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SZALÓ PÉTER 

A HOMÁLYBOGOZÓ 

2007. március 11-én, nyolcvan éves korában elhunyt 
Kemény Bertalan, a magyar falvak Kemény Berci bácsija. A 
homálybogozók nemzedéke egyik legcsendesebb szavú, mégis 
legnagyobb hatású képviselője volt. A homálybogozás szóval 
önmaga és társai munkáját illette, ezzel a finom iróniával 
próbálta a túl komolynak látszó kiútkeresés pátoszát helyette-
síteni.  

Örök útkereső volt, de nemcsak a jövőt kutatta, hanem a 
jelent, és a jelen megértéséhez a múltat. Siklaky István, 
Kopá-tsy Sándor, Liska Tibor – néhány név a homálybogozók 
nemzedékéből, akik megpróbáltak a helyzet elmélyült elemzé-
sével szembesülni a valósággal, oszlatni a homályt, mielőtt 
üdvözítő gondolatokkal álltak volna elő. Kemény Bertalan 
hozzájuk hasonlóan törekedett eszményei hétköznapi megva-
lósítására. 

 
Kemény Bertalan, a falugondnoki rendszer atyja, település-

tervezőként kezdte munkáját. A tervezőirodák szűkre szabott 
mozgásterében is megpróbált kibontakozni, elszakadva az aktuá-
lis módszertanoktól és részekre bontott feladatoktól. Helyette 
megpróbálta feltenni a valóságos kérdéseket a falu jelenéről és 
jövőbeni sorsáról, majd közösséget vállalva az ott élőkkel, min-
den gondolatát és energiáját nekik szentelte. Egyszemélyes in-
tézményként, örökké úton – így lett mindenki Berci bácsija. 
Neve egy iskolává szélesedett gondolkodásmódot fémjelez, és 
ami fontos: nemcsak értelmiségi körökben. 

 
Hatalmas történeti tudásából, táj- és gazdálkodási ismeretei-

ből könnyen megélhetett volna, de sosem voltak kész, előre 
gyártott sémái, javaslatai. Tanítványait kérdezve, válaszolgatva 
oktatta, így tett a falvakban is. Kérdezett, és a kérdezettet saját 
kérdéseivel juttatta el a helyes válaszhoz. A falu boldogulására 
sem volt kész receptje. Mert mi is kell hozzá? Mindenütt más. De 
mindenekelőtt a helyzettel való szembenézés. 

 
Leszámítva a város környéki falvakat, a falvak, különösen 

az aprófalvak lakossága drámai változáson ment keresztül. A 
népesség megfogyatkozásán túl a fiatal generációk elköltözé-
sét tartotta a legfájdalmasabbnak, melynek szükségszerű vele-
járója az intézmények leépülése, az iskola, az óvoda, a posta, a 
bolt bezárása, a megállíthatatlan, öngerjesztő folyamat bein-
dulása. Költöznek vagy költöznének, mert helyben nincs 
munkahely, a mezőgazdaság is alig ad munkát. A nagyüzemi-
vé vált agrárium a falusi lakosság töredékének ad munkát, a 
Kemény által modellnek tekintett dán, tudásra és összefogás-
ra épülő kisgazdaságok helyett.  Megszűnt a városi ipar telep-
helyeinek nagy része, és hiába az igen jelentős előrelépés az 
infrastruktúra-fejlesztés területén, jövedelemszerzési lehetősé-
gek hiányában, paradox módon a most már korszerű és szépen 
gondozott falvaink léte is megkérdőjeleződik. 

 
A diagnózist végletekig lehetne árnyalni, szociológusaink 

és településtudósaink már sokféle formában megtették. 
Ahogy a tennivalókat is több síkon fogalmazták meg. Amikor 
mindenkit megkísértett a politikai megoldások keresése, Ke-

mény Bertalan akkor sem fent, hanem helyben kereste a 
megoldást. Érvelt egy faluközpontú agrárpolitika mellett, fon-
tosnak tartotta a kormányzati politikákat és támogatásokat, 
de igyekezett helyére tenni azokat, hogy a közösségek ne vál-
janak függővé a központi szándékoktól. Ezért diagnózisa is 
végtelen egyszerű, akár következtetései.  

 
A falu problémáit a következőkben látta:  
Pénzhiány 
Tudáshiány 
Információhiány 
Az együttműködés hiánya 
Bizalomhiány. 
 
Ez az öt pont az emberekről szól. Arról is, hogy nekik mi a 

teendőjük. Persze tőke- és információhiány van, de ha mégis 
lenne, akkor is kell a sikerhez a tudás. A tudás nem elég 
együtt-működési készség és bizalom nélkül. Rajta kívül alig 
foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, ráadásul Kemény Berci 
változtatni is akart ezeken.  

