
A falugondnok az aprófalvakon1 

Konferenciánk jelmondata jegyében szeretném röviden összefoglalni mondanivalómat 
arról, miként lehet vagy kellene életünk egy-egy szeletét az államtól visszatársadalmasítani. 
A honismeret, a helytörténet elsősorban a múlt emlékeivel foglalkozik és sokan mondják: 
ami elmúlt, nem jön vissza. Én azt szeretném bizonyítani, hogy hasznosítható felismerések-
kel szolgálhat az emberi együttélés múltbeli módjainak búvárlása. A történelem tanulságait 
az illetékesek általában levonják, ez a bai, mert a történelem tanulságait hozzá kell adni 
állampolgári igyekezetünkhöz. H o z z á kell adni. Ilyen történelmi tanulság például a régmúlt 
homályába vesző hegyközségi szervezet, amelyben a sokféle jogállású ember - nemesúr, 
polgár, jobbágy és nincstelen zsellér — a szőlőtermelés közös érdeke által összefogottan, 
ügyes-bajos dolgaikat közösen intézték. Az akkori időkhöz képest igencsak demokratikus 
körülmények közöt t , és nem hiába szeret a magyar ember még mindig a pincegádorban 
borozgatni, legjobban ott ízlik az aranyló nedű, mer t ott érezte magát leginkább a saját 
urának. Ugyancsak régi intézmény az úgynevezett tizedesi intézmény, ami talan még régebbi 

työkerű. Mai szemmel nézve talán a közigazgatás melletti párhuzamos, az alulról szervező-
ő, az önigazgatásnak egy régi, a hadszervezeti gyakorlatra épülő intézménye volt ez. így 

például Debrecenben tizedekre oszlott a város, amelyek élén a tízházgazdák működtek. A 
debreceni Csapó utca például vásártartási jogot kapott Izabella királynőtől. N e m Debrecen 
kapta tehát, hanem a Csapó utca, és ezekből a kis területi egységekből épült fel a teljes 
közigazgatási működés. De idézhetem az Imreh István történész által közreadot t székely 
falutörvények tapasztalatait is, vagy - ugorjunk nagyot az időben - emlékezzünk az 
1944—1945-ös hál, orús időkben spontán módon létrejött nemzeti bizottságokra, azok 
működésének tapasztalataira, az 1956-os munkástanácsokra és forradalmi bizottságokra. 
Mik a közösek ezekben a példákban? A legfőbb tapasztalat, hogy elemi joga és nemcsak joga, 
de képessége is az emberi társadalomnak, hogy saját intézményt hozzon létre és azt 
működtesse. Az ember képes felismerni saját helyzetét és képes annak megfelelően 
cselekedni. 

Intézmény alatt azonban nem okvetlen kőből-fából épült, állami státust értek. Az 1970-es 
években a ceglédi tanyavilágban egy idős emberrel is beszélgettünk. Elmondta, hogy az 
1930-as években felkeresték őket a pesti biztosítótársaságok részéről, hogy kössenek tűzkár 
elleni biztosítást. A dűlőben 45 egyszerű falusi ember megbeszélte a dolgot és abban 
maradtak, kár erre évi tíz pengőt áldozni, mert az eltűnik a nadrágos pestiek zsebében. Kezet 
adtak egymásnak; ha leég valamelyikük tanyája, a többi 44 felepíti. Ez a kézfogás, ez az 
intézmény a bizalom, amivel viseltetünk egymás iránt, hogy közös gondjainkat kölcsönösen 
oldjuk meg. Együtt tudunk működni a másikkal törvény nélkül is, önként . De az is tapasz-
talat, hogy ez a törekvés unos-untalan beleütközik a meglévő államhatalomba, mert a 
hatalomnak is vannak intézményei, és csak egy földgolyón élünk. Az államhatalom általában 
hierarchikusan szerveződik, eleinte kizárólag saját erejére hivatkozva, azután Isten kegyel-
mével takarózva, majd II. József császár óta a szakszerűségre apellálva az emberi élet egyre 
nagyobb területére terjesztvén ki a beleszólását és a szabályozó tevékenységét. Harmadsor-
ban az is tapasztalat, hogy a helyi társadalom, az egymásra utalt és egymássalegyüt tműködni 
tudó emberek újra és újra megpróbálják létrehozni intézményeiket. Az 1980-as évek elején 
Somogy megye aprófalvaiban történt barangolásaim során ismertem fel, hogy a saját 
intézményteremtés ereje milyen erős, és hogy működik . Olyan emberekkel találkoztam, akik 
személyükben vállalták, hogy intézménnyé válnak. Szembefordultak a falut leépítő központ i 
hatalommal, a közigazgatásban megnyilvánuló buldózerpolitikával és felvállalták a falut. Ez 
nem volt számukra kockázatmentes, de ki-ki a maga módján megoldott egy-egy közös 
igényt, szükségletet. Ezek az emberek tudták, hiszen ot t éltek, hogy mire van szüksége a 
falunak, nem úgy, mint a térben is egyre távolodó közigazgatás, amely csak azt hitte, hogy 
tudja. Láttam és tapasztaltam tehát, nogy vannak emberek, akik felvállalják a falut, saiát 
ügyükké teszik, és a falu hallgatólagos Deleegyezésével küzdenek a falu érdekéért. T ö b b 
olyan emberrel volt találkozásom, akik félretették azt, hogy nem értenek mindenhez, hogy 
nincs papírjuk, sem szakmájuk, de jól vagy rosszul teszik azt, amit kell. Ezek az emberek 
kezdeményeztek, amikor mindent csak a központban illett kezdeményezni. Együt tműköd-

