
33

Miklóssy Endre

KEMÉNY BERTALAN
– egy országépítő élete, kora és cselekedetei 1928 és 2007 között –

Kertész leszek, fát nevelek,
Kelő nappal én is kelek.

Nem törődöm a világgal,
Csak a beojtott virággal.

 József Attila

Jött be egyszer a VÁTI-ba, reggeli nyomott hangulatban, 
és a liftben véletlenül összeakadt a párttitkárral. Vállon 
veregette és barátságosan azt kérdezte tőle : „Karcsi, mikor 
oszlatjátok már fel a pártot ?”

Laza ember voltam jómagam is. Egy új kollégám 
egyszer döbbenten kérdezte, a helyzetről csöppet sem 
hangfogóval nyilvánított véleményemet hallva, hogy nem 
félek-e.  Ez nem félelem kérdése – válaszoltam. Ha netán 
valaki besúgja, mi történhet ? Ülök két-három évet legfel-
jebb. Ha viszont nem mondom el, amit gondolok, az 
annyi, mintha egész életemet börtönben töltöttem volna.  
Hát nem így járok jobban ?

Ilyet azért mégsem csináltam volna. (Pedig a tippje 
legalábbis részben bejött. A szimbolikus 84-es évben az a 
példátlan eset történt, hogy ha a párt még nem is, de a 
helyi KISZ-szervezet feloszlatta önmagát.)

Kell ehhez valami olyan életérzés, hogy mindenestől 
Isten kezében vagyunk. És ez őbenne igen magas fokon 
volt meg. Pedig ugyancsak zaklatott élete volt, Volt viszont 
egy alapélménye, ami úgy látszik, az egész életét megha-
tározta. Kapott egy bombaszilánkot az ostromkor – amit 
azonban felfogott a mellényzsebében lévő vastag Biblia. 
Így tűnt el belőle végképpen a félelem, és vérteződött fel 
azzal a magabiztossággal, hogy őrá azért vigyáznak, mert 
feladata van a Földön. 

Felvidéki, besztercebányai eredetű a családja. A déd-
apja Knoll Ferenc szanitéc volt Görgei hadseregében, majd 
körorvos Szentendrén. Nagyapja szintén orvos, az apja, 
Kemény Ferenc budapesti banktisztviselő, anyja pedig 
Fényes Klára, Fényes László rokonságából. Berci nem 
egyszer emlegette is bánatosan ezt a kétbalkezes jóembert. 
Kinek oly kevéssé dicsőséges tettei közül csupán egy epi-
zódot említenék itt, Kóréh Endrének a székely hadosztály 
történetéről írt könyvéből. 1918 decemberében Károlyi 

Mihály kormánybiztosaként arról győzködte az Antanttal 
Belgrádban aláírt megállapodással kitűzött Maros menti 
demarkációs vonalat őrző katonákat, hogy vonuljanak 
vissza az Antant újabb utasításai szerint. „Jónak kell lenni 
fiaim, mert máskülönben rossz békét fogunk kapni.” Mire 
az egyik elkeseredett baka azt mondta az elöljárójának : 

„Instállom, százados úr, nem kéne inkább ezt a pesti urat 
beledobni a Marosba?”

Kemény Berci 1928-ban született. Az 1944/45-ös sors-
fordulót Budán élte meg. Mély benyomást tehettek rá a 
történtek. Amikor egyszer elénekeltem neki a Katyusa 
néven közismert orosz katonanótának a „Nincsen búza, 
nincsen kukorica” kezdettel magyarított változatát, azt 
mondta meghatottan, hogy ő csak most élte át igazán a 
Felszabadulást. (Az igen lendületes szöveg folytatását mel-
lőzöm, habár az ő tetszését éppen ez nyerte el.) Kedvenc 
slágerévé is vált ezután, mindig úgy emlegette, mint a 

„KGST-indulót”.
1947-ben iratkozott be a Kertészeti Akadémiára és itt 

ismerkedett meg évfolyamtársával, első feleségével, Balázs 
Ágotával és együtt rúgták ki 1949-ben a pesti „bankárgye-
reket” és a hevesi „kulákivadékot”. Az akkori nagy mun-
kaerőhiány mellett ez inkább csak kellemetlen volt, mint 
végzetes. Műszaki rajzolóként dolgozhattak, majd Berci 
1951-ben valahogy vissza tudott kerülni az iskolába.

„Ragadt rá a balszerencse”, szokta volt kesernyésen 
mondani önmagáról. Megrendítő élménye volt az ostrom 
alatt, hogy sebesült húgát, Katit ő vitte át a szomszédos 
kórházba – amit azután egy bombatalálat megsemmisített. 
Az ötvenes évek végétől tagja volt egy Bulányi-féle bázis-
közösségnek, ahol néhány apácával 20-25 példányban 
készítettek és sokszorosítottak egy hitbuzgalmi folyóiratot, 
mígnem az Éberség lecsapott rájuk és 1961-ben bíróság elé 
álltak. A tököli börtönben kertészkedett azután, csak a 
családja sorsa aggasztotta. De egy bázisközösségi tag soha-
sem marad egyedül, s végül a Kennedy-féle 1963-as „nagy 
amnesztiával” ő is szabadlábra került. Csak a csapásoknak 
nem lett vége, a legnagyobb az volt, midőn meghalt a 
felesége gyerekszülés közben. Később újra nősült, 5 gyerek 
és 12 unoka kísérhette végül utolsó útjára. 
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Az egyre vidámabb „barakkban” még szakmai mun-
kát is találhatott, településtervező lett (BUVÁTI, PEST-
TERV), s utolsó aktív évtizedét a VÁTI-ban töltötte.

Helyzetkép: rendszerbomlás és reformcsíra

Azidőtájt, a hetvenes évek végétől, a VÁTI regionális ter-
vező irodája meglehetősen sajátos hellyé vált. De ehhez 
egy pillantást kell vetnünk az általános helyzetre.

Ekkoriban már bom-
lásnak indult a Kádár-rend-
szer. Ennek az általános 
háttere a nemzetgazdaság 
mind erősebb nehézségei, a 
gazdasági növekedés meg-
állása és az államigazgatás 
fokozódó eró ziója volt. A 
vezetésben mind ez reform-
igényeket vetett fel, és kü-
lönféle reformkezdemények 
indultak is, ám bár sohasem 
tudta senki, hogy „meddig 
lehet elmenni” egy reform-
folyamatban. Sőt talán még 
azt sem, hogy ki-mi akadá-
lyozza a továbblépést.

Háromféle típusuk volt 
ezeknek reform-kezdemé-
nyeknek. Az első a gazdasá-
gi. Itt a külgazdasági kap-
csolatrendszer átalakítása 
volt az egyik fő cél, beleértve 
a nyugati hitelfelvételi lehe-
tőségek javítását, a második 
pedig a belső erőforrások 
feltárása. Részint a még ki 
nem aknázott természeti 
kincseké (eo cénprogram, bauxit, vízi energia), részint pedig 
az em beri erőforrásoké. Mindkettő területi kérdés lévén, 
a területi tervezés felértékelődött, egy ideig tőle várták a 
meg mentő varázslatot, és mivel a varázs ló kezét nem lehet 
megkötni, egy, a kommunista rendszerben úgyszólván 
példa nélkül álló alkotói szabadság következett belőle.

Ezek a reformtervek már súrolni kezdték az állami 
tulajdonmonopólium határait. Ilyen volt a Vállalati Taná-
csok fölöttébb zavaros intézménye, amely elméletileg „cso-
porttulajdonná” tette a gyárakat. Ma már nyilvánvaló, hogy 
ezt első lépcsőnek szánták a menedzser-privatizáció meg-
teremtéséhez. Gazdaságilag nem hozott semmit, mert az 

állami megbízások és a külkereskedelem rendje, valamint 
az immár tökéletesen elvek nélkül működő elvonási rend-
szer semmiféle gazdasági önállóságot nem engedett meg. 
Volt azután a Vállalati Gazdasági Munkaközösség, amiről 
Pozsgai Imre utólag azt állapította meg, hogy a célja a szoli-
daritás egyetlen megmaradt formájának, a munkahelyi 
szolidaritásnak a megszüntetése volt, ennyiben szintúgy 
fontos eleme a leendő menedzser-privatizációnak. Volt még 

a Gazdasági Munkaközös-
ség is, ez valami halvány 
leszármazottja a félbe szakí-
tott 68-as reformnak. Két-
ségkívül lazultak az egyéni 
vállalkozásokat korlátozó 
szabályok és intézkedések is. 
Ezek hatása igen lassú volt, 
mert az emberekkel már túl 
sokszor eljátszották a húzd 
meg-ereszd meg játékot 
ahhoz, hogy megbízzanak 
az államban. A reformter-
vek folyamatosan ütköztek 
a különféle csoportok lobby-
érdekeivel, egyébként ezek 
is egymással. Így azután 
majdnem semmi sem lehe-
tett a belső erőforrások fo-
kozódó hatékonyságú fel-
használásából, abból, ami a 
területi tervezésnek a volta-
képpeni célja lett volna. (Azt 
a kicsit, ami pedig mégis 
elindult, az államveze tés a 
rendszerátmenet előestéjén 
azzal díjazta, hogy felszá-
molta az új úttal próbálkozó 

Országos Tervhivatalt.) A közigazgatási reformtervek a 
tanácsrendszer működését és a választási rendszert javí-
tották volna meg, ettől is a hatékonyság javulását várták. 
Csak hát az érdemi reform ütközött a bolsevik hatalom-
gyakorlás elvével. Így azután a tanácsrendszer reformjának 
a tervezete asztalfiókban maradt, ez lett majd a szakmai 
alapja a rendszerváltáskor az önkormányzati törvénynek. 
Az új választási törvényből pedig az 1985-ös, visszaélések-
kel, botrányokkal sűrűn tarkított választás lett, azonban 
a „visszahívhatóság” itt felbukkanó lehetősége lényeges 
szerepet játszott a pártállami rendszer 1989-es megrogy-
gyanásában.



