
J A G A S I C S B É L A 

Z A L A I C I V I L Á L L A P O T O K 

1992-ben "Félúton" címet adtam a zalai nonprofit szer
vezetek helyzetét elemző tanulmányomnak. M a ugyanezt a cí
met viselhetné a jelenlegi írás, hiszen a c iv i l mező - fejlődése 
ellenére - máig sem kiépült rendszer, roppant instabil, sérülé
keny és törékeny. 

A z országos összehasonlításokban rendkívül előkelő he
lyet elfoglaló Zalában, i l l . a c iv i l szervezetek mérőszámaiban 
egybefüggő régiót alkotó Somogy-Zala-Veszprém térségében is 
így van ez. Zalában ma - kerekítve - 1.000 egyesülettel és 350 
alapítvánnyal számolunk. Csakhogy az adatoknál kénytelenek 
vagyunk a cégbírósági bejegyzésekre hagyatkozni, amelyek 
mára rendkívül megtévesztőkké váltak. A nyilvántartási törlé
sek elmaradása miatt ma senki sem tudja - még megközelítő
leg sem-, hogy ténylegesen hány nonprofit szervezet műkö
dik. Kalandorság bármiféle adatra hivatkozni, annyi azonban 
a napi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a bejegyzettnél 
lényegesen kevesebb az élő, működő szervezet. 

Történeti áttekintés a zalai c ivi l mezőről 

1. A két világháború közötti helyzetről nincs áttekintő 
történeti munka Zalában. A rendelkezésre álló adatok, rész
elemzések szerint a települések zömét alkotó falvakban kizá
rólag csak vallási közösségek léteztek. Más tartalmú, a polgári 
értékrendszerre fölkészítő szervezetek nem. (Ez azt is jelenti, 
hogy az 1980-as évek elején a nonprofit szerveződés gondola
ta nem annyira újjászületett, hanem sokkal inkább meg kel
lett teremteni. A kulturális modellhiány miatt a gondolatot 
be kellett csempészni az emberek közé, hogy ott csellengjen, 
szokják a jelenlétét.) 

2. A z 1980-as évek elejéig a pártállamnak a civi l társada
lomhoz fűződő viszonya ismert. Egy ideológiai alapokon sze
lektáló gyakorlat valósult meg. 

3. A z 1980-as évek elejének bontakozó egyesületi 
mozgalmához többféle értékelés, várakozás kapcsolódott. A 
legmarkánsabbak: 

- megvalósítható a kádári szocializmus kereteiben, 
- mindenféle szocializmus szöges ellentéte, a klasszikus 

polgári rend alapvetése, 
- egy harmadik utas alternatíva ígérete. 
A b b a n mindegyik nézet képviselői megegyeztek, hogy az 

egyesületek egy demokratikus berendezkedés előhírnökei. Er
ről a közös alapról szóltak mellette vagy ellene. 

Zalában az első új típusú egyesület a németfalui Felső-
Göcsej Közművelődési Egyesület. 

E korszak c iv i l mozgalmának sajátos jellemzői: 
- A z adminisztratívnak álcázott polit ikai szempontok m i 

att nehéz volt egyesületet alakítani. Németfalu, 
Balatongyörök és sok más település közösségei hol szabályos 
harcokat vívtak, h o l Canossát jártak. Több közösség emiatt 
nem vállalta az egyesületté válás procedúráját. Ezért az ekkori 
civi l szerveződés nem födte le, nem reprezentálta az érdekvi
szonyokat, a csoporttörekvéseket. 

- Zalában a falvak 74 %-át alkotó társközségekből indult 
el az egyesületi mozgalom. Vagyis az állami- és lakópolgári 
mivoltukban megsértett emberek mozgalmaként jelentkezett. 
(Jelentős különbség a nyugat-európai fejlődéstől.) 

- Ebből adódóan a megalakult egyesületek diffúz szerve
zetek: a település minden ügyét fölvállalják, alig specializálód
nak. 

- E korszakban nem csak az egyesületalakítás, de általá
ban a közösségépítés önfölmutatás volt, szimbólumértékkel 
telítődött. Fölívelt a színjátszók, a népdalkörök tevékenysége, 
a népművészeti kismesterségek mozgalma, faluházak épültek, 
fafaragó alkotótáborok és népfőiskolák létesültek, polgárjogot 
nyert a lokalitás, majd a helyi társadalom fogalma, a helytör
téneti kutatás hobbiból identitási értékké vált stb. 

