
Figyelő * 149

Bibliától való teljes elszakadásával és kizáró
lagos reflexivitásával a liturgikus funkcióról 
voltaképp lemond. E műfaji sajátság, vagyis 
a műnek a XIX. században oly kedvelt ora
tóriumhoz való idomulása is hozzájárulhatott 
Graun passiójának teljesen szokatlan recep
ciótörténetéhez, hozzásegíthette kései nép
szerűségéhez.

Mint a Capella Savaria lemezein rend
szerint, itt a vokális teljesítmények között kell 
a kiugrókat keresni. Első helyen a haliéi Can- 
tamus kórust emelem ki, és nem restellem 
hangzásukra az áttetsző jelzőt századszor is le
írni. Az ilyen kórusoknál nem az a döntő, 
hogy tiszta az intonáció, vagy hogy helyes a 
hangképzés, hanem hogy a minőség nem 
szakad le a morálról, hogy az éneklés minő
sége nem öncélú, hanem liturgikus és lélek
nevelő szerepet tölt be. Minálunk legfeljebb 
két olyan kórus létezik, amely ezt a kodályi 
gondolatot megvalósítja -  a nagy utópista 
nem vett tudomást a tradíció megkerülhetet
len problematikájáról, sőt utópiája épp e 
probléma megkerülésére szolgál. Mindez a 
német kórusoknál nem merül fel probléma
ként, a hagyomány eleven és töretlen való
ság, és az éneklés lelki nevelő hatását éppen 
a tradícióban állása révén fejti ki. Ráadásul 
mindez a jelen felvételen találkozik azzal a 
körülménnyel, hogy éppen a kórustételek a 
legsikerültebbek Graun művében -  talán 
azért, mert itt nem álltak rendelkezésre az 
operaáriák típusai és sablonjai. Egyedül a ko
rátok esetében kérdéses, vajon a szokatlanul 
-  bár kétségkívül üdítően -  felgyorsult tempó 
milyen hagyományra tud hivatkozni. Zádori 
Máriát minden elismerés megilleti, hogy egy
személyes intézménnyé válása nem megy 
frissessége és hallatlan érzékenysége rovásá
ra; a kritikus már nem dicsekedhet ugyanez 
erényekkel, amidőn a művésznőről száz- 
egyedszer is meg kell fogalmaznia sosem vál
tozó véleményét. Martin Klietmann kiválóan 
példázza a régi zenélés amaz előnyét, hogy -  
„szemben a mai operarepertoárral” -  a hang
szépség és egyéb természet adta tulajdonsá
gok benne másodlagosak, és a siker végső so
ron a helyes kottaolvasás intelligenciáján, a 
deklamáció tisztaságán múlik. Klaus Mertens 
mindehhez a maga különlegesen szép bari
tonját adja ráadásba.

Dolinszky Miklós

AJÁNLOTT IRODALOM, 
SOKAKNAK

Végi Gábor: Magunk, uraim
Válogatott írások településekről, tanácsokról,
önkormányzatokról
Gondolat, 1991. 545 oldal, 100 Ft

A recenzens kettős vallomással kénytelen 
kezdeni. Vági Gábort, e posztumusz kötet 
írásainak szerzőjét többé-kevésbé barátjának 
mondhatta, így elfogultsága kétségtelen. Rá
adásul ezen recenzió megírására több mint 
egy éve tett ígéretet, így még a késlekedés mi
atti lelkiismeret-fiirdalás is befolyásosa.

Ugyanakkor azt is meg kell vallani: a re
cenzens keletkezésük idején nem szerette 
Vági Gábornak a tanács-, illetve önkormány
zati rendszerrel foglalkozó, a kötetben sze
replő írásainak nagyobb, a nyolcvanas évek
ben íródott részét, mert nem értette a szerző 
ezzel kapcsolatos tevékenységét, nézeteit -  
már amennyire ismerte őket. Mondhatni: 
nem az e kötetben szereplő írásokért szerette 
a szerzőt.