 
Szorgos terjesztője és szervezője is volt a népfőiskoláknak, 

a tudás átadásának. Főleg a gyakorlati tudásnak – így lett a 
málna tantárgy a Börzsönyben. Helyi szellemi műhelyek ki-
alakítását szorgalmazta a mindennapok megkönnyítése és a 
távlatok megteremtése érdekében. Az együttműködés tanít-
ható és tanulható – vallotta, és ebben segítséget nyújthatnak 
e műhelyek. Hogy a nagy szavakat aprópénzre váltsa, lehajolt 
minden apróságért. Ennek jegyében tette fel a kérdést, hogy 
miért nem használjuk ki a csereprogramokban rejlő lehetősé-
geket, miért nem utazunk tanulni a másik faluba. Utópiszti-
kus gondolatokat táplált a helyi demokráciákról, ugyanakkor 
számolt a realitásokkal. Számolt a közigazgatás koncentráció-
jával, az önkormányzatiság elmozdulásával a kistérségi szint 
felé. De hogy ez ne rombolja tovább a falut, a részönkor-
mányzatok szerepét szerette volna erősíteni. Sőt, modellsze-
rűen azt képzelte, hogy direkt demokrácia megvalósulhat úgy, 
hogy a körjegyzőségeken belül az egyes településeken a falu-
gyűlés intézi a közösség ügyeit.  

 
Számolt az iskolák körzetesítésével is. Siránkozás helyett rög-

tön azon gondolkozott, mit lehet tenni annak érdekében, hogy e 
rendszerben megmaradjon a településhez fűződő érzelmi kötődés. 
Helyi tantervet ajánlott, ami többek között a kistérségi táj válto-
zásának nyomon követésére épül, szemléletesen az 1870-es ka-
tonai térképekkel kezdődően. Ki is mondja: ma már a falu túl 
szűk keret, ezért lép ki a kistérség irányába. 

 
A falu fejlettségét nem a gazdasági és infrastrukturális mu-

tatókkal mérte, hanem a lakosai közti kapcsolatrendszerrel. 
Ezért alapérték nála az egymásra figyelés, a kérdezni tudás, az 
egymástól tanulás, a generációs ismeretátadás. És a kérdések, 
a válaszok, a közös útkeresés, az élmények összeszövik azt a 
hálózatot, amitől a falu lakói közösséggé válnak. Így a biogaz-
dálkodás és a lokális fejlesztő csapat ugyanazt a célt szolgálja 
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– közösséget építeni, élhető és megtartó világot teremteni 
hétköznapi technikákkal.  

Településtervezőként dolgozva fogalmazta meg híres 
mondását: „nem csak népességmegtartó képességre van szük-
ség, hanem képességmegtartó népességre”. Tanítója és barátja 
volt sok száz fiatal és idős embernek, értelmiséginek és kétke-
zi munkásnak, végtelen egyszerű, letisztult mondatai sokunk 
szellemi hagyatékává váltak. 

 
Kemény Berci leginkább a falugondnokrendszer szellemi 

atyjaként ismert. A falugondnok, később a tanyagondnok a 
rendszerváltás egyik legsikeresebb intézménye. Az aprófalvak 
intézményei – a bolt, a posta, a gyógyszertár, a mozi – sorra 
zártak be. Forgalom, vásárlóerő híján nem képesek ráfizetés 
nélkül működni. Helyettesítésükre kitalálta a falugondnokot, 
egy, a falugyűlés által kiválasztott személyt, aki valamilyen 
módon biztosítja az ellátást. Aki meglátogatja az időseket, ha 
kell, felvágja a fát. Aki kisbusszal beviszi a beteget a városba, 
elviszi a leveleket, kiváltja a gyógyszert, kihordja az ebédet az 
öregeknek, egyáltalán ráköszön a magukra maradottakra. De 
belefér időnként egy színházlátogatás, focimeccs a szomszéd 
faluban. Hogy még mi fér bele? Ami kell. Szigorúan vigyázott 

arra, hogy ne szabályozzák túl a falugondnok feladatát, hogy 
legyen benne mozgástér. Ez a szabadság tette sokszínűvé a 
rendszert, nem vált uniformissá, hanem az ott élők, a közös-
ség igényei szerint alakíthatják munkájukat. Ma 600 helyen, 
kis és aprófalvakban, tanyavilágban működnek falugondno-
kok immár a szociálpolitika elfogadott részeként, ezrek számá-
ra jelentve a világot, a tisztes élet lehetőségét. Ha mást nem 
is tett volna azon túl, hogy értékeivel megtölti a falugondno-
ki hálózatot, ez önmagában is elég lenne megbecsüléséhez 
valamennyiünk részéről. 

 
Egyik utolsó írásához Váci Mihály versét választotta írása 

mottójául, amelyben tizenkét kérdést tesz fel a költő:  
„…létezik itt, aki kíván tenni valamit?”  
 
