennek lehetséges következményeiről G. W. Allport: Az előítélet c. 

(Osiris, Budapest, 1999) munkájában olvashatunk bővebben. Hasonló dilemmák esetében az etikai irányelvek 

jelentős segítséget adhatnak a szakember számára. 
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mindenkinek írtak… Büszkeség! De van, amikor fordítva történik. Van, aki birtokában 

van minden tudásnak, és mégis képtelen mozgósítani embereket. 

- Ez egy teljesen civil dolog volt? 

- Igen. Képzeld, ez teljesen civil. És annyi, hogy utólag azért kapcsolódott hozzá néhány 

párt… hát akkor kezdődött a migráns-politika. 

- Szerveződő, vagy átalakuló civil közösségbe bele szokott szövődni a politika? 

- Kistelepülési szinten nem. És ez is egy jó dolog. Nem éreztem soha. Nem. Nem. 

Minimális… mondjuk olyan szinten beleszólt a politika egy kicsit, hogy a polgármester 

az akkori politikai kapcsolatait próbálta a falu javára fordítani – hogy abból egy kicsi 

előnye legyen a falunak.  

- Hasznára van-e egy szerveződő, vagy átalakuló közösségnek, ha a politika bele akar 

folyni? 

- Civil szférában dolgozom… olyan nincs, hogy tudsz nem politizálni. A civilek a maguk 

módján politizálnak, mert az a dolguk, civil kontrollként, ez nem pártpolitika… A 

pártpolitikát azért nem tudod teljesen kikerülni.  A Civil Közösségek Háza a mindenkori 

politikai hatalommal próbál partneri kapcsolatot kiépíteni, mert kötelező 

önkormányzati feladatot lát el, feladat-átvállalási szerződést köt. Ez egy nagyon nagy 

kihívás, hogy mindig megfeleljen az aktuális elvárásoknak, de ugyanakkor megtartsa a 

szakmai függetlenségét. Például a mai napig meg tudjuk azt csinálni, hogy semmiféle 

politikai, pártpolitikai megmozdulásra nem lehet kibérelni az épületet. Le vannak 

fektetve az alapok, amivel mi védjük magunkat – hogy véletlenül se érjen az a vád, 

hogy ilyenek vagyunk, vagy olyanok vagyunk. Mi igyekszünk minden pártnak a dolgait 

figyelemmel kísérni, mi is személy szerint vagyunk valamilyenek, de azt nem visszük 

bele a munkába.  

- Milyen lehetőségek és akadályok vannak még egy szociális munkás előtt ezen a 

pályán a közösség, és a saját életének a fejlesztése terén?  

- Ebbe sok minden beletartozik. Én tudom, hogy nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy 

a családom ezt elfogadja. Hogy anya már csak ilyen. Tehát amikor én annak idején kicsit 

túlkorosan elkezdtem az egyetemet… beköltöztünk Istenkútra, én tényleg közösséget 

akartam ott, tehát érthető volt, hogy ott valamit fogok csinálni. Igényem volt arra, hogy 

a gyakorlat mögé az elméletet is oda akarom tenni, és egyetemre mentem. Harminchat 

éves voltam – akkor nappalira… Az egy nagy küzdelem volt. Nem is az, hogy küzdelem, 
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ez nem jó szó, mert megkaptam a megfelelő támogatást…  nagyon leegyszerűsítve: oda 

mész, azt csinálsz, amit akarsz, csak legyen ebéd, vacsora, meg mi észre se vegyük, 

hogy te ezt csinálod. Na, ez… ez volt a kiindulópont. Nem volt könnyű… merthogy mind 

a két dolgomat jól akartam csinálni: a családét is, és a munkámat is. Saját magamon 

észrevettem, hogy… most, jelen pillanatban nagyon jól érzem magam. Most 

egyensúlyban vagyok… az elején nagyon sok esetben a családom rovására ment… és 

akkor volt egy időszak, amikor a munkám rovására ment. Az egy nagy kihívásom volt, 

hogy megtaláljam az egyensúlyt, és ne érezzek lelkiismeret-furdalást, ha én megyek 

egy továbbképzésre, és a gyerekek egyedül vannak otthon. Úgy vannak egyedül, hogy 

az apjuk, az öreganyjuk ott van… csak ugye én tizenegy évig otthon voltam, és akkor 

nem én vagyok velük együtt… és ugyanez volt a munkámban. Hogy nélkülem? Hát 

megáll a Föld. Hát dehogy áll meg a Föld, simán rendben van. Nagyon jó példa a Pécs 

