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Vázlat a helyi társadalom
széteséséről

Az elmúlt évtizedben elég sok isme-
ret és tapasztalat gyűlt össze a helyi
társadalom működéséről; többnél több
tanulmány foglalkozott a helyi hatalom
újraszerveződésével, a közösségi vi-
szonyok átalakulásával, s egyáltalán
azokkal a jelenségekkel, melyek a tele-
pülési viszonyok körébe tartoznak.
Akár azt is mondhatnánk: elsősorban
azok az elemzések voltak meghatáro-
zóak, melyek az ún. kemény tények
(infrastrukturális elmaradottság, térsé-
gi kapcsolatok jellege és foka, stb.)
feldolgozásán alapultak. Kevéssé irá-
nyult a figyelem azokra a tünetekre,
melyek a helyi társadalom működés-
mechanizmusában a mikroviszonyokra
utalnak. Kezdve attól, hogy a család
szerepe miként változott meg, folytat-
va azzal, hogy a munkanélküliség mi-
lyen traumákat okoz akár a társas kap-
csolatokban is. A strukturális elemzé-
sek - ha mégoly figyelemre méltó
eredményeket is hoztak - viszont sem-
miképp sem helyettesíthetnek mindent.
Mert a mikroviszonyok minduntalan
keresztbemetszik a mező- vagy makro-
viszonyokat. Akár azt is mondhatnánk:
a társadalmi feszültségek egyre inkább
„magánéletivé" válnak, miközben pél-
dául a munkanélküliségnek, a nap mint
nap megélt létbizonytalanságnak a pri-
vátszférára nehezedő terhei egyre nyil-
vánvalóbb zavarokat, tömeges mére-
tekben jelentkező életproblémákat
okoznak. S ezek a jelenségek nem
csupán a városokban érzékelhetők, ha-
nem éppenséggel a falvakban is. Ha
viszont az okok keresése általános
szinten történik, a lehetséges terápikus
javaslatok is óhatatlanul általános ér-
vényűek maradnak. Cseppet sem segí-
tik elő, hogy az eltérő sajátosságokra
és kiváltó tényezőkre fény derüljön.
Holott mindazok a változások, melyek
makrostrukturális szinten az életszín-
vonal drasztikus csökkenésével, a fo-
gyasztási lehetőségek beszűkülésével,
az általános jólét és elégedettség csök-

kenésével függnek össze, más és más
fénytörésben jelennek meg a különbö-
ző településeken. Még akkor is, ha a
személyi szabadságjogok bővülése -
elvileg - másfajta megközelítést felté-
telez. S ha elfogadjuk is, hogy a sze-
génység növekedése nem mindenre ad
magyarázatot, az egyedien eltérő sajá-
tosságok feltérképezése minden szem-
pontból sürgető.

A többféle értelemben vett deprivá-
lódás (kezdve az anyagi javak szűkös-
ségétől a pszichoszociális és -kulturális
megfosztottságig) nyilvánvalóan a leg-
rosszabb helyzetben lévő társadalmi
csoportokat sújtja. Az amúgy is sok-
szorosan érintett szegény és pauperizá-
lódó rétegeket, akik viszont térben is
meghatározottan helyezkednek el. El-
sősorban azokon a településeken, ahol
a szegregálódás - mely korántsem je-
lent puszta térbeli elkülönülést - visz-
szafordíthatatlan. Akár abból a szem-
pontból is, milyenek az egzakt muta-
tók. Melyek különben mégsem annyira
megbízhatók, hogy érvényes következ-
tetéseket lehetne megfogalmazni. Mert
elég csak arra gondolni, hogy a falusi
társadalmakban élők közérzetmutatói
nagyobbrészt különböznek a városok-
ban élőkétől. Erre utalhat a lakáskom-
fort eltérő foka, vagy éppen a fogyasz-
tási szokások különbsége. A rétegspe-
cifikus sajátosságok kétségkívül meg-
határozók. Ha például egyetlen muta-
tóként azt használjuk, hogy a peremre
szorult falvakban mennyi a parabola-
antennák száma, a véletlenszerű muta-
tó korántsem a városi-falusi életmód-
beli különbséget jelzi. Azt is, de nem
olyan mértékben, mint ahogyan gon-
dolnánk. Az örököltén hátrányos hely-
zetű falusi rétegek és csoportok közér-
zetét a legkevésbé sem befolyásolja,
hogy esetleg több televíziós műsort
képesek-e nézni vagy sem. Ha a meg-
élhetésről van szó, mindez szükség-
képpen háttérbe szorul. Közérzetjavító
tényezőként az újabban sorra épülő

