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MIKLÓSSY ENDRE

Organikus társadalom 
Dr. Kiss István elméleti alapvetése

(Utak) 1891-ben jelent meg a Rerum novarum enciklika, amelyben, hosszú elzárkózásá-
ból kilépve, a Vatikán elQször próbált meg reflektálni a modern kor társadalmi és gazda-
sági kérdéseire. Kavart is vihart vele. A radikálisok, a protestánsok, a katolikus reakció-
sok eltérQ alapállásból, de egyként támadták. Azután megtámadta az „egyéni szabadság” 
nevében a liberalizmus, amely akkor már az imperializmussal kacérkodván felháborító-
nak vélte az állam jogának lelkiismereti kétségbe vonását az általános hadkötelezettség 
elrendelésére. Furcsa bíz ez, de így volt. Végül, de nem végsQleg a marxizmus, amely az 
egyedül üdvözítQ osztályharc negligálását reakciós fideizmusnak tekintette. És valóban, 
a két utóbbi kifogás jogos: a Rerum novarum a szociális problémák egyezkedéses meg-
oldásáról szól. EbbQl nQttek ki aztán azok a korporációs elméletek, amelyekre inkább 
kevesebb, mint több joggal a XX. század fasisztoid ideológiái hivatkoztak. A korporáció 
az osztályharc strukturális tagadása, ez igaz. Viszont az „osztályharcos” rendszerek is, 
a hatalom átvétele után korporatívvá változtak át, és a „permanens forradalmat” hirdetQ 
Trockij jégcsákányt kapott a fejébe volt elvtársaitól. És különben valóban tévedett, mivel 
egy társadalmat belsQ harcra nem lehet alapozni. Az a baj, hogy a fasiszta kísérletek olyan 
módon démonizálódtak a mértékadó köztudatban, ahogyan a bolsevista kísérlet nem, ho-
lott a lényege ugyanaz, sQt hazugságnak talán még nagyobb, mivel ideológiailag rejtegeti 
az új uralkodó osztály szociológiai tényét. 1943-ban Kiss István Szárszón a kommunista 
vándorprédikátor Nagy Istvánt azzal a kérdéssel szorította sarokba, hogy: „honnan veszed 
majd a rendszered igazságos m_ködéséhez szükséges angyalokat?” Ezek nélkül ugyanis a 
korlátlan hatalomgyakorlás nyilvánvaló autokráciává lesz.

Kiss István egyike a jellegzetes, meghatározatlan gyöker_ magyar géniuszoknak. 
Igazából véve azt se igen lehet megmondani, hogy a Rerum novarum hatott-e rá közvet-
lenül. Sohasem hivatkozott rá, noha jelentékeny egybeeséseket vehetünk észre. Általában 
is úgy t_nik, hogy kevésbé az elmélet, mint inkább a konkrét valóság megfigyelése a 
kiindulása, és ahol teóriára hivatkozik, ott ez csupán szemléltetQ eszköz a számára. A 
magyar valóság sanyarú volt, és nemcsak a trianoni országvesztés miatt. Egy feudaliz-
musra emlékeztetQ birtokszerkezet és hatalmi viszony, jelentékeny nyomorral és hatal-
mas latens szociális robbanóanyaggal. Így azután, amikor az Anschluss következtében 
Magyarország egy pillanat alatt a világpolitika forgatagának a középpontjába került, az 
uralkodó osztály indokolt pánikba esett, de akkorába, hogy hirtelen elszánta magát a leg-
fontosabb társadalmi reformokra – miket azonban „kívülrQl” kívánt elindítani. Az elad-
dig csupán közigazgatási szakemberként, Magyary Zoltán munkatársaként tevékenykedQ 
Kiss István így keveredett a nagypolitikába. Bizottságokat szervezett, szakmai anyagokat 
készített, névadója lett az egész „reform felülrQl” mozgalomnak, amit a Névtelen Magyar 
mozgalmának kereszteltek. De a kegyelmi pillanat elmúlt, a Mértékadó Körök összeszed-
ték magukat, s lefújták a reformot. Csak az összegy_lt szakmai anyagot lehetett kiállítani 
a Táj- és Népkutató Intézet rendezésében. Ez is jelentQs botrányt kavart ugyan, de érdemi 
célt nem ért el, és a spiritus rector, Kiss István, életre szóló személyes kudarcként élte át. 
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„Szívesen szembeköptem volna magam” – mondta, arra utalva, hogy a mozgalom kez-
deményezésével félrevezette az embereket.1 Nem is tett aztán ehhez hasonlót soha többé. 
Megmaradt gondolkodónak, tanácsadónak, tanítónak – de ezeken a kereteken belül soha 
semmilyen szerepvállalástól nem zárkózott el.

(Szárszón) Dr. Kiss István Szárszóra Püski Sándor hívására jött, bár nem volt köze a „népi moz-
galomhoz”. Azonban, ahogyan Kovács Imre megállapította, „a baloldalnak nem volt közigaz-
gatási szakembere”, és így eshetett Qrá a választás, föltehetQleg a néhány évvel azelQtti, Táj- és 
Népkutató Intézet-beli kiállítás szervezése miatt. De itt álljunk meg egy szóra! És Bibó István? 
P ugyan akkor még ismeretlen ember volt, viszont Erdei Ferencnek ifjúkori jóbarátja. Miért 
nem neki szólt Erdei? Kiss István véleménye szerint2 attól tarthatott, hogy Bibó belelát majd a 
kártyákba – márpedig a játszma tétje nagy volt. Jöjjön inkább az a Magyary-tanítvány, sok vizet 
biztos nem zavar. Erdei aztán egy képzett szociológushoz méltó szellemes körképet rajzolt a már 
láthatóan múlóban lévQ „Horthy-korszak” társadalmáról, diszkréten ráragasztott „vörös farok-
kal”, a proletárdiktatúrának mint egyetlen kiútnak a hangsúlyozásával. Mivelhogy a Tudomány 
más lehetQséget nem enged meg.3 És itt nem is az a fQ baj, hogy 50 év után mennyire világossá 
vált, hová is vitt ez az út – hanem az, hogy nem következik Erdei saját elemzésébQl se, hanem 
csak úgy hozzá van csapva. A megszállott ember vaksága ez, vagy egyszer_en a szociológusi 
mainstream nézQpont általános távlattalansága? Szabó Lajos és Tábor Béla már 1936-ban meg-
jegyezték azt, hogy a szociológia védtelen a marxizmussal szemben,4 nem képes önálló tudo-
mányos álláspontot megfogalmazni. A tét pedig azért óriási, mivel Erdei elQadásában implicite 
benne van az, hogy nincs magyar megoldás. És mivel ez így még a „nemzeti kommunisták” 
agyát se járta meg, fel kellett hívni rá a figyelmüket. Elvégre a „janicsárok nem születnek, ha-
nem nevelQdnek”. Kiss István néhány odavetett mondata a rendszerproblémáról – nem az volt a 
témája – ezért sokkal lényegesebb diagnózist nyújt. A végrehajtó hatalom – mondja – rátelepült 
a törvényhozóra, elmanipulálja és fiktívvé teszi a hatalmi ágak megosztását. Érdekes különben, 
hogy ez pontosan megegyezik Bibó helyzetelemzésével is, bár akkor még nem is tudtak egymás-
ról. A tennivaló ebbQl leolvasható. A 45 utáni, nem önhibájából oly kérészélet_ demokráciánk 
végeredményben erre is indult el. A vita azonban oldalvágányra siklott, Németh László és Erdei 
Ferenc vitájává, és ehhez szólt hozzá azután pro és kontra mindenki, holott a valódi, program-
meghatározó választóvonal Erdei és Kiss István között húzódott. P azonban alig keltett érdek-
lQdést. A „polgárok” jobb szerettek beszélni, mint gondolkodni, és az egyetlen, aki a zászlót va-
lóban fölvehette volna, Kovács Imre, sértQdötten elvonult. A dolgot a „kommunisták” szagolták 
csak meg. „Ködösit, mert nem a társadalom tiszta fogalmát használja, hanem a közösség zavaros 
fogalmát”5, hangzik a szentencia, alkalmasint az „osztályharc” fogalmára sandítva. Erdei röviden 
elutasította, megérezvén, hogy sérti az Q metafizikáját.

Aztán tulajdonképpen Karácsony Sándor volt még, aki szintén tennivalókról – a magyar ne-
velésrQl – beszélt, és amellett meghiúsította a sejt hatalomátvételét.6

Kiss Istvánnak ez a végeredményben nem is politizáló, hanem szakmai tartalmú elQadása 
kimaradt aztán a Szárszó 83 dokumentum-emlékkötetbQl is. JellemzQ a kor cenzúrájára, hogy 
a történelmi dokumentumokat is meghamisította, azt viszont el kell ismernünk, hogy kiváló 
ítélQképességgel.

