
Bilecz Endre

vita

Tanulságok és tapasztalatok
(Vitazáró egy évvel a megyei önkormányzati választások után)

Egy választási vita végérvényes és meg
nyugtató lezárása azért lehetetlen, mert az 
utólagos hozzászólások óhatatlanul értéke
lik a választások óta eltelt egy esztendő tör
ténéseit, a megyei közgyűlés, a megyei ön- 
kormányzati rendszer gyakorlati működé
sét. Ez olyan természetes, mint ahogy a pu
ding próbája az evés. A kihívás elől én sem 
térhetek ki; a vitabeli álláspontok összegzé
sével együtt az egy éve megválasztott me
gyei önkormányzat elindulásának tapasz
talatait is értékelnem kell. Legfontosabb 
feladatnak mégis a Palócföld hasábjain le
zajlott vita tanulságainak összegzését tar
tom. Az eszmecserében autonóm személyi
ségek fejtettek ki értékes álláspontokat 
Nógrád megye közéletéről, s ezzel a tettük
kel a független értelmiségi politikai véle
ményformálás igényét, létjogosultságát bi
zonyították. Ilyen összefüggésben nem ért 
meglepetésként a gyakorló megyei politikai

vezetők távolmaradása vitánktól. A közélet
tel foglalkozó „politologizáló” értelmiségiek 
önálló véleményei szükségszerűen erősen 
kritikai jellegűek, ezért a politizáló hata
lomgyakorlókat látszólag kevésbé érdeklik. 
Ádám Tamás megállapításával a helyi poli
tikusok és a helyi nyilvánosság gyenge kap
csolatáról mindannyian egyetértettünk. A 
mi feladatunk nem a politikusok meggyőzé
se, hanem a nyilvánosság értékorientált tá
jékoztatása. A megszólalás, a független vé
leménymondás lehetőségéért a Palócföld 
szerkesztőségének külön köszönettel tarto
zunk. Az ítéletalkotást pedig az Olvasóra és 
az utókorra bízzuk.

Nézetkülönbségek és konszenzus
Vitaindító politikai esszém tartalmát, 

értékrendszerét szükségszerűen minősítet
ték a hozzászólók, mivel ennek kapcsán ér
tékeltük a kilencvennégy decemberi megyei
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önkormányzati választásokat. A tanulmány 
megállapításaival szembeni általános jellegű 
ellenvetések egy jól körülhatárolható szel
lemi- politikai értékorientációjú körből ér
keztek. Ifj. Fekete Gyula, Csank Csaba 
és Rákos Csaba sem esettanulmányom 
leírásának ténybeli korrektségét v itat
ták. Elsősorban értékelési szempontjaim 
elleni érveiket, kétségeiket hangsúlyoz
ták. Fekete Gyula gyakorlatilag nem is
meri el, hogy a magyar társadalom ki
lencvennégyben valódi céljai és érdekei 
alapján választotta meg képviselőit. Vé
leménye szerint posztkommunista gaz
dasági, hatalmi és sajtómanipulációk ha
tására alakult ki a posztkommunista bal
oldal számára kedvező végeredmény. A 
zöldek és a kékek cirkuszi játékának ha
tárait kijelöli a vörös Belizár, valamilyen 
diktatúra felsejlő fenyegetése.

Csank Csaba és Rákos Csaba írásában a 
választási eredményeket csak átmeneti állo
másnak tekinti a nemzeti politikai erők ké
sőbbi győzelme felé vezető úton. Komoly bí
rálatot kapok, amiért a „jobboldali-balol
dali” fogalompárt értékelő kategóriákként 
használom és megbélyegzem a pejoratív 
„jobboldali” jelzővel az igazi nemzeti politi
kai irányzatokat. „Ilyen tragikus helyzetben 
azon morfondírozni, mint Bilecz Endre te-, 
szi vitaindítójában, hogy ki ért el közepes 
eredményt megyénkben, a KDNP vagy a 
Kisgazdapárt -  mármint a választásokon - 
fölösleges” -  írja Csank Csaba. Könnyű 
lenne ezeket a radikális bírálatokat vala
milyen elvont demokratikus koncepció ne
vében sommásan visszautasítanom. Még
sem tehetem, mert a demokráciához, an

nak kívülről jövő -  ilyen értelemben radiká
lis, azaz gyökeres -  kritizálása is hozzátar
tozik. Jóval visszafogottabban mond véle
ményt Szigetvári János, amikor korunkat 
a szocializmusból a kapitalizmusba való 
visszatérés koraként értékeli, és a Mun
káspárt helyi politikáját ebben az összefüg
gésben magyarázza.