tornatermek sem meghatározók, ha-
nem sokkal inkább az, hogy a vezeté-
kes gázért és vízért mennyit kell fizet-
ni. Egyáltalán: tudnak-e érte fizetni?
így a mutató megválasztása - akár a
politikai viszonyokat jelzőké is - min-
den szempontból hordoz valamiféle
önkényességet.

Valójában arról van szó, hogy ahol
az általános közérzet rossz, ott a tele-
pülés elnéptelenedése természetes vé-
dekezési reakciót jelez. De nemcsak
ez, hanem ugyanígy jelzésértékű a tár-
sadalmi önszerveződések, egyesületek
hiánya is. A megélhetési gondokkal
küszködök aligha tarthatják fontosnak,
hogy a közösség ügyeiben tevékeny-
kedjenek. Még a társas kapcsolatok
minőségére is hat az, hogy kik tartják
fenn segélyből magukat, illetve kik
milyen vészesen fogyó tartalékokkal
rendelkeznek. Mert az statisztikai
tényként fogható fel, hogy egy-egy te-
lepülésen hány méter hosszú járda, ve-
zetékes víz épült, de az már korántsem,
hogy az önkormányzatok célpreferen-
ciái mennyire találkoztak a helyi lakos-
ságéval. Ha a közigazgatás szintjén
több demokrácia van is, az intézmé-
nyek működtetése ettől nem változik.
A materiális mutatókban mért komfor-
tosság nem hat közvetlenül a lakópol-
gárok belső világára, hiszen az egyéni
kiszolgáltatottság és megfosztottság et-
től nem mérséklődik. Vagy még a cse-
lekvési terek sem bővülnek. A demok-
ratikusan megválasztott helyi önkor-
mányzat a lakópolgárok döntési fele-
lősségére, szerepére és lehetőségeire
egyáltalán nem gyakorolt akkora ha-
tást, hogy minden megváltozott volna.

De úgy is fogalmazhatnánk: a helyi
társadalom szétesését a politikai mező
demokratizáltsága legfeljebb csak kés-
lelteti. Legfőképpen azért is, mert a
lakópolgárok szűkebb környezetében a
válságtényezők ugyanúgy hatnak. Pe-
remfeltétel a gazdasági és a társadalmi
válság, ám ennek nyomai sokkal súlyo-



sabbak, mint ahogyan sokszor érzékel-
hető. Mert - akár a családok helyzeté-
ből kiindulva - a munkanélküliség
közvetlenül is krízis-előidéző tényező.
A válságtünetek konkrét megjelenése
ugyanakkor közvetlenül összefügg
azokkal a szerepekkel, melyek a társas
viszonyok szintjén érhetők tetten. Egy-
felől igaz az, hogy a posztkommuniz-
mus jelenlegi időszakában az egyéni
élet számos mozzanata függetlenedett
egy totálisan értelmezett társadalmi va-
lóságtól, de másfelől az is kétségbevon-
hatatlan, hogy az egyéni cselekvés köre
nem bővült. Éppenséggel egyre inkább
nyilvánvalóvá válik, hogy az egyéni
döntések és cselekvések csupán látszó-
lagos autonómiát hordoznak. így függ-
nek össze a társadalmi helyzet ma-
gánszférát érintő áttételei. Ha'a fokoza-
tosan felszámolódó helyi közösségek
és csoportok semmiféle védelmet nem
jelentenek, óhatatlanul atomizálódás
lép fel. S ez kétségtelenül érzékelhető.
Az egyéni döntések autonómiáját a
fölöslegességtudat éppúgy behatárolja,
mint a változtatásra képtelen tehetet-
lenség. Viszonylagossá, sőt kétségessé
váltak a tradicionális értékek is. A ma-
gánszférán belüli viselkedése ennél-
fogva egy az egyben ki van téve a
külső hatásoknak.