Vági Gábor 1982-től az igényes szellemi 
körökben nem túl jól jegyzett Államigazgatá
si Szervezési Intézet (ÁSZI) munkatársa lett. 
Miután a politikai rendszerhez való viszonyá
ban s emberi tisztességében semmiféle válto
zás nem következett be, a recenzens nem na
gyon értette, hogy az érzékeny szociológus, a 
szenvedélyes publicista, akiben közelről min
dig is könnyű volt észrevenni az utolsó írásai
ban nyilvánosság elé is tárt lírai alkatot, ho
gyan szentelheti idejének jelentős részét a ta
nácsrendszer korrigálását célzó pepecselésnek. Ért
hetetlennek látszott a dolog, hisz Vági témá
ja, munkálkodásának utolsó néhány hónap
ját nem számítva, nem az ígéretes hangzású 
közigazgatási reform vagy a rendszerváltást jel
ző új önkormányzati rendszer kifejezéseknek fe
lelt meg, hanem a tanácsrendszer korszerűsítésé
nek, továbbfejlesztésének, legfeljebb reformjának, 
de ez utóbbinak is csak valamikor 1985 után.

Az előzményekből, a területi fejlesztési 
források elosztási mechanizmusát bemutató 
kritikai elemzésekből („Mit ÉR” egy község? 
„Mit  ÉR” egy megye? Közgazdasági Szemle, 
1975; Versengés a fejlesztési forráso
kért. KJK, 1982 -  az előbbi egésze, az utób
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biból részlet olvasható a kötetben) egyebek 
közt az tűnt ki: a rendszer úgy rossz, ahogy 
van. Érdemes ennek a korrigálgatásával bab
rálni? -  fordult meg az ember fejében.

Ráadásul Vági fejlesztési források elosztá
sával foglalkozó addigi munkái, nyugodtan 
mondhatjuk, revelációként hatottak, hisz egy 
addig ismeretlen világot tártak a hazai társa
dalomtudományi közvélemény elé, amely -  
mint Gulácsy Gábor szellemesen írja a posz
tumusz könyv kapcsán rajzolt pályaképben 
(BUKSZ, 1991. 4.) -  korábban többet tudott 
az ázsiai termelési mód körüli spekulációkról, 
mint a hazai területi közigazgatás működésé
ről. Bár Vági Gábor e munkáinak gondolatai 
nem a hetvenes évek közepén, mondanivaló
ja  lényegének első publikálásakor, hanem 
valamivel később lettek közismertté (már 
amennyire az ilyesmi közismert lehet egyál
talán), jelentőségüket az is mutatja, hogy is
meretük nélkül az azóta múlttá vált rend
szert leíró valamirevaló elemzés elképzelhe
tetlen.

Ilyen előzmények után, amikor Vági Gá
bor a nyolcvanas évek közepe tájékán egy, a 
hazai gazdaság rendszerét elemző konferen
cián előadta A tanácsi szabályozás, gazdál
kodás TERVEZETT ÉS LEHETSÉGES MÓDOSÍTÁ- 
SÁ-t elemző mondókáját, a szűkebb téma egy 
kézen megszámolható ismerőit nem számít
va, érdektelenség, sőt értetlenség fogadta. 
(És ebben minimális szerepet játszott, hogy 
nem volt éppen magával ragadó előadó, amit 
egyébként tudott magáról.) A téma, a tanács- 
rendszer volt olyan, hogy a társadalomkuta
tó értelmiséget nem hozta lázba. A vizsgált 
„tárgy”, vagyis a mindennapjainkban jelen 
lévő intézmény közmegítélése az azt kutató 
tevékenységének értékelését is befolyásolta.