Álláspontom védelmére annyit mondha
tok elvi általánosságban, hogy én valóban 
nem hiszek sem a szocialista, sem a nemzeti 
demokráciában. A demokráciát önmagában 
tartom társadalmi és politikai értéknek, 
amennyiben értelmes, hatékony lehetőséget 
ad a társadalom belső érdek- és vélemény- 
különbségeinek megjelenítésére. Demokrá
ciánkat magam sem vélem igazán hatékony
nak, különösen nem a választási rend
szerünket. Játékszabályait mégis elfogadom 
a társadalmi anarchia vagy a diktatúra el
kerülése érdekében. Ezért nem nevezhetem 
álláspontomat egyik irányban sem radiká
lisnak. A mai Magyarországon azonban 
egyre többen vallják, hogy a gyökeres rend
szerváltás ideje csak ezután következik. Ha 
a szabadság -  Anatole France után szaba
don -  azt fogja jelenteni társadalmunkban, 
hogy a szegény és a gazdag egyaránt „sza
badon” dönt a híd alatt alvás lehetőségéről, 
akkor demokráciánkat tényleg nehéz lesz 
fenntartanunk. Nem érdemes tagadnunk a 
szegénység és a nyomában járó radikalizá- 
lódás kettős veszélyének gyors növekedését 
a magyar társadalomban!

Többi vitapartneremmel komoly kon
szenzus alakult a megyei választások de
mokratikus jellegének teljes elfogadásában. 
Azért értékes számomra ez az egyetértés,
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mert igen különböző világnézetű, politikai 
elkötelezettségű személyiségek fogalmazták 
meg a közösen vállalható platformot Tóth 
Sándor volt kereszténydemokrata képvise
lőtől mondjuk Csongrády Béla plebejus, 
szociáldemokrata felfogású lapszerkesztőig 
bezárólag. Ezen a ponton azért bevallottan 
szívesen olvastam volna megyei pártelnö
kök, közgyűlési vezetők, parlamenti képvi
selők hasonlóan egyértelmű állásfoglalásait. 
Talán azért nem élvezhettem helyi vezető 
politikusaink egyetértésének örömét, mert 
akkor Baráthy Ottó vitapartnerünk vélemé
nyét is el kellene fogadniuk: „Nógrád megye 
lakossága az országos átlagnál is majd min
den tekintetben súlyosabb helyzetben van. 
(Tessék csak beleolvasni a KSH kiadványai
ba!) A naponta munkanélkülivé váló sok-sok 
ember, a létminimum alatt élők sokasága, 
az elszegényedők ezrei-tízezrei, a gyarapo
dó számú hajléktalanok, a kisnyugdíjasok 
és a betegek aligha tudják méltányolni a 
kormány és a helyi politikai potentátok tü
relmét és közülük egyesek tehetetlenségét, 
megelégedettségét.”

Megyeképek múltban, jelenben
A vita során csaknem mindenki elfogad

ta a nyitótanulmány egyik megállapítását: 
kilencvennégy decemberében a Nógrád me
gyei választásokon senki nem győzött, vi
szont a szocialista-munkáspárti baloldal el
vesztett egy nyert helyzetet. Ez az állapot 
az országban teljesen egyedülálló volt és 
maradt azóta. Alapértékelésemet burkoltan 
egyedül Gusztos István tagadja, amikor a 
nógrádi helyzetet alapjaiban az országosé
hoz hasonlónk minősíti. Tisztelt vitapartne

rem talán szükségesnek érzi, hogy pártja (a 
Szabad Demokraták Szövetsége) nógrádi 
szereplésének feltűnő különbségeit tompítsa 
és megmagyarázza. Hosszasan bizonyítja 
konkrét, korrekt érvekkel az MSZP helyi 
vezetésének felelősségét a szocialista-sza
baddemokrata koalíció megyei és salgótar
jáni meghiúsulásában. A legfontosabb té
nyek mégis érvelése ellen szólnak: az 
SZDSZ talán Nógrádban kapott legkevesebb 
listás szavazatot, mégis egyedül ebben a me
gyében van ma hatalmon (mert Baranyában 
gyorsan lemondásra kényszerült) szabadde
mokrata közgyűlési elnök. Az SZDSZ az or
szágos politikában érthetően nem hangsú
lyozza megyei sikerét, amikor azt a szocia
listák ellenében a parlamenti ellenzéki pár
tok helyi támogatásával érte el. Ezt a tényt 
viszont kizárólag helyi politikai sajátossá
gokkal lehet magyarázni, nem az országos 
viszonyok analóg alkalmazásával.