Mindenekelőtt abban az értelem-
ben, hogy ezek a külső hatások kü-
lönféle szerkezetben jelennek meg.
Még ha a személyes idő viszonyait is
nézzük, bizonyos diszfunkciók érzé-
kelhetők. A falusi társadalmak idő-
szerkezetét vizsgálva, még a közel-
múltban sem volt meglepő vagy kü-
lönleges a 12-14 órás munkaidő,
melynek egy része nyilván a háztáji
gazdaságban telt el. Ám miután a
magánvállalkozások nem erősödtek
meg, a többnyire nyolc órát jelentő
főmunkaidőt semmivel sem lehetett
pótolni. S az sem mindegy: miért,
hogyan és mivel tölti idejét a lakó-
polgár. Sokszorosan igazolt tény,
hogy az emberi cselekvés tere állan-
dóan növelhető, ha világos a cél és
látható az eredmény, s mindehhez az
egyén bírja a közösség támogatását,
de legalább jóváhagyását. Am senki
sem gondolhatja komolyan, hogy a
kényszerűen szabaddá vált időt a la-
kópolgárok például a helyi közügyek-
ben való részvételre fordítják. Az in-

tézményekkel szembeni attitűd gyöke-
resen nem változott meg; még ha nevé-
ben a tanácsháza akár változott is. Az
önkormányzatiság eszméje ugyan elfo-
gadott, de ennek praxisa nem irányadó.
Még az önkormányzati képviselőkkel
való kapcsolattartás szintjén sem.

Ha kimondjuk, ha nem, a helyi tár-
sadalmak lakópolgárai, csoportjai újra
az egzisztenciafenntartás feltételeinek
megteremtéséért vállalnak áldozatot.
Ha igaz volt az, hogy az államszocia-
lizmusban az önkizsákmányolásra, a
túlmunkára késztető nyomás a maga-
sabb színvonalú létfenntartásnak ked-
vezett, akkor most is - ideológiai fel-
hangok nélkül - önfenntartó önkizsák-
mányolás zajlik. Csak éppen a koráb-
ban elfogadott presztízsszempontok és
értékítéletek nélkül. A hasonlóság leg-
feljebb abban rejlik, hogy az önkizsák-
mányolás előzőleg és most is egész-
séget, intim kapcsolatokat, családi éle-
tet veszélyeztető életmódot hozott lét-
re. S amiként az államszocializmus
időszakában az atomizálódást fenntar-
tó folyamatok a gazdasági, társadalmi
körülmények irracionalitásával, a for-
mális és informális szabályrendszerek
torzulásával, az egyén által belátható
ok-okozati összefüggések anonimitá-
sával magyarázhatók, hasonló okokat
kereshetünk napjainkban is. Mindazok
a javak ugyan, melyek korábban
klasszikus önkizsákmányolás révén
voltak elérhetők és megszerezhetők,
akkor sem és most sem azt a célt
szolgálták/szolgálják az állampolgárok
életében, amire tárgyi valójukban al-
kalmasak voltak (az élet emberibbé
tétele), hanem jórészt kompenzáló
funkciót töltöttek be. Valamit mindig
helyettesítettek, akár felismerve az ál-
lamszocializmus irracionalitását, akár
nem.

A helyi társadalom politikai átstruk-
turálódása legfeljebb „fenomenoló-
giai" síkon értelmezhető. Ebből azon-
ban nem következik, hogy az átstruktu-
rálódásnak a helyi társadalom mélyebb
rétegeiben semmiféle következménye
nem lenne. Még akkor sem, ha a politi-
kai viszonyok - személyektől valame-
lyest függetlenül - bizonyos fokú fo-
lyamatosságot hordoznak. Különösen
a kistelepüléseken. A döntésektől való
távolság csökkenése legfeljebb abban
mérhető, hogy a helyi önkormányzatok

