
Az egyesületek szerepe és jövője a magyar polgári 
társadalomban

Dupcsik Csaba
Remélem, senkit sem ijesztett meg, hogy szociológus vagyok; 
tudom, ennek a szakmának egy kicsit rossz a híre. Egy 
rosszmájú évfolyamtársam az egyetemen úgy fogalmazott: 
szociológus az, aki mindent bonyolultabban mond. A 
továbbiakban, noha kénytelen leszek néhány elvont fogalmat is 
használni, igyekszem majd ezek számát korlátozni, s minden 
esetben alaposan megmagyarázni azokat.

Pár mondat erejéig vissza kell ugomom az időben. A 
hagyományos társadalm akban, a modernizáció előtti 
társadalmakban az államnak meglepően kis szerepe volt a 
társadalom mindennapi életének megszervezésében. De erre 
nem is volt akkora szükség: számos kisebb-nagyobb 
hagyományos közösség rend, faluközösség, céh, egyház- 
közösség stb. - szabályozta az emberek életét, áthagyományo
zott, nemzedékről nemzedékre alig változó módon. Az újkor 
elején azonban, mint az közismert, ezek a hagyományos 
keretek elkezdtek felbomlani a modernizációval együttjáró 
folyamatok (elszemélytelenedés, piaci viszonyok terjedése, 
közlekedés és kommunikáció fejlődése stb.) hatására, 
miközben az állami bürokrácia hatóköre nagymértékben 
kiterjedt. Másrészről igen fontos az ideológiai változás: elkezd 
terjedni és mind befolyásosabbá válik az a nézet, hogy minden 
ember egyenlő, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi 
csoportba születik, minden embert egyenlő jogok illetnek és 
egyenlő kötelezettségek terhelnek. A felvilágosodás 
gondolkodói számára az elsődleges értékké az egyéni 
szabadság vált, illetve, a másik póluson, a közérdek, az egész 
társadalom érdeke. Sokak szerint ebből az következett, hogy az 
össztársadalminál kisebb csoportok, egyesületek léte inkább
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káros, hiszen részérdekeket képviselnek, szemben az általános 
érdekkel. Bármilyen meglepő, de a felvilágosodás legtöbb 
gondolkodója, aki oly lelkes híve volt a ma is alapvetőnek 
tekintett szabadságjogok közül például a lelkiismereti- vagy a 
szólásszabadságnak, nem pártolták, sőt esetenként kifejezetten 
ellenségesen kezelték az egyesületi szabadság eszméjét. A 
felvilágosodás eszméit a gyakorlatba átültető francia 
forradalom alatt kimondottan egyesületellenes törvénykezés 
volt jellemző. De az amerikai alkotmány és az alapjogokat 
rögzítő, ún. első tíz kiegészítés sem említi az egyesülés 
szabadságát az alapvető emberi és polgári jogok között.

A társadalmi gyakorlat azonban mégis magával hozta a 
társadalmi egyesületek számának ugrásszerű szaporodását és 
ezek elismerését. A legtöbb európai államban ez a folyamat 
már a múlt század folyamán lezajlott. Ezt az elismerést 
segítette a politikai gondolkodás változása: egyesek már a 
múlt század elején figyelemeztettek arra, hogy a magányos 
egyén túl gyenge az állami túlhatalommal szemben. Olyan 
gondolkodók, mint John Stuart Mill vagy Alexis de 
Tocqueville, írásaikban egy, szinte már a 20. századi 
totalitáriánus államokhoz hasonló helyzet veszélyét vázolták fel 

