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KERESZTESI JÓZSEF

KISS ISTVÁNRÓL A MAGYARY KONFERENCIÁN
Dr. Kiss István (1906-1997) nevét sajnos kevesebben ismerik, mint illene. Annak ellenére, hogy a volt tóvárosi községházán emléktábla hirdeti nevét, munkásságának jelentőségét.
Hogy ki volt Kiss István, erről szólt az idei konferencia Tatán,
erről szól „A cselekvés állama” c. könyv, amely születésének
100. évfordulójára megjelent, az a néhány dokumentum, amely
jelezni szerette volna sokszínű tevékenységét, szakmai munkájának jelentőségét.
A konferencia, amelyet több szervezet közösen rendezett –
Közigazgatási Hivatal, Tata Város Önkormányzata, Falufejlesztési Társaság és a Magyary Z. Népfőiskolai Társaság – azt célozta, hogy felhívja a figyelmet Kiss István személyére és szerepére,
amit betöltött.
A résztvevőknek először Belcsák Péter – az Eötvös J. Gimnázium 11. e. o. tanulója – mondta el szépen, érzékenyen
Györffy Sándor versét, amit közvetlenül Kiss István halála utáni időszakban írt. Majd Gyüszi László elnök és Hetényi Tamás
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az első előadó –
Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna – hivatali elfoglaltsága miatt
nem tudott jelen lenni, de gondolatai, amelyekben Magyary
Zoltán szellemét idézte fel, eljutottak a hallgatósághoz írásos
formában.
„Élőben” jelen volt viszont dr. Szegvári Péter, címzetes
egyetemi docens, aki rendszeresen részese a Magyary konferenciáknak. Előadásában bemutatta azokat az aktuális közigazgatási kérdéseket, melyek sok tekintetben Kiss Istvánt is foglalkoztatták, és mondhatjuk, hogy haláláig aktívan képviselte azokat,
kereste rájuk a válaszokat.
A szünetet követően Szikra Dorottya, az ELTE adjunktusa
tartott érdekes előadást, mert azzal a kevésbé ismert területtel
foglalkozott, amely a 30-as évek végén, a 40-es évek elején úgy
vált ismertté, mint szociális vármegye. Kiss Istvánnak ebben a
kérdésben is meghatározó szerepe volt, érdemes lenne szélesebb
körben is megismerni e területen végzett munkáját.
Gyüszi László, mint a népfőiskolai társaság elnöke először
vezette a konferenciát, mellette még röviden és színesen bemutatta Kiss István Tatához fűződő kapcsolatát is, ennek erősségét
bizonyítja, hogy a népfőiskola megalakulásakor tiszteletbeli elnökévé választotta a társaság.
A személyes érzelmek jellemezték Kemény Bertalan szavait,
aki a Falufejlesztési Társaság tiszteletbeli elnöke, a falugondnoki hálózat „feltalálója”. Hitelesen és meggyőzően tudta a hallgatóság elé tárni emlékeit, a sok-sok beszélgetés, találkozás
hangulatának felidézésével.
Az utolsó témakörként a Kiss István emlékkönyv szerepelt
a programban. A könyv kiadásának kezdeményezője a Falufejlesztési Társaság1 volt, amiért köszönet illeti a szervezet vezetőit
és az előkészítésben közreműködőket. A szerkesztők közül jelen
volt és szót kapott Szűrős Éva, aki szakmailag a legtöbbet dolgozott, hogy a kötet összeálljon, továbbá Simon Tamás a társaság elnöke, aki szintén aktívan segítette a szerkesztést és a megjelenés feltételeinek megteremtését. A szerkesztőkhöz tartozott
Miklóssy Endre – aki szerző is egyúttal –, rövid előadással hívta

fel a figyelmet Kiss István szakmai munkájának időszerűségére.
Örömmel rögzíthetjük, büszkék lehetünk arra, hogy a Tatai
Többcélú Kistérségi Társulás, Oroszlány Város- és Tata Város
Önkormányzata anyagilag is támogatta az emlékkönyv megjelenését, amit helyben megvásárolhattak az érdeklődők2.
A konferenciát követően a hallgatóság és a szervezetek
képviselői elhelyezték a virágokat és koszorúikat Magyary szülőházánál és a szobornál, valamint a tóvárosi községháza falán
lévő Magyary- és Kiss emléktábláknál.
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A Falufejlesztési Társaság kezdeményezte a könyv megjelenését és
társszervezője volt a konferenciának.

Néhány példány még rendelkezésére áll az érdeklődőknek a népfőiskola irodájában.
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