Ilyen alapvető helyi sajátosság az MSZP 
+ MP komoly befolyása a megyében. 1994 
decemberében a két baloldali párt külön lis
tákkal is megszerezte a szavazatok negyven 
százalékát. Ez az adott időpontban (Salgó
tarján nélkül) példátlanul jó eredmény volt. 
Vitánkban ezt a választási sikert néhányan 
(Csank Csaba, Rákos Csaba) a régi nosztal
giákkal, a szocialista nomenklatúra gazda
sági megszilárdulása után a politikai hata
lomba való visszatérésével indokolják. 
Annyiban igazuk lehet, hogy a listás szava
zás kedvezett a szocialistáknak és a balol
dali listákon befolyásos ismert nevű helyi 
politikusok indultak. Mások (Baráthi Ottó, 
Ádám Tamás) a liberális polgári erők elszi
getelődését, az SZDSZ és A FIDESZ külön
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listaállítását, s így a következetes polgári 
pártok vereségét hangsúlyozzák. Vélemé
nyem szerint ez a két párt a szervezettségé
hez mérten reális eredményt ért el a megyei 
választásokon. Nógrád megyében közel 
sem olyan ismertek a liberális és a kon
zervatív helyi politikusok, mint a balol
daliak. Ádám Tamás mondja ki a kelle
metlen igazságot: számos ismeretlen, poli
tikai értelemben gyenge jelölt szerepelt a 
konzervatívok és a liberálisok megyei lis
táin. A csapatok gyengeségét bizonyította, 
hogy a megyei és helyi sajtónyilvánosság
gal alig tudtak élni ezek a jelöltek. Hiá
nyoztak a listák éléről a markáns politikai 
személyiségek, az ingadozó szavazókat 
vonzó listavezetők. Csongrády Béla na
gyon önkritikusan a felfogásához közelál
ló MSZP taktikai hibáiban látja a baloldal 
végső győzelmének elmaradását. A vitain
dítóval egyetértve a baloldal indokolatlanul 
eltúlzott magabiztosságára, a listavezető (el
nökjelölt) késői kiválasztására, az MSZP- 
SZDSZ egyeztetések elrontására utal. Való
színűleg ebben neki van teljesen igaza. Tóth 
Sándor érdekes egyéni nézőpontból magya
rázza a megyei baloldal szervezettségének 
sajátos lélektani okait. Szintén ő mondja ki 
nyíltan, hogy Nógrád megye keresztény jel
legének túlhangsúlyozása ma üres fikció. A 
politikai kereszténység csak a választások 
tájékán lép fel a falvakban, máskor magára 
hagyja a keresztény világnézetű embereket. 
A hárompárti konzervatív megyei koalíció 
választási eredményét mindenki kimondva- 
kimondatlanul reálisnak tartja. Az összefo
gás haszonélvezőjének néhányan a gyen
gébb befolyású megyei demokrata fórumot

minősítik. Az MDF megyén belüli tekinté
lyét a kezében tartott megyei napilap sem sta
bilizálta, arculata a választók előtt bizonytalan 
vagy ellenszenves.

Programok alig jutottak a választók elé 
a megyei önkormányzat működéséről, főleg 
a területekre és foglalkozási csoportokra le
bontott konkrét pártelképzelések hiányoz
tak. A választók a világnézeti szimpátiákon 
túl a listákra valamilyen elvont megyekép 
alapján szavaztak. A közgyűlésbe jutott 
pártok azóta mindent el is köveitek annak 
bizonyítására, hogy választási programkala
uzukat nem szabad komolyan venni.