mint utólag megállapíthatjuk, nem is alaptalanul. Az ilyen 
„fejlődés” elkerülésére ezek a filozófusok az egyesületek 
szerepének növelését ajánlották, mint a szabadság 
legfontosabb támaszát. Ha az egyes egyén gyenge és 
potenciálisan kiszolgáltatott az állammal, annak mind jobban 
kibontakozó apparátusával szemben, akkor az egyéneknek 
társulniuk kell egymással. Az egyesületek amellett, hogy 
ellátják azokat a feladatokat, amelyekért egyáltalán létrehozták 
őket más funkciókat is betöltenek, mindenekelőtt az 
államhatalom ellensúlyozása, ellenőrzése, esetenként 
befolyásolása terén. De talán még fontosabb az a funkció, amit 
kissé fennkölten „az állampolgári öntudatra nevelésnek” 
nevezhetnénk. A modem nemzetállamok túl kiterjedtek, túl
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népesek ahhoz, hogy az egyes egyén kivételes, nagy 
pillanatoktól eltekintve valóban érezhesse, cselekvése 
tényleges hatással van erre az entitásra, valóban számít valamit 
a nemzet egészével szemben, van valami értelme az 
aktivitásának, ami több annál, hogy négy évente egyszer 
elmegy és leadja a sokmillió voks egyikét. A modem 
államokban az állampolgárok elsöprő többségének minimális 
lehetősége lenne tenni valamit a közérdekért, s minimális 
lehetősége lenne éreznie, hogy van valami számottevő része 
abban, hogy a közügyek, jól-rosszul, de haladnak ha nem 
lenne az egyesületi szféra. E funkció betöltésének 
szempontjából, kis túlzással, szinte mindegy, milyen elsődleges 
cél betöltésére szolgál az adott egyesület: a lényeg, hogy az 
embereknek egy kisebb vagy nagyobb csoportja összejön, tesz 
valamit ezért a célért, s érezheti (legalábbis jó esetben, hisz 
mint minden emberi cselekvés, az egyesületi is torkollhat 
kudarcba) ennek hatását. Ez az érzet nyújthatja azt az 
állampolgári öntudatot, amely egy valóban szabad társadalom 
egyik legfontosabb fundamentuma.

Ez tehát a jogfilozófiai-politikai szempont; van viszont 
egy jóval földközelibb, jóval realisztikusabb szempont is. Mint 
már említettem, a modernizáció folyamatában az állam 
hatóereje rendkívüli módon kiterjedt. Gondoljunk csak arra, 
hogy a irodalmat kormányzó Mátyás királyunk keze alá talán 
ha néhány tucat olyan írnok dolgozott, akit - mai fogalommal - 
„főállású közalkalmazottnak” tekinthetünk, s akik nem 
rendelkeztek sem számítógépes rendszerrel, sem 
faxkészülékkel, sem statisztikai felmérésekkel, a modem 
közlekedési eszközökről már ne is beszéljünk. Mégis: az 
államigazgatási apparátus e rendkívüli kiterjedése és fejlődése 
még így sem tudott lépést tartani az igazgatandó terület 
kiterjedésével és fejlődésével. A modem társadalom 
egyszerűen túl bonyolult, túl komplex ahhoz, hogy egyetlen 
központból szabályozzák; mindazok az országok, ahol
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megpróbálkoztak ilyen szabályozással, egy rövid időre nagy 
teljesítményeket voltak képesek kipréselni magukból - de hosz- 
szabb távon menthetetlenül lemaradtak. A parancsuralmi 
rendszer, amely a gazdasági és társadalmi szervezetek 
sokaságát néhány, szigorúan egy kézből irányított intézményre 
„egyszerűsítené” le, az úgy tesz - ahogy egy neves közgazdász 
mondta ,mintha egy orvos a „vérkeringés áttekinthetővé 
tétele” érdekében mindössze néhány fontosabb érre korlátozná 
a vér áramlását, s kikapcsolná a hajszálerek szövevényes 
dzsungelét Nem egyszerűen a kontraszelekcióról van szó, 
tehát, hogy nem megfelelő emberek vannak a vezető 
posztokon. Gyűjtsék össze akár az ország legokosabb embereit 
a központi szerveibe, akik ráadásul a legáldozatosabb, 
legodaadóbb szolgái a köznek akkor sem lenne idejük 
mindenre, s akkor sem értenének mindenhez. Triviális igazság, 
de a gazdasághoz a gazdasági résztvevők, az oktatáshoz a 
tanárok - az erdészethez pedig az erdészek értenek a legjobban. 
Már csak ezért szükségszerű, hogy az állam megossza az 
igazgatási feladatait ezen szakemberek egyesületeivel.