Vági persze tisztában volt a tanácsrend
szer társadalmi reputációjával. A kötet olva
sói ezt esszéírói, szociológusi erényeit is meg
mutató, a tanácsi apparátusról írt dolgo
zatából (Az ÍRÓASZTAL TÚLSÓ OLDALÁN) tud
hatják. De Önéletrajzi TÖREDÉK-ében is 
említi: egyebek között azért látta elhibázott- 
nak, hogy 1987 végén a helyi közigazgatást 
a Belügyminisztérium alá helyezték, mert a 
két népszerűtlen intézményt, a rendőrséggel 
azonosított BM-et és a tanácsokat nem lett 
volna szabad összeházasítani (11. o.). Mellé
kesen: ez az államigazgatási döntés, az őt tisz

telők egy részének őszinte örömére, azzal is 
együtt járt, hogy mivel Vági nem kívánt 
munkahelyével együtt „béemes” lenni, végre
-  gondoltuk -  otthagyta az ÁSZI-t, és a hozzá 
méltóbb bölcsészkari szociológia tanszékre 
került. Az így vélekedők persze kevéssé mér
legelték, hogy az ASZI-s évek nélkül e kötet 
írásainak nagyobb része nem születik meg -  
igaz, akkor Vági írt volna helyettük mást, 
részben másról.

Miután Vági Gábor az ÁSZI-ba került, te
vékenységének látszólagos érdektelensége 
mellett, sőt annál inkább, az váltott ki igazi 
értetlenséget, amit képviselni látszott. Szem
léletét hűen tükrözi a kötet egyik legnagyobb 
terjedelmű írása (Településfejlesztés és 
„reform” -  eredetileg szamizdatban jelent 
meg), amelyet Vági a településfejlesztés, az 
ehhez kapcsolódó infrastruktúra -  az ő kife
jezésével -  reformanalóg megközelítésével 
szemben írt.

Igaz, formálisan nem az ismertebb re
formközgazdászokkal vitázott, hanem azok
kal, akik, megint átvéve az ő szóhasználatát, 
csak kacérkodtak a reformdivattal, s ennek elvei
re hivatkozva próbálták meg az éppen aktuá
lis gazdaságpolitikát, az állami finanszírozás 
leépítését (persze a politikai túlhatalom érin
tetlenül hagyásával) igazolni. De a valódi re
formerekhez is szólt, amikor leírta: „a lakos
sági infrastruktúra mindenekelőtt gazdaságpoli
tikai »reformra« szorul; olyan központi döntésre 
tehát, amely e tevékenységek társadalmi és összgaz- 
dasági súlyát az eddigiekhez képest felértékeli..”. 
(99. o.)

A társadalomtudományokban tevékeny
kedő Vágihoz hasonló politikai nézeteket val
ló értelmiség reformon -  mint az jól ismert
-  egyértelműen az államtalanítást, a piaci 
mechanizmusok domináns szerepének érvé
nyesítését értette. Ez a gazdálkodás minden 
területén az állam központosító és újrael
osztó, redisztributív szerepének leépítését je
lentette. A hivatkozott dolgozat és a kötetbe 
bekerült más írásokban is következetesen 
visszatérő hasonló gondolatok olyan látszatot 
teremtettek, mintha Vági nemcsak az állam 
újraelosztó szerepének nélkülözhetetlensége 
mellett én'élt volna az azt bagatellizálókkal 
szemben, hanem a gazdasági rendszer reformjá
val szemben túlértékelte volna a „jó” gazda
ságpolitika szerepét is. De Vági esetében ez azt
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is jelentette többek szemében: a politikai 
megfontolásból reformellenesek intellektuá
lisan érdektelen és súlytalan „álláspontját” 
erősíti egy komoly ember, akinek elutasító vi
szonya a rendszerhez nem kétséges.

A kötetbe gyűjtött írásokból az is világosan 
kitetszik: Vági Gábor nem azért állt ki a te
rületi fejlesztési források újraelosztása ügyé
ben a gazdaságpolitikai „reform” mellett, mert 
ebben politikai kompromisszumos lehetősé
get látott valami fontos dolog „eladása” érde
kében, hanem azért, mert valóban ezt látta a 
legsürgősebbnek.

