
A DOROGDI MEDENCE
Korábbi számainkban a Nemzetközi Ökológiai Vándor
konferencia kapcsán többször foglalkoztunk a Dörögdi 
medence fe jlesztési kérdéseivel. Ezúttal három „külső" 

résztvevő, Vásárhelyi Judit, a Független Ökológiai Központ, 
Márta István, a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi 

Egylet és Herczeg Ágnes, a Pagony Táj- és Kertépítész 
Iroda tevékenységét és saját megközelítési módját ismerteti.

Vásárhelyi Judit

A CIVIL SZFÉRA 
KERESI TÁRGYÁT

-  avagy legyél Te is az ő  vendégük -

A Független Ökológiai Központ, ez a vegyes típusú, adomá
nyozó és egyszersmint operatív, saját munkákat is végző 
környezetvédelmi alapítvány 1989-ben jö tt létre Budapes
ten. Két évvel később, az országgyűlés anyagi támogatásá
val környezetvédelmi népfőiskolát szervezett a Balaton- 
felvidék határában. Erről a népfőiskoláról, programjáról és a 
népfőiskoláról, m int eszközről már írt az Országépítő. Az 
azóta eltelt öt év során azonban több intézmény is létrejött e 
kezdeményezésből, a folyam at kiszélesedett, s jónéhány 
kérdés felvetődött a nyomán.

Az öt község, amelynek lakosai eljártak volt a népfőis
kolába, egy kis vízgyűjtő területet zár közre, a Dörögdi 
(vagy Szent Imári) medencét, mely a Káli medencével hatá
ros. A falvak mindegyike -  Pula, Kapolcs, Vigántpetend a 
Veszprém-Tapolca közti országúton, Taliándörögd és Öcs 
bekötőutak végén -  ún. szerep nélküli település volt az 
1976-os településfejlesztési koncepció fogalmai szerint. Az 
ilyen településeket kihagyták a fejlesztési elképzelésekből, s 
ezért a közigazgatás, a szolgáltatások és a fiatal korosztá
lyok fokozatosan kihúzódtak ezekből (lásd az öt község kor
fáját). A valahai szerep nélküli települések megtalálhatók az 
egész országban, hátrányos helyzetű vagy jó l fejlett régió
ban egyaránt, ezért a fejlesztési meggondolások még mindig 
mint ilyent kell segítsék.

A népfőiskola általános természet- és környezetvédel
mi kérdéseket vetett fel, de tekintettel a kárpótlás alapján 
kezdődő földreformra megpendítette a biológiai művelés le
hetőségeit is. Igaz, hogy minden alkalommal voltak úgyne

vezett előadók is, de ők a hagyományos népfőiskolái meg
közelítéssel dolgoztak, a közlések kétirányúak voltak, mert 
az egyes témák lehetőség szerint a résztvevőknek, a népfő
iskolái polgároknak a helyszínen elmondott élettapasztala
taira, véleményére alapozódtak. Ebből az addig a környező 
bányákban és a háztájiban kétlaki életet folytató, a népfőis
kola megalakulásának idejére lassan munkanélkülivé váló 
középkorú gazdák közös mérlegelése bontakozott ki, a nép
főiskolái témáknál jóval szélesebb merítésben. Ha az előadó 
például a biológiai műveléshez szükséges talajvédelemről 
beszélt, hiányolta a falvakból a  teheneket és a tehéntrágyát, 
vagy a komposztot, a gazdák által felvetett témák között a 
szövetkezeti időszak földhasználata, közútfejlesztése, az ál
lattartás nehézségei, a felvásárlási ár ingadozása, a pásztor
kodás ellehetetlenülése, az egyéni gazdálkodás gépi hátteré
nek hiánya mind-mind előkerült. A természetvédelmi nép
főiskola együttléteit áthatotta egyfelől az új önkormányzati 
törvénnyel frissen kapott helyi autonómia feletti reményke
dés és büszkeség, másfelől óhatatlanul, újra és újra a földek 
visszaigénylésének dilemmája. Utóbbi még a feltételezett
nél is lassabban történt, a városból jö ttek  szinte csak azt hal
lották, hogy a testi erő, a gépek, az állatok, a tőke híján 
ezeknek az idős, földművelő tapasztalattal rendelkező gaz
dáknak nem kell a föld.