35

Eleinte a társadalomszerveződési reformtervek jutottak 
a legmesszebb. Egyrészt a Népfront nevű sóhivatal szakmai 
gyűjtő és informáló rendszere, aminek ha döntésbefolyá-
soló lehetősége aligha volt is, a jövő csíráját látta benne 
akkoriban mindenki. (Ott jelenhetett meg például a „re-
formközgazdák” által kidolgozott Fordulat és reform című 
gazdaság-átalakító tervezet, amitől azt várták, hogy egy 
áttekintőképes politikai vezetés ennek alapján megoldhat-
ja az ország problémáit. Ehelyett inkább a szerzőik egzisz-
tenciális gondjait oldotta meg, mint azóta kiderült. „Felállt 
a csapat.”) Másrészt pedig megszületett az egyesületi tör-
vény, ami azt jelentette, hogy az állampolgári csoportok 
önállóan, pártfelügyelet és állami beavatkozás nélkül szer-
veződhetnek. Ez volt az egyetlen lehetséges jogi forma még 
a 80-as évek végén is, ezért van az, hogy a rendszerváltó 
pártok a párt nevet nem használhatták – még az egyesü-
leti törvény alapján szerveződtek meg. Egyébiránt furcsa 
módon a plurális politikai vezetés elvileg érvényesülhetett 
volna párttörvény nélkül is – ezeknek az egyesületeknek 
ugyanis joguk és módjuk lett volna társadalmi jelölteket 
állítani egy országgyűlési választáson. (Az új szisztémát, a 
pártalapú szerveződést és a visszahívhatóság megszünte-
tését az új, demokratikusnak mondott rendszer vezette be. 
Az eredménye társadalmi szempontból meglehetősen 
kétes : elolvasztotta az önszerveződéseket, és a helyükre 
még csak nem is „pártszerveződés” került, hiszen a „pártok” 
hiányoznak a magyarországi települések 90 %-ából, hanem 
csupán egy indulat-fűtötte előítélet-rendszer, ami már a 
közönséges párbeszédet is szinte lehetetlenné teszi.)

Valami homályos meggondolás alapján e törvénytől 
is a gazdasági hatékonyság növekedését várták, mivelhogy 
az emberek aktivitásának a felkeltésére alkalmasnak lát-
szott. Pillanatnyilag ezek a szervezetek a népművelés és a 
helyi kultúra-hagyományőrzés körében jöttek létre legin-
kább, mert támaszkodhattak a kiépült és helyét kereső 
népművelési hálózatra. (Ennek többnyire igen lelkes akti-
vistái voltak, és cinikusan hozzátehetném azt is, azért ment 
jól a dolog, mert pénz alig volt benne, tehát nem igazán 
vonzotta a cápalelkületű embereket.)

Mi volt tehát a VÁTI ebben az egészben ?
Mindenekelőtt az Építésügyi és Városfejlesztési Mi-

nisztérium bázisintézete a központi tervgazdaság idősza-
kában. Ahogy azonban ez fellazult, mind a tervezőiroda, 
mind a minisztérium lassanként új helyzet elé került. A 
minisztérium eddigi fő feladata, a lakótelepépítés a növe-
kedő forráshiány miatt befuccsolt, ezért most lázasan 
kereste az új feladatot, és éppenséggel a területfejlesztésben 
találta meg, mivelhogy ennek más gazdája nem volt, és az 

említett erőforrás-feltárás nélkülözhetetlenné tette. (1988-
ban, mire a minisztérium igazából tudta volna csinálni, 
mert a működési rendje is kezdett már kialakulni, fel is 
oszlatták. Talán nem véletlenül. Hiszen amint egy angol 
plannertől hallottam egyszer: A tervezés lényege a korrup ció 
kiküszöbölése.) Ekképpen a minisztérium az újszerű kez-
deményezéseket legalábbis nem akadályozta.

Másrészt a VÁTI-nak is kezdenie kellett valamit önma-
gával a hagyományos megbízási állomány csökkenése és 
a bevezetett piackényszer miatt. A szellemi szabadságnak 
egy oly dimenziója támadt itt, amelyben nem számított 
más, mint az árbevétel, és ennek fejében az ember szak-
mailag tehetett amit jónak látott. (A területi tervezési 
irodáknak a rendszerváltás óta kialakult hálózatát nagy-
részt a VÁTI egykori alkalmazottai szervezték meg.)

Így jöhetett létre a regionális tervezőirodában az, amit 
VÁTIMűhelynek mondtunk, és amihez kellett persze egy 
sor olyan lökött ember is, akik valóban gondolkodni 
kezdtek a helyzeten és a lehetőségeken, és a gondolataikat 
reggeli kávézás közben meg is osztották egymással. Ke-
mény Berci ezeknek az egyik kiemelkedő alakja lett.

Ein Gespräch sind wir, beszélgetés vagyunk, mondja a 
nagy német költő Hölderlin, és ez Kemény Bercire kivált-
képpen érvényes megállapítás. Kimondottan „beszélgető” 
alkat volt, és a muníciót ehhez bőségesen szolgáltatták há-
nyatott életének eseményei, szakmai tapasztalatai, áttekin-
tő képessége és olvasottsága. Kétségtelenül nem nagyon 
illett bele a korszak tervezési rendszerébe, mivelhogy ke-
véssé érdekelte őt a formalizált tartalom, hanem inkább a 
problémák gyökerét kívánta kibogozni, esetenként a vár-
ható ráfordításokat messze meghaladó mértékben, a ha-
táridőket pedig menetrend-szerűen lekéste. Mindezeket a 
hivatali „fegyelmezetlenségeket” mégis elnézték neki, mi-
vel mindig szolgáltatott valami lényegbevágó, és a problé-
ma-megoldást érdemben segítő szellemi muníciót.

A VÁTI-ban akkor érkezett el az ő ideje, midőn a 
résztvevője lett a So mogy megyei mintaterv című munkának, 
amivel az ÉVM, mint említettem, „helyet” keresett magá-
nak. A mintatervnek az egyik eleme az volt, hogy vizsgál-
juk meg, melyek az életképtelen falvak, azzal a leplezetlen 
céllal, hogy megszüntethetők legyenek. Ekkor már folyt 
a Népművelési Intézetben az a program, hogy a népmű-
velő hálózaton keresztül próbálják a falvak életét dinami-
zálni, egy sor kiválasztott mintafalut patronáltak, és ezek 
között volt a Somogy megyei Siómaros is, azidőtájt 
Balatonszabadinak valamiféle egyéb lakóterülete, azonban 
a csodálatos Pápai Lajos bácsinak, az egykori parasztgaz-
dának, nyugdíjas TSZ-elnöknek és a Kossuth-kör elnö-
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kének a vezetésével mégis erős volt itt a társadalmi aktivi-
tás. (A világon először itt állítottak szobrot Kossuthnak, 
még az 1894-es halálának évében.) Az Intézet ezért velük 
együttműködve faluház építésébe fogott (Makovecz Imre 
készítette a tervet egy régi csűr átalakításával), Berci meg-
tudta, beballagott az akkor Beke Pál által vezetett Intézet-
be és együttműködést ajánlott fel. A későbbi években 
rend szeresen látogattuk is a kis falut, elsősorban a március 
15-i, megragadó ünnepségeken, több alkalommal is felkér-
ve a reformkorból valahogy itt maradt Szabad György 
történész-akadémikusunkat ünnepi beszéd tartására.

Berci a maga kapcsolatépítő képességével azután más 
Somogy megyei ügyekben is részt vett, mint szervező-
animátor. Segítette a Novák Józsi bácsi által szervezett 
pogányszentpéteri művelődési egyesületet. Jelentős, több-
éves közös munka folyt Tabon, az elsorvasztásra ítélt Ba-
laton menti háttér-területen. Ő és Köles Sándor, akit 
azidőtájt a Népművelési Intézet a faluházak szervezésével 
és a helyi népművelés fellendítésével bízott meg, többéves 
mintaprogram keretében kísérelték meg a falu helyzetének 
a megjavítását, az ott élők kezdeményező készségének a 
megerősítésével. A munka szociológiai áttekintéssel kez-
dődött, (ebben lényeges szerepe volt egy egyórás dokumen-
tumfilmnek, amelyben különféle szereplők értékelték a 
helyzetet és annak okait). Ezután szervező szerepet játszot-
tak  az ITDK (Interdiszciplináris Tudományos Diákkör) 
nyári táborának a munkájában, A résztvevők itt – egyebek 
mellett – egy kis kilátót is építettek, valamint Fekete István 
kulturális, Siklaky István gaz daságszervező, Kelen László 
közigazgatási szemináriu mait hallgatták. A tanulságok 
alapján településfejlesztési fórumot szerveztek, agrárfüze-
tek kiadását, öregdiákok baráti körét, városszépítő egye-
sületet, kaszinót, kalendáriumot kezdeményeztek. Kidol-
gozták a falumegújítás programszerkezetét az alábbi séma 
szerint. (A helyi cselekvés, JAK füzetek, 1988)

Nyilvánvalóvá vált tehát a számukra néhány dolog. 
•	Szükség	van	a	helyi	közösség	számára	egy	olyan	auto-

nómiára, amelyben a saját dolgaikat hatékonyan intéz-
hetik.

