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Kerékgyártó T. István

Lehet-e közélet a lakóhelyen?
A helyi társadalom önkormányzati esélyei.

Szerk.: Böhm Antal

A nyolcvanas évek eleje óta lehet nyomon követni a helyi társadalom jelenségei
iránti érdeklődést. S ebben nyilván az is szerepet játszik, hogy az erősen cent-
ralizált központi hatalom tartalékai fokozatosan kimerültek. Egyre inkább vilá-
gossá vált, hogy a helyi önállóság, illetve a lakóhelyi társadalom demokratikus
fórumai nélkül nem lehet előrelépni az oly sokszor hangoztatott reformfolyamatok
kiteljesítésében. Nem is szólva arról, hogy a társadalomirányítás decentralizáló
törekvései sorra kudarcot vallanak, ha az állampolgárok kívül rekednek a sze-
mélyes és lakóközösségi életüket meghatározó események alakításán, illetve ha
nem állnak rendelkezésükre a politikai participáció /részvétel/ közvetlen és köz-
vetett formái. Ez az erősödő szükséglet különben akár az állampolgári autonómia
kifejezője is lehetne. Az önkormányzat követeléséé, mely nem egyenlő a központi
gondoskodás megszűnésével. Még kevésbé a leadott "jogosítványokkal" való élés-
sel. Az elmúlt fél évtizedben olyan öntudatosodási folyamat indult meg, melynek
hosszú távú esélyei elsősorban a helyi társadalom újraszerveződésében várhatók.

Legalábbis akkor, ha ezeknek az esélyeknek valóban megvannak a valóságos
gyökerei. A politikai részvétel intézményes és nem intézményesült formáiban
éppúgy, mint a közösséggé szerveződött lakópolgárok konkrét cselekvéseiben.
A címben jelzett tanulmánykötet szerzői éppen ennek kifejtésére vállalkoztak,
bár mindazt, amit realizálható alternatívaként fogalmaznak meg, aligha foghatjuk
fel működő gyakorlatként. E kötetben inkább az önkormányzati esélyek szociális,
kulturális és politikai feltételeinek taglalásáról van szó. Kezdve attól, ahogyan
Gombár Csaba az úgynevezett demokratikus rendezőelvek lehetséges funkcio-
nálását értelmezi, folytatva a lakossági érdekérvényesítés különböző területeinek
és intézményeinek vizsgálatával. Ám bármennyire eltérő - hol a közéletiség le-
hetőségeit épp csak felvillantó, hol az önkormányzat konkrét feltételeit feltáró -
írásokat olvashatunk is, mindvégig egyértelmű", hogy elengedhetetlen a központi
irányítás és a helyi népképviseleti-önkormányzati tevékenység egyensúlyának
megteremtése. A politikai akarat szempontjából ezt a körülményt akár létkérdés-
nek is tekinthetjük. Hiszen - amint azt több szerző is minden kétséget kizáróan
bizonyítja - az egyén állampolgári minőségének artikulálódása nélkül igazi de-
mokráciáról nem beszélhetünk.

Aligha alaptalanul hangsúlyozva, hogy a "lakónépességnek csak azok az egyé-
nei minősülnek lakópolgárnak, akik valamilyen lényeges vonatkozásban közvetve
vagy közvetlenül részt vesznek a település sorsát meghatározó döntési folyama-
tokban". Ez pedig, ha eszünkbejut, hogy az elmúlt időszakban mennyire formális
volt a döntésekben való részvétel, újra a helyi közélet és politika elengedhetetien
rekonstrukciójához vezet vissza. Különösen Bánlaky Pál tanulmánya, de Bőhm
Antal, Pál László és Kilényi Géza írásai is utalnak rá, hogy a települések legtöbbje
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az ott lakók számára csupán materiális élettér lehetett. Korántsem véletlenül.
Hiszen hiányoztak az akaratképzés sajátos formái, s az inkább csak verbálisán
népképviseletként működő szervek sem tudták a közösségi érdekeket megjele-
níteni és képviselni. A lakossági részvétel gyakorlatáról írtak ugyanúgy alátá-
masztják ezt, mint a "félreformokkal" korszerűsített tanácsrendszer ellentmon-
dásait taglaló gondolatmenetek. Kifejtve-kifejtetlenül a monopolisztikus hata-
lomgyakorlás napjainkra nyilvánvaló kudarcai tárulnak fel az egyes tanul-
mányokban. Néha ugyan a szűken vett szakmai problémák leírása mögé rejtve
/mint például Kőszegfalvi Györgynek a településkutatások és a településpolitika
viszonyát elemző írásában/, többnyire viszont félreérthetetlen módon.

