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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-
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mélyes ügyévé teszi a falu érdekét. „A falut valakinek fel kell 
vállalnia – hangoztatta Kemény Bertalan –, a legkisebb falu sem 
nélkülözheti az autonómia bizonyos fokát.” Kell egy ember, aki 
rendelkezik egy mikrobusszal, és az a dolga, hogy a falut szol-
gálja: vigye be az embereket a bekörzetesített intézményekbe, 
vagy azok szolgáltatásait hozza el a faluba. Ezt az „általános 
mindenes” embert nevezte Kemény Bertalan – jobb híján – 
falugondnoknak. 

A gondolat 1982-ben született és 1989/90-ben vált valóság-
gá. Az 1989-ben alakult Falufejlesztési Társaság javaslatára a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács kísérletként 24 Barkas 
kisbusszal elindította az első falugondnoki szolgálatokat. Majd a 
Népjóléti Minisztérium vállalta fel országos ügyként, és elsősor-
ban a 2003-ban elhunyt kitartó és az ügyért elkötelezetten tevé-
kenykedő Szanyi Éva, főosztályvezető-helyettesnek köszönhető-
en jó évtized múltán már csaknem 800 település lakóinak életét 
könnyítette, tette emberibbé a falugondnoki szolgálat. 

Kemény Bertalan nem a megszállottak elsöprő lendületé-
vel, hanem jó ügyben hívő ember gondosságával és követke-
zetességével alapozta, építette és fejlesztette a falu- és tanya-
gondnoki szolgálatot. Mikor a Duna Televízió Közművelődési 
Főosztályán filmet készítettünk róla és néhány, példamutató 
falugondnokról, meglepett az a tervszerűség, az a körültekin-
tő, minden árnyalattal számoló alaposság, amivel működött 
ez a szolgálat. Mikor a Magyar Művelődési Intézetben tervez-
tük, miként lehetne a falugondnoki szisztémát hozzáférhetővé 
tenni a külhoni, elsősorban az erdélyi magyarok számára, 
akiknek körében a falvak életképtelenné válása, ha lehetsé-
ges, még fenyegetőbb veszéllyé vált, közösen szervezett, 
partiumi, belső-erdélyi és székelyföldi ismeretterjesztő tanács-
kozásainkon újra és újra megcsodálhattam Kemény Bertalan 
csupán a logikára és az okfejtésre alapozott tájékoztatásait, 
amely hitelességével magával tudta ragadni az embereket. Sa-
játos volt ez a logika, szakított mindenféle konvencióval, 
nélkülözött minden pátoszt és frázist. Előadásait hallgatva 
önkéntelenül Albert Schweitzer mondása jutott eszembe: „… 
legyünk egyszerűek és jók. Magunk dolgozzunk, és gondolkoz-
zunk saját magunk.” 

Számomra nagy öröm és megtiszteltetés volt, hogy ezeken 
az erdélyi, partiumi rendezvényeken szárnysegédje lehettem, s 
beleláthattam munkájába és a falugondnoki szolgálat lényegébe. 
Mert hatalmas energiákat mozgósított az ízig-vérig civil gondo-
lat. A bármilyen szerényen, de mégiscsak garantáltan fizetett és 
ellátott falugondnok/tanyagondnok mint kristályosodási pont 
hívta elő a társadalmi közönyösség álarca alól az emberek neme-
sebb részét. Különösen vonzó volt, hogy ettől a rendszertől jó 
ideig és nagymértékben sikerült távol tartani azokat, akik első-
sorban megélhetési lehetőségnek, nem pedig szolgálatnak tekin-
tették volna a falugondnokságot. Csak ámultam egy-egy összejö-
vetelükön, hogy mennyi szolgálatkész, érző és gondolkodó, tele-
püléséért és lakóiért felelősséget érző, áldozatot is vállaló falu-
gondnokkal találkozhattam. Volt közöttük fővárosból kiszorult 
mesterember, agrár végzettségű szakember, de jó néhány olyan, 
akinek még érettségije sem volt. Mégis, mindegyiket értelmisé-
ginek tekintettem a fogalom Németh László-i értelmezésében, 
amikor az „értelmiség” feladatvállalást és szolgálatot jelent.  