De elsiklott a mondanivalója fölött a 93-as Szárszó is. Mintha ott se lett volna a nosztalgia-
rendezvényen. Csak Kupa Mihály jegyezte meg, hogy ez volt az egyetlen tartalmas elQadás…

Mivelhogy Kiss István sohasem állt hordóra. Csupán arról beszélt, hogy mit kell tennünk 
azért, hogy – Németh László emlékezetes metaforáját alkalmazva – Új-Guinea tényleg a 
pápuáké legyen.7 De hát mi magyarok a szöveget már Kossuth Lajos idejében is jobban 
szerettük…
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A szárszói elQadás az állam életérQl szólt. Ismerkedjünk meg vele részletesebben.

(Az állam élete) ElsQ személyes államélménye, mint mondja, „kissé zavaros” volt. Egy vá-
lasztási gy_lés úgy mutatja meg az államot, mint valami olyat, amitQl mindent várunk, és 
semmit se akarunk adni neki – vagyis a Varázsló archetípusának a képében jelenik meg. „Az 
állam valójában azonban csak az emberi közösségek egyike.”8 Hogy beszélhessünk róla, 
ezért a közösség megértésével kell kezdenünk.

Az elQadás négy fejezetre tagolódik:
• a közösség és alkotóelemei
• a szerves és a szervezett
• a hordától az államig
• a cselekvés állama.
Az ember, az arisztotelészi klasszikus definíció szerint „zóon politikon”, politizáló lény, 

és hogy ez megvalósulhasson, ahhoz kapcsolatrendszer kell.

I. A kapcsolatrendszernek négy meghatározó tényezQje van:
• egy megadott terület, amelynek a fQ jellemzQje nagyjából az önellátás képessége. 

Ez természetesen nem elszigetelQdést jelent, hanem azt, hogy az erQforrásait maga 
képes elQállítani.

• a népesség. AzidQtájt a nemzeti és a faji eszme nagy összeütközésének volt a tanúja a 
világ. P ebben a vitában nem kíván állást foglalni. A saját pragmatikus definíciója sze-
rint a népesség arról ismerszik meg, hogy „egyként jár az esze”. Itt a mi eszünkbe Jung 
kollektív tudatalatti fogalma jut, valamint Karácsony Sándor társaslélektana. (Kiss 
István katolikus létére is rendkívül nagyra becsülte a református Karácsony Sándort.)

• a közösségalakító erQ, ami az „észjáráson” keresztül spirituális valósággá válik, va-
gyis olyasmivé, ami a világ dolgait ténylegesen irányítja.

• a szervezettség, a munkamegosztáson keresztül. Ez tulajdonképpen az elQzQ hármat 
foglalja magába, olyan értelemben, hogy ezen témaköröknek a kapcsolatait belsQleg 
és egymás között is biztosítja.

II. „A szerves és a szervezett” közötti különbséget pedig az alábbi, egész életm_vét 
döntQleg meghatározó módon teszi meg:

• Analógiaként az organizmus kínálkozik, amit már Platón is az emberi társadalom 
hasonképének tartott. Az organizmus müködésének pedig két különbözQ szervezQ 
elve van:

– a vegetatív idegrendszer, ami végeredményben az akarattól függetlenül m_-
ködteti az egyes szerveket;
– az akarattól függQ idegrendszer, ami tudatosan, tehát megfontolt szándék sze-
rint mozgatja az egész szervezetet.

Beszélgettem egyszer vele az államszervezésrQl, megjegyezvén, hogy a történelem leg-
racionálisabb szervezeti felépítménye a sztálini volt. Csak a rendszer egésze volt tébolyult. 
Mire Q azt a megjegyzést tette, hogy – idézem – „a végletekig vitt racionálé átcsap az 
irracionáléba, és a végletekig vitt irracionálé átcsap a racionáléba”.

A dolog megértéséhez egy hosszabb részt kell idéznem a szárszói beszédébQl.9

„Ha értékelni akarjuk az egyént és a közösséget, akkor az egyén feltétlenül magasabbrend_ 
kategória, mert az egyénnek van halhatatlan lelke, míg a közösségnek nincs. […] Az indi-
vidualista liberalizmus tévedése, hogy az egyén elsQbbségét elismerte ugyan, de ebbQl az 
egyénre semmi kötelezQt nem vont le. A nemzeti vagy a nemzetközi kollektivizmus, vagy 
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másképpen a fasizmus vagy a bolsevizmus tévedése ott van, hogy a közösséget feltétlenül 
magasabb rend_nek tartja, mint az egyént. [Nota bene, Szabó Lajos és Tábor Béla a fasiz-
musnak elég kevés helyet biztosít a szellemi kórképben, szerintük nem egyéb, mint a mar-
xizmusnak egy speciális és idQleges formációja. – M. E.]

Az igazság nem a harmadik,hanem az egyetlen úté, a keresztény szolidarizmusé, amely 
az »adjátok meg« elvénél, továbbá a szociális igazságosságnál és a felebaráti szeretetnél 
fogva az egyéni üdvösséget ezek megtartásától teszi függQvé. Azoknak, akik számára 
ez idegenül hangzik, vagy üresen kong, mert saját maguk nem tudják tartalommal meg-
tölteni, azt felelem, hogy nálunk ez nem frázis, nem kocsmacégér, hanem átélt tartalom. 
[Nota bene, Kovács Imre használta a „kocsmacégér” szót dühében a „keresztény nemzeti 
kurzus” jellemzésére, és még finom is volt, hiszen Szabó DezsQ ugyanerre a „görénykur-
zus” szót használta. De szerencsétlen szóhasználat volt, mivel a jelen lévQ keresztények 
félreértették,méltánytalan is, hiszen magát a konferenciát is a Soli Deo Gloria református if-
júsági szövetség szervezte. Kovács Imre mindenesetre az ezt követQ leintése miatt sértQdött 
meg és vonult ki a konferenciáról – az egész magyar közélet nagy veszteségére. KésQbb, 
már az emigrációban, mentegette is magát e kínos, de elvileg tisztázható epizód miatt. – 
M. E.] Akik pedig azt mondják, hogy ezzel egyének, vagy azok csoportosulásai visszaéltek, 
a válaszom az, hogy ez lehetséges éppen úgy, mint az is, hogy a fasizmussal vagy a bol-
sevizmussal is visszaélnek. A kérdés megoldása […] a visszaélQk kinyomozása, felelQssé 
tétele és maguknak a visszaéléseknek a lehetQ megszüntetése.”

A továbbiakban tesz még egy érdekes megkülönböztetést, szintén organikus alapon. (Az 
organizmus és a társadalom közötti intuitív platóni analógiát egyébiránt a termodinamika 
második fQtétele messzemenQen alátámasztani látszik.) A test anyaga eszerint kétféleképp 
tagolódik, „élQ sejtre” – a funkció hordozójára – és „kötQanyagra” – a kapcsolat megterem-
tQjére. „Erdei Ferenc, ha jól emlékszem, társadalmi kötQanyagról beszélt – mondja – bár 
nem domborította ki ennek az állománynak anyagi és szellemi kettQsségét. Erre példa anya-
gi tekintetben a vasút, szellemi tekintetben az erkölcsi szabály.” Nos, itt Karácsony Sándor 
volt az, aki nagyot alakított. Felszólalásában a kötQanyag dogmává merevedésérQl beszélt, 
mint a társadalmi szklerózis alapvetQ tünetérQl.10 El is intézte ezzel a szóban forgó dogmát 
– bár viszont az is igaz, hogy a világháborút mégis Sztálin nyerte meg.

A kötQanyag tulajdonképpeni alapja a kollektív tudatalatti, a „mi” élmény – mondja Kiss 
István a továbbiakban. Ismét Bibóval egybehangzóan. Aki némi meghatódottsággal, és utalva 
a délszláv népek antifasiszta tevékenységére, írja majd 1947-ben: „népeket nemcsak a közös 
múlt, hanem a közös jövQ is összetarthat.”11 Bibót lehet ugyan naivnak titulálni, meg is tette egy 
polgári politikus, de adott esetben mégis inkább arra kéne gondoljunk, hogy bolsevik alapon 
még egy Tito-képesség_ politikus se képes népeket tartósan egymás mellé pofozni. A modern 
állam „kenyQcse”, ahogyan Hamvas Béla mondja a Karneválban, a meghamisított „mi” élmény.