Be kell vallani, olvasva Vági Gábor akkori 
írásait, átgondolva 1982 utáni tevékenységét, 
az 1980-as években látható perspektívák is
meretében is illett volna jobban érteni és 
megérteni elképzelését. Ha a rendszer ma
rad, márpedig ki gondolta a nyolcvanas évek 
utolsó harmadáig, hogy ily rövid időn belül 
kimúlik, egy intellektuális befolyással rendel
kező társadalomkutatónak, amennyiben 
nemcsak teória, hanem a praxis is foglalkoz
tatta, igenis lehetett az a dolga, hogy nem meg
békélve az adott keretekkel, de tudomásul 
véve a realitásokat, a lehető legjobb döntése
ket csikarja ki. Ars poeticának is tekinthetők 
Vági 1985-ben leírt sorai: „Elhiszem, hogy a 
közpmti, hivatali fülek süketségén áttörni s ebbm 
a törekvésben minduntalan kudarcot vallani 
fárasztó dolog, de aki annyira intranzigens tár
sadalomkritikus, az ne legym olyan fáradékony.” 
(99. o.)

Vági Gábor vagy a humán szféra sok te
kintetben hozzá hasonlóan vélekedő, másként 
reformer képviselői, valamint a reformközgaz
dászok nem is mindig látens vitája az előző 
rendszerről való gondolkodás egyik parado
xonét jelzi. Mert természetesen igazuk volt 
azoknak, akik azt gondolták Vági elképzelé
seiről: az irracionális gazdasági rendet és an
nak társadalmi, települések életét meghatá
rozó következményeit nem lehet az elosztási 
arányok átalakításával megváltoztatni. És ter
mészetesen igaza volt Váginak is, aki úgy 
gondolta: a területek és települések közötti 
különbségek állami újraelosztással történő 
korrigálása a fejlett piacgazdaságoknak is be
vett, sőt nélkülözhetetlen eszköze, az olyan 
eltorzult társadalmak, mint a magyar, külö
nösen nem nélkülözhetik. Ráadásul az állami 
költségvetés részesedése a GDP-ből Magyar

országon nemzetközi mércével mérve nagy, 
ugyanakkor a helyi kormányzatoké (tanácso
ké) kicsi; a települések mindenekelőtt emberi 
lakóhelyek, s a feltételek javításáért, függet
lenül a reformok esélyeitől, mindent meg 
kell tenni,

Vági Gábor írásait így együtt olvasva, utó
lag sem tűnik azonban indokolatlannak az 
egykori benyomás: a kelleténél nagyobb 
energiát fordított a kétféle álláspont elhatá
rolására. Mert persze nemigen volt komo
lyan vehető refbrmközgazda, aki tagadta vol
na, hogy egyebek közt a kommunális infra
struktúra fejlesztési forrásait is bővíteni szük
séges, mint ahogy persze Vági sem hitte, 
hogy a gazdaságpolitikai „reform” elegendő,

Vági Gábor ugyan következetesen azt 
képviselte, hogy a központi újraelosztás a te
lepülések gazdálkodásában a hazai viszonyok 
közt nélkülözhetetlen, és az e célra rendelke
zésre álló forrásokat bővíteni kell, de közben 
éveket szentelt az egész tanácsi gazdálkodási 
rendszer radikális reformjának. Ez végső so
ron -  az életmű meghatározó vonulataként -  
az egész elosztási rendszer ideológiájának, politi
kai mechanizmusának támadását jelentette.

Feltehetően nem a recenzens volt az 
egyetlen, aki Vági Gábornak az újraelosztás 
fontosságát hangoztató megszólalásai mögött 
kevéssé látta érdemi tevékenységét, a tanácsi 
gazdálkodási rendszer radikális átalakítása 
érdekében végzett napi munkája jelentősé
gét. (Igaz, e munka nagyobb részéről az ér
deklődő olvasó is csak e kötetből alkothat ké
pet, hiszen a közzétett harminc dolgozat ötö
dé, hat tanulmány eddig csak ÁSZI-félsza- 
mizdatként létezett, és számos további is csak 
nehezen elérhető helyeken kapott nyilvános
ságot.)