A fold Magyarország leghatalmasabb természeti erő
forrása. Azok a városi értelmiségiek, akik jórészt könyvek
ből, továbbá néhány teljességügyben jártas mesterüktől a 
természet és az az emberi lét kölcsönhatásaiból oly sokat 
megértettek, hogy éltüket immáron meg kellett v á lto z ta tt
ok; eme úttörő entelleküetlek néhány helyen az országban 
ökofalvakat alapítottak, földre és barátokra számítva. Leg
többször együtt költöztek oda, m ár korábbról ismerve egy
mást. Jelképes értékű, hogy Gyűrűfűből is ökofalu lett, eb
ből a kiöregedett településből, mely a legelső volt, ahol az 
utolsó parasztház ablakát is bedeszkázták, kihaltak, elköl
töztek, az utakat felverte a fű. A földek parlagon hevertek, s 
most a Biokultúra Egyesület legjobb m inősítéseit is elnyer
hetik. Az okos fiatalok, ha elég földet tudnak vásárolni, 
permakultúrát, önellátó termelési rendszert rendezhetnek 
be, ártalmak és hiányok nélkül. Számítógépekkel és kétkezi 
munkával valósítják meg az idillt: a szellemi és fizikai 
munka frigyét, a természetkímélő, egészséges életet.

Nos, a kis bakonyalji községek nem ökofaluk. Ismerik 
a kézi művelést, de elszoktak tőle. Nem tartják idillinek.
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Tíz hét után, a zárónapon megfogalmazódott, hogy hasznos 
fórum volt a népfőiskola, munkáját folytatnia kellene. Két 
út is állt a szervezők előtt. Az egyik a tanfolyam folytatása, 
újabb és újabb témákkal vagy a legfontosabbak elmélyítésé
vel, lineárisan gazdagítva a helyi társadalmat olyan tudással 
és közösen kialakított véleményekkel, amelyet, mivel e köz
ségekből szinte teljesen elszármazott az értelmiség, -  úgy 
tűnik -  külső beavatkozás és kezdeményezés tud csak fel
színre és működésbe hozni. Ez az út érzékeny, „válaszoló 
oktatásszervezésben m erült volna ki. Ez a másik út -  ame
lyen végül is elindultunk -  a fórumon felmerült problémák 
és felbukkant szereplők közös folyamatba vonása, komplex 
megközelítés* holisztikus, legalábbis szerény eszközeinkhez 
mérten a „teljességet” , az élet egészét szem előtt tartó cse
lekvések kiváltása.

Egy budapesti non-govemm entái organization, vagyis 
nem kormányzati, nem nyereségorientált és pártpolitikába 
nem avatkozó, de munkálkodó alapítvány számára a fent le
írt helyzetben az oktatásszervezésen túl is megnyílik egy 
szerep, a facilitátoré. (Többnyire egy-egy tárgyalás, munka- 
ülés, konfliktusmegoldás alkalmával van facilitátorra szük
ség, a semleges, érdekeltség nélküli, nem részrehajló, a tár
gyalási hatékonyságot, az erőforrások gazdaságos kezelését, 
s foként a felek megoldáshoz, eredményhez juttatását szem 
előtt tarló közreműködő munkájára.)

Ahogyan a feladatok sokasodtak és sűrűsödtek, úgy 
gyarapodott a velük foglalkozó csapat is. Organikus- és táj
építészek, biokertészek, olykor írók, újságírók látogatták a 
népfőiskolái délutánokat. Lassan eljutottunk a szándéknyi
latkozathoz: a medencében döntési helyzetben lévő, vagy 
közösségépítő szerepet játszó intézmények (polgármesterek, 
a szanálás alatt álló szövetkezet, a helyi természetvédelmi 
és kulturális egyesület, a vendégvárók* a fővárosi környe
zetvédelmi szervezet, a tervező irodák) megfogalmazták jo 
gaikat, kötelességeiket és vállalásait egy organikus fe jlesz
tési folyamatban.