•	Szükség	van	ehhez	az	itt	élők	gazdasági	autonómiájának	
valamelyes fokára.

•	Szükség	van	a	helyi	közösségek	megszerveződésére.
•	Szükség	van	mindehhez	valamilyen	külső	támaszra,	

animációra, szellemi segítségnyújtásra is. 
•	Szükség	van	a	problémakezelést	felvállaló	intézménye-

sítésre is. Ennek lett az egyik láncszeme a falugondnok, 
és egyúttal ez vált a legsikeresebb, máig hatékonyan 
működő reformlépéssé.

Falugondnokság

Berci a Somogy megyei terv készítése során a szokása sze-
rint helyzet-áttekintő tanulmányokat is végzett. Az egyik 
tapasztalata az volt, hogy a falvak bejárásakor néhány igen 
elöregedett hajdani „kuriális” faluban ráakadt olyan öre-
gekre, akik önként segítettek különféle ügyekben, favá-
gástól a gyógyszertári recept kiváltásáig a rászoruló szom-
szédoknak. Ezek úgy tűnik, kommunikatív emberek 
voltak, neki tehát személyesen is jó partnerei, és az is lát-
szott, hogy kapcsolatépítők is.

A másik tapasztalata a szakirodalomból származott. 
Beluszky Pál geográfus-kutató, aki akkoriban az igencsak 
elanyátlanodó abaúji Cserehát problémáival foglalkozott, 
felvetett egy javaslatot a megoldásra. (Krasznokvajda. Föld-
rajztudományi Értesítő 1977/3-4. sz.) ”A szegényedő alap-
ellátás pótlására ’falugondnokok’ alkalmazása, aki több 
funkciót látna el, esetleg bizományosként (bolt, postaki-
rendeltség, mozgó szolgáltatás stb.”

Azidőtájt bukkant fel a vidékpolitikában az a szlogen, 
hogy „fokozni a kistelepülések népességmegtartó erejét”, 
furcsa ellentétben a ténylegesen érvényesülő folyamattal, 
az intézmények megszüntetésével. „Úgy tűnik – írta erről 
Berci – hogy e jelszó csak a tanácstalanságból fakadó 
koncepciótlanságot és az össztársadalmi elbizonytalanodás 
tényét álcázza, azt, hogy a mai napig nélkülözünk egy 
olyan organikus településfejlesztési politikát, amely a kis-
településeket képes lenne átvezetni korszerű jövőjükbe, 
amely a szükségszerű átfunkcionálásuk feltételrendszerét 
kicövekelné.”

A dolgot tehát a talpára kell állítani. Nem az a kérdés, 
hogy melyek az életképtelen falvak, hanem az, hogy mitől 
életképtelenek, vagyis mit kellene kezdeni velük. A diag-
nózis kétféle problémakört tárt fel. Az egyik az itt élők 
alacsony érdekérvényesítő képessége, ami szorosan össze-
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függ az autonómia hiányával, vagyis azzal, hogy fölöttük-
nélkülük dőlnek el az érdemi ügyek. Pedig minél kisebb 
egy település, annál fontosabb a számára az önrendelkezés, 
hiszen a problémakörük rendkívül egyedi, tehát hatéko-
nyan nem oldható meg egy másutt fekvő központból. 

A másik problémakör pedig az intézményi racionali-
záció. Kétségtelen, hogy az alapintézményeknek van egy 
olyan alsó határa, amelyen alul önállóan nem hatékony 
fenntartani. Viszont az ott élő emberek ellátási igényei 
változatlanul fennállnak, ebből ered a téveszme, hogy fel 
kell számolni a lakóhelyüket, és optimális méretű köz-
pontba kell telepíteni őket. „A körzetesítés logikája meg-
támadhatatlan, amíg elfogadjuk azt, hogy egy ember csak 
egyfélét csinálhat.”  A postás nem lehet kereskedő, a tanács-
elnök népművelő, a tanító taxis stb. – no de miért ne ? Ezt 
oldhatná meg az a rendszer, amit Beluszky nyomán falu
gondnoknak nevezett el. Ez az ember lenne képes arra, hogy 
a funkciókat ne széttagoltan, hanem az ott élők igényei 
szerint integráltan biztosíthassa, mit afféle egyszemélyes 
községgazdálkodásiszociálpolitikai intézmény.

Ki is fejtette egy tanulmányban e kérdéskör négy lé-
nyeges összetevőjét. (A falugondnok. Gondolatok az ap-
rófalvak üzemeltetéséről és társadalmuk rehabilitációjáról. 
1983. április, MTA Szociológiai Kutató Intézet)

1. Külső kapcsolatrendszer, amelynek a legfontosabb 
technikai előfeltétele egy mikrobusz.

2. Áruk és szolgáltatások közvetítése. (vegyesbolt, felvá-
sárlás, kistételű eladás, bizományi áruátvétel, szerviz-
kapcsolat stb.)

3. Egyéb kulturális-szervező munka (könyvárusítás, köz-
vetítés a főállású népművelőhöz, rendezvény vagy ki-
rándulás-szervezés, fizetővendéglátás-szervezés stb.)

4. Emberi kapcsolatépítés.(Személyes problémák empa-
tikus feldolgozása, tanácsadás-jogsegély, reciprocitás 
megteremtése stb.)
A tanulmány egyik összefoglaló-áttekintő táblázatát 

eredetiben közlöm itt.
A közvetlen ellátáson túl a falugondnok afféle „kovász” 

lehet, a belső energiákból fakadó öntevékenység serkentésével. 
Láthatólag ez a felvetése megegyezik az akkori reformcél-
kitűzésekkel. (Nekem viszont eszembe jut erről az egyko-
ri büntetőbírósági szereplése. Mustármag címmel szerkesz-
tették ama emlékezetes hitbuzgalmi kis szamizdatot, Jézus 
bibliai példázatára célozva, mely szerint a kis mustármag-
ból milyen hatalmas fa nő ki. Ebből ugyan nem nőtt, mert 
idejekorán lecsaptak rá, meggátolva ezáltal, hogy e félel-
metes vállalkozás megdöntse a kommunizmust építő 
Szov jetunió világhatalmát. A főtárgyaláson aztán a bírónő 

szórakozottan lapozta az aktákat és azt kérdezte tőle, jelen-
tős közönségsikert aratva: „Szóval maguk csinálták azt a 
kovászos uborkát?” Mustár vagy uborka, elvégre is nem 
oly nagy különbség…)

Elrepült tehát a nagy kő, és ama ritka eset következett 
be, hogy talált is. Még 1989-ben Szabó Zoltán, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye akkori tanácselnöke, magáévá 
tette az elgondolást, és kísérleti jelleggel néhány aprófalu-
ban a saját hatáskörében bevezette. Aztán, már az új kor-
mány idején Szanyi Éva, a Népjóléti Minisztérium főosz-
tályvezetője is felkarolta az elgondolást, hatásköre is volt a 
bevezetéséhez, és így indult el az útjára, először miniszte-
ri, majd kormányrendelettel. A fenntartását ma már az 
éves költségvetési törvény állandó költséghelye biztosítja.

Sikerült meghonosítani itt egy olyan szisztémát, ami 
példa nélküli a mai magyar gyakorlatban. A falugond-
nokságot pályázat útján lehet elnyerni, ámde ezeket a 
közvetlen demokrácia elvén egy falugyűlés bírálja el, titkos 
szavazással. (A dolgot technikailag az teszi lehetővé, hogy 
csak a 600 fő alatti kisfalvak vehetnek részt a központilag 
finanszírozott programban.) Amelynek a határozatát a 
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választott képviselőtestület habár elvileg felülbírálhatja, de 
ez nem túlságosan gyakori, sőt a tapasztalat szerint nem 
is szerencsés dolog, az így kinevezett falugondnokok több-
nyire hamar becsődölnek, és a testület is előbb-utóbb 
megissza a levét. Maga az illetékes minisztérium ajánlást 
is fogalmazott meg ezzel a lebonyolítással kapcsolatban. 
(Útmutató a falugondnoki hálózat szervezéséhez.)

A falugondnokok nagy száma és szétszórtsága-elszi-
geteltsége miatt kezdettől gondoskodni kellett a kapcsolat-
tartásról. 1993 óta ezért önálló jogi személyiségű egyesüle-
teket szerveztek megyei alapon, változatos, érdekvédő, 
kul turális, oktatási alapcélokkal. A finanszírozásuk tagdí-
jakból, adományokból, pályázatokból, szolgáltatásból szár-
mazó bevételekből történik. Hírlevelet, éves kalendáriu-
mot, információszolgáltatást, találkozókat és konferenciá-
kat, szakmai tanulmányutakat és folyamatos szakmai to-
vábbképzést biztosítanak mindebből, az utóbbi egyébiránt 
előírt kötelezettsége is a falugondnokságok rendjének.