1 Elhangzott 1991. július 2-án Békéscsabán, a XIX. Honismeret i Akadémián. 
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tek és együttműködtet tek akkor, amikor mindenki jobban tudta, hogy mi nem az ő asztala, 
ahelyett, hogy azt tudta volna, hogy mi is valójában az ő kötelessége. Félretették a „nem az 
én dolgom" Kényelmes álláspontját és autóbusz-fordulót építettek, utcát bontot tak, emlék-
táblát avattak, és sorolhatnánk a többi apró-cseprő, de akkor és most igen fontos és jelentős 
dolgot. Ezek az emberek nem is ismerik egymást, dolgukat nem tanulták, nem mondta nekik 
senki. A helyzet, a közösség szükséglete kényszerítette ki belőlük ezt a tevékenységet. Arra 
gondoltam, na ők tudják, akkor ezt mások is tudhatnák, talán tanulni is lehet a dolgot. Talán 
arról is lehetne szó, hogy egy-egy konkrét falu konkrét problémáit megoldó, azt szolgáló 
személyt intézményesíteni is kellene. 

I lyenformán fogalmazódott meg bennem az 1982-1983 táján Somogy megyében a 
falugondnok intézmény gondolata. De akkor ez még korai volt. 1989 nyarán a Falufejlesztési 
Társaság megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanácsot és megnyerte ennek a 
többéves gondolatnak. Pályázatot hirdetett a megyei tanács az 500 lélek alatti községek 
számára, nogy ad számukra egy mikrobuszt és az önként jelentkező, a falugondnokságot 
felvállaló helyi ember fejtse ki a falugyűlés előtt a szándékait. Ha a falugyűlés jóváhagyja, úgy 
válassza meg, és akkor egy esztendőre a munkabérét és a benzinköltségét a megyei tanács 
mellékeli a mikrobuszhoz. Nagy ö römömre szolgál, hogy egy esztendeje már huszonhárom 
ilyen intézményesített falugondnok működik, Cserehát, Zemplén és a történeti Gömör itt 
maradt falvaiban. Jó tapasztalatok birtokában remélhetjük, hogy 1991 őszén már kétszer 
annyian lesznek. Szeretnénk Dél-Dunántúlon, Somogyban, Baranyában és Tolna megyében 
ugyanezt meghonosítani. 