által képviselt érdekviszonyok repre-
zentatívabbakká váltak. Míg az állam-
szocializmusban az irracionalitás a ta-
nácsi rendszerben is érvényesült, ehhez
képest valóban történt változás. Ám
mégsem olyan mértékben, mint ami-
lyen lényegesnek tarthatnánk vagy
képzelnénk. A tanácsok látszatműkö-
dését az önkormányzatok valóságos
működése váltotta fel, de az imént
felvillantott körülmények miatt még-
sem olyan eredménnyel, amely feltét-
len elfogadást és bizalmat kelthetne a
lakópolgárokban. S ebben sokféle ok
közrejátszik. Többek között az is, hogy
a közösség ügyeiért való felelős-
ségvállalás csak ott várható el, ahol a
dolgok kiszámíthatóan folynak és az is
jól látható, mi függ az egyéntől. Ha
bizonytalanság érzékelhető, egyre ke-
vesebben lesznek képesek magukat
olyan értékekhez tartani, amelyeket a
mindennapi gyakorlat nemhogy nem
igazol, hanem egyenesen cáfol. S itt
már olyan mozzanattal van dolgunk,
amelynek kiváltó feltételei az értékek
esetlegességével, a közösségi viszo-
nyítási pontok hiányával függnek ösz-
sze.

Bármennyire kiszélesedett is - po-
litikai és társadalmi értelemben egya-
ránt - a helyi cselekvés tere és köre,
korántsem állíthatjuk, hogy ezzel
minden lakópolgár számára látható-
vá váltak a helyi viszonyok. A helyi
nyilvánosság hiánya és szűkössége
miatt is vagy éppen amiatt, hogy az
adott település közéletét érintő infor-
mációknak nincs valóságos értéke.
Ha nem így lenne, aligha fogalma-
zódnának meg olyan ítéletek, melyek
az önkormányzati döntések racionali-
tását vagy realitását kérdőjelezik
meg, A lokalitás kettészakadt. S ez a
kettészakadás önmagában is konflik-
tusok forrása. Hiába szerveződött
meg a helyi önkormányzat, ha hiá-
nyoznak hozzá a helyi közösségek,
melyek többnyire az ellenőrzés sze-
repét töltenék be. Ráadásul az önkor-
mányzat nem közösség, hanem volta-
képpen helyileg képződött új hatóság,
ami az emberi kapcsolatokba, szoká-
sokba csak nagyon lassan hatol be
fejlesztő módon. A szegények, a hát-



rányos helyzetűek pedig nem is látnak
mást benne, mint amelyik alkalman-
ként segélyt juttat számukra. A kistele-
püléseken korábban is sok szegény
volt, de ezt a jelenséget az államszocia-
lista rendszer igyekezett láthatatlanná
tenni. Ráadásul a régi társadalmi-poli-
tikai egyensúlyok között a szegénysé-
get is könnyebb volt elviselni. Ám
ahogyan semmivé válik az általános
progresszió reménye, s amilyen mér-
tékben a szegénység és az elhagyottság

politizálódik, az önkormányzatok egy-
re reménytelenebb helyzetbe kerülnek.

A napról napra újratermelődő el-
lentmondásokat (akár a felgyorsult el-
szegényedés szempontjából is) az ön-
kormányzatok nem tudják megoldani.
A helyi közösségeknek - melyek nin-
csenek vagy elenyésző a számuk -
sokféle karitatív szervezet, közösség
önvédelmi mechanizmusára lenne
szükség. A politikai, közéleti aktivitás-
ról pedig végképpen leszoktattak az
elmúlt évtizedek mindenkit. így nem-
csak a polgári típusú, plurális politizá-

lás gyakorlata hiányzik, de a vállalko-
zói mentalitás is fejletlen. Az utóbbi-
nak valójában tere sincs. Ha pedig az
elszegényedés, vagy a szó szoros értel-
mében vett elnyomorodás feltartóztat-
hatatlan, végül is olyan folyamatok
indulnak el (s ennek jelei már érzékel-
hetők), melyek a helyi társadalom
visszafordíthatatlan széteséshez vezet-
nek. S minél inkább kényszerűségként
fogalmazódik meg a szerzésen és a
fogyasztáson alapuló életstílus és élet-
vezetés, a közösségek újraéledése leg-
feljebb szép utópia marad.
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