„A szerves és a szervezett elválása esetében – mondja Kiss István – az újbóli összhangot 
kétféleképpen lehet biztosítani. Vagy a szervezett m_ködést irányítók észlelik a leszaka-
dást és igyekszenek a szakadékot áthidalni, vagy pedig a közösség életereje, függetlenül a 
szervezett tevékenységet irányítóktól, saját módosulásaival, vagy ha tetszik, új szervezeti 
elemek beiktatásával, esetleg az irányítók személyi lecserélésével eszközli az áthidalást.”12

Eléggé meghökkentQ, hogy ebben a tisztán elméleti eszmefuttatásban az utóbbi fél év-
századunk történelmének a csomópontjai – 1945, 1956, 1990 – maradéktalanul benne fog-
laltatnak. Eredményeikkel és mulasztásaikkal együtt. Az elmélet nem szükségszer_en „úri 
huncutság”, hanem csak akkor, hogyha úri huncutok tálalják.

III. A következQ fejezet a modern állam kialakulásáról szól.
„Az emberiség nem egységes, hanem különbözQ szint_ közösségekbQl áll.”13 Ezek külön-
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féle szint_ és mélység_ kapcsolatban állnak egymással, szomszédság stb. Európa politikai 
fejlQdése – középkori elQzmények után – az angol „dicsQséges forradalomban” (1688) vett 
új fordulatot, az egyházjogban gyökerezQ parlamentáris pluralizmus létrejöttében. Innen 
ered Montesquieu elve a hatalmi ágak elválasztásáról, valamint Rousseau „természetjog” 
felfogása a genfi „közvetlen demokrácia” élményébQl. Itt azonban keletkezett egy mind-
máig megoldatlan ügymeneti probléma is. A képviseleti demokráciában – ami egy Genfnél 
nagyobb egységnél elkerülhetetlen – a törvényhozó testület tanácskozásait permanenssé kell 
tenni, de a helyi ügyek elintézése még ezzel együtt is reménytelenül lassúvá válik. A problé-
ma azután úgy oldódik meg, hogy „a törvényhozó testület többségi pártja vezetQ egyénisé-
gei kezébe tették le a végrehajtó hatalmat […], és ez a felparcellázás a minisztériumokban 
jegecesedik ki.”14 A törvényhozás és a végrehajtás ilyen egysége végeredményképpen épp 
az alapelvet sérti, vagyis a hatalmi ágak elválasztását, és legitimációs elvként becsempész 
egy fölöttébb gyenge dolgot, a „személyes bizalmat”. (Ez az irracionális elv messze elmarad 
mind a „születési elQjogtól”, mind pedig az idoneitás-alkalmasság elvétQl, ami a feudális 
hatalom két szabályozó elve volt. Mindenesetre magyarázat a demokrácia vezetQ politikusi 
gárdája jól ismert középszer_ségére.)

A dolog eredménye tehát a végrehajtó hatalomnak a minisztériumokra (ezeknek appa-
rátusaira) való felparcellázása. „Ezt az állami berendezkedést jogállamnak nevezzük, […] 
mivel célját a jog eszméjének megvalósításában látta. Azonban nem vált be.”15 Vagy azért, 
mert megszegték, vagy pedig azért, mert betartották, mint például Franciaországban. A 
végrehajtó hatalom így ugyanis magává „az állammá” változik, és az elviekben leszögezett 
jogok elszállanak a platóni ideák világába. „A jogállam eszméje dogmatizálódott” – puszta 
szándék maradt, megvalósító stratégia nélkül.

IV. A cselekvés állama úgy jött létre, hogy az ipari forradalom, majd fQképp a világháborút 
követQ események mind nagyobb feladatot róttak az államra. Végülis ez a szervezéstechnikai 
alapja a bolsevik, fasiszta, nemzetiszocialista államoknak – de a más úton járó Amerika problé-
mája is hasonló. Óriásira nQtt az állami bürokrácia szerepe. „Az állam kinQtt azokból a keretek-
bQl, amelyeket számára a XVIII. és XIX. század jogállamának a kialakítása során megállapítot-
tak.16 Amerikát ugyan kezdetektQl az igen megfontoltan megállapított strong executiv rendszere, 
vagyis a végrehajtásnak a törvényhozástól való függetlenedése jellemezte. Ez a törvényhozás 
alárendelése a politikai exigenciáknak. (Nyilvánvalóan katasztrófához vezet, ha nem enyhíti egy 
stabilizálódott írott jog, mint az amerikai alkotmány, vagy ideát a Codex Justinianeum – mely 
esetben a néhai császár valósággal a törvényhozó Mózest helyettesíti. A római jog Európában 
alapstúdium, mind e mai napig.)

Itt a kérdés a következQ. Vezethet-e autót egy tíztagú testület? Nyilván nem, és a megoldás, 
Magyary Zoltán, pontosabban az Q amerikai tapasztalatai alapján a „közigazgatási vezérkar”. 
Kollektív felelQsség ugyanis nincs, csupán egyéni. Ezért „a végrehajtás mechanizmusát irá-
nyító egyén a közösségi vélemény kizárólagos kinyilvánítója, amivel szemben ellentmondás 
nincs.”17 Ez persze igaz, mindnyájan tudjuk, ámde illetlenség efféle m_helytitkokat kifecsegni. 
Ilyesmikért mondták azután Kiss Istvánt „fasisztának” – hiszen ez tiszta Führerprinzip!

Hadd idézzem itt azonban elvi viták helyett az Q legkedveltebb politikusának, az Isten látja 
mennyire nem fasiszta Winston Churchillnek az idevágó mondatát: „Pfelsége parlamentjének 
mindig igaza van. Feltéve, hogy egyetért velem.” És a konklúzió, ami a fentiek után talán bak-
ugrásnak látszik: „Az emberi közösség végcélja az egyéni boldogulás. Így azt az egyénektQl 
elvonni nem lehet.”18 Hát ez kétségkívül nem fasiszta szlogen. Kérdés persze, hogy jutunk el 
ide? (MegjegyzendQ, hogy e kérdés megválaszolása, úgy t_nik, Kiss Istvánnak is sok évtizedes 
szellemi erQfeszítésébe került.)
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Ámde csak most jön a java.
A végrehajtó hatalom a törvényhozás embereibQl választódik ki, és értelemszer_en ön-

maga újraválasztására törekszik. Ennek két útja van.
1. olyan eredmény, ami a választók elQtt önmagában garanciája az újraválasztásnak. 

Persze az ilyesmiben még a legjobb esetben is van kockázat. Gondoljunk csak arra, 
hogyan bukott meg Churchill a világháború megnyerése után.

2. a megszerzett hatalom felhasználása az újabb siker bebiztosítására. „Egyes hatalmi 
csoportosulások, részint a választások befolyásolásával, részint pedig – most nem 
a magyar viszonyokról van szó [sic!] egyes képviselQk megvásárlásával a törvény-
hozást úgy irányították, ami az Q egyéni érdekeiket képviselte.”19 Ez az egyetlen 
mondat végeredményben többet mond a Horthy-korszakról, mint Erdeinek a mégoly 
színvonalas szociológiai elQadása, többet, mivel a lényegre tapint. Jómagam gyakor-
ta hallottam Pista bácsitól ezt a múlt századból származó idézetet: „Mert vagynak 
egyesek, kik a köznek javára töltik degeszre a zsebeiket.” Lehet, hogy azóta többe-
sek is vagynak ilyenek…

A dolog következményei az alábbiak:
A kormányzat alkalmi pártviszonyoktól függ.
A bürokrácia „csak jogszabályt ne sértsek, különben mindent szabad” típusú, felelQtlen-

séggel elegyedett impotenciája.
A semmit se szabályozó jogalkotási dömping. (Félreértés ne essék, ez 1943-ban hangzott 

el! ME)
A szakértelmet, Magyary Zoltán felfogásának megfelelQen a „közigazgatási vezérkar” 

biztosíthatja. (Ennek a vitájába ne menjünk bele. Egy azonban biztos. Nem keveredünk bele 
a második világháborúba, ha lett volna efféle közigazgatási vezérkarunk. ME)

„Az állam nagyüzem lett” összegez Kiss István.20 És a jogállamiság QrzendQ vívmány 
az önkény ellen. De „szervezési megoldás” kell hozzá. „Ez független demokráciától, vagy 
diktatúrától, jobboldaliságtól vagy baloldaliságtól, mert egyszer_en nem más, mint értelem-
szer_ szervezési megoldás.”21

Kétségkívül félreérthetQ megfogalmazás. Világos, hogy a közigazgatás része az emberi 
tevékenység „szürke”, tehát jóra is, rosszra is használható mágiájának. És ez a mondat, ami 
e tényt megállapítja, nem tartalmaz értékelést a mágia felhasználására. Ami nem jelenti azt, 
hogy ne volna értékrend – csak azt, hogy ez a szervezéstechnikán kívül van. „Maga a cél 
megvalósítani Krisztus királyságát, az igazság és élet királyságát, az igazságosság, szeretet 
és béke királyságát.”