Nálunk persze ezek a triviális felismerések bizonyos 
ideológiai és politikai akadályokba ütköztek. A kommunista 
állam bizonyos mértékben helyesen ismerte fel az egyesületek 
szerepét az állampolgári nevelésben vagy az állami ellenőrzés 
lazításában csak éppen negatív formában alkalmazta ezt a 
felismerést. Az államhatalom nemcsak a pártokat, 
szakszervezeteket, az egyházakat, de még a politikailag teljesen 
semleges egyesületeket is igyekezett ellenőrzése alatt tartani - 
miközben a jogszabályok szerint teljes volt a szabadság. 
Érdekes módon, ahogy „lazul” a rendszer, úgy válik egyre 
szigorúbbá a törvényi szabályozás, hisz egyre nagyobb a 
„veszélye” annak, hogy az emberek komolyan veszik a 
törvényeket, s megpróbálnak valóban önálló egyesületeket 
létrehozni.
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Persze azt is jól tudjuk, hisz valamennyien ebben az 
országban éltünk, hogy az előző rendszer az utolsó 
évtizedeiben nem volt teljesen azonos a klasszikus sztálinizmus 
rendszerével. Az emberek többsége számára az ötvenes 
évekhez viszonyítva - kitágult a mozgástér. Szabad volt - egy 
kicsit - utazni, nem kellett Szabad Nép-félórákra járni, s nem 
jött a nagy fekete autó akkor sem, ha valaki elmesélt a 
barátainak egy Brezsnyev-viccet. Egyes kollégáim már 
polgárosodásról beszéltek, az 1948 táján megszakított 
polgárosodás folytatásáról, vagy, az óvatosabbak, lopakodó, 
rejtett polgárosodásról. Sokan reménykedtek abban, hogy 
ezek az apró kis „szabadságok”, ezek a kialkudott kis 
autonómiák valami módon „felhalmo- zódnak”, s így, lassú, de 
biztos, organikus módon jutunk majd el egy szabad 
társadalomhoz. Hisz másképp, szólt ez a gondolatmenet, egy 
csapásra, forradalmi úton mint azt 1956, 1968, 1980-81 is 
bizonyította -, ebben a térségben nem lehet.

Pár éve, 1988-90 körül valószínűleg nagyon optimista 
hangnemben fejeztem volna be ezt a kis előadást. Akkor, 
sokakkal együtt, én is azt hittem: itt az idő, hogy a civil 
társadalom eddigi „lopakodó” fejlődése átcsapjon egy nyílt és 
gyors fejlődésbe. Hisz a politikai gátak leomlottak, az 
egyesülés szabadsága biztosított lett, nem volt többé szükség 
azokra a kerülőutakra, kis különalkukra, amelyek a korábbi 
évtizedben elengedhetetlenek voltak. Azóta ezek a remények, 
ha nem is enyésztek teljesen el, egy kicsit legalábbis 
megfakultak. Bizonyos berögződések túl mélyen belénk 
épültek, s ezek együtt a gazdaság változatlan és túl régóta tartó 
pangásával együtt roppant mód megnehezítik egy valódi, 
autentikus civil társadalom kiépülését. Churchill híres szavait 
kölcsönvéve, nem ígérhetek Önöknek mást, csak vért, verítéket 
és könnyeket s a tiszteletemet és nagyrabecsülésemet 
mindazoknak, akik ilyen nehéz időkben is áldoznak egy 
egyesület munkájában való részvételre.
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