És feltehetően ugyancsak nem a recen
zens volt az egyetlen, aki az 1985-ös párt- 
kongresszus reakciós és pusztító hatású dön
tései nyomán nem méltányolta a nem kis 
részben Vági tevékenységére épülő, a taná
csok gazdálkodási rendszerében 1986-tál 
kezdődő újításokat. Márpedig három-négy 
évvel később, némileg megismerkedve e vál
tozásokkal, a recenzens számára világossá 
vált: komoly, a rendszer működését sok te
kintetben átrajzoló intézkedések, ha tetszik, 
reformok indultak el. Ezek 1990-re, már a 
döntő politikai fordulatot megelőzően -  lég-
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alábbis a technikai szabályozás szintjén -  lét
rehozták a tanácsok önkormányzattá válásá
nak gazdálkodási feltételeit. Ezek nélkül az 
önkormányzati rendszer kiépítését is csak jó
val hátrébb lehetett volna elkezdeni, Vági je 
lentős szerepet játszott a részletek kidolgozá
sában, s persze az alapkoncepció elfogadtatá
sában is, abban, hogy a kártékony, a felhasz
nálási célokat szigorúan megjelölő állami el
osztás helyébe a helyi tanácsok döntési sza
badságát ugrásszerűen megnövelő rendszer 
lépett.

E változások ma már ismert jelentőségét 
mit sem csökkenti, hogy egykoron Vági látta 
a megvalósulatlan elgondolásokat, „az ésszerű 
és minden fokozatában értelmesen végiggondolt 
munkamenet helyett” a „siettetés kapkodó és veszé
lyekkel teli” előkészületeket (429. o.) is. „Az ön- 
kormányzati gazdaságszabályozási reform előkészü
letei jelenleg [1989. szeptember] aggasztó sza
kaszban tartanak -  írta az ÁSZI számára a re
formok elvi dilemmáiról készített dolgozatában. 
-  Nem az a gond velük, hogy a felsorolt problé
mákra, dilemmákra még nem tudnak választ adni, 
hanem -  éppen ellenkezőleg -  az, hogy a munkák 
úgy haladnak, mintha mindezekre a kérdésekre már 
léteznének... válaszok.” (423., 428^-29. o.) 
Nemcsak a helyzetet, Vági alapállását is jól 
jellemzik e sorok: a harcos változtatni akaró 
ekkor és máskor is a hályogkovácsi merész
ség, a társadalom, az emberek bőrére menő 
felelőtlen magabiztosság ellen emel szót.

A politikai változások felgyorsulásakor Vá
gi Gábor eddig is szerteágazó tevékenysége 
(melynek bemutatása e recenziónak nem cél
ja) tovább bővült. De, mint részben a kötet 
írásaiból és Horváth M. Tamás, a közeli mun
katárs értő és eligazító utószavából is kitűnik, 
Vági Gábor kutatóként, majd az SZDSZ szak
értőjeként továbbra is részt vett az ónkormány
zati reform, az ezt szolgáló törvény előkészíté
sében. A törvény gazdálkodási részének zö
me az ő műve.

A kötet borítójának belső oldalán egy Vági 
Gáborról sok mindent elmondó fénykép lát
ható (Kapitány Éva készítette, azt hiszem, 
1990 áprilisában, az SZDSZ választások után 
tartott rendkívüli küldöttgyűlésén, néhány 
héttel Vági halála előtt). Nincsenek előttem 
korábbi képei, de úgy rémlik, mióta isme
rem, a hatvanas évek második fele óta, min
dig ilyen konszolidáltan, semlegesen öltözött,

jól fésült volt, s mintha szemüvege is válto
zatlan lett volna. (Mintha mindig ugyanazok
ban a darabokban járt volna, holott ismeret
ségünk több mint húsz éve alatt nyilván gon
dosan kellett alakítania külsejét, hogy egyfor
mán sem nem divatos, sem nem ódivatú ma
radjon.)