2000-ben ezek az egyesületek létrehozták a Falugond
noki Szövetséget, 11 tagszervezettel. Az egyesületek ko or-
diná torai a szövetség döntéshozói, elnökül Kemény Bercit 
vá lasztották meg. 1997-2002 között székházat építet tek a 
Falufejlesztési Társaság – a Szövetség egyik tagegyesülete 
– szervezésében, pályázati pénzekből. (Vértesacsa, Kossuth 
u. 1.). Ez lett a rendszeres képzési központ (és Magyaror-
szágon úgyszólván megszokott módon, a viszályok epi-
centruma is, mint komoly értékkel rendelkező ingatlan.) 

A képzés eleinte 40, majd folyamatosan növekedvén 
mára 260 órás kurzusokból áll, amelyeknek a kétharmada 
elméleti munka a központban, egyharmada terepgyakor-
lat valamelyik kijelölt helyszínen. A képzési programot 
maga Kemény Berci állította össze. Évekig a szakminisz-
térium fedezte ennek a költségeit, 1998 óta pedig maguk 
az érintett községi önkormányzatok.

Csatlakozott aztán ehhez a rendszerhez, a magyar te-
lepüléshálózat sajátosságainak megfelelően a hasonló mű-
ködésű tanyagondnokság is. (A 70 és 400 fő közti népes-
ségszámú külterületek ellátásának a javítására.) Így alakult 
ki ez a több mint 900 falut ellátó rendszer. Az Európai 
Unió is példaszerűnek találja, és sikerült a határon túl, 
Erdélyben is szervezni ilyet. 

A dologban jól megmutatkozik az alapprobléma, amit 
Tönnies nyomán a  Gemeinschaft és a Gesellschaft, a közös
ség és a társaság közötti különbségnek mondhatunk. Ber-
ci maga a közvetlen emberi kapcsolatok nak volt a fanati-
kus hirdetője, csakhogy ennek határt szab egyrészt a sze-
mélyes megismerhetőség létszám-korlátja, másrészt a kö-
telezően, munkakörszerűen ellátandó feladatok jellege. 

A gazdasági alapokról

Jól tudta azt is, hogy egy mégoly jól működő intézményi 
ellátás is kevés a falvak fellendítéséhez gazdasági alapok 
nélkül. Itt többféle elgondolása is volt. Az egyik a hajdani 
KertMagyarország eszméjéhez kapcsolódott. A falvakban 
élők, felújítva hagyományaikat, kihasználva tájtermelési 
adottságaikat speciális, munkaigényes de a piacon jól ér-
tékesíthető termékeket állíthatnak elő. Idevágó gondola-
tait a Málnatantárgy a borsosberényi településbarát iskolá
ban című tanulmányában fejtette ki, illetve kezdett hoz zá 
a realizáláshoz a 80-as évek végén. Ezt a Dunakanyarban 
általánosságban elterjedt tevékenységet, amivel ebben a 
községben különösen sokan foglalkoztak, korszerű ala-
pokra helyezni, széltében elterjeszteni, mások számára 
mintául szolgáló programként kidolgozni kívánta. A ke-
rete ennek egy helyi népfőiskola, (azidőtájt ismerkedett 
meg személyesen az öreg Újszászy Kálmánnal, a népfőisko-
lai mozgalom 30-as évekbeli megindítójával), amely egy-
részt a kistelepülés iskoláját is integrálná a község életébe, 
másrészt pedig döntő szerepe lehetne a közösségépítésben 
is. Kézikönyvet kívánt szerkeszteni, amely a növénytani 
alapoktól és a termeléstechnológiai feltételektől kezdve az 
értékesítés megszervezésig tartalmaz minden szükségest. 
Tartalmaz általános országos agrár-kisgazdasági ismerete-
ket is, amelyek lehetővé teszik, hogy más tájakon, más 
agrárkultúrák is hasonlóképpen szerveződhessenek.

A másik ötlete még rafináltabb. Azidőtájt, a 80-as évek 
vége felé, általánossá vált az országban a nagytáblás gabo-
natermelés, és mivel a hátrányos adottságú területek (köz-
gazdaságilag egyébként abszurd) kompenzációs támoga-
tását forráshiány miatt lassanként felszámolták, már közel 
1 millió hektárnyi, nagytáblás gabonatermelésre alkalmat-
lan terület maradt ki a művelésből. Ezekről úgy gondolta, 
hogy kisgazdaságok számára tartós bérletbe lehetne adni. 
Családi munkaerőre és kisgépesítésre alapozott üzemek 
alakulnának ki, együttműködve egymással és a nagyüzem-
mel. Vállalkozó fiatal népesség kezdhetne hozzá, az ország 
egész területéről toborozva. Ily módon kialakulna egy 
agrárgazdálkodó réteg, amit a maga furfangos stílusában 

„szocialista farmernek” nevezett, hogy ehetővé tegye az 
Ideológia számára.

Területi tervezőként elég jól ismertük az ország és a 
vidék helyzetét, és abban az időben rendkívül derűlátóak 
is voltunk. Láttuk ugyanis egyrészt azokat a fokozódó 
problémákat, amelyek hamarosan maguk alá temetik 
majd a parancsuralmon alapuló gazdaságot, és láttuk 
azokat az energiákat is, amelyek a 80-as években lassan 
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erőre kapó „előpolgárosodás” hívott életre. Úgy tűnt, hogy 
a kétségbevonhatatlanul meglévő problémákat, amelyek 
gazdasági fő oka egy perspektívátlan invesztíciós politika 
volt, a fejlődés aránylag könnyen ki tudja majd küszöböl-
ni. Akkori gondolkodásunkat jellemzi a MUT 1991-es 
kon ferenciáján elhangzott felszólalásom, amelyben a jövő-
re irányuló helyzetfeltárásnak egy meghatározónak tekin-
tett szempontjáról beszéltem. A dolog lényege – mint lát-
ható – az értékrend megváltozása, ami a vizsgálat számá-
ra új kutatási célokat és módszertani megközelítést tesz 
szükségessé. 

Nem akarok itt ebbe részletesen belemenni, mert túl-
ságosan messze vezetne. Ami történt, az a hazai helyzet 
semmibe vételéből, vagyis a lehetséges jövő pilléreinek le-
rombolásából következett. Ezek helyébe egy elméletileg is 
önellentmondó, inkonzisztens modell erőltetett adaptáció-
ja következett, amelyben a piac gazdaság, a jogállam, a de -
mokrácia, a társadalmi összetartozás kialakított mechaniz-
musai ütközésbe kerülve egymást jórészt ki is oltották. 

(Sokat beszéltek például az elmúlt rendszerben a „ma-
gyar agrárcsodáról”, aminek az volt a lényege, hogy egyet-
len kommunista ország voltunk, ahol nem tették tönkre 
a mezőgazdaságot. Az „új agrárcsodának” ez sikerült, és 
most immár úton vagyunk, hogy ismét a klasszikus „há-
rommillió koldus” országává váljunk.)

Helyzetünk megismerése

Berci természetesen jól ismerte a 30-as évek falukutató 
mozgalmának az irodalmi szociográfiáit, Illyés Gyula, Féja 
Géza, Kovács Imre, Szabó Zoltán klasszikussá érett tanul-
mányait, de bizonyos fokig elégedetlen volt velük. Ezek a 
parasztforradalmat mintegy „pótló”  és a maguk nemében 
nagyszerű írások ugyanis a szélsőségeket ismertették és 
nem foglalkoztak a magyar parasztság gerincét adó közép-
paraszti réteggel. (Igaz, mire az akkor is mostoha helyzetű 
kutatás elért volna az általános felmérésig, a háború min-
dent maga alá temetett.) Berci mindenesetre ezt a felmérést, 
mai helyzetünk megismerését nélkülözhetetlen nek tartot-
ta, nagyon sokszor emlegette és amit az igen szerény kö-
rülmények közt megtehetett, azt meg is tette.

A lebonyolítás alapformáját készen kapta a múltból : 
a Soli Deo Gloria 1935-ös kemsei és a Szegedi Fiatalok 1937-
es dudari kutatásainak a nyári népfőiskolai táboraiban. 
Módszertanilag lényeges hozzájárulás volt mindehhez 
Andrásfalvy Bertalan kulturális arculatot vizsgáló akció-
ku tatási programja is. Gusti híres, de túlságosan is az 
adatszerűségekre támaszkodó módszertana helyett fonto-
sabbnak tartották a közvetlen emberi kapcsolatokat, ame-

lyek nyomán az összkép nem annyira „számokból”, mint 
inkább „véleményekből” alakítható ki. (A tabi videofelvé-
tel mintegy alaptípusa lett ennek a dokumentációs formá-
nak. Ez a módszer egyebek között a folyamatos visszacsa-
tolást is lehetővé tette.)

1990-ben kezdődött el ez a szervezett munka. A Ma-
gyar Művelődési Intézetből Nagy Júlia, a Falufejlesztési 
Társaságból pedig ő szervezték ezeket a táborokat, egye-
temi hallgatók részére. A helyi társadalom felépítésének, 
működésének, problémáinak a megismerése ezek számá-
ra a hivatalos tanulmányaikat kiegészítő, az iskolai szakmai 
elméletet a komplex valósággal szembesítő  hasznos idő-
töltés volt, a helyi társadalom pedig muníciót kaphatott a 
számára szükséges és lehetséges tennivalókról. Az egyete-
misták részint hazaiak, részint határon túliak voltak, Felvi-
dékről Erdélyből, Kárpátaljáról. Az eredményeket a Falu-
fejlesztési Füzetekben kívánták publikálni – de anyagiak 
híján csupán egyetlen számig jutottak benne.