A szándéknyilatkozat is városi gondolat volt. A Füg
getlen Ökológiai Központ ugyanis a Fenntartható Közössé
gek nevű program keretén belül két kisvárosban -  Moson- 
magyaróvárott és Sátoraljaújhelyen -  már a népfőiskolát 
megelőzően dolgozott összehasonlító kockázatbecslésen 
alapuló városi környezetvédelmi akcióterven. A program jól 
szervezett részvételi folyam atot tételez fel, valamint az ön
kormányzat (vagyis a teljes helyi közösség) azon szándékát, 
hogy gazdasági jellegű döntéseit is áthatják az energiahaté
konysági és erőforrástakarékos* természet- és környezetkí
mélő elemek. Munka közben tapasztalhattuk, hogy 1991-
1992-ben nehéz olyan polgármestert találni, legyen bár
mennyire elkötelezett a környezet iránt, aki a környezeti 
problémákat a munkanélküliség elé sorolná. A városi társa
dalomban, a külföldi beruházások — a dohány- és üdítődo
boz-gyárak idegen kézre jutása, fejlesztése örvendetes ese
ménynek számítottak. Egy helyi és egy fővárosi civil szer
vezet nem bírta e m akrofolyamatokat feltartóztatni, a várost 
új, az erőforrások dinamikus egyensúlyát megteremtő, 
vagyis fenntartható gazdasági vízióval ellátni.

A kistérségi szándéknyilatkozat tanulságos volt. A 
munka nagyságrendekkel vált összetettebbé, hiszen helyi és 
távolabbi, akár külföldi résztvevőket, különböző szektorok 
képviselőit hozta össze. Az együttműködő tervezés első lé

pését a medencén kívül élő szakemberek tették meg, de a 
folyamat mentén a helyi intézményeket el kell juttassák az 
önálló döntési és kezdeményezési helyzetekbe.

A rendszerváltoztatás első időszakának keserves felis
merése volt a környezetvédők számára, hogy a gazdasági át
alakulást célzó törvények és ösztönzések ugyanúgy nem ter
jesztik ki a gazdasági gondolkodás körét a természeti erő
források észszerű használatára, mint a korábbi rendszer. 
Még egy kisváros gazdasági folyamatai is — term észetesen -  
sokkal összetettebbek, átpolitizáltak, illetve makrogazdasági 
tényezőktől függnek, hogysem civil környezetvédők okfej
tésével befolyásolni tehetne azokat. Lehetséges, hogy a riói 
konferencia után divatos globális fenntarthatóság  vizsgá
latát éppen a legkisebb közösségekben, és ott, ahol a  földből 
élnek, kellene először elvégezni. Egy kisvízgyűjtő különö
sen alkalmas a mérgező anyagok nélküli gazdálkodásra, 
mert a medencét a természetföldrajzi adottság védi a külső, 
ártalmas hatásoktól. Alacsony lélekszámú* gazdaságilag vi
szonylag átlátható közösségben azt is könnyebb vizsgálni, 
hogy mekkora a részleges önfenntartási potenciál, milyen 
téren és milyen mértékben volna képes m agát ellátni az öt 
kisközösség, ha felismerné, hogy számára még nem a vi
lággazdasághoz való mielőbbi csatlakozás a boldogulás út
ja. Ezek az általánosító gondolatok azonban főként az ehhez 
hasonló cikkek kedvéért születnek meg, a valóságban kon
krét problémákat kell megoldani:

Az egyik település polgárm estere a szövetkezet felszá
molásakor rögtön egyéni gazdasági döntést is hozott: na
gyon nehéz gazdasági körülmények között megpróbálta vál
lalkozóként fenntartani a tehenészetet. Kora reggel és dél
után, a fejés idejében literszám veszik tőle (olcsón) a friss, 
teljes tejet házaktól. Azután az egész eladatlan mennyiség 
teherautón indul Veszprém felé, és félúton találkozik azzal 
a teherautóval, amely a helyi kis boltokba hozza a zacskós 
tejet, tejterméket (a közismert árakon). Ugyanígy, zöldség a 
falvakba a budapesti nagybani zöldségpiacról származik, és 
eltűnt a helyi heti piac, ahol a gazdák a fölösleget eladhat
nák -  szállítási költségek, törődés, árrések stb. nélkül. 
Nagyszámú hasonló példát (tejfeldolgozás, kisvágóhíd, pék
ség, egyéb élelmiszerfeldolgozó tevékenység, gyapjúfeldol
gozás stb.) és érvet tudunk felhozni annak bizonyítására, 
hogy a helyi lakosság ellátása mennyire nem fenntartható; 
árak, energia, idő, vitaminok stb. viszonylatában. Sem gaz
daságilag, sem a term észetkímélet vagy környezethasználat 
szempontjából nem észszerű gazdasági viselkedés ez, de 
nem tud kilépni egy óriási -  a hátunk mögött tudott szocia
lista, és az orrunk előtt megnyílni ígért piacgazdasági rend
szer egybetákolódott hátrányaiból készült -  mókuskerékből.