A szerző külleme azért kerül e recenzióba, 
mert felidézi a paradoxont: a konszolidált, 
visszafogott benyomást keltő, halk szavú Vági 
Gábor meglepően éles tollú, konvenciókat 
felrúgóan szókimondó írásokat tett közzé. 
Sokan csak a BUKSZ első számában megje
lent, botrányt kavaró kritikájára emlékeznek, 
holott írt ő kíméletlen cikket Fekete Gyula 
népesedési ötleteiről is, s persze az e kötetbe 
bekerült írások némelyikében is fel-felbuk- 
kan az érdesebb hang, nemegyszer néven ne
vezve azokat, akiket hazugnak, tisztességte
lennek tart, vagy akiket csak felelőtlennek, 
mert apró ötleteiket „irányt adó gondolattá sti
lizálják, s részletezésükkel nem sokat foglalkoznak”. 
(101. o.) A kötet rövid Ö néletrajzi töre- 
DÉK-ében néhány vonással felrajzolt, a csu
pán a kétszáz fős nemzetközi szakmai elitre 
tekintő „tudós” figurája is sokat elárul érték
rendjéről.

Ez a „tudományos” linkséggel szembeni 
irritáltság nyilvánvalóan morális jellegű volt, 
és nem holmi mellőzöttségérzésből eredt. Hi
szen Vági Gábor a maga normái szerint sike
res ember volt. A magyar társadalomtudo
mányi progresszió, ha nem követte is szoro
san tevékenységét, ha nem fogadta is el min
denben nézeteit, kitűnő szakemberként „je
gyezte”, munkái a „hivatalos” tudomány és 
az államigazgatási szakma elismerését is ki
vívták. Ha örült volna is településfejlesztési 
nézetei teljesebb elfogadásának, soha nem 
látszott sértett embernek. Ki tudná így ma 
már megállapítani, hogy életművének közép
ponti témája -  pontosabban azon belül is a 
praxis felé fordulása -  oka vagy következmé
nye volt-e az akadémiai tudóskodásról val
lott, finoman szólva nem hízelgő véleményé
nek.

Nyilván komolytalannak gondolta volna a 
kijelentést, miszerint a világ megváltoztatásá
nak Vági Gábor által követett (a fentebb ars 
poeticaként idézettek szerinti) módja lenne az 
egyedül üdvözítő, tisztességes társada
lomtudósi magatartás. De arra mégis adott,
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hogy külső megjelenése és érdem i m unkája 
ellenére, m egfeleljen „a szakterület szemtelen fe
negyereke” önképének -  am ilyennek em lített 
Ö néletrajzi TÖREDÉK-ében látja és láttatja 
magát.

A mulasztásnak, hogy a recenzens egy év
nél is többet késlekedett ezzel az írással, 
egyetlen előnye van: az eltelt idő nyomán 
szomorúan regisztrálhatja, hogy a könyvet 
bizony nem kapkodták el, (Az elmúlt hóna
pokban már féláron is adták, holott már 
megjelenésekor is olcsó volt.) Pedig... És itt 
számtalan tény sorolható, amely a formális 
logika szerint bőségesen indokolná, hogy egy 
ilyen munka ezer példányban pillanatok alatt 
elkeljen.