De meg lehet-e ezt valósítani államszervezés útján? És ha nem – ami nyilvánvaló – akkor 
fölösleges-e az államszervezés?

A válasz erre is tagadó. Mert az államszervezés, mint eszköz, nem fölösleges. De tudnunk 
kell mögötte az értéket is – hiszen minek az eszköze máskülönben az államszervezés?

És persze, szervezést nem csak az állam igényel. De ez már átvisz minket a következQ körbe.

(Ötven év után) „A 43-as szárszói konferencián elmondottaknak idQközi vizsgálataim alap-
ján történQ továbbfejlesztéseként most is abból indulok ki, hogy hazánk több mint tíz millió 
állampolgárból álló makroközösségének egyik, a közösségi tudattól és akarattól függQ meg-
nyilvánulása az állam. A másik, ezektQl független megnyilvánulása a társadalom.”22

Evvel a mondattal kezdte 1993-as szárszói hozzászólását. Van ebben valami megható. 
Mintha el se telt volna közben egy fél évszázad – méghozzá micsoda fél évszázad! Mintha 
csak egy tavaly félbehagyott beszélgetést folytatnánk. Beszélgetést arról, hogy mit is kell 
csinálnunk.
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Hát azért történt közben egy s más, mondhatná valaki, és ezt nem lehet ugyanott folytatni. 
Tényleg nem? 

A hajdani alapkérdést Németh László úgy tette fel „kié legyen Új-Guinea? Az angoloké 
vagy a hollandoké? No de miért ne lehetne – harmadik útként – lakóié, a pápuáké?”

LQn is erre mindjárt egy nagy sivalkodás, fel Simontornyáig egy s_r_ roppanás, ahogyan 
a Béri Balogh Ádám kuruc generálisról szóló ballada mondja.

A politika így szólt: a Tengely és az Egyesült Hatalmak párharca úgyis eldQlt. Ugrálni 
nem lehet, majd a gyQztes – sejtjük hogy kicsoda – megmondja, mi légyen. S kinek ez nem 
tetszik, fasiszta az csupán. Semmi új nincs ebben a dologban, ilyesformán m_ködött már a 
tatárjárás idején is. Lényeg, hogy a gyQzteshez dörgölQdni, akár angol, akár holland.

De itt fellépett egyidej_leg a Tudományos Filozófia is, és ezt a tagadhatatlanul kurvape-
cérek alkujának t_nQ választást a magasztosság elméleti palástjába burkolta, szólván: EX 
ORIENTE LUX (vagy helyesebben MARX). Ki is alakult a nagy vita arról, hogy mi jQ 
majd KeletrQl, és miképpen kell várakozni rá. Akkora volt a vita, hogy senki se ért rá arra 
figyelni, hogy miképpen lehetne Új-Guinea a pápuáké?

Közéletünk Qsi morbus hungaricusa ez, hogy szeretünk mindent a hatalomtól várni. Pedig 
Új-Guinea NEM attól lesz a pápuáké, hogy netán egy pápuát neveznek ki NemzetvezetQnek 
vagy FQtitkárnak, hanem attól, hogy a pápua társadalom maga intézi a dolgait. Ami persze 
többféle tényezQtQl függhet, a kurszki csata kimenetelétQl kezdve a balkáni partraszállásig. 
De nem csupán ezektQl.

Szárszót tehát kérdésekkel hagytuk abba:
• a népnek felelQs abszolút vezetQ?
• tanácsadó közigazgatási vezérkar?
• politikasemleges közigazgatás?
• képviseleti demokrácia?
• a jogállam strukturális válsága?
Kiss István most ezekre keres választ. Úgy, hogy a demokrácia fogalmát – amihez ra-

gaszkodik – antropológiailag kívánja értelmezni.
Segítség és tájékozódási pont ehhez a számára a szubszidiaritás elve, amit középkori 

egyházjogi elQzmények után a Quadragesimo anno enciklika modernizált 1931-ben, és a 
nyolcvanas évektQl az Európai Közösség tette társadalomszervezQ alapelvévé.

A kiindulópontja az, hogy a modern államszervezés alapja, a hatalommegosztás elve és a 
választott többpárti parlament nem azonos magával a demokráciával, hanem annak legfel-
jebb egyik elQfeltétele. A közhatalom abból keletkezik, hogy az emberek a szuverenitásuk 
egy részérQl idQlegesen lemondanak, azt átruházzák egy megbízottra, aki ezt a hatalmat 
meghatározott ideig gyakorolja, majd ennek eredményessége megmérQdik egy következQ 
választáson. A választáson hozott politikai döntés azonban mindig sötétbe ugrás, a jövQre 
kiállított váltó. Így keletkezik végeredményben a zsarnok is, kinek elfajulását a be nem 
váltott ígéretek számonkérésének a megakadályozása idézi elQ. Montesquieu a központi 
hatalom megosztásában látja a gyógymódot. De itt szembe kerülünk egy elvi kérdéssel. Ha 
a „fQhatalom” háromfelé oszlik is, és ha ez garancia is az egyszemélyi zsarnokság ellen, 
attól még „fQhatalom” marad. A döntések hosszú sora, amely fölött csupán egy 4-5 évente 
megismételt választás jelent kontrollt a szuverén emberek számára, jelenti-e egymagában 
azt, hogy a demokráciában élQ emberek sorsuk-jövQjük gazdái? Nyilvánvalóan nem, még 
akkor sem, ha a meglévQ hatalommal való visszaélést ki tudjuk zárni. De lehet-e társadalom 
a Churchill által is megfogalmazott abszolút fQhatalom háttérbe szorításával?

Kiss István új válasza az, hogy igen.
TermészettQl fogva ugyanis nem az ember fölött transzcendens magasságban lebegQ 
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fQhatalom az, ami megoszlik, hanem maga az ember: sokféle társulatnak, gyülekezetnek, 
hagyományközösségnek a tagja, érdekei védelmére másokkal szövetkezik stb. – szóval 
az életét számos és messze nem csupán politikai kötöttség közt tölti.23 A hatalmi ágak 
megosztásának ez a valódi alapja, hogyha elfogadjuk azt, hogy az emberen kívül nincsen 
transzcendens magasság, hanem csak Qbenne és Q általa van. „Az egyén magasabb rend_, 
mert van halhatatlan lelke, míg a közösségnek nincsen.”24 Vegyük hozzá ehhez az 1943-as 
mondathoz a jobb és baloldali totalitarizmusokat, a maguk közösségre hivatkozó, tátott 
Sátán-szájukkal…

Ez eddig nagyjából teológia. SQt, anarchista teológia, Kropotkin és a Rerum novarum 
amalgámja, mondhatnánk. De lehet-e rá társadalmat-államot szervezni? A lényeg a két 
Szárszón és a közbensQ ötven éven át húzódó distinkció, az állam és a társadalom megkü-
lönböztetése az emberi szervezet m_ködésének az analógiájára, a „tudatos és nem-tudatos 
idegrendszer”, ami a társadalomban megfelel a szerves és a szervezett különbségének.

A totalitárius állam ebben az analógiában mindent „tudatos” m_ködéssé akar alakítani, 
az „abszolút tudat” persze Q maga lenne. Az emberközösségen belül az egyik baj ezzel 
az, hogy roppant nehézkes, de a fQ baj, hogy szét kell rombolnia minden olyan m_ködést, 
amely nem QtQle függ. Fél évszázad múltán már jól láthatjuk azt, hogy mi jön ki ebbQl. 
Az ilyen módon felpuffasztott állam mindenesetre leginkább az ezópuszi mese békájára 
emlékeztet. A „szervesnek” efféle megszüntetése végülis éppúgy azonos lenne magának az 
emberi világnak a megsemmisülésével, mint ahogy az emberi szervezet is elpusztulna, ha 
minden életfunkciója az agykéreg m_ködésétQl függene.

 „A szerves és a szervezett elválása esetében – mint már idéztük – az újbóli összhangot 
kétféleképpen lehet biztosítani. Vagy a szervezett m_ködést irányítók észlelik a leszakadást 
és igyekszenek a szakadékot áthidalni, vagy pedig a közösség életereje függetlenül a szerve-
zett tevékenységet irányítóktól […] eszközli az áthidalást.”25 Történelmünket nézve a rendi 
állam polgárivá alakulása 1848-ban az Országgy_lés törvényalkotó munkájának eredmé-
nyeképpen, és a kommunista állam önszervezQ társadalommá alakulása 1956-ban a fegy-
veres felkelés és a munkástanácsok eredményeképpen mutatják ezt a kétféle lehetQséget.