Még akkor is, ha az állampolgári részvételnek és érdekérvényesítésnek olyan
- mindmáig kifejletlen - lehetőségeivel ismerkedhetünk meg, mint amilyenek az
oktatás területén érvényesülnek. Mert nagyon is érthető, hogy a lokalitás és a
lakóhely háttérbe szorítása - a patemalizmus több évtizedes gyakorlatától elvá-
laszthatatlanul - olyan állampolgári mentalitásnak kedvezett, mely a központi
hatalom feltétlen elsőbbségében hitt. A közösségi ügyekben való közvetlen po-
litikai részvételnek sem az intézményes feltételei, sem az egyéni motívumai nem
alakulhattak ki. Ráadásul az állampolitikai rendezőelvek is akadályozó ténye-
zőkéntjelentek meg. így minduntalan szembe kell nézni azzal a veszéllyel, hogy
a helyi érdekérvényesítés esélyei az elhatározás síkján maradnak. Míg a "helyi
hatalmi-politikai elit /amelyben rangos helyet kapnak a gazdasági szervek és az
intézmények vezetői is/ döntései számára szinte csak installációként szerepelnek
a különböző testületek, a látszólag széles demokratikus bázison működő szer-
vezetek", addig a helyi közélet, a helyi demokratikus fórumok formalizmusa
akár szükségszerűnek is mondható. Ám azt a kötet szerzői sem kalkulálhatták
be, hogy az utóbbi hónapok, hetek eseményei merőben átformálják az ájultságra
kényszerített országos és helyi közéletet, a gazdasági szükséghelyzet s a sokáig
üdvözítőnek tartott politikai racionalitások körülményei között is.

A helyi politikai mozgások felélénkülését, s ezzel egyidejűleg a helyi társa-
dalom önkormányzati jellegének erősödését kivált azok a társadalmi változások
teszik elkerülhetetlenné, melyek az alattvalói állampolgári lét meghaladására
késztetnek. A demokratikusabb politikai légkör ennélfogva lesz hatással a ta-
goltabb érdekérvényesítési struktúrák kialakulására, a lokalitás növekedésére, az
egész helyi döntési folyamat megváltozására. A helyenként ellentétes gondola-
tokat olvasva is kikristályosodhat bennünk az a felismerés, hogy a helyi társa-
dalom újraszerveződésének egyik fontos mozgatórugóját éppen az egyéneket
összefogó új állampolgári minőség elérése teremti meg. Mint hovatartozástudatot
adó és szolidaritást kínáló közösségi magatartás, mely nem kikényszerített, hanem
önként vállalt. Azaz olyan szükséglet, mely a centralizált hatalomgyakorlással
szemben óhatatlanul fellép. S jóllehet - Bánlaky Pált idézve - "nincs esélye
annak a politikai akaratnak és cselekvésnek, amely itt és most, azonnal kíván
helyi önkormányzatokat teremteni", hosszabb távon viszont mindenképpen "az
adja meg a helyi önkormányzatok kiformálódásának az esélyét, hogy a társadalom
kívánatos fejlődése lehetetlen azok erősödése nélkül".

/Kossuth Könyvkiadó, 1988./