A szándéknyilatkozatot a Dörögdi medence fejleszté
sében részt vállaló partnerek írták alá. Sok nemes és fontos 
dolgot éreztek kötelességüknek, de a két legfontosabbat a 
polgármesterek írták alá, amikor vállalták, hogy az organi
kus fejlesztési folyamatot veszélyeztető gazdasági döntést 
nem hoznak és a községek kül- és belterületeivel össz
hangban gazdálkodó rendezési terveket fognak elfogadni.

A nem haszon-orientált szervezet ötletgazdag tevé
kenységet folytatott az elmúlt években a medencében. A 
facilitálás e komplex folyam at fenntartását jelentette, amely 
kettős: a népfőiskolái alapozáskor m ár felbukkant célok 
megközelítése és ugyanakkor a folyam at fenntartásához
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még hiányzó elemek, partnerek keresése, elemzése. A Füg
getlen Ökológiai Központ facilitátor szervezetként kiváló 
szakembereket (Pagony, Kör, Gödöllői Egyetem) vonzott a 
programba, akik forrást szereztek és szakmailag értékes 
felmérést, szelíd  stratégiai tervet készítettek a medence és a 
községek számára. A felm érés és a terv készítése során 
hasznos falufórumok, képviselőtestületi megbeszélések zaj
lottak, a helyi társadalom a körülményekhez képest maxi
málisan részt vett a stratégiai terv kialakításában, ami jó  
alap az új, term észetvédelm et is beépítő rendezési tervek 
kidolgozásához, elfogadtatásához is. Az Ökológiai Központ 
szervezett okleveles biogazda-tanfolyamot és gazdafórumo
kat, vendégváró tanfolyamot (az ökoturizmus, vagy vegetá
riánus vendégek fogadásának előkészítésére), ültetett a helyi 
családokkal két falu közé ökológiai folyosót, kiserdőt. Élet
re hívta a polgármesteri kollégiumot, a kéthavonkénti meg
beszéléseket, melyről minden résztvevő emlékeztetőt kap. 
Szorgalmazta azokat a tárgyalásokat, amelyek a Gazdakört 
életre hívták. Alapítványunk érdeme, hogy olyan szakembe
reket vonzott e folyamathoz, akik az OFA-tól, a KTM-tŐl, a 
svájci kormánytól is képesek voltak támogatást szerezni. Az 
organikus fejlesztést anyagilag közvetlenül az Országgyűlés 
és a ném et Príma Kiima, a magyar Népfőiskolái Társaság és 
az amerikai Charles Mott Alapítvány stb. finanszírozta, leg
újabban pedig az IUCN, a Természetvédelmi Világszövet' 
ség tüntette ki azzal, hogy egy négy országban folyó prog
ram magyar esettanulmányaként jelölte meg,

A nonprofit alapítványnak azonban eddig nem sikerült 
hidat verni a nyereségérdekeit, az üzleti, a megélhetés biz
tosító és term észetkím élő egzisztencia partjaira, pedig ez 
volna a folyamat számára az egyetlen biztonság. A nem 
nyereségorientált szervezet falba ütközött: felismeréseit 
nem tudta hasznosítani a gazdasági élet terén, az áttörési 
kísérletek eddig alig hoztak sikert.