Az az állam tehát, ahol a jog nem formalitás, csupán egy olyan rendszer eredménye lehet, 
amely megfelelQ, különálló részek szerves együttm_ködésébQl alakul ki. Mint mondottuk, 
ennek az alapja az emberi személyiségben magában rejlQ pluralizmus. Aminek a fQ típusai, 
Kiss István tagolásában

• a lakóhelyi-területi érdekközösségek
• a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos érdekközösségek
• a kultúra és a tradíció-azonosságnak és kontinuitásának közösségei.26

Mindezek lehetnek magánjogi és közjogi természet_ek is. Ennek megfelelQen egymástól 
igen eltérQ intézményesült formákat ölthetnek. Lényeges azonban, hogy a saját ügyeiket 
valóságosan és érdeksérelem nélkül intézhessék. És mivel mindezen szervezQdéseknek 
a végsQ alanya ugyanaz a homogén emberi személyiség, a pluralizmus elvileg kezelhetQ 
együttm_ködést eredményez. Minden további nélkül lehet valaki például egyszerre városi 
önkormányzati képviselQ, református presbiter és vízvezetékszerelQ iparos.

Van azonban e rendszer m_ködésének három alapvetQ feltétele:
• az autonómia,
• a döntési lehetQség,
• az áttekinthetQség.
Az autonómia elve – ami nem tévesztendQ össze az autista morállal – ma közhely-

nek t_nik, mégis beszélni kell róla, mivel a lényegét gyakran félreértik. A szó maga azt 
jelenti, hogy valaki maga alkot törvényt önmaga számára – és persze ez nemcsak egyén 
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lehet, hanem közösség is. Lényeges összetevQje a modern plurális társadalomban az, hogy 
„gettósodásra” hajlamos. Az ember ugyanis nem emésztette meg a modern társadalom moz-
gásaitól egymás mellé sodródott tradíciók sokféleségét. EbbQl egy nihilista és egy ortodox 
felfogás következik. A nihilistának a lényege minden tradíció értéktelensége – ez az, amit 
az „idegen – szép” szólammal lepleznek, hiszen a rejtett tartalma úgy szól, hogy „az isme-
rQs nem szép”, vagyis a saját hagyomány értéktelen. Végeredményben persze értéktelen az 
idegen is, éppen azért, mert hiszen – idegen lévén – azt se tudom, hogy micsoda.

Az ortodox felfogás viszont hajlamos bezárkózni és nemlétezQnek tekinteni az idegen 
tradíciót. A dolog persze nem szükségszer_, sQt az elzárkózási hajlam éppenséggel a gyen-
geség, azaz a belsQ bizonytalanság jele. Az ortodox katolikus Kiss István például teljes-
séggel nyitott volt olyasmikkel szemben is, mint a Tibeti Halottaskönyv. De ezzel itt nem 
foglalkozhatunk részletesebben.

A kétféle eltérQ intoleranciával szemben el kellene érnünk legalább a középkor toleranci-
áját, vagyis a gettók békés együttélését. Aminek a lényege nem értékközömbösség, hanem 
türelem.

A döntési lehetQség azt jelenti, hogy ezek a csoportok az állam és a társadalom hatal-
mi eszközei fölött az önmegvalósításukhoz szükséges mértékig rendelkezhetnek is. Maga 
a Parlament se több, mint egyike ezen szervezQdéseknek, távolról sem az egyetlen vagy az 
abszolút. Kiss István egyébként szervezéstechnikailag a kétkamarás parlamentet tartja megfe-
lelQnek, mivel a nagyjából korporatív elven felépülQ érdekcsoportok ilyen formában tudják a 
jogosultságukat megfelelQképpen érvényesíteni.27

Van egy ide tartozó alapkérdés, ami civilizációnk struktúráját és jövQjét meghatározó súly-
lyal érinti. „A munka szerinti elosztás közgazdasági elve, az élQmunkával való takarékoskodás 
üzemgazdasági elve, a természeti környezettel való rablógazdálkodás, végül a háztartási mun-
kának a munka szerinti elosztásból való kizárása következtében a természetes környezetet és 
a munkaerQt sz_kítetten termeljük újjá.”28 A nehézségeknek legalábbis az enyhítése azonban 
lehetséges, hogyha a közcélú munkák értelmezését és alkalmazási körét jelentQsen kibQvítjük, 
és hogyha fékezni tudjuk a környezet számára okozott károknak az externalitásként való ke-
zelését. De ezek csak „társadalmi ügyként” valósulhatnak meg – itt van a jelentQsége a társa-
dalom érdekcsoportok szerinti megszervezQdésének. Az állam pedig támogatást kell nyújtson 
ehhez. Ez egyébként magának a szubszidiaritásnak a lefektetett alapelve is. A megvalósítás 
azonban igen komoly szervezési és információs munkát igényel.

Az áttekinthetQség Kiss Istvánnál a racionálisan szervezett egységes közigazgatásban va-
lósulhat meg. Szakmai életm_vének egyébiránt ez a gerince, és szomorúan jellemzQ miránk, 
magyarokra, hogy másban, mint az éppen aktuális közigazgatási rendszer bírálatában, soha 
nem nyilvánulhatott meg. A legújabb fejleményt illetQen maró gúnnyal nyilatkozott mindig a 
90 utáni „egyszint_ közigazgatásról”. („Operát Nemesmedvesnek!” – szokta volt harsogni.) 
Sokat tett különben az áttekinthetQ rendszer elméleti megalapozásáért. Posztumusz könyve, 
„A településegyüttesek vizsgálata és egybevetésük módszertana” ennek az informatikai össze-
függéseirQl szól. Meghatározó fontosságú szintnek egyébként, csakúgy mint hajdani kedves 
szakmai beszélgetQtársa, Bibó István, a „kistáji szervezQdést” tartotta.

És megoldást semmi mástól nem várt, mint az önmagát megszervezQ társadalomtól. Itt 
visszatértünk oda, ahonnan elindultunk, az emberhez, aki, mint Karácsony Sándor mondja, 
embertárs-keresQ mivoltában érheti el saját magát is.

Amit a közigazgatás szakembere itt tehet, az szervezési kérdések tisztázása. Az ezzel kap-
csolatos feladatokat és összefüggéseket elég világosan hagyta ránk.

Csinálni kell!
(Megvalósítás) Hogyan oldhatta volna meg a közösség a rendszerváltás problémáit? Viribus 
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unitis, azaz egyesített erQvel sikerülhetett volna – fogalmaztam meg tizenkét éve a Falu 
Város Régió folyóiratban.29 EbbQl merítve, az iménti elméleti alapvetésen kívül még adalék-
ként annyit, hogy mindennek megvannak a hazai történelmi hagyományai is, és sajátságos 
módon összefoglalhatók az „István” névvel: Szent István királyunkra, Széchenyi Istvánra, 
Kiss Istvánra és Bibó Istvánra való hivatkozással.

Mindeneknél nagyobb királyi ékesség az elQttetek valóknak törvényeit követnünk és tisz-
tes szülQink szerint cselekednünk. Mert ki is megveti eleinek törvényeit, annak nincsen gond-
ja az isteni törvényekre sem. Az engedetlenség mind az egész országnak romlása.

(Szent István intelmei, 123. o. in Magyar Legendárium, 
Bp. 1937. Tormay Cecilia ford.)

BelsQ consumtiorul a legnagyobb rész elfeledkezik, s pedig ezen talpkövön áll a nemzetek 
gazdagsága. Anglia manufacturai produktuminak három negyed részét maga consumálja, s 
csak annak negyede teszi ugy nevezett világkereskedését! – Azért, mennél több lakik díszes 
házban, él jobb eledellel, jár csinos ruhában valahol s. a. t, azaz mennél nagyobb a belsQ 
consumtió, annál gazdagabbnak fogom hinni azon hazát. S mennél több kívánja s meg is 
szerezheti az élet minden javait magának, annál nagyobb lesz a munka s iparkodás azok 
kiállítására, és sivatag, homoklapány, mocsár végre kies erdQkké, viruló vidékekké válnak.

(Gróf Széchenyi István: Hitel. 134. o. Pest, 1830)

A közösség szerves és szervezett tevékenységének viszonyában az élQ személyek alkotásai 
rendszerint a szervezett tevékenység vonalán helyezkednek el. EbbQl az következik, hogy hajla-
mosak a megmerevedésre. Az élet azonban a merevséget, megállást nem bírja el. A szervezett 
vagy lemarad, vagy túlméretezetté válik. Ez a szakadék pedig az összhangot, következésképpen 
a közösség egészséges felépítését és m_ködését akadályozza, vagy lehetetlenné teszi.

A szabadság, amelyhez a gondolat kinyilvánításának a szabadsága is hozzátartozik, az 
ember elidegeníthetetlen természetjoga, az emberi közösség végcélja pedig az egyéni bol-
dogulás. Így ezeket az egyénektQl elvenni nem lehet.