- A z új helyzetre reagáló közművelődés ösztönözte, segí
tette az egyesületi mozgalmat. Szinte munkatervi föladatává 
vált a támogatás. A megyei igazgatás is partner volt, pályázati 
pénzforrásokat hozott létre. 

- Mindez azt is magával hozta, hogy az egyesületek szin
te belekényszerültek a közművelődés "álcájába", belebújtak 
köpönyegébe. Ugyanis a közművelődés sajátos "varázsszavai
va l" (helyi igény, szükséglet) k i lehetett küszöbölni a politikai 
görcsöket, akadályokat. Sajnos ez az állapot a 80-as évek vé
géig így is maradt, mintha egyedül a kulturális szféra ügye lett 
volna az egész civi l társadalom fejlesztése. 

Számos probléma jelentkezett már ekkor az egyesületi 
fejlődésben. A túlzottan lelkesedő vélemények hajlamosak 
voltak túldimenzionálni a civi l szféra fejlettségét, lehetősége
it. 

Egyre szaporodtak a figyelmeztető jelek, p l . : 
- A z egyesületek szegények voltak. A lehetőségek huza

mos szűkössége pedig hosszú távra eltántorítja az embereket a 
közösségi tevékenységtől. 

- A z egyesületek működése egy túlzottan személyfüggő 
mintára állt rá. A z általános képlet: egy vagy pár ember 
túlaktivitása mellett egy passzív, elfogadó tagság kialakulása. 

- A domináló külső fejlesztés is visszaütött. P l . Németfa
lu belefáradt példakép mivoltába, nem volt ideje önmagára, 
nem volt idő az érlelődésre, a szerves fejlődésre. 

4. 1987-re közhasználatúvá vált a civi l társadalom fogal
ma. Új fejlemények jelentkeztek a civi l szektorban: 

- Fölerősödött a rétegek, érdekcsoportok szerinti szerve
ződés, s vele együtt a célok szintjén a specializálódás. Mar 
kánsabbá válik a tevékenységi jelleg, a célirányosság megjele
nik az újonnan alakuló egyesületek elnevezésében is. A legki
sebb falvakban azonban továbbra is megmaradt az egyesüle
tek diffúz jellege (1989 végén 36 ilyen szervezet volt Zalá
ban). 

- A civi l szféra védekező jellegének fölerősödésével meg
indult átpolitizálódása is. A valós közélet, az autentikus ér
dekartikuláció terepeivé, a meglévő rendet erodáló és egy új 
értékrendet építő fórumokká válnak. A z ellenfelet a "helyi ál
lamban", a tanácsban mint hivatalban és testületben találják 
meg. A z addigi elfogadóbb viszonyból konfrontáció alakul k i . 
A z egyesület már úgy tudja, hogy ő a helyi hatalom része, és 
ebből a pozícióból is nyilatkozik. A z egyesületek tehát mint
egy protopárt szerepben jelennek meg. 

- Megindul egy kezdeti intézményesedés, integráció te
rületi, megyei és országos szinten. Fontossá válik tehát az 
együttműködés és a szövetkezés. Kibontakozik a "mozgalom 
vagy intézmény" vita is. 
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- Az eddigi falusi dominancia helyett egyre erőteljesebb 
a városok civil szervezeti mezőjének kiépülése. (A városok ja
vára az arány véglegesen csak 1990/91 fordulóján tolódik el.) 
A város szerveződés egy igen erőteljes szakosodottságot, vala
mint egy értelmiségi cél- és értékrendszert hozott be a képbe. 

5. 1989-től megjelent egy viszonylagos professzionálódás. 
A belső szervezeti élet és a civil mező hierarchizáltabbá vált. 
Kifejlődött terminológiai, elméleti hálója, megszaporodtak a 
terület kutatásai és publicisztikái. A civil szektor sajtótermé
kekkel, kiadványokkal jelentkezett. A nagyobb szervezetek 
már főállású munkatársakat is kezdenek alkalmazni. 

1990-ben új lendületet kap a mozgalom. A tét: jelöltjeik 
pozíciókat nyerhetnek az önkormányzati választásokon. 
Az egyesületek célja kettős: 

- a tanácsi szisztéma lebontása, 
- megmutatkozás a már létező pártok omnipotens, kizá

rólagossági törekvéseiben szemben (a protopárt jelleg pedig 
lebomlik). 

Zalában mintegy 40 egyesület állított jelölteket. Ahol in
dítottak személyeket, ott - megyei átlagban - a képviselőtestü
letek 50 %-át ők adták. Ez az arány a volt társközségekben 
sokkal magasabb volt, mint a székhelyközségekben. Úgy tűnt, 
a civil szervezetek a helyi döntésekben jelentős befolyásra tet
tek szert, s mindenki egy újabb civil szervezeti föllendülést 
várt. 