Itt van mindjárt a legfontosabb: a könyv 
megjelenését alig megelőzően Magyarorszá
gon minden korábbitól gyökeresen eltérő he
lyi közigazgatási, önkormányzati rendszer 
vette kezdetét. A helyi közigazgatási egységek 
(önálló települések) száma a korábbi kétsze
resére nőtt, 1990 végén összesen 3093 ön- 
kormányzat alakult. Az új szervezetek mun
kájába tízezernél több laikus választott kap
csolódott be, akiknek döntő többsége hason
ló tevékenységet még soha nem végzett. Raj
tuk kívül a hatalmas, több tízezres apparátus 
számára is gyakorlatilag ismeretlen volt az 
önkormányzatiság sok-sok eleme. Az önkor
mányzatok megalakulását követően a parla
ment még közel egy évig folyamatosan, a leg
teljesebb nyilvánosság előtt tárgyalta az ezen 
intézmények működését meghatározó tör
vényeket.

Vági Gábor hosszú idő óta a helyi közigaz
gatás, a településfejlesztés, a települések gaz
dálkodásának -  minden vitán felülállóan -  
legjobb szakértői közé tartozott. („Erdei Ferenc 
óta a legjobb magyar településszociológust becsül
tem benne” -  írja a kötet előszavában Szelényi 
Iván.) Vági nevét nem kerülhette ki, aki csak 
minimális mértékben is megpróbált utána
nézni, hogy mit írtak az elmúlt években az 
önkormányzatokat érintő alapvető gondok
ról, milyen kérdésekről is szólnak a parla
ment vitái, milyen lehetőségeket érdemes 
számba venni a döntéseknél.

Mindezen tények mellett az már csak mel
lékesen említendő, hogy az elmúlt egy-két 
évben meglehetősen szerény számban jelen
tek meg a magyar társadalom állapotát, hely

zetét, átalakulását tárgyaló, elemző, a napi 
aktualitásokon túlmutató munkák. így a hét
köznapi logika szerint a társadalmi folyama
tok igényesebb figyelője is potenciális „fo
gyasztója” (lehetne) e könyvnek.

Szóval, ha minden körülményt figyelembe 
veszünk, és összeszámoljuk, elvileg hányán is 
lehetnének, akiknek polcán ott van a helye 
Vági írásainak, akkor nehéz magyarázatot ta
lálni arra, hogy miért a boltok polcain sora
kozik e munka.

És ha még azt is megemlíti a recenzens, 
hogy a Magunk, uraim könyvészeti alkotás
ként is „megáll a lábán” (ha a könyvgyűjtők 
nemcsak fakszimiléket gyűjtenek), hiszen bo
rítóján a Horus Archívum egyik különösen iz
galmas fotója látható, és a kötetet az egyik 
legjobb magyar iparművész, Pohárnok Mi
hály tervezte, akkor aligha lehet elfogadható 
magyarázatot adni arra, hogy miért kell egy 
év után féláron kínálni a kötetet.

Persze sok olyan vonása van Vági írásai
nak, amelyek magyarázzák, hogy gondolatai
nak gyűjteménye nem vált az önkormányza
tokban tevékenykedők bibliájává. (Igaz, hogy 
ez kitűnjék, ahhoz el kellene olvasni legalább 
néhány dolgozatát.) Ez a könyv például sem
miképpen sem receptgyűjtemény, amelyből a 
tapasztalatlan, tanácstalan képviselő, szakér
tő kész megoldásokat emelhetne ki. Lehet, 
hogy sokak számára ma fontosabb volna egy 
példatár, de ezt a könyvet olvasgatva sokan 
kijárnának egy iskolát, amely megtanítaná 
őket arra, hogyan lehet problémákon, példá
ul egy döntés kiszámítható következményein 
gondolkodni. A némelykor kategorikus Vági 
sokkal gyakrabban fogalmaz úgy, hogy jelzi: 
tudása, az általában rendelkezésre álló isme
retek itt nem engedik meg a véglegesnek 
szánt „megoldás” kihirdetését. Önkormány
zati ügyekben „nincsen egyetlen üdvözítő megol
dás, hanem többféle, egyaránt élhető modell létezik” 
-  írta életének talán utolsóként megjelent írá
sában, a Beszélőben, 1990 februárjában.