(dr. Kiss István: Az állam élete. 156. és 163. o. in Szárszó, 1943)

Kis körökben megvalósuló, biztosított és kölcsönös személyes szolgáltatásoknak, kötele-
zettségeknek, jogoknak és szabadságoknak sokasága, melyekben nem egy-egy uniformizált 
társadalmi rend, vagy osztály tagjaiként, hanem személyükkel, családjukkal, munkájukkal, 
szakmájukkal, birtokukkal tartoztak bele az emberek. Az alávetettségnek, szolidaritásnak, 
érdekvédelemnek a legkülönbözQbb kapcsolatai támadtak így, melyek szívósan ellenállottak 
azoknak a brutálisan célszer_ módszereknek, melyeket a hatalom koncentrációjára és az 
emberek kiszolgáltatottságára épülQ társadalmi és politikai erQk szoktak alkalmazni.

(Bibó István: A magyar társadalomfejlQdés, 1945. 491–492. o. 
in Válogatott tanulmányok, II. Bp., 1986)

(Helyzetkép) A feladatot annak idején egy lengyel újságíró így határozta meg: „Egy akvári-
umból hallevest csinálni eléggé egyszer_ dolog. De a mi feladatunk most az, hogy egy hal-
levesbQl csináljunk akváriumot.” Nem könny_ dolog, bár nem is lehetetlenség. Kétségtelen 
viszont, hogy az úgynevezett rendszerváltás e feladatot fölöttébb fogyatékosan oldotta meg. 
Ma már elég kevesen tekintik sikertörténetnek, így magam sem. Viszont a kudarc okait 
illetQen nem kívánok a szokásos módon „kifelé” mutogatni, a világrend valóban sanyarú 
állapotára, vagy különféle összeesküvésekre. Minden történhetett volna másképp is, ha tá-
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maszkodtunk volna „Istvánjaink” társadalmi-történelmi tapasztalataira: a régiek törvényére, 
a belsQ fogyasztásra, a közösségek önszervezQdésére, a kis körökben megvalósított szabad-
ságra. Ennek a lehetQségét vizsgáltam meg egy sikeres átalakulás rekonstruálásán keresztül.

Vizsgálódásom tárgyául egy hatvanezer fQ körüli népesség_ kistérséget választottam, kö-
zépvárosi centrummal, amelynek a körülményei tipikusak, a vidék nagy részéhez hasonlóak 
voltak, éppígy a rendszer bukásával elQállott nehézségei is, mindenek elQtt a munkanélkü-
liség, amely két év alatt húsz százalék fölé nQtt. A foglalkoztatás gerincét telephelyi jelleg_ 
gép- és könny_ipar jelentette, ezek azonnal tönkrementek. Nagyméret_ tsz-ek voltak, ame-
lyek szétoszlottak, a földek nagy részét helyi gazdálkodók vették tulajdonba. JelentQs volt 
a kisüzemi gazdálkodás, de megrendült ennek az integrációs struktúrája. A városban arány-
lag fejlett volt a szolgáltató szektor, és volt egy fQiskolája is. Maga a társadalom azonban 
szervezetlen volt, az üzemek és termelQszövetkezetek széthullásával pedig a munka által 
jelentett szervezettség is megsz_nt. Ilyen körülmények között van az atomizálódott ember 
kiszolgáltatva a nagyvilág óriásszervezeteinek. De esetünkben másképpen történt. A helyi 
társadalom és gazdaság a saját erejébQl látott hozzá önmaga megszervezéséhez.

A térség adottságai, amelyekre támaszkodni lehetett, a következQk voltak. Extenzív és 
intenzív m_velésre alkalmas termQföldek, természeti és más idegenforgalmi adottságok, 
kialakult jó gazdaságkultúra és korszer_ képzettség_ munkaerQ, vállalkozás kezdeményezé-
sére alkalmas helyi tQke, oktatási-képzési bázis, állami támogatásból m_ködQ, szerényen el-
fogadható szint_ szociális ellátórendszer, a bevételei alapján önfinanszírozásra képes város.

(Az új gazdaság és társadalom felépülése) MindenekelQtt szervezQdésre volt szükség, az 
emberek között kialakult informális kapcsolatok és a bizalom segítették ezt. Az elQzQ rend-
szerben kialakult munkakapcsolatok részben felújíthatók voltak. Az egyházközségek, melyek 
presbiterei jó kapcsolatban voltak egymással, most felvállaltak egy sor „világi” feladatot is. 
Néhány helyen, ahol az új helyzetre felkészült papok voltak, az Q kezdeményezésükre való-
ságos gazdaság-reorganizációs folyamatok indultak el. Hasonló szerepet kulturális körök és 
egyesületek is játszottak, késQbb pedig polgári körök szervezQdése is elindult. A tanácsokból 
átalakult önkormányzatok és a lakosság kapcsolata kezdettQl bizalmi alapú volt, mert már az 
elQzQ rendszerben is egymásra támaszkodtak a hivatalos politika diszpreferenciáival szemben.

ズ Az átalakuláskor a termelQszövetkezetek nagyrészt felbomlottak, néhány kisebb 
együttm_ködQ egység maradt meg belQlük. A földek nagyrészt 10–100 hektár közötti nagy-
ságú birtokméretekkel, családi gazdaságok kezébe kerültek, azonban mintegy 10 százalék-
nyi, saját ellátásra termelQ kisparcella is maradt, ide értve a szociális agrártermelést is, és 
több községben jöttek létre közbirtokossági földek.

A kialakulatlan és gyakorta változó kormányzati agrárpolitika, az információs rendszerek 
összeomlása és a finanszírozási gondok elég nehéz helyzetet teremtettek a gazdálkodók szá-
mára. Megoldaniuk komplex stratégia segítségével sikerült. A kialakult termékszerkezetet 
elQször is konzerválták, abból kiindulva, hogy enni mindenképpen kell a vásárlóközönség-
nek, az egyik önkormányzat pedig felvásárló-értékesítQ rendszert szervezett, amely szerzQ-
déses alapon piacként látja el néhány fQváros környéki település lakóit friss élelmiszerrel. 
A megmaradt háztáji termelés pedig a helyi piacokon is tudott értékesíteni, és el tudták érni 
azt, hogy a közhatalom ne adjon koncessziókat a települQ kereskedelmi nagytQkének.

A továbbiakban az erejükre ébredt helyi agrártermelQk expanzív piacépítésbe kezdtek. A 
tágabb térség kiskereskedQivel szövetségben kiépítettek egy alapellátó hálózatot – tej, hús, 
zöldség, gyümölcs. Az elsQdleges feldolgozást hitelekbQl finanszírozták, szövetkezeti alapon, 
a települési önkormányzat hitelgaranciája mellett (kissé viharosan, de átment valahogy). A 
következQ lépés már az exportra irányult, személyes kapcsolatok segítségével a gyümölcslé 
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arab piaci értékesítésével. Segített az indulásnál, hogy egy felszámolt gyümölcslé-feldolgozó 
berendezését egy szemfüles helyi vállalkozónak jóformán ócskavas-áron sikerült megvásá-
rolnia. Öt termelQ indította ezt el, a számuk ma már hetven fölött van. A most induló lépés 
a diverzifikálódó új agrárstratégia külpiacainak a kiépítése: hal, csiga, méz, csipkebogyó, 
csicsóka, kamilla, gyógynövény, biotermékek. Ezekre termékpályás értékesítQ és hitelszövet-
kezet szervezQdik. Itt említhetQ a környezetbarát és megújuló helyi energiaforrások kiépítése 
is. Néhány éven belül pedig az agrártermelés ekkora expanziójánál már h_tQházra, konzerv-
gyárra is szükség lesz, de itt már regionális szint_ együttm_ködés kell.

ズ A helyi ipar összeomlása ellenére megmaradtak a megsz_nt telephelyek beszállítói, és 
rögvest „hálózatba” szervezQdtek. A gépipar háttériparának elég jó volt a m_szaki felké-
szültsége, külsQ kapcsolatai is voltak, amelyek ipari szolgáltatásként aktivizálhatók voltak, 
részben sikerült a piacot átmenteni, és a jó referenciákra támaszkodva három év múlva egy 
világcég mechatronikai profilú telephelyet létesített, amely már 500 embert foglalkoztat, 
és kezd kiépülni a beszállítói hálózata is. A megerQsödQ helyi agrártermelés megteremtette 
az igényt a gépjavításra és kisgépek gyártására, jórészt leselejtezett anyagokból. Ma már 
szervezett mezQgazdasági gépgyártást is vállalhatna, de ehhez a helyinél átfogóbb kereslet 
volna szükséges.