De a politikai-társadalmi változások az egyesületi elitet 
kiszippantották. Az kivette értékrendjét, mozgatóerejét, új ér
dek- és értékkörökbe került. Az egyesületek ellenségképüket 
is elvesztették, hiszen a tanácsok helyett önkormányzatok ala
kultak demokratikus helyi hatalomként. Azokon a települése
ken, ahol az egyesületek továbbra is helyi hatalmi tényező
ként kívántak megjelenni, hamarosan rivalizációba, összeüt
közésbe kerültek az önkormányzatokkal, akik egyfajta nép
front-szerepben kívánták csak az egyesületeket ("szervezd 
meg a társadalmi munkát, de a döntésbe ne szólj bele"). 

6. 1991-re az egyesületek belső politikai töltete leépült, 
ám egy részük direkt politikai érdekek játékterévé vált. Az 
egyesületi és pártszféra szembenállása enyhült. Egyrészt azért, 
mert a választások után a helyi pártcsoportok zöme egyszerű
en megszűnt létezni. Másrészt azért, mert a pártok taktikát 
változtattak: már érdekeik bázisául kívánták megnyerni az 
egyesületeket. Ezzel többfele formában egyfajta "idegenérde-
kűség" jelenik meg a civil mezőben. 

Zalában az alapítványok késve, csak 1990 tavaszától 
kezdtek alakulni (1987-től volt rá lehetőség). A falvak pedig 
még egy év késéssel léptek erre az útra. Az alapítványok kö
zött hamarosan kialakult az oktatási-kulturális túlsúly, szem
ben a klasszikus alapítványi célnak tekintett szociális, karita
tív jelleggel. 

Az egyesületek mennyiségi gyarapodása lefékeződött. A 
fő trend áttevődött a szakmai és a szakmai-érdekképviseleti 
jellegre. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy az egyesületek 
egy nagy részének tevékenysége megrekedt, fejlődése elakadt, 
főleg a kistelepüléseken. Az egyesületi mozgalom végérvénye
sen és túlsúlyosan városi jelenséggé vált. 

7. Napjainkban erőteljes a szférán belüli polarizálódás a 
lehetőségekben, a vagyonbirtoklásban. A pályázati rendszerek 
beszűkültek. Addigi működésük nem hozott esélykiegyenlí
tést, nivellálást, inkább fölerősítették a meglévő különbsége
ket. Helyben szinte csak az önkormányzat jóindulatára ha
gyatkozhatnak a civil szervezetek. 

A helyi és megyei alapítványok kicsiny tőkéjüket általá
ban pihentetik. A vagyonukról alig vannak adatok. 5 %-uk 
kezében van az alapítói tőkék 75 %-a. 

Összességében tehát rendkívül polarizálttá vált a civil 
társadalom, helyi szinten és országosan is. A fővárosban a ci
vil lehetőségek, pénzforrások, vagyonok hatalmas túlsúllyal 
koncentrálódnak. 

Jelenleg átalakulóban van a civil mező. A szervezetek zö
me a megmaradásért, a túlélésért küzd. Nagyon sok kihullik, 
s éppen ott, ahol a legnagyobb szükség lenne rájuk. Száz kö
rüli zalai kisfaluban semmiféle civil szervezet sincs, további 
nagy részükben csak tűzoltó egyesület. 

A zalai egyesületi, alapítványi mező (s nem lehet ez más
ként az ország más részein sem) számbelileg lényegesen ki
sebb a regisztráltnál, területileg aránytalanul csoportosul. 
Ami más esetben rugalmasságként lenne értékelhető, az iga
zából a standard belső szerkezet hiánya miatti állandó válto
zékonyság, labilitás. Szegényes és alacsony hatásfokú az ala
pítványi mező, kiszolgáltatott az idegenérdekűségnek. 

Reményt keltő viszont a szféra "kemény magjának" spe
cializálódása, intézményesedése, tevékenységeik hagyo
mánnyá gyökerezése. Még akkor is, ha nagyon kicsike ez a 
mag. 

Tehát a civil szektor még nem föl- és kiépült rendszer. 
Roppant sebezhető. Az új kihívásokat alig tudja kezelni. 
Megfelelő fejlődéséhez védernyő, új technikák, támogató for
mák szükségeltetnek. Többek között ez is a készülő nonprofit 
szabályozás tétje. 
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