1990-ben Bercelen debütált tehát a program, azután 
következett Besence, Gilvánfa, a nagyszerű Derdák Tibor-
nak, a Gandhi Gimnázium későbbi megalapítójának a 
közreműködésével. Azután Gávavencsellő környéke, a 
Jósva patak Galyaságnak nevezett vidéke, és Erdélyben az 
Aranyos mente Torockó környékén. Ez már német részvé-
tellel, a stuttgarti egyetem közreműködésével történt, 
komplex szakmai szempontokkal (építészet, néprajz, szo-
ciográfia, településtervezés) és végrehajtandó programpon-
tokkal, mint a Jósika-kastély népfőiskolává alakítása, vagy 
az állattenyésztés helyi ismereteinek az újra honosítása. 

Aztán 1994 és ennek a munkának a vége következett.
Persze Berci nem az az ember, aki egykönnyen felad-

ja. Most a Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetséggel 
kezdett közös vállalkozást egy kistájnak, az Ipoly mentének 
a megismerésére. 2000 és 2005 között évente voltak itt 
egy-két hetes falukutató táborok, az akkor már fellazuló-
ban lévő határnak mindkét oldalán. A szokásos „vegyes 
összetételű” egyetemista tábort most már kiegészítették a 
Budapesti Corvinus Egyetem településmérnök-szakos 
hallgatói is. Elvetődött aztán a program Kárpátaljára is 
(Tiszapéterfalva, Ungvár), mígnem 2005 és az új forráshi-
ány ennek is véget vetett.

Az új történetet pedig, ha lesz ilyen egyáltalán, már 
Kemény Berci nélkül kell megírnunk.

Emberi közösségek

Berci 1988-ban ment nyugdíjba, osztatlan tisztelettől övez-
ve, amit az is mutat, hogy a VÁTI regionális irodája emlék-
könyvet adott ki róla. Érdemes itt felidézni a tartalmát, a 
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szerte ágazó kapcsolatainak és témaköreinek a szemlélte-
tésére, meg azért is, mert azt hiszem elég jó betekintést 
nyújt a társadalom-szerveződésnek és a tervezési szakmának 
a húsz évvel ezelőtti igen innovatív közgondolkodásába.

Várnai Gábor: Kovászosuborka Kemény Bercinek. Tur-
csány Péter: A Dunakanyar hídján.  Schneller István: Eck
hardt mester 71. prédikációja. Szesztay András: Nem vagy
tok jövevények immár. Beszprémy Katalin: Nem hivatalosan. 
Koszorú Lajos: Hagyományos környezeti kultúrák. Dékány 
Tibor: Rém képregény. Köles Sándor: Spontaneitás és moz
galom. Brunda Gusztáv: Az egyesületek, mint a nyilvánosság 
csírái. Szaló Péter: A természeti erőforrásgazdálkodás terü
leti történeti vonatkozásai. Éger György: A Drávaszög de
mográfiai és nemzetiségi viszonyai. Fleischer Tamás: Kiste
lepülések térben és időben. Juhász Pál: A településfejlesztési 
koncepció és a faluosztályok elmélete. Miklóssy Endre: Fej
lesztés terhe mellett. Benyó Bertalan: Az írástudó felelőssége. 
Schneller István: Beszélgetés a regionális tervezés jövőjéről. 
Szirmai Viktória: A várostervezés és a jövőkép. Síklaky Ist-
ván: Liska Tibor tézisei és a vállalkozó szocializmus. Sallai 
Anna: A területi energiaellátás tervezésének mérlege. András-
falvy Bertalan: Néphagyomány és önkormányzat. Szerda-
helyi Edit: Magyar társadalmi változások, szociális trauma, 
pszichoanalízis. Schuhmann Péter: A maradandó idő nyo
mában. Pápai Lajos: Mivé lettél. 

(A megegyező értékrend mellett látható a szakmai sok-
féleség is, az élet számos területén megvalósítandó reform-
ötletek alapjaképpen. Bizony, sokat kellett a politikának 
fáradoznia, amíg mindezt szétverhette.)

A „nyugdíj” mindazonáltal, mint az eddigiekből is 
láthattuk, képletesen értendő. Ki sem fújta magát, máris 
megteremtette munkálkodásának a következő keretét. 
Köles Sándorral megalapították 1989-ben a Falufejlesztési 
Társaságot. A gondolkodásmódjuk tehát hasonlít Széche-
nyi Istvánéra, akinek a Tudományos Akadémia mellett a 
legfontosabb kezdő lépése a „kaszinók” szervezése volt.

A dolog szorosan összefügg társadalomszemléletével, 
amit mindenekelőtt meg kell tehát ismernünk. A kommu-
nista hatalmi berendezkedésnek az volt a lényege, hogy 
szétzúzni igyekezett minden emberi szerveződést, hogy 
kizárólag ő szervezhessen ilyet a hatalmi struktúra hadse-
reg-organizáló elvén. Meglehetős eredményeket is ért el, 
legalábbis a rombolást illetően. Viszont világos, hogy az új 
társadalom nem lesz lehetséges efféle szerveződések nélkül. 
Berci, a nagy építő ezért komoly elméleti alapozó kutató-
munkát is végzett a szerveződések tárgykörében.

Az emberi társadalom voltaképpen közösségek rend-
szere. Organikus az a közösség, amibe beleszületünk, min-

denekelőtt a család, illetőleg annak a rokonsági vagy más 
alapokon kiterjesztett formái, mint például a „komaság”. 
A hagyományos falusi kultúra több efféle formát is ismert, 
ezek integrálódtak a faluközösségben. Van itt egy, úgy 
látszik az emberi természetből adódó méretkorlát, „a társu-
lás elemi egysége”. Ez mintegy 20-30 családig, vagy más-
képpen nézve 150-200 emberig terjedhet. Körülbelül 
ennyi név szokott ma is szerepelni egy embernek a szemé-
lyes telefonregiszterében, ez a személyesen tartható kap-
csolatoknak a felső határa.

A közösség egyedüli célja a puszta megmaradás. Freund 
Tamásra hivatkozva fejtette ki egyszer a dolog evolúciós 
alapját a vérszívó denevér-populáció példáján. Ezek a si-
keres zsákmányukból kölcsönösen táplálni szokták azokat, 
akik pillanatnyilag sikertelenek, és ha valamelyik „önző” 
módon ki akarna ebből maradni, az hamarosan elpusztul-
na. Viszont egy ilyen populáció 30-40 egyednél nagyobb 
nem lehet, mert akkor már nem ismerik egymást. Hason-
ló logika működik az emberi természetes közösségek közt 
is. A bázisközösségeknek, amelyek alapvetően nem a ro-
konságból, hanem a vallási összetartozásból nőttek ki, 
ugyanez a társadalmi jelentősége, és szintén vonatkoznak 
rájuk a méretkorlátok.

Mi van viszont az ennél nagyobb emberi közösségek-
kel? Azokat már szervezni kell. Igen sokat búvárkodott e 
szerveződések történelmi formái körül. Így fedezte fel 
Csortán Márton munkásságából a „tizedesi” intézményt, 
Mint „a közvetlen emberi segítségadás keretét”. Ez a régi 
székely társadalomban volt a faluközösségnek egy lakóhely 
szerinti sajátos szervezési formája, és még a 20. században 
is felújult, mert a második bécsi döntés utáni szervezetlen 
állapotban több helyen is alkalmazni kezdték az erdélyiek. 
Ilyen a sienai contradák sokszáz éve működő szervezeti 
rendje is, amit szintén ő búvárolt elő Túri Zsuzsa közle-
ményének az alapján, és ami a térhasználatot is alapvető-
en szabályozza.

Nem fogadható el a szociológia szokásos definíciója, 
amely szerint a közösség mitudatát a közös érdek, cél és 
értékrend határozza meg, mert ez egy rablóbandára is ér-
vényes. Széchenyi István így fogalmazott: „Minden ollyas 
szövetkezés, s egyesület, mely homályban marad, s mely-
nek célja titok, jobbára bűnös, s így az egészre nézve káros 
következésű. Ily alattomos társaságokban sokszor eleinte 
a cél szép, időjártával pedig köpönyeggé válik, mely a bűnt 
s a rosszat fedi.” (Hitel, 174.o) 

Berci másik lényeges észrevétele az, hogy a közösség 
kizárja a céltársulásokat. Természetesen ilyenekre is szük-
ség van, mert a társadalmat ezek strukturálják áttekinthe-
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tővé és működőképessé, de ezeket nem közösségnek, ha-
nem társaságnak kell neveznünk, Tönnies megkülönböz-
tetésével. Az egyesületek a társadalomszervezésnek az 
utóbbi típusába tartoznak.

 Különös figyelmet fordított a kommunizmus előtti 
magyar társadalom egyesületi életére. Nem puszta törté-
nelmi érdeklődésből, hanem azért, mert úgy vélte, a nem-
zet újjáépítésében efféle szerveződési formáknak döntő 
sze repük van. A hazai polgári társadalom reformkori meg-
erősödése hívta elő ezeket az 
igényeket, a szerveződési 
minta ekkor már nem a fran-
cia szalon, hanem az angol 
klub volt, példaadó jelentő-
sége lett a Széchenyi István 
által alapított Nemzeti Ca-
si nónak. A 19. század azután 
az egyesülési jog körébe utal-
ta a részvénytársaságokat, 
szövetkezeteket, szakszerve-
zeteket is, ezek később külön 
szabályozás alá estek.