A könny_ipart a nyolcvanas évek elvonásai padlóra küldték. A privatizációnál a városi 
önkormányzat azonban tulajdonjogot szerzett az ingatlanokra és a gépekre is, egyéb ér-
deklQdQ híján igen olcsón. Hiteleket kellett ugyan felvennie hozzá, de a hitelkamatokat az 
érdeklQdQ helyi kisvállalkozókra terhelhette, így végül is nullszaldósan került ki a dologból. 
A vállalkozók helyi szabászati, cipQjavító és hasonló szolgáltatásokkal kezdték, de néhány 
év múltán már a közeli városok piacain önálló termékekkel is megjelentek.

A helyi építQvállalat, a megyeinek az egyik fiókvállalata, a nyolcvanas évek végén megsz_nt. 
De elég jelentQs volt itt az építQipar nem állami szegmense is, és a néhány, viszonylagos tQke-
erQvel rendelkezQ helyi építési vállalkozó igen olcsón megszerezte a gépparkot. Az így keletke-
zett magántulajdonú középvállalatok, tQkével, szervezési és piacépítési tapasztalattal, bedolgozó 
szakiparosokat is foglalkoztatnak. JelentQssé kezd válni a más térségeken végzett munkájuk.

ズ A tercier ágazat az átalakulásnak végül is a nyertese lett. Részben azáltal, hogy több fa-
luban újjászervezQdtek elemi ellátási egységek (iskola, közigazgatás), részben pedig azáltal, 
hogy az iparból kiszorultak egy része itt jelent meg, átmenetileg kényszervállalkozóként, 
késQbb ezek részben visszakerültek az ipar bedolgozói hátterébe. 

HúzóerQnek bizonyult a város fQiskolája. Az önkormányzat kezdeményezésére és se-
gítségével társfQiskolák és egyetemek támogatásával kihelyezett tagozatokat létesített az 
informatika, a gazdaság, a marketing-ismeretek és a nyelvek oktatására. JelentQssé vált a 
nyelvtanulási kedv, a kezdeményezQ a város középiskolája volt, ahol erre Phare-támogatást 
is szereztek, de más sikeres nyelviskolák és klubok is szervezQdtek. A korszer_ általános 
ismeretek és az önismeret elmélyítésében lényeges szerepet játszott az újjászervezQdQ 
NépfQiskola, amely regionális szerepet is betölt.

Meg kell említenünk az öt legkisebb településen m_ködQ jól bevált falugondnoki rend-
szert is. A falugondnokok szektorsemleges módon, „mindenesként” segítik az apró telepü-
lések lakóit a volumenben csekély, de az életvitelük szempontjából létfontosságú problémák 
megoldásában.

ズ Az idegenforgalom számára nagy fontosságú adottság volt, hogy néhány éve feltártak 
egy Qsi kelta erQdítményt, és a megfelelQ marketing eredményeképpen a Nyugat-Európában 
– Írországban, Walesben, Skóciában, sQt Bretagne-ban – újjáéledQ „kelta öntudat” növeke-
dQ turisztikai érdeklQdést váltott ki. Az eléggé leromlott barokk kastélyt az önkormányzat 
helyreállította, jelentQs állami segítséggel, mivel szerepel az országosan nyilvántartott m_-
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emlékek között. Most exkluzív szálloda a város üzemeltetésében, egyúttal kultúrcentrum is 
és helytörténeti-néprajzi kiállítást is magába foglal.

Kapcsolódik hozzá egy szabadtéri színpad, ahol nyári játékokat szoktak rendezni. De a 
kastély helyreállított dísztermében a szezont meghosszabbító hangversenysorozatokat és 
kísérleti színházi m_helyelQadásokat is lehet tartani. Itt m_ködik a helyi táncház is, gyakorta 
hívnak meg hazai és határon túli együtteseket, nyugatról például írek szoktak itt szerepelni.

Már a nyolcvanas években is foglalkoztak néhányan falusi üdültetéssel. A rendszervál-
táskor aztán üdülQszövetkezetbe tömörültek, amely azóta is ígéretesen fejlQdik. Ma már 
száznál több tagja van, többségükben agrártermelQk, akik számára ez kedvezQ és a munká-
jukkal is összefüggQ jövedelem-kiegészítés. A szövetkezet marketingmunkát is végez, fQ-
városi utazási irodákkal áll üzleti kapcsolatban, hirdetik magukat, megnyerQ prospektusokat 
készítenek a térségükrQl, amelynek többféle üdülési adottsága van, és ezek üzleti feltárását 
már elkezdték a helyi és a máshonnan érkezett vállalkozók.

Van néhány kellemes, fürdésre alkalmas folyópart. Az egyik partrésztQl nem messze 
fekszik a városi strand. A köztük lévQ területet az önkormányzat üdülQparkká alakította, 
elhasználva hozzá a kastélykert maradékát is, amelyet eredeti formájában, franciakertként 
állítottak helyre.

M_emléki szempontból említésre méltó még egy Árpád-kori templomrom egy erdQs 
domb tetején, valamint néhány késQ barokk, helyi karakterjegyeket mutató templom. Az 
egyiknek a freskóját Maulbertsch egy tehetséges helyi tanítványa festette. Az egyik közeli 
faluban pedig egy ma már védett, tizenkilencedik századi oszloptornácos házakból álló ut-
casor a fényképezQ turisták kedvence. 

A városközeli erdQs dombok jó kirándulási lehetQséget biztosítanak, két „kulcsos” tu-
ristaház is m_ködik itt, a fQszezonban vendéglQvel, amit a közeli falu néhány agrárvállal-
kozója üzemeltet. Egy külsQ vállalkozó pedig lovasiskolát létesített, vonzó erdei lovaglási 
programmal.

A város közelében termálvizet tártak fel, a hasznosítása üdülQszövetkezeti formában tör-
ténhet. A kiépítéséhez szükséges tQke eddig azért hiányzott, mert a város elég nehézkesen 
közelíthetQ meg.

A helyzet javítására azonban összefogtak az önkormányzatok. Egyrészt egy 15 km-nyi 
autóút kiépítése volna szükséges, a közeli autópályához csatlakozva. Az ehhez szükséges 
támogatást végül is úgy nyerték el az Útalaptól, hogy az átlagosnál jóval több saját hozzá-
járulást ajánlottak fel. Erre az érintett önkormányzatok, az idegenforgalomban érdekelt há-
romtucatnyi jelentQsebb vállalkozó és az ide települt multinacionális cég társfinanszírozási 
szerzQdést kötöttek.

A másik fontos lépésük az volt, hogy a MÁV-val kötött megállapodás szerint menetrend-
szer_ „InterPici”, a fQszezonban megerQsített motorvonatok járnak az intercity-hálózatba 
tartozó megyeszékhely és a térség városa között. Ennek a költségfinanszírozásában szintén 
részt vesz a helyi idegenforgalom, a bevételüktQl függQen zárolt számlákra utalva át a szük-
séges kiegészítQ költségeket.

ズ Az önkormányzatoknak a hagyományos alapfunkciója a közigazgatás és a közellátás 
biztosítása, többnyire a szociális gondoskodás is, amihez az állam anyagi segítséget nyújt. 
A posztkommunista átmenetben azonban, ahol egy szervezet nélkül maradt atomizált gaz-
daság és társadalom problémáit kell megoldani, kényszer_en fel kell vállalniuk organizációs 
feladatokat is. Esetünkben ezt példaszer_en látták el, és mint látható, a siker oroszlánrésze 
ennek köszönhetQ.

A szociális ellátást és támogatást a kormányzat és a megyei munkaerQközpontok se-
gítségével úgy sikerült megoldani, hogy közben javítani tudták a helyi foglalkoztatást is 
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gondozó-ellátó hálózat szervezésével, és a település infrastrukturális és környezeti állapotát 
is, mivel a munkanélküliek foglalkoztatására szervezett közmunkákat sikerült az átgondolt 
település-fejlesztési koncepciókba illeszteni. Ki kell emelnünk a közpark létrehozása ér-
dekében végzett munkát. Másrészt meg a szociális juttatások egy részét egy bon-rendszer 
segítségével sikerült a helyi kistermelQk piacának a bQvítésére is felhasználni.

Ami az önkormányzatoknak ezen feladatokon túlmenQ gazdasági szerepvállalását illeti, 
a legelsQ dolog a közérdek meghatározása volt. Ez gazdasági értelemben a helyi hozzáadott 
érték növelését jelenti, mégpedig lehetQleg úgy, hogy a dolognak távlata is legyen. Hogyha 
fQ szabályként a gazdaság a magánszféra terrénuma is, azért a közhatalomnak két lényeges 
ponton mégiscsak lehet szerepe.

ElQször is a gazdaság szabályzóinak a kialakításában. Ez persze nagyrészt az országos 
szint dolga. De van szerepe a helyi önkormányzatoknak is, mégpedig a helyi adók, köz-
üzemi és egyéb díjak megállapításában, valamint a település életének az övezeti, és ezen 
keresztül a funkcionális szabályozásában.