Salgótarján megyei jogú várossá nyilvá
nításának ügye a vita során többször felve
tődött. Én nem dicsértem agyba-főbe a 
Horn-kormányt a megyeszékhely kiemelé
séért a megyéből, viszont taktikus profi 
munkának minősítettem döntésüket. Ma 
bármelyik magyar városnak előnyös anyagi
lag, ha nem függ a megyéjétől és a környező 
településektől, így pénzforrásait önmaga 
fejlesztésére fordítja. Egyébként társadalmi 
és közigazgatási képtelenségnek tartom, ha 
bármelyik centrális várost a vonzáskörzetét 
alkotó települések közül művi úton jogilag 
kiszakítják. Ennek következtében a város és 
környéke, a város és a megye létfontosságú 
kapcsolatai (közlekedés, területfejlesztés, 
kórház, iskola, stb...) sérülhetnek. Külön 
kérdés a mi esetünkben, hogy ez a döntés a 
baloldali pártok megyei választási esélyeit 
bizonyíthatóan rontotta. Főleg azért ártott, 
mert az MSZP listái, programjai a megvál
tozott helyzethez szinte egyáltalán nem al
kalmazkodtak, túlzottan megyeszékhely- 
centrikusak maradtak.
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Megyei hatalmi viszonyok
Még a vitánkban résztvevők is hangsú

lyozzák, milyen kevés információ alapján 
lehet a megyei önkormányzat munkájáról vé
leményt formálni. A valódi hatalmi viszo
nyokról ennél is ritkábban értesülhet az ér
deklődő laikus állampolgár. A titokzatosság 
légköre legtöbbet az önkormányzat vezető te
rületének árt, hiszen így a róluk terjengő hí
resztelések szerint alkot képet magának a 
közvélemény. Nógrádban egy éve ötpárti koa
líció gyakorolja a megyei önkormányzati poli
tikai hatalmat. A koalíció politikai arculatára, 
belső erőviszonyainak változásaira elég hiányo
san következtethetünk. Lehetetlen megmonda
ni, hogy melyik párt játszik kezdeményező sze
repet. Az SZDSZ rendkívül szerencsésen a po
litikai középre jutva viszonylag komoly hatalmi 
befolyást szerzett, amikor Smitnya Sándor lett 
a közgyűlés elnöke. Az elnök önálló hatáskörét 
akkor sem szabad alábecsülni, ha munkáját po
litikai megfontolásokból sokfelől gyakran tá
madják. Mellette önálló kabinet dolgozik, ez az 
intézmény szintén bírálatok kereszttüzében áll. 
A közgyűlés három alelnöke viszonylag kevés 
önálló jogkört vehetett át az elnöktől. A „négy 
elnökös” (egy elnök, három alelnök) megyei ve
zetői modell eddig nem vívta ki a közvélemény 
elismerését. Ennyi főállású választott vezetővel 
csak a kétmilliós világváros Budapest közgyű
lése dolgozik, természetesen a kétszázhú
szezres lélekszámú Nógrád megyén kívül. A 
régi közgyűlésben sokallották a két vezető 
évi tízmilliós bér- és költségkeretét -  1995- 
ben a négy vezető huszonhárom millióba 
került a megyének. Ez azért is túlzásnak 
tűnik, mert ennyi vezető foglalkoztatása 
indokolatlan.

Ugyancsak a hatalmi viszonyok körében 
kell szólni a megyei főjegyző szerepéről. A 
főjegyző ’94 decemberben a konzervatív lis
táról a megyei közgyűlésbe jutott -  tagságá
ról lemondva lett az önkormányzati szak
mai apparátus vezetője. Vagyis az FKgP- 
KDNP-MDF csoport a kél alelnökség mellé 
politikai pozícióként megkapta a rendkívül 
lényeges „független” főjegyzői posztot. Po
litikailag ilyenformán a konzervatívok a 
szűkebb megyei vezetésben túlsúlyra jutot
tak. A megyei főjegyzőség nyílt átpolitizáló- 
dása bizonyosan nem használ az önkor
mányzat szakmai apparátusa független szel
lemiségének. Ilyen nyíltan politikai indítékú 
szakmai vezetői kinevezések csak a régi 
pártállamban voltak divatban.