Az egyesületek általában „asztaltársaságból” keletkez-
tek, egy ilyen 10-15 fő körüli társaságnak mindig van ugyan 
néhány hangadója, de külön vezetősége nincsen. Azonos 
érdekek, közös múlt kötik össze őket, de ez azután eljuthat 
a közös cselekvésig is. (A hajdani „Deák-párt” például egy 
efféle asztaltársaságból nőtt ki az ország jövőjét meghatá-
rozó csoporttá.) 

Magyarország a háború előtti korszakban köztudottan 
az „egyesületek paradicsoma” volt. Berci ekképpen ismer-
tette Dobrovits Sándornak a Budapest egyesületei című 
írását. (Statisztikai közlemények, 1937/3. sz.)

1878-ban 265 egyesület volt a fővárosban (1300 főre 
jutott egy), 1932-ben pedig 2236 (450 főre jutott egy), és a 
teljes taglétszámuk 1,4 millió fő volt. (Több, mint egész 
Budapestnek az akkori lakossága, a többszörös tagság 
miatt.)  Statisztikusi alapossággal az alábbi típusokba let-
tek besorolva: hazafias, vallásos, bajtársi, kultúr, művészeti
irodalmi, tudományos, sport, jótékony, önsegélyező, társaskör, 
érdekképviselet. A legtöbb, és a legnagyobb létszámú a 
sport egyesület. Volt néhány egészen furcsa csodabogár is: 
Amatőr mágusok, Szellemi búvárok pesti egylete, Tabáni 
hajósok temetkezési egylete, Páneurópai Únió (mint buda-
pesti egyesület…). A munkájukkal kiemelkedő közszere-
pet töltöttek be a városszépítő egyesületek: Budai hegyvidék 
barátai, Rózsadomb és vidéke, Zugligeti városszépítő kör. Ez 
utóbbi például a saját költségén megterveztette az oda 

vezető villamost, sőt ingyenes telket is felajánlott a végállo-
más számára. Ilyen az, midőn a polgárok a várost a ma-
gukénak érzik…

Az állam persze túlzottan akkor se szerette az efféléket. 
Főleg az áttekinthetetlenségük miatt, amit a közigazgatás 
mindig is hajlamos a káosz szinonímájának tekinteni. 
Folyamatosan iparkodott azon is, hogy a saját céljaira 
használja fel ezeket a társadalmi szerveződéseket. (Jóval 
kisebb sikereket ért el ebben, mint manapság, amiben 

nyilván része volt annak is, 
hogy ezek az egyesületek 
anyagilag függetlenek vol-
tak. Lehettek, hiszen az 
együttműködő polgárok 
többsége akkoriban jobban 
volt eleresztve anyagilag.)  

Az egyesületi élet falu-
helyen is megvolt, de más-
képp struk turálódott. 

„A hány egye sület alakul, va-
lamennyinek a tisztikara 
ugyanabból a néhány tehe-

tősebb és műveltebb gazdából, kisiparosból alakul meg. A 
különbség csak az, hogy mindegyik helyen más az elnök” 
– idézi Weis István megállapítását (A magyar falu, 1931). 
Ezek általában gazdakörök, olvasókörök, nagyobb helye-
ken iparoskörök. A jelentőségük meglehetősen nagy, mert 
a növekedő állami beavatkozások ellenőrizni tudják a 
közigazgatási autonómiákat, de a társadalmi szerveződé-
seket nem.

Bibó István ezeket a szerveződéseket éppen ezért ön-
értéknek tekintette, még akkor is, ha látható működési 
eredményt nem tudtak felmutatni. Hát még ha tudtak! 
Dr. Kiss István tanúsága szerint például a Független Kis-
gazdapárt megszervezésének az ötlete 1928-ban egy 
mezőberényi gazdakörben született meg. A Wesselényi 
Reformklubnak pedig már olyan programpontjai voltak, 
mint a nagybirtok átalakítása kisbérletekké, tudatos tele-
pítési politikával, pénzügyi és kultúrpolitikai intézkedések 
a parasztpolgárosítás támogatására, középeurópai testvér
nemzetek koncepciója… 1930-ban fel is oszlatták – viszont 
belőle indultak el olyan mozgalmak, mint a falukutatás, 
a Magyar Front, a szárszói konferenciák. Egy olyan tör-
ténelmi pillanatban, amelyben Pethő Sándor 1930. május 
5-i megállapításával „a magyar parlamentarizmus nem 
tölti be történelmi hivatását”, és amelyhez hasonlónak 
tekintette Berci a nyolcvanas éveket is, ez a társadalomszer-
veződés az ország jövőjét meghatározó fontosságú lehet.
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Efféle tanulmányai alapján vélte úgy tehát, hogy a jövő 
döntő mértékben függ az egyesületi élet újjászerveződé-
sétől. „Az egyesületi szellem talpárkát kell megásni” – 
idézte Széchenyi István programját a Világból. És nem 
csupán elméleti ember lévén, ebben a maga számára ki-
tűzött feladatot is felismerte.

A Falufejlesztési Társaság

Visszatérve tehát a Falufejlesztési Társaságra, ez alapjában 
véve asztaltársaságként szerveződött, és lényegében meg 
is maradt annak. Kemény Berci, mint láttuk, a személyes 
kapcsolatokat mindig jóval többre becsülte az intézményi-
eknél, utóbbiakat hajlamos volt szükséges rossznak tekin-
teni. De mivel be kellett látnia, hogy a végrehajtandó 
feladatokhoz intézményi keret mégis nélkülözhetetlen, 
beletörődött az egyesületként való bejegyzésbe. Ehhez 
kellett a törvény szerint a 10 „alapító tag”, akik aztán affé-
le törzsgárda szerepet is betöltöttünk itt. Jóféle asztaltár-
sasághoz illőn, külön székháza vagy irodája mint gyüle-
kezési hely nem is volt soha, hanem egy-egy rögzített 
helyen találkoztunk csütörtökönként, heti rendszeresség-
gel. Ez először a Krisztina söröző, majd utána igen hosszú 
időn át a Gilde söröző a Vámház Körúton, mostanában 
pedig az Építőművész Szövetségnek a pincéje az Ötpacsirta 
utcában. Ezeken a szabályozott keretek nélküli találkozá-
sokon folyt Berci kedvenc szavával a „homálybogozás”. 
Bárki érdeklődő beülhetett ide, kapcsolódhatott a beszél-
getésbe, javasolhatott programot és kérhetett segítséget. 

„Négy-öt magyar összehajol” – szerette idézni Ady Endrét 
ebben az értelemben Kiss Pista bácsi, haláláig tiszteletbe-
li elnökünk és a Törzsasztal leghűségesebb látogatója.  Mert 
persze legnagyobbrészt igen elfoglalt emberek tartoztunk 
ide, gyakran fordulhatott elő az, hogy valaki hosszabb 
időn át se jöhetett. 

A Társaságnak a kinyilvánított célja kezdettől fogva 
az volt, ami a falu új életre szerveződése egyik fontos alap-
feltételéül már a tabi mintaprogram kapcsán megfogal-
mazódott: olyan „külső” erő, ami a helyiek számára szelle-
mi muníciót képes adni, és képes felkelteni bennük azt, 
amit a német teológus, Paul Tillich úgy mondott, hogy 
Mut zum Sein, amit talán életkedvnek magyaríthatnánk.

Az iroda, ami mindenképpen kell egy efféle formális 
működéssel is rendelkező egyesülethez, az viszont mindig 
is problématikus elhelyezésű volt. Kezdetben a Népmű-
velési Intézetben, azután a Pest Megyei Önkormányzatnál, 
majd a székház megépülése után Vértesacsán, közbül pe-
dig többször, így éppen manapság is, sehol sem. Odáig is 
ritkán vittük, hogy időszakosan fizetett munkatársunk 

lehessen (pályázatból néha-néha sikerült ilyet összehozni, 
de ez rendszeressé nem válhatott), az ügyeket igen hosszú 
időn keresztül Berci személyesen intézte, itt-ott mások 
segítségére is támaszkodva. Mivel azonban számos nagy-
szerű tulajdonsága közé a szervezőkészség nem tartozott, 
ez gyakorta tette bizonytalanná az ügyek menetét. Bár az 
is igaz, hogy a fő baj nem ebben volt, hanem egyrészt a 
kró nikus pénztelenségben, másrészt pedig a magyar tár-
saslelki viszonyoknak a fokozatos romlásában.