H o g y legyen fogalmunk arról, mit is csinál egy ilyen ember, mi is ez az intézmény 
valójában, röviden ismertetem a gagybátori falugondnok mikrobuszmenetrendjét . Ez egy 
olyan menetrend, amit a falugyűlés megvitatott, jóváhagyott és utána sokszorosítottak és 
minden gagybátori lakos konyhakredencére ki van tűzve egy rajzszeggel. Hét fő tő l péntekig 
a következőket csinálja a falugondnok. Hajnali 5 órakor csatlakozik egy autóbuszjárathoz, 
11 órakor szintén, 11.30-kor hazahozza az óvodásokat, 12 órakor ebédet hord szét az 
öregeknek, 13.20-kor a felsővadászi iskolásokat hozza haza és ú tközben csatlakozik az 
abaúj-szikszó-i Volán-járathoz. Minden héten szerdán 6.30-kor Miskolcra viszi azokat, akik 
ezt kívánják. O n n a n 10 órakor indul vissza. Minden csütör tökön az encsi gyógyszertárba 
megy és lehet menni vele azoknak, akik Encsen szeretnének vásárolni. Pénteken a heti 
ingázók érdekében ismét csatlakozik egy autóbuszjárathoz. Minden szombaton 7 órakor 
Szikszóra mennek bevásárolni. 11 órakor van szombatonkén csatlakozás, 20.30-kor szintén. 
Ezenkívül hétfőtől szombatig több igénylő kérésére 60 km-en belül térítésmentesen igénybe 
vehető a mikrobusz, a munkák idején a szőlőbe járáshoz. Temetés, esküvő és ballagás, 
katonai eskü alkalmával látogatásra és minden más esetben, ami a lakosság részéről jogos 
igényként jelentkezik és ezt a falugyűlés által megválasztott háromtagú - mit mondjak? -
presbitérium jóváhagyja. A falugondnok tevékenysége, mint láthatták, döntően az autóbusz 
működtetéséhez kapcsolódik, ae a dologban sokkal több lehetőség van. Az intézmény, ha 
organikus fejlődésnek tud indulni, igen gazdag és sokágú. 

Megbíztunk egy szociológust, hogy lárja végig a polgármestereket, a falugondnokokat , 
beszéljen az ottani lakosokkal. Erről írt egy tanulmányt . Ebben van egy lista arra 
vonatkozóan, hogy a beszélgetések során a fa lugondnokoknak milyen terveik vannak. Ebből 
valami már megvalósult, de a többsége csak terv. A működésre nincs pénz . Az a terv, hogy a 
benzinre kiszorítják, de a továbbfejlesztéshez nincs elég pénz. Pedig szükség lenne a 
gyerekek úszásoktatásra való rendszeres szállítására az encsi uszodába, idősek utaztatására a 
közeli vásárokra, búcsúkra, a faluban megtermelt tojás, zöldség, paprika piacra vitelére, tej 
szállítására és árusítására a miskolci piacon, a fodrász elhozatalára a szomszédos faluból. 
Miskolcra színházlátogatás, rendszeres orvosi ellenőrzésre történő beszállítás, focicsapat és 
iskolások népdalkörversenyekre, fellépésre való szállítása, kirándulás az időseknek vagy 
gyerekeknek. Ez mind autóbuszhoz kapcsolódik. De nem szükséges autóbusz a következő 
tevékenységekhez: bizonyos közterületek rendben tartása, játszószoba, játszókert létreho-
zása, művelődési ház életre keltése, fizetővendég-szolgálat megszervezése, könyvkölcsön-
zés, könyvárusítás, terményárusítás, színjátszó kör szervezése, apróbb műszaki cikkek 
javítása, videojavítás, mozi szervezése, társadalmi munka szervezése, a falukép szépítésében, 
munkahelyteremtésben való részvétel. A falugondnok munkája során szembesül a minden-
napok problémáival és a feladatokkal. Neki az a dolga, hogy mindezekből, amit képes 
megoldjon. Amikor rajtaütésszerűén elmentem egy ilyen ellenőrző körútra, tapasztaltam 
olyan dolgokat is amikkel természetesen most nem dicsekszem, de tapasztaltam (és nagy 
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örömömre szolgált) olyant is, hogy a fa lugondnokot keresvén Julis néninél találtam, amint 
éppen a búvárszivattyút szerelte a kútban, mert elromlott és nincs aki megcsinálja. N e m 
állítom, hogy nincs probléma a működés során, de nem ez a jellemző. Ezek az emberek 
képzettségüket tekintve, motivációjukat tekintve nagyon különbözőek. Nagyon félnék attól, 
ha a falugondnoki funkciót szakosítanánk, vagy valamilyen tanfolyam elvégzéséhez köt-
nénk, ha részletes munkakör i leírást fogalmaznának, ha a feladatuk és munká juk nem a 
mindennapok kényszerében, alkalmai szerint, a pillanat ihletésére, az emberi kapcsolatok, a 
személyes kérések és problémák mentén szerveződne. Az ilyen tevékenység nyilvánvalóan 
elsősorban nem képzettséget igényel, hanem emberséget, kapcsolatteremtő képességet. És 
csak másodsorban mindenféle tudást, amit meg is lehet közben szerezni. Van a falugondno-
kok közöt t nyolc általánost végzett autóbuszsofőrtől kezdve a lelkészfeleségig pedagógus és 
népművelő is. Számos kérdés természetesen megoldatlan, így például a fa lugondnok és a 
polgármester viszonya. Amikor 1988-1989 elején tudtom és szándékom nélkül a Szolnok 
Megyei Tanács tervgazdasági osztálya az én brosúrám alapján minden előkészítés és 
körültekintés nélkül sit ty-sutty bevezette, ot t bizony az történt , hogy a polgármester 
kifutófiúja, sofőrje lett a falugondnok. A polgármester és falugondnok viszonya lehet ilyen 
hierarchikus, de megint csak azt mondom, nem ez a jellemző. Lehet a polgármester a 
falugondnokkal nagyon korrekt , partneri kapcsolatban. Van három olyan falugondnok, akit 
időközben megválasztottak polgármesternek. 