Másodszor pedig a szükséges, ámde hiányzó szervezésben. Ez a „kapcsolati háló” ki-
építését jelenti részben, de nem kizárólag, anyagi eszközök ráfordításával is. Esetünkben 
ezt a szerepet, a történteknek mintegy összefoglalásaképpen, a következQk szerint játszotta:

• a helyi piac megóvása a monopólium intervenciójától,
• az oktatás-korszer_sítés szervezéssel való támogatása,
• a telephelyek privatizálása és bérhasznosítása,
• az idegenforgalomhoz szükséges alapfejlesztések,
• az agrár-kistermelQk értékesítésének a megszervezése,
• vállalkozási hitelgaranciák,
• közérdek_ munkáknak a fejlesztési célokba illesztése,
• segítség a multinacionális cég telepítésében,
• a közútépítés megszervezése, anyagi alapjainak a biztosítása,
• segítség a MÁV „InterPici” járatának a kialakításában.
Látható, hogy a feladatok tekintélyes része meghaladja egy-egy település körülhatárolt le-

hetQségeit és érdekeit, és a térség egészét érintQ vonatkozásai vannak. Ez az önkormányzatok 
közti önkéntes együttm_ködést tette szükségessé, hiszen alárendeltségi viszony nincsen közöt-
tük. Az együttm_ködés alapja a felismert közös érdek, aminek érvényesítése az egyenjogúság 
alapján történt. A közös érdek feltárása 1996 óta kistérség-fejlesztési program alapján történik. 
Így lehetett dönteni olyan stratégiai fontosságú kérdésekrQl, mint a hitelgarancia vagy a hozzá-
járulás az útépítéshez. Sokat segített az egyetértés megteremtésében a m_ködQ polgári kör, ahol 
a helyi lakosok néhány tekintélyes hangadója megértette és pártfogolta ezeket a közös ügyeket.

(Költségek és hasznok) Habár a fenti feladatok egy része nem forrásigényes, más részük meg 
nullszaldós, mégis jelentQs a kiadásigényük. A források eredetére nézve meg kell tehát néz-
nünk, mit is produkált maga a gazdaság a fejlesztések eredményeképpen.

Ezen belül az önkormányzatok anyagi helyzete azért érdemel különös figyelmet a példánk-
ban, mivel láttuk azt, hogy milyen széleskör_ munkájukra volt szükség e gazdasági fellendülés 
feltételeinek a megteremtésében, és viszonylag milyen jelentQs volt az anyagi ráfordításuk is. 
Ha a gazdasági eredmény ezt valamilyen módon nem igazolja vissza, akkor baj van, a további 
fejlQdés veszélybe, a túlköltekezett önkormányzat meg csQdbe kerül.

Ha abból indulunk ki, hogy az önkormányzat alapfeladatai a „mélyponton” is el voltak 
látva, tehát ahhoz képest jelentQs többletkiadást nem igényelnek a továbbiakban, és így ezek 
költségeiben lényeges változások nem történtek, akkor nézzük meg, hogy mennyi lehet a teljes 
gazdasági növekmény, és mennyi volt a hozzá szükséges anyagi hozzájárulás.
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Maga a GDP, vagyis a hozzáadott érték a nyolcvanas években nagyjából stagnált. A 
kilencvenes évek elején 20 százalékkal esett vissza, majd a rákövetkezQ három évben 
évi 4 százalékos növekedést produkált. Azóta a növekedés üteme évi 7 százalék. Így a 
számítások szerint az ezredfordulóra a termelési érték a rendszerváltás elQttinek a 115 
százaléka, a reáljövedelem a 105 százaléka, a munkanélküliségi ráta pedig 3 százalék.

A növekedés a „mélyponthoz” képest tehát 30 százalékos, ez körülbelül, a mai ma-
gyarországi átlagot tekintve, 60 milliárd Ft-ot tehet ki. Igen mérsékelt, 10 százalékos 
profitrátával számolva ez 6 milliárd Ft, egy évre vetítve közel 1 milliárd Ft profitemel-
kedés. 

Az önkormányzatoknak a „teljes” idQszakra vetített összkiadása a fejlesztéssel kap-
csolatban, nem számítva a nullszaldós tranzakciókat és a szervezési kiadásokat, tehát a 
kastély- és parképítés, közlekedésfejlesztés és m_ködési hozzájárulás, ipartelep-reorga-
nizáció mintegy 800 millió Ft-ot, azaz évi 80-100 milliót tesz ki, ami a teljes profitrá-
tának 7-8%-a lehet. Az egyetlen létfontosságú feladat itt annak a megoldása volt, hogy 
ez valóban meg is jelenjen a költségvetésben.

A profitok „megcsapolása” kétféle formában történt. Részben megegyezéses alapon, 
midQn a jövQbeli kedvezményezett a meghatározott célra utalta a számára jutó össze-
get, részben pedig közteherszer_en. A teljes fejlesztési költségráfordításnak ez utóbbi 
körülbelül a 40%-a, azaz évi 30-40 millió Ft.

Az adó volumenénél azt kell figyelembe vennünk, hogy a gazdasági teljesítmény 
mintegy 30%-os mértékben nQtt, vagyis a hozzá tartozó potenciális földjáradék is körül-
belül ennyivel. A megadott adatokból számítva ez évi 100 millió Ft körüli ingatlanérték 
(azaz telekérték) -növekedést jelent, aminek tehát körülbelül a harmadrészét teszi ki a 
közadó. Minálunk a termQföld ugyan adómentes, azonban az építési telek adóztatha-
tó, és ez volt az önkormányzatok fQ stratégiája is. A kétféle földtulajdon elválasztása 
egyébiránt kedvezett a földalap védelmének is, mivel ellenérdekeltté tett az építési 
telekké alakításban. JelentQsen hozzájárult ez a tény ahhoz, hogy a város fejlQdése a 
felhagyott ipari telektömbök revitalizációja útján történt.

(Futurum perfectum) A további növekedés feltételei és lehetQségei:
• megmarad a külvilág keresleti érdeklQdése,
• ezzel is összefüggésben, létezik megfizethetQ üzleti hitelkamat,
• évi 7-8 százalékos a tQkebevonási lehetQség,
• munkaerQ-import – bevándorlás, ingázás,
• tQkeexport, például a bedolgozás kiszélesítése,
• a feldolgozottsági szint emelése, intenzifikálás.
Az adott feltételek mellett a térség gazdasági produktuma 2010-re elérné az Európai 

Unió átlagát, jelentQs, mintegy 10 százalékos bevándorlást eredményezne. Mindenesetre 
már nem kistérségi, hanem regionális együttm_ködés igényével járna együtt.

A fenti makrogazdasági eredmény a vázolt folyamatokból kiszámítható volt. Ez per-
sze csak egy ideális példa. Ám ha valahol az országban nem egészen ilyen a helyzet, 
akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy mi hiányzott az ittenihez hasonló eredmény-
hez. Lehet, hogy nem csak a kelta erQdítmény…
(Utóirat) Amikor a hivatkozott tanulmányom megjelent a Falu Város Régió 2001/5. számá-
ban, többen kerestek meg lázas izgalommal, hogy hol van ez a hely, szívesen elmennének 
megnézni, sQt oda is költöznének. – Ott van, ahol megcsináljátok – válaszoltam rá, hiszen 
ez csak egy hipotézis. De kezdettQl a területfejlesztésben dolgozván, bízvást állítom, hogy a 
rendszerváltás évtizedében az adott feltételek között megvalósítható lett volna, a leírtakban 
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semmiféle utópikus mozzanat nem volt. Egyet kivéve: elQfeltételeztem benne a maximális 
hajlamot a jóhiszem_ együttm_ködésre. No, ez erQs – mondhatja rá bárki. Csakhogy enélkül 
semmit sem lehet elérni.

Ma már más a helyzet. Nem a együttm_ködésre vonatkozóan, ami éppúgy hiányzik, 
mint azidQtájt, hanem a fejlesztés feltételeit illetQen. Az elmúlt évtized, fQleg pedig az EU-
csatlakozásunk és ezzel együtt a pályázati feltételek formalizálódása az efféléket eleve lehe-
tetlenné tenné. Furcsa persze, hogy ezt kell mondanom egy olyan rendszerrQl, amelynek a fQ 
hivatkozása éppen a „gazdaságfejlesztés” volna. A további feltételek is sokat romlottak: az 
agrárgazdaság szerkezete, a belsQ piac összezsugorodása, az adósságválság kiszélesedése, a 
hitelhiány, a népesség általános letargiája.

Ami azonban nem változott, az maga a feladat. Másféle út ugyanis nincsen a megmara-
dásunkhoz.
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