Ebben a cikkben például a megyék továb
bi szerepének négyféle változatát ismertette, 
anélkül hogy értékrangsort állított volna fel 
közöttük. Pedig a magyar közigazgatás évszá
zados vitakérdése a megye, amelynek szere
pével -  mint az egyéb írásaiból kitetszik -  so
kat foglalkozott. Á megyék hatósági, újra
elosztójogait el kívánta venni, de hajlott kü
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lönálló önkormányzati szerepük elfogadásá
ra, igaz, idővel átszabva az ország közigazga
tási területi beosztását. Valóban úgy látta: 
többféle működőképes modell létezik.

A fővárosnak az elmúlt két évben is sokat 
vitatott önkormányzati rendszere tekinteté
ben három megoldást tartott elképzelhető
nek, s bár volt véleménye arról, hogy melyik 
lenne a legszerencsésebb, nem hitte, hogy a 
másik két változat hívei a gonosz birodalmát 
akarják meghonosítani. (Ezt a recenzens 
nemcsak az írások alapján állíthatja, ami 
mégiscsak a világ elé tárt arc, hanem négy- 
szemközti beszélgetésekből is, alkalmi tanít
ványként, egy tv-szereplésre felkészülendő.) 
A bölcs emelkedettség onnan eredt, hogy a 
döntések előtt úgy látta: a rendszer kialaku
lása hosszabb folyamat, a dolgok nem egy 
életre dőlnek el.

Említett Beszélő-beli cikkében, látva az éle
sedő politikai vitákat, azt írta: „senkinek sem 
kellene kétségbeesnie attól, hogy kiderül: tör
ténetesen egyetért akár a legádázabb politikai el
lenfelével is... Idővel nem a hatalom lesz a tét, ha
nem az, hogy az országnak jó törvényei legyenek”. 
(528. o.) Mintha nem számított volna arra, 
hogy a politikai ellenfelek egymást kizáró el
képzeléseket is vallhatnak, mondjuk egyebek 
között a területi igazgatás mikéntje a meg
szerzett hatalom biztosításának eszköze is le
het. (Az országnak az a törvény jó, amelyik 
engem szolgál -  gondolják sokan.)

Készíthetnénk leltárt arról, hogy mi az a

mai önkormányzati rendszerben, ami Vági 
régi elképzeléseit tükrözi, mi az, ami az ő sze
mélyes ötlete, munkájának eredménye, s 
persze arról is lehetne leltárt készíteni, hogy 
mi az, ami teljesen idegen az ő ideájától. En
nél azonban pontosabb képet alkothatunk 
szemléletéről, ha azt idézzük fel: a rend
szerváltás pillanatában az ő elképzelése az 
volt, hogy az lenne a legszerencsésebb, ha 
előbb a hosszabb távú megoldások megvita
tásának politikailag legitim szereplői szület
nének meg, tehát az önkormányzati választás 
megelőzné a véglegesnek szánt rendszer tör
vénybe foglalását. Politikai görcsök miatt (a 
tanácsrendszer eredete, egykori működési 
rendje és nem pillanatnyi alkalmassága hatá
rozta meg a döntéseket) érdemben fel sem 
merült ez a lehetőség. De még az a Vági-el- 
képzelést tükröző SZDSZ-javaslat sem „ment 
át”, hogy átmeneti önkormányzati törvény 
szülessék, amelyet két év múlva szükségsze
rűen fölülvizsgál a parlament.

A Vági Gábor tudományos tevékenységét 
bemutató, többségében nehezen hozzáférhe
tő írások kiadása a szerző halála után egy 
éven belül -  szép, méltó baráti gesztus volt 
(a válogatás Horváth M. Tamás és Péteri Gá
bor munkája, a kötetet Radnóti Sándor szer
kesztette). A könyv jelentőségét szerencsére 
azonban nem a baráti emlékezet és szeretet 
határozza meg, hanem tartalma, szerzőjének 
munkássága.
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