Kemény Berci a vers utolsó sorát átalakítva a kérdésből 

állítást csinált, és felkiáltójellel tette nyomatékossá.  
Róla szól és arról, hogy ezernyi társa akadt rögtön. 
Így szól: 
„Helyesbítek, léteznek itt, akik kívánnak tenni valamit!” 
 
Béke poraira!

 
HALÁSZ PÉTER 

ELTÁVOZOTT A „NAGY FELLAZÍTÓ”

Kemény Bertalant a VÁTI (Városépítő és Tervező Inté-
zet) Krisztina körúti székháza talán legfelső emeletén, egy ha-
talmas, szinte teniszpálya méretű tervezőiroda egyik elkerített 
szögletében ismertem meg. Valami vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
együttműködés alkalmából találkoztunk, mert akkor, az 1980-
as évek elején az Agrárgazdasági Kutató Intézetben ilyesmivel 
is foglalkoztam. Jól emlékszem, hogy miközben beszélgettünk, 
csak félig figyeltem a szavaira, szemem minduntalan Berci bá-
tyám mögé, a falra szegezett Díszoklevélre tévedt, amin csak 
annyit tudtam elolvasni, hogy azt  

 
Kemény Bertalannak 
a Nagy Fellazítónak 
 

ajándékozták valamilyen alkalomból. Nagyon megragadott ez 
az oklevél. Tetszett az ötlet, ahogyan néhány munkatársa „ki-
tüntette”, és tetszett a virtus, amellyel ő maga kiszögezte iro-
dája falára. Mindkettő jellemző volt Kemény Bertalanra, akit 
akkoriban a „másként gondolkodó” – magyarán: gondolkodó 
– emberek között tartottunk (és tartottak!) számon.  

Sok helyen találkoztunk később is. Hol a Sió-menti Nép-
főiskolára hívott előadást tartani, hol a Honismeret folyóirat 
számára kértem és kaptam tőle írást, vagy a „Tabi Kilátó”-nál 
szervezett rendezvényen vettünk részt. Amikor pedig szervez-
ni kezdte a falugondnoki szolgálatot, természetes volt, hogy 
magam is beléptem a Falufejlesztési Társaságba, el-eljártam 
összejöveteleikre, hiszen számos kitűnő emberrel lehetett ott 
találkozni. 

Kemény Bertalan nem öncélúan volt „fellazító”, hanem 
gondolkodásra akarta szoktatni, ösztönözni az embereket, 
hogy képesek legyenek saját kezükbe venni sorsuk irányítását, 
vagy legalábbis befolyásolását. Az Illyés Gyula által megfo-

galmazott „eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe” állapotot 
igyekezett fellazítani, a láncravert gondolat béklyóit feszegette 
és lazította. Nem forradalmár, hanem inkább az apró lépések 
taktikusa volt. A napi politika mezejére is rendszerint csak a 
második pohár bor után merészkedett, de akkor is főként az 
aprófalvak életfeltételeit feszegette. Móricz Zsigmonddal val-
lotta: „Ne politizálj, építkezz!” De akárcsak Móricz, ő is poli-
tizált, mégpedig a nemzetpolitika legmagasabb szintjén. 

A régi görögök nagyon jól ismerték azt az igazságot, hogy 
aki nem tudja, merre akar hajózni, sohasem kap kedvező szelet. 
Kemény Bertalan tudta, hogy merre és hová akar hajózni, ka-
pott is kedvező szelet. No nem kitartóan és egyenletesen fú-
vót, inkább csak amolyan oldalszelet, amivel azonban az 
ügyes hajós, némi szerencsével el tud lavírozni a kitűzött cél 
irányába.  Ez a cél pedig a kommunista hatalom által halálra 
ítélt, „szerepkör nélkülivé” degradált kistelepülések, aprófalvak 
megmentése volt akkor, mikor – jól ismert módon – kimutat-
ták, hogy a települések egy részén, tehát a lakosság bizonyos 
hányada számára „nem kifizetődő” az óvoda, az iskola, a gyógy-
szertár, vagy éppenséggel a vasút, a kórház. Kemény Berta-
lannak is akkor nyílt ki a bicska a zsebében, amikor fővárosi 
munkahelyéről olyan megbízással küldték „le” Somogy me-
gyébe, hogy hozzon érveket és bizonyítékokat e települések 
életképtelenségére, fenntartásuk hiábavalóságára, a magyarság 
ott élő hányadának fölöslegességére. Kemény Bertalan pedig, a 
partiumi hétszilvafás nemesek ivadéka, „lement” a hatalom 
kufárjai által halálraítélt nép közé, és érvekkel megrakodva 
tért vissza. Mégpedig az aprófalvak megmentésére vonatkozó 
érvekkel, amelyek alapján kidolgozta a mentőakciót. Ez pedig 
– mint sokszor elmondta – azon a felismerésen alapult, hogy 
ritkán ugyan, de előfordul, hogy a minden intézményétől, 
életfeltételétől megfosztott faluban akad egy ember, aki sze-