Az egyesületek anyagi gondjai úgy látszik, nálunk 
gazdagabb országokban is problémákat vetnek fel. A szá-
munkra példaadónak tekintett nyugat-európai országok-
ban ezért már sok évtized óta anyagi támogatást kapnak 
az államtól. Részben működési, részben feladat-megoldó 
támogatásokat, általában pályázati elven. Lényeges minő-
sítő kritérium, hogy sok állami feladatot olcsóbban és 
hatékonyabban tud ellátni egy egyesület, mint a közigaz-
gatás. A dolog lassú  leépülése azonban ott is folyik, egysze-
rűen azért, mert fogyatkoznak a közfeladattá minősíthető 
tennivalók. Egybehangzóan azzal, hogy az állam meg-
szünteti vagy piacosítja ezeket. Minálunk pedig, ahol a 
folyamat maga azzal az ideológiával kezdődött, hogy az 
állam lehetőleg ne csináljon semmit, ez a probléma még 
élesebben jelentkezett. (Érdemes azért észrevennünk, hogy 
az állam valamit mégiscsak csinál, például elvonja manap-
ság a GDP-nek az 53 %-át, felülmúlván ezzel még az elvo-
násairól közismert Svédországot is. Igaz, a svéd állam nem 
számolja fel egyidejűleg a közfeladatokat.)

Ez a pályázati elv mindenesetre átjött azért hozzánk 
is, ámbár megterhelve azzal, hogy a minálunk hagyomá-
nyos és a kommunista rendszer által különösen felerősített 
etatizmus szereti felhasználni ezt a támogatási rendszert a 
saját maga hatalmi természetű céljaira. De hát maga a 
támogatási rendszerünk is zavaros volt kezdettől fogva, 
célok, elvek, szabályok, eredmény-mérlegelések nélkül. 
Még annyi se tisztázódott, ki tehetné mindezt – hiszen ha 
az állam, akkor megint visszaérkeztünk, ahonnan jöttünk. 
Ha pedig másvalaki, akkor kicsoda ? (Ha nincsen morál 
– amiről pedig azt mondják, ha netán van is, fölösleges – 
úgy nincsen semmi sem, csupán a nyers hatalom, még 
akkor is, ha netán jogalkotás formájában nyilatkozik meg. 
Megjegyezném, hogy például Skóciában az efféle felada-
tokat társadalmi megbízás alapján végzik, díjazásmentesen, 
és komoly megtiszteltetés, ha valakit felkérnek egy ilyen 
munkában való részvételre. Igaz, ott a morált nem tekin-
tik túlhaladottnak.)

A Társaság persze mindenek előtt mégis asztaltársaság 
volt, mindenféle formalizált működés nélkül. Nyitott és 



43

kötetlen beszélgetések színhelye, így építette folyamatosan 
a külső kapcsolatait is, és a formalizált szakmai rendezvé-
nyek alapötletei is ezeken a beszélgetéseken alakulgattak 
ki. Gyakorta voltak érdekfeszítő megjegyzések és viták, 
Berci majd húsz éven át ezeknek a legérdekesebb részlete-
it hűségesen rögzítette is a jegyzeteiben. (Kár, hogy ezt a 
nagyszámú jegyzetet a tervei ellenére már nem tudta ren-
dezni. Most András fia foglalkozik ezzel.) Különösen ér-
dekes volt, legalábbis az én számomra ezek között az a 
végtelen vita, amit Kiss Pista bácsival folytattak az állam 
szerepéről. Berci a világnézetét tekintve talán „keresztény 
anarchistának” volt mondható, a nézetei gyakran ütköz-
tek Magyary Zoltán kiváló tanítványának a közigazgatá-
si felfogásával. Avagy felbukkan emlékeim között New 
Yorkból ide látogató hazánkfia, Kakas András, aki elme-
sélte, hogy Eperjesen (Presov) milyen nagy szimpátiával 
fogadták az előadását a Szentkorona-tan lényegéről. Fel-
bukkan Rőczey János, azzal a korszakalkotó megjegyzé-
sével, hogy „ha a köztársasági elnökömet én választhatom 
meg, akkor miért nem választhatom meg a munkahelyi 
főnökömet?” (El is tanácsolták őt Németországból…) 
Győrffy Sándor, a biokertészet apostola. Pokorny Tibor, a 
spanyolországi „Mondragon” szövetkezeti mozgalom is-
mertetésével. Rajnai Gábor, a Vidék Bankja felvetésével, 
az agrárfinanszírozás megjavítására. Felbukkant Várnagy 
Enikő, aki már évek óta szervezte a „Keszi” nevű települé-
sek testvérvárosi kapcsolatait az egész Kárpát-medencében. 
Vagy Lázár Ervin János, Koppenhágába került népműve-
lő hazánkfia, aki megpróbált velünk közösen szervezni 
egy Hamvas Béla Népfőiskolát, ehhez a kezdeményezéshez 
megnyertük Szabados Györgynek, a „szabad zene” nagyhí-
rű apostolának az együttműködését is. (Azidőtájt úgy volt, 
hogy Dánia, a népfőiskolai mozgalom szülőhelye, vala-
milyen missziót kívánt felvállalni a társadalomszerveződés 
világméretű támogatására. Úgy tűnt, hogy efféle vállala-
kozásokat anyagilag is támogat. De azután meggondolták 
magukat, hazai erőből meg természetesen nem tudtuk 
megcsinálni.)

Puskás Ferencről külön kellene beszélni. Hazahozott 
Indiából egy csodálatos falufejlesztési programot, amit 
megpróbált honosítani Uszka községben, az indiai kor-
mány kitüntető figyelme mellett (Kár, hogy a magyar 
kormány jóval kevésbé érdeklődött a téma iránt…) Kidol-
gozott egy sor olyan környezetbarát, erőforrásokkal önma-
gát nagy mértékben ellátó és piackonform technológiát is, 
amelyekkel a falun élők nagy része, sőt az egész magyar 
mezőgazdaság számára a valódi innováció lehetőségét ígé-
ri. További találmányairól, egzotikus haszonnövények 

magyarországi meghonosításától, a biotermelés megújítá-
sától kezdve a tengervíz sótalanításán át a csapadékvíznek 
a talajban való visszatartásáig monográfiát kellene írni.

A kilencvenes évek közepe táján Berci úgy vélte, hogy 
az eddigi kötetlen beszélgetéseket kötött témák megtár-
gyalásával hatékonyabbá kellene tenni. Ezért kezdte el 
szervezni az úgynevezett csütörtöki iskolákat, ahol a legkü-
lönfélébb, de érdeklődésre mindenképpen számot tartó 
témákat beszéltünk meg. Például egy itt tanító fiatal cseh 
sajtókutató elmélkedéseit az „Uherske soda” témakörében 
(Ez valami olyasmit jelent cseh zsargonban, hogy „gáz van 
Magyarországon”.) Megemlékezés a forradalmunk negy-
venedik évfordulóján. A mezőgazdasági szövetkezés meg-
újítása. A falusi iskolák problémáinak a megoldása – „ne 
a gyerekek utazzanak, hanem a tanárok” jelszóval. A bio-
termelés lehetőségeiről. Szilágyi Ákos ünnepi előadása az 
Éljen Nagy Októberi Szocialista Forradalom 79. évfordulója 
címmel és még sorolhatnám.

(Nagyon megragadta Berci érdeklődését az, amit 
Szolzsenyicinnél olvastam a szovjetekről. Ez a társadalmi 
önrendelkezési forma a 17-es februári forradalom után 
lavinaszerűen öntötte el az egész óriási országot – ámde a 
nagy számuk miatt fogyatékos volt az együttműködésük, 
és ezért hipp-hopp felbukkant egy önjelölt testület, amely 
önmagát „koordinációs bizottságnak” nevezte. A jámbor 
munkások meg bevették. Így csúszott át a hatalom a 
spontán társadalomszerveződésből egy önjelölt élcsapat 
kezébe. Amikor például botor módon Trockijt választot-
ták meg a Pétervári Szovjet elnökévé, ama bizonyos Nagy 
Októberit ennek a nevében robbantotta ki. A győzelem 
után persze első dolga volt a Pétervári Szovjet szétkergeté-
se. Ez a birodalom tehát még a nevével is hazudott…) 

Berci azután úgy vélte, hogy megérett a helyzet a to-
vábblépésre. Ezért indította el a csütörtöki iskolák után 
különféle szervezetek együttműködésével a falukonferen-
ciák sorát. Ezek kétnapos, meghatározott szakmai prog-
ram előadásaira épített vándorgyűlések voltak, többnyire 
a nagykovácsi Tisza-kastélyban. (Beszámolók jelentek meg 
ezekről az Országépítő 1999/1. és 2000/1-2. számaiban). 
Azidőtájt komoly reményeket fűztünk ahhoz, hogy szak-
mai segítséggel és „alulról” jövő társadalmi kezdeménye-
zéssel ki lehet olvasztani az egyre merevebb és diszfunk-
cionálisabb gazdasági, politikai és társadalmi mechaniz-
musokat. Ebben a reményben a Társaság többféle „funk-
cionális” tagozatot is próbált létesíteni: faluépítészeti, 
gaz dasági, falukutatási stb. és a vándorgyűlések fő felada-
ta az volt, hogy segítsenek elindítani ezek munkáját. 1998-
ban volt az első, a faluépítészet témakörében, Reischl 
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Gábor és Ónodi Gábor szervezésében. A megnyitó elem-
zést jómagam tartottam „Regionális fejlesztések kistérségi 
összefüggései” címmel, ami meg is jelent a folyóirat hivat-
kozott számában. (Megállapításaim közül semmi sem 
vál tozott e tíz év során, amivel csöppet sem dicsekedni kí-
vánok, ellenkezőleg, szemléltetni szakmai erőfeszítéseink 
hatástalanságát.) 1999-ben Rajnai Gábor  szervezte a vidék 
gazdaságával foglalkozó II. Vándorgyűlést, egyebek között 
Kupa Mihály és Jávor Ká-
roly előadásaival. A 2000-es 
III. vándorgyűlés tárgya a 