Egyre inkább úgy érzem: számomra az élet nagy ajándéka, hogy ezt az ötletemet meg 
tudtam valósítani. Kétirányú nyomásban élem meg ezt a kérdést. Egyrészt látom az igényt, 
hogy minél több helyen szeretnék a falugondnoki intézményt megcsinálni, hiszen a kis falvak 
fokozatosan kinyílnak a bezárkózottságból. Fokozatosan, mert az első hetekben nem mertek 
az emberek a buszba beülni. N e m hitték el azt, hogy történik valami olyan, ami az ő 
érdeküket szolgálja. Féltek attól, hogy adóban majd fizetni kell érte. Másrészt pedig néhány 
helyét kereső főhatóság is úgy gondolja, hogy ez jó dolog, és több-kevesebb hivatalnoki 
gyakorlattal, ambícióval szeretné felkarolni az ügyet, ígér tíz-húszmillió for intot , és talán 
integrálni szeretné. Ho lo t t a dolog nem integrálnató, nem tartozik egyik tárcához sem. 
Ennek a dolognak a falu saját intézményévé kell válnia, azt még egyelőre nem tudom, hogy 
miként. 

Valószínű, hogy az egyszeri beruházást nem tudják megfizetni a falvak, az évi 500-600 ezer 
forint működési költség egyelőre szintén sok számukra. De alapvetően szükséges, és a 
legolcsóbb módja annak, nogy a helyi erő egyáltalán létrejöjjön, hogy a falu magához 
térhessen. A másik megoldás, hogy évről évre pályáztatják, de ez elbizonytalanítja őket. 
Marad a harmadik megoldás, hogy alapítványt hoz tunk létre és az állami pénzből 
megpróbáljuk az autóbuszokat előteremteni, úgy, hogy a falugondnoknak ne az önkor-
mányzat legyen a munkáltatója. A létező fa lugondnokok egyesületet alapítottak, s vágyaim 
szerint a fa lugondnokok egyesülete majd létrehozza a szövetségét, a szövetség pedig az 
alapítványt. Nem szeretném, s legrosszabb álmaimban se jöjjön elő, hogy valamelyik jó 
szándékú minisztériumban egy ügyosztály, egy főelőadó, egy miniszteri tanácsos foglalkoz-
zon ezzel, mert akkor elvitte az ördög. A napokban hirdeti meg a Népjóléti Minisztérium az 
Ormánság huszonöt falvára és a Somogy megyei Koppányvölgy tizenhét falvára az öt-öt 
falugondnoki pályázatot. Az az öt falu nyeri el a tízmillió forint támogatást, amelyik a 
legtöbbet tudja hozzátenni. 

Befejező gondolatnak annyit, hogy ebben a témában sikerült összekapcsolni a hagyo-
mányt és a modernizációt. A hagyományt nem másolni kell, hanem újjáteremteni. 

Kemény Bertalan 

A burgenlandi Felsőpulya önkormányzata 
A burgenlandi magyarság etnikai hátteréről tudnunk kell, hogy a Fertő vidékére a 

nagybirtokosok cselédeket telepítettek, és az 1920-as népszámlálás adatai szerint kb. 
3500-4000 magyar élt itt. 1921 után a nagybirtok is felmorzsolódott és az ő életlehetőségük 
is megszűnt és itt a Fertő mentén, egy-egy faluban a legidősebbek maradtak ott , és az ő 
kihalásukkal ezen a területen megszűnt a magyar lakosság. A másik, tehát a városokban élő 
lakosság, tehát Jennsdorf , Grüssing, Németújvár , Nagymar ton , Kismarton egy-egy sziget 
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