Az ötpárti koalíció fő összetartó ereje az 
elmúlt egy esztendőben az állandó szavazási 
kényszer volt. Huszonegy-huszonkét ember 
a negyvenből kényszerítve érzi önmagát, 
hogy mindig mindenben együtt szavazzon 
bármilyen vezetői előterjesztés mellett. A 
közgyűlés tizenhét-tizennyolc tagú baloldali 
ellenzéke folyamatosan támadja a közgyű
lés elnökének javaslatait, tevékenységét. Po
litikailag valószínűleg helyesen számítanak 
arra, hogy az elnök bármilyen leszavazása 
után nem képes összeállni a tarka ötpárti 
koalíció. Reményüket táplálhatja a Baranya 
megyei analógia; ott néhány hónap után az 
elnök leváltásával esett szét egy hasonló 
többség. Teátrális jelenetek követik egymást 
a közgyűlési teremben: volt már ellenzéki 
tiltakozó kivonulás főjegyzőválasztás előtt, 
lemondásra felszólítás, egymás szakmai, po
litikai, emberi, erkölcsi alkalmatlanná nyil
vánítása... (A többi olvasható Mikszáth mű
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veiben száz évvel korábbi környezetben. 
Nógrád megye mindig vidáman és zajosan 
ment tönkre...)

A megyei (és néha az. országos) sajtóban 
rendszeresek a megyei közgyűlés vitáihoz 
kapcsolódó botránysorozatok, a nyílt pana
mavádak, a gyilkos glosszázások, az otrom
ba személyes sértegetések. Az újságolvasó -  
ha hajlandó kicsit odafigyelni -  jól szóra
kozhat a folyamatos közéleti cirkuszi előa
dáson.

Ingatag egyensúlyok
A megyén belül a politikai pártok erővi

szonyai egy év alatt nagyot változtak. Mö
göttünk a borzalmas 1995-ös év, amikor sok 
minden eldőlt, de semmi nem tisztázódott. 
Az országos politikában tökéletesen felbo
rult a megszokott demokratikus képlet, 
mert Magyarországon ma a balközép kor
mányzat valósítja meg a gazdagok érdeké
ben a megszorításos-elvonásos gazdasági 
programot, s a jobbközép ellenzék védi a 
szegények szociális érdekeit. Óriási zűrza
var, értékválság közben zajlik a kapitalista 
átalakulás: egész társadalmi csoportok vesz
tik el hagyományos pozíciójukat, emberek 
milliói tartósan társadalom alatti állapotba 
süllyednek. Az országos politikai erőviszo
nyokat máris átrendezte a szociális-szellemi 
krízis. Mind a baloldali, mind a jobbközép 
polgári pártok gyorsuló ütemben vesztik el 
választóik korábbi bizalmát. Új, radikálisan 
jobboldali politikai mozgalom kérdőjelezi 
meg az alig hatesztendős magyar polgári de
mokrácia alapintézményeit, vonja kétségbe 
formálódó társadalmi viszonyainkat* fejlő
désünk jellegét és irányát. Nógrád megye

ennek az újradikális mozgalomnak az. egyik 
bölcsője: Salgótarjánban bontott zászlót '95 
őszén a Nemzeti Szövetség. A megye remény
telen gazdasági állapota, a kilátástalan szociá
lis helyzet, a helyi politika zűrzavara egyaránt 
a szélsőséges irányzat malmára hajtja a vizet. 
Magyarországon a közeljövőben bármi meg
történhet: ismét bebizonyosodott, hogy a tár
sadalom óriási többségének érdeke és akarata 
ellenére lehet politikát csinálni.