Ahogyan aztán romlott Kemény Bertalan és az ország 
egészsége, úgy támadtak fel vagy mutatkoztak meg az idős 
szervezet romlásával és a társadalom értékvesztésével a falu-
gondnoki rendszer betegségei. A „homlokzat” még többé-

kevésbé ép volt, de ha csütörtök délutánonként betévedtem a 
Vámház körúti sörözőbe – ahol mint a „régi nagyok” az egy-
kori kávéházakban, ott trónolt valamelyik bokszban, jellegze-
tesen tar fejével a „falugondnokok vezérlő fejedelme” –, egyre 
több panasz hangzott el a szájából. Volt munka- és fegyvertár-
sai közötti torzsalkodásokról, meghasonlásokról beszélt, s a 
tőle idegen szemléletek és érdekek növekvő érvényesüléséről. 
Szanyi Éva halálával a Népjóléti Minisztérium egyetlen em-
berre alapozott segítsége is elapadt, a támogató alapítványo-
kat sorra szüntették meg, s a szűkülő források fölött felütötte 
fejét a kapzsi ügyeskedés.    

Egyre inkább magára maradt. Érzékelte és „II. faluromboló 
periódus”-nak nevezte azt, amit tapasztalnia kellett szerte az 
országban. Érezte, hogy az aprófalvak kiszolgáltatottságának 
növekedésével felértékelődik ugyan a falugondnoki szolgála-
tok szükségessége, de aggódott: képes lesz-e az egyre nehezebb 
körülmények között dolgozó szolgálat megfelelni a 
megnövekedett szükségleteknek? Utolsó írásaiban nem volt 
bizakodó, inkább a lemondás érződik a sorok között. „Tipiku-
san aprófalvas megyéink kisfalvainak elöregedési folyamatát 
megállítani, olyan viszonyokat biztosítani ott, hogy fiatal csa-
ládok költözzenek oda, és ott boldogulhassanak is, ma szinte 
lehetetlen feladatnak tűnik. Nem is kerül ez sehol szóba. Pe-
dig nem mindegy, a Kárpát-medence szintjén tekintve sem, 
mi lesz a jövője ezeknek a térségeknek. Bizonyára népességfo-
gyásuk addig fog tartani, hogy gyakorlatilag olyan ritka nép-
sűrűségű, majdnem lakatlan területek szövevényes hálózata 
alakul ki, mely némileg az egykor volt törzsek és népek közöt-
ti gyepűkre emlékeztetnek. Természetes vagy művi depresszi-
ós térségeknek tekintjük őket, teljesen mindegy. Az a nem 
mindegy, hogy ezek a gyepűk mint demográfiai vákuumok 
mit szippantanak be, mivel kezdenek feltöltődni. Kétesélyes 
lehet a folyamat. Az egyiket negatív forgatókönyvnek mon-
danám, amikor a nyugdíjból és szociális segélyből élők sze-
génység-gettója volna általános »fejlődési irány«. A másik, 
pozitív forgatókönyv még nem látható. Remélhető csak. Re-
ményre ti. az nyújt okot, hogy egy »gyepű«, egy, a jövőben 
értékessé váló terület társadalmi innovációt is befogadhat. 

Melyik forgatókönyv valósul majd meg? Nem tudom.” – 
írta Kemény Bertalan. 

Mi sem tudjuk. Én sem tudom.  
 
Azóta sokszor gondolok arra, hogy talán jókor hagyott itt 

bennünket Berci bátyánk. Nem kell látnia élete fő művének, 
a falu- és tanyagondnoki rendszernek a hanyatlását. Éppen 
eleget kesergett a romlás kezdetének jelei miatt. De amikor 
választott falujában, Vértesacsán a felemelően hatalmas tö-
meg a szép tavaszi napsütésben méltósággal és talán elgon-
dolkodva kísérte őt utolsó útjára, felrémlett előttem, hogy 
ennyi ember között hányan lehetnek, akik megfogadják, nem 
engedik alkotójával együtt sírba szállni nemes alkotását?     

Remélem, hogy sokan.  
Nagyon sokan! 
 
 
 
 
 