„földépítészet” volt, de elég 
tág értelemben, mert általá-
ban az ökologikus gazdál-
kodás összefüggéseiről vol-
tak előadások, Ángyán Jó-
zsef agrárökológiai fejtegeté-
sétől kezdve a komplex víz-
gazdálkodáson át a napener-
gia hasznosításáig. A 2001-es 
IV. Vándorgyűlés kivétele-
sen Rozsnyón volt, a műem-
lékvédelem és az idegenfor-
galom kapcsolatáról, mivel 
épp akkor készült el egy 
EU-támogatású program, 
ami Kelet-Szlovákia kis fa-
lusi gótikus templomait és 
más építményeit állította 
helyre, osztatlan ámulatot 
váltva ki a nyugatról érke-
zett és ezt a kultúrtörténeti 
tényt mindedig egyáltalán 
nem ismerő szakemberek 
körében. Mi, itteniek pedig annak alapján, hogy azidőtájt 
kétségkívül előttük jártunk az eu rópai intézményi és mű-
ködési rendszer meghonosításában, szakmai javaslatokat 
tettünk az idegenforgalom kiépítésének a módjaira és 
esetleges határon is átnyúló közös fejlesztésre. (No, azóta 
már ez is megváltozott…) Végül 2003-ban, szomorú haty-
tyúdalként, a budapesti agglomerá ció fejlesztési kérdései 
kerültek napirendre, de itt a Társaság szakemberei már 
csupán a központi kioktatás szereplői lehettek. 

A vándorgyűlések megszűnésének két meghatározó 
oka volt. Az egyik, hogy többé nem lehetett a rendezéshez 
pénzügyi támogatást kapni, önköltségi alapon pedig ilyet 
a mai általános szegénység közepette nem lehet megszer-
vezni. A másik és még fontosabb ok pedig az, hogy ezek 

szereplői rendkívül elfoglalt emberek, akik éppen ezért, 
bármi sokra becsülik is a kötetlen formájú beszélgetéseket, 
hiábavaló szakmai fáradozásra mind kevesebb idejük van. 
Így azután a Társaság lassanként visszakerült eredeti funk-
ciójába, a heti beszélgetések asztaltársaságához.

2006-ban azután, Kemény Berci, Krizsán András és 
Reischl Gábor közös erőfeszítéseinek eredményeképpen 
megújult és formalizálódott a Csütörtöki Iskola. Havi 

rendszerességgel, előre meg-
hirdetett szakmai programo-
kat  rendez az Építőművész 
Szövetségben. A szakmai 
mű hely meglehetősen szét-
zilálódott immár, de segít 
valamit az, hogy sikerült ak-
kreditáltatni a szakmai to-
vábbképzések rendszerében.

Hadd írjam ide már csak 
az élet folyamatosságának az 
érzékeltetésére is, a meglévő 
kapcsolatainkat. A Falugond-
noki Szövetség hon lapja 
www.falugond noksag.hu . A 
Falufejlesztési Társaság blogja 
pedig www.falu.blog.hu.

Szívesen fejezném be a törté-
netet népmesei happy end-
del, de nem megy. József 
Attilával szólván, elgörbülne 
a világ gyémántten gelye, ha 
egy ilyen, egész éle tében má-
sokért dolgozó embert meg 
nem rágalmaztak és fenye-

gettek volna. „Élete végéig járhat a bíróságra” – mondották 
neki, és lőn. Magyarországon lévén ez cseppet sem különös, 
meg sem említeném, ha az a baj nem keletkezik belőle, 
hogy Berci az eddigi életfilozófiájától eltérően ezt nagyon 
a szívére vette, megkeseredett emberré vált utolsó két évé-
ben. Vigasztalgattuk, de nem volt könnyű. Talán az óri-
ási vér tesacsai temetés, a sokszáz ember az or szág minden 
részéről, (temetni mi magyarok legendásan jól tudunk…) 
akik eljöttek tőle végső búcsút venni, jelenthetett vigaszt 
a számára, ha szemlét tartott fölöttünk a túlvilágról.

Az íráshoz komoly segítséget nyújtott Beke Pál, Cs. Zele-
nák Katalin, Kemény Pál, Krizsán András, Nagy Júlia és 
a Népművelési Intézet könyvtárosai. Köszönet érte.
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KEDVES KALÁKÁS ÉS LEENDŐ KALÁKÁS BARÁTAINK!

Elérkezett a Kalákák nyolcadik éve! Szeretnénk, ha a Ka-
láka mozgalom megtartaná eredeti célját és szellemiségét. 
A Kalákák nem csupán a helyek rendbetételét jelentik, 
hanem szellemi és közösségépítő munkát. A kaláka szel-
lemisége a hely, a táj megfigyelésén alapuló építést jelent. 
Külső és belső építkezést, aminek során értékké válik a 
közösségi munka, s a belső értékek a felszínre kerülhetnek. 
Ehhez a munkához szeretetteljes odafigyelés, partneri 
kapcsolatra való képesség és alázat kell. A kalákák szerve-
zésekor ezért elsősorban azokat a kezdeményezéseket tart-
juk fontosnak támogatni, amelyek a hely szellemének, a 
helyi közösség önszerveződésének, a tájnak segítenek. Cé-
lunk, hogy minél több helybélit vonjunk be a munkába, 
de éppoly fontos, hogy a Kárpát-medence minden tájáról 
minél többen érkezzenek a kalákák helyszínére, ahol a 
közös munka során megismerhetjük egymást, s reménye-
ink szerint továbbvihetjük az együvé tartozás s a kaláka 
gondolatát.

2008-ban a tavaly kezdődött és több évre tervezett ki-
sebb kalákák mellett egy nagy kalákára is sor kerül.

Várjuk a jelentkezést szervező, tervező és csapatvezető 
szerepkörbe, tájépítész, építész és egyéb ügyes embereket, 
valamint kétkezi kalákázókat.

Kérünk Benneteket, jelentkezzetek mielőbb, mert sok 
a feladat, s látnunk kell, hogyan állnak össze a csapatok. 
Kérjük, jelöljétek meg, melyik kalákán szeretnének részt 
venni és hogyan. A programok még alakulnak De minden 
helyszínen esti előadásokat, beszélgetéseket, kiállításokat, 
táncházat szervezünk. Jelentkezés után részletes informá-
ciót adunk a választott kaláka helyszínéről, a teendőkről, 
programokról.

A Kaláka mozgalom összefogását, a magyarországi 
szer vezés feladatát az Ars Topia Alapítvány (kalaka@
arstopia.hu) (Herczeg Ágnes – 06303787824, Tikk Dóra 

- 06205489262, László Viktor – 0630 4705323) szervezés 
összefogását, az internetes kapcsolat működtetését az er-
délyi oldalon Kovács Áron (0040740 545374, karonka@
yahoo.com) végzi. A Kalákák szervezésében ezután is 
szervezőpartnerünk a CSTTE, Jánosi Csaba (0040 744 
60 6987) vezetésével.

Lázárfalvi Kaláka III. július 6–13.
Házigazda: András Alapítvány – Hargita Néptáncegyüttes

A tavalyi kaláka folytatódik a vizek további rendezésével, a kerti berendezési tárgyak készítésével és sok 
néptánccal. Tervezett feladatok: felső tóka rendezés, veteményes kert és bejárati tér kialakítása, a forrás 
tetejének megépítése. Bútorfestés. Szervezők: Dékány Dia, Földesi Dóri, Tikk Dóri, szükséges szakember: 
építész. Várható létszám: 15 fő. 

Gyergyócsomafalvi Borvízkutak – nagy kaláka Július 16–25. 
A Gyergyói-medencében először kerül megrendezésre kaláka, amelynek a Maros parti Csomafalva ad 
otthont, a famívesség egyik székelyföldi központja. A kaláka főbb feladatai: A borvizekben gazdag falu 
néhány kútjának megtisztítása, újjáépítése, borvízfürdő – a falu gübbenője – építése, a régi mosó helyreállí-
tása a Maroson, kilátó építése a Veresvirág gerincén, tájékoztató és utcatáblák faragása, festése, utcabúto-
rok készítése, a Marosparti Népfőiskola előtti tér rendezése. Szervezők: Bartalis Attila, Herczeg Ági, Csa-
ba Kinga, Köllő Miklós, László Viktor, Rüll Tamás, Szabó Ági, Tikk Dóri, Török Ádám, Számítunk a 
KKE vándoraira, építész, tájépítész hallgatókra és minden érdeklődőre. Várható létszám: 60–70 fő.

Mátramindszenti Kaláka – Kincses kert kaláka Augusztus 6–10.
Házigazdák: Dabóczi Mihók Mária, Kuklay Antal atya 

A kalákát több évre tervezzük, a lakosság bevonásával. A feladat Mátramindszenten a Recski Emlékkápol-
na környezetének rendezése és a mellette lévő berek zarándokkertté alakítása, tóka, sétányok, rózsafüzérút, 
fűzgrotta, palló utak, táblák,  padok, filagória, fűzkorona. Szervezők: Herczeg Ági, Csaba Kinga, Szabó 
Ági, Sólyom Barbara. Várható létszám: 10–15 fő
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Böde, római katolikus templom felújítása, kivitelező: Ekler Károly