Bike Maffia, főzünk minden hónapban, nagyon jó példa most erre. Minden hónapban 

főzünk, két év alatt egyszer nem hiányoztam. Én indítottam, énnekem ott kell lenni, 

mert különben nem lesz ebéd… Csoport vagy család? Tipikus. Ilyen szituációkkal tele 

volt az életem, hogy a szakmám, vagy a családom… és eljutottam addig, hogy a család, 

a család a fontosabb, és hogy nélkülem nem áll meg az élet, és senki nem fog éhen 

halni, és ha jó szakember vagyok, megoldom. Pótolni fognak tudni. És szerintem ez 

tőlem egy már egy nagyon nagy szakmai fejlődés. Tudnom kell ezt tudatosan kezelni… 

Régen lehet, hogy hajlamos lettem volna úgy dönteni adott helyzetben, hogy amelyiket 

kihúzom a kalapból… az is egy megoldás – de legyek már ennél következetesebb, 

legyek annyira profi, hogy oldjam meg… és ez, ez így nem könnyű, nem. Ezt az ember 

saját maga fogja saját magának megdolgozni, magában. Ezt nem lehet tanítani 

szerintem. 

- Melyik az az öt dolog, amit a legfontosabbnak tartana megtanítani egy jövendőbeli 

szociális munkásnak?  

- Most rögtön elsőre eszembe jutott valami, de nem tudom jól kifejezni magam. Mikor 

azt mondom, hogy a család… tehát ez a feltétlen szeretet – valami hasonló a közösség 

felé. Nem is tudom, minek nevezzem? Akkor menjél oda, ha komolyan úgy gondolod, 

hogy erre te fel vagy vértezve, kellően elszánt vagy, és megvan a megfelelő tudásod, 

készséged – de nem úgy, hogy győzködöd magad… hanem te saját magadban bízol 
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annyira, hogy te nemcsak magadért, hanem másokért is tudsz felelősséget vállalni. És 

ez egy nem egy rövid dolog lesz, nem egy egyszeri… ez egy olyan kaland. 

- Bátorság, felelősségvállalás is? 

- Bátorság, felelősségvállalás, és, hogy… ez a kaland… tudod, hogy éhes leszel, fázni 

fogsz, szomjas leszel, és még egy csomó minden, amit nem tudsz. És nem félsz, mert 

tudod, hogy ki van építve a saját szakmai segítő hálózatunk, és te tudsz kihez fordulni. 

Tehát nem egyedül… egyedül nem vágnék neki. Én annak tudatában vágok mindig neki, 

hogy tudom, hogy van egy szakmai hátterem. Nemcsak az én tudásom, hanem a 

szakmai kapcsolataim… és segíteni fognak. Nemcsak onnan tudom, hogy föllapozom a 

telefonkönyvet… ezek személyes kapcsolatok, akik hisznek bennem, és tudják, hogy ez 

nekem miért fontos… nekem vannak ilyen emberek. Ugyanúgy nekik én is ott vagyok, 

hogyha erről van szó. Meg is volt a felsorolás. 

- Megvolt, de ha van még gondolata ezzel kapcsolatban, szívesen meghallgatom. 

- Hát az, hogy nem okoskodni és nem minősíteni megyek oda. Tulajdonképpen egy 

közösség fejlesztése, támogatása, az is olyasfajta segítség, mint mikor egy ember kér 

tőled segítséget, csak mondjuk nem a közösség minden tagja megy oda egyesével 

rimánkodni, hanem megfogalmazzák közösen, hogy ők a segítségedet kérik. Ha ők 

betartják a kereteket, meg amiket megbeszélünk, akkor ez működni fog. 

- Zárásként: az interjú során az ön által leggyakrabban használt kifejezés a KAPCSOLAT 

volt. Állíthatjuk, hogy egy közösségfejlesztő szociális munkás élete a kapcsolatokról 

szól? Az maga a kapcsolat? 

- Hát szerintem igen, igen! És ez egy nagyon színes, szerteágazó valami, néhol 

emóciókkal töltött. Igen, igen. Meggyőződésem, hogyha mondjuk az volna a kérdés, 

hogy mi az én sikerem kritériuma: hogy ez! Enélkül nem menne a dolog… Nekem ez 

egy akkora biztonságérzetet ad, hogy a szakmai, az emberi kapcsolatrendszerem 

alátámasztja az én munkámat, és neki merek ugrani sokszor tényleg reménytelennek 

látszó feladatnak. Mert érzem az erőt. Ez olyan erőt ad, hogy tudom, hogy amit nem 

tudok, azt is megtudom. Ez hihetetlen erő… 

- Köszönöm szépen a beszélgetést. 
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