Nógrád megyében a három konzervatív 
párt (FKgP-KDNP-MDF) az elmúlt években 
erősen jobbratolódott. A megyei választá
sok óta a kereszténydemokraták és a kis
gazdák közös frakcióban ülnek együtt a me
gyei közgyűlésben. Számos városban, köz
ségben is hasonló a helyzet. Ma már nyíltan 
kapcsolódik hozzájuk a megyei MDF veze
tés, ahol évek óta Schamschula György köz
ismert hatása érvényesül. A három párt po
litikája a megyében nem különböztethető 
meg egymástól. A kisgazdapárt átvette a 
kezdeményezést: szervezetei lassan minden 
településen kiépülnek. Erejüket elsősorban 
mégis a három párt jobboldali összefogása 
jelenti. Ez a tendencia sok önkormányzati 
testületben, helyi egyesületben érvényesül. 
A radikálisok vezetői a megyei közgyűlés
ben nem lépnek fel látványosan. Egyelőre 
erre nincs is szükségük, mert a megyei sza
vazati többséghez nélkülözhetetlenek a libe
rálisok számára. A három párt közgyűlési 
képviselői, pártelnökei állandóan a megyét 
járják: építik kapcsolataikat, pártszerveze
teiket, keresik a szervezőket és választási 
jelöltjeiket. Idő és alkalom kérdése csupán, 
mikor próbálják meg a megye vezetését 
nyíltabban átvenni.
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A megyei politikai ellentétek másik pó
lusa természetes módon a szocialista párt 
körül kristályosodik. A szocialisták a me
gyében eddig a közgyűlési elnökség átvé
telét szorgalmazták, ezért értelemszerűen 
a liberális csoportokkal ütköztek össze el
sősorban. A szocialista politikusok helyze
te mind ellentmondásosabb: pártjuk telje
sítményét kizárólag az országos politika 
és a gazdaság állapota alapján fogja meg
ítélni a közvélemény. Hiába törekednek 
még nagyobb megyei hatalomra, ha eköz
ben a gazdaság rendbetételében nem ér
nek el érzékelhető szociális eredményeket. 
Az MSZP (szociáldemokrata párt létére) 
olyan egyoldalú monetáris-restrikciós he
vülettel építi a kapitalizmust, hogy elfogy
nak a választói, a munkavállalók, a kisem
berek. A szocialisták a kemény, egységes 
jobboldal megyei előretörésére jóformán 
oda sem figyelnek. Hatalmas csalódás ér
heti a baloldalt a legközelebbi választáso
kon!

A polgári középpártok közül az MDF 
szerepe értékelhető legkönnyebben: a fórum 
ebben a megyében már két éve nem jobb
közép polgári párt. 1994 tavaszán a mérsé
kelt politikusok, értelmiségiek végleg kivo
nultak (vagy kiszorultak) Schamschula 
György, Bencsik András, Skultéty Sándor, 
Johan János radikális jobboldalivá vedlett 
pártjából. Az MDF megyei választói támo

gatottsága elenyésző, a keresz
ténydemokraták, kisgazdák szövetsége nél
kül a megyében életképtelen. Valamivel bo
nyolultabb a FIDESZ-Magyar Polgári Párt 
esete. Országosan 1995 végére stabilizálta 
helyzetét a párt. A megyében a választások 
idején önálló megyei listával bejutott a köz
gyűlésbe, ahol meglepetésre alelnöki tisztsé
get vállalt. Az eltelt egy esztendőben a me
gyei FIDESZ ismét eltűnt a nyilvánosságból: 
nem tudni a szervezeteiről, a politikájáról, 
ismeretlen az arculata. Talán túlnyerték 
magukat a párt színeiben hatalomhoz jutott 
helyi politikusok? Legnagyobb talány az 
SZDSZ megyén belüli helyzete. A párt a 
másik két polgári középerőnél valamivel 
szervezettebb, befolyásosabb, de önálló ar
culatának megőrzése a megyei közvélemény 
előtt nem mindig sikerül. Nógrádban a szo
cialistáktól markánsan különbözik az 
SZDSZ, viszont a koalíció miatt valahogy 
végtelenül megértőnek tűnik a három kon
zervatív (radikális) párt iránt. Kormányzati 
népszerűtlensége miatt az SZDSZ is sokat 
veszíthet támogatottságából.

*

Utóirat helyett annyit mondhatok, hogy 
terjedelem hiányában nem írhattam Nógrád 
társadalmi, gazdasági helyzetéről, megyénk 
jövő(tlenség)képéről. Pedig erről lenne iga
zán érdemes eszmét cserélnünk!

Előzmény: Bilecz Endre vitaindtója (1995/1); Rákos Csaba, Ádám Tamás, Csongrády Béla (1995/2.); Tóth 

Sándor, Gusztos István (1995/3.); ifj. Fekete Gyula (1995/4); Szigetvári János, Csank Csaba, Baráthy Ottó 

(1995/5.) hozzászólása. A VITÁ-ban résztvevők álláspontját szerkesztőségünk tiszteletben tartotta, még olyan 

esetekben is, amikor nem osztottuk szerzőink véleményét.
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