A helyi, tőkeerős, kockázatot vállalni képes, de a 
hasznot a helyi gazdaságból kivinni nem akaró vállalkozót, 
ez a tüneményt, a civil természetvédelem nem tudja a maga 
oldalára állítani. Voltak ugyan próbálkozások az értékesítés
sel: a gazdafórum ilyen előadásokat is hallgatott, a bioter
mékek nagybani és boltot fenntartó kereskedőit is meghív
tuk, tárgyalni kezdtünk közvetlen értékesítési rendszerekről 
is. A polgármesteri kollégium örökzöld témája a helyi ter
mékeket az Országúton vagy a Balaton partján árusító bolt, 
furgon, stb. -  hiába. Ezt a szerepet valakinek fel kellene 
vállalni, aki a működést, az üzleti hasznot biztosítani tudja, 
de nem kívánja rövid távon kirabolni a folyamatot, hanem 
fenntartható üzletet teremt, inkubátorba helyezi kis meden
cénket. De hiszen alighanem egész Magyarország ilyen üz
letemberekre vár!

A holisztikus munka veszélyei nagyok. Egy kis szerve
zet egy általa kezdetben arányosan felvállalt munka belső 
logikáját követve meggondolkoztató felelősségvállalásra 
kényszerül. Vagy le kell köszönnie -  mert túl nagy fába 
vágta a fejszéjét -  vagy ismertetnie kell felismeréseit a he
lyi társadalommal, és m indig újabb szakembereket kell 
meghívnia partnerül; a felelősség vállalására, a gondokban 
való osztozásra, a cselekvésre. Kérdés; ki tudjuk-e munkálni 
a lelki egészségnek e kis szigetét a partjainkat csapkodó 
reményvesztés, újraközpontosítás, monetarizmus jeges 
hullámait kivédve? Ki vagy mi lesz hullámtörőnk?

KULTÚRÁVAL 
A MEGMARADÁSÉRT

beszélgetés M árta Istvánnal, 
a Kapolcsi Kulturális és Term észetvédelmi 

Egylet vezetőjével

Illyés Zsuzsa: Hogyan lesz egy neves budapesti zene
szerző a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet 
vezetője?

Márta István: Tulajdonképpen teljesen véletkenül ke
rültünk a faluba A feleségemmel 1984-ben vásároltunk egy 
házat Kapolcson. Előttünk már vásárolt házat -  egy malmot
-  Pápai Gábor és Varga Vera is. A Csórom-pusztaiak (fiatal 
építészek és grafikusok) velünk egyidőben jö ttek  Kapolcsra, 
de akkoriban még nem ismertük egymást. Rövidesen vilá
gossá vált, hogy ottlétünknek két módja lehetséges. Vagy 
eljátsszuk a szerepet, hogy nem vesszük tudomásul, hol van 
a házunk és éljük a magunk független életét, vagy beleágya
zódunk a falu közösségébe, és megpróbálunk hasznossá len
ni. Úgy döntöttünk, hogy az utóbbit választjuk, hisz annyi 
szeretetet és segítséget kaptunk ettől a 470 fős kicsiny tele
püléstől, hogy úgy éreztük, muszáj a magunk módján segí
tenünk. Kétszeresen hátrányos helyzetben voltunk azonban, 
egyrészt mert pestiek voltunk -  vidékiek, ahogy ők mond
ják; másrészt művészek, amilyen szerzet korábban nem volt 
a faluban -  és meglehetős gyanakvással fogadtak minket.

Illyés Zsuzsa: Ebben a helyzetben hogyan tudott meg
születni az Egylet?

Márta István: Az Egylet megalakulása a Nagyvázsonyi 
TSZ-szel és a Vízügyi Szakaszmérnökséggel való össze- 
akaszkodásunknak köszönhető. 1987 nyarán, amikor Kapol
cson voltam, az addigi pisztrángos és rákos Eger-patak egy
szerre csak eltűnt. Jöttek a szomszédok, hogy csináljunk va
lamit, mert nem tudják öntözni a kertjeiket. Pápai Gáborral 
és Márvány Gyulával elkezdtük felgöngyölíteni a dolgokat, 
és kiderült, hogy egy Nagyvázsony és Pula között megépült 
halastó számára fogták fel a patak vizét, ami ellentmond 
minden vízügyi szabálynak, és amiben a VÍZIG összeját
szott a TSZ-szel. Láttuk, hogy magánemberként nem lehet 
hatékonyan eljárni a patak érdekében. Mivel akkor már 
megszületett az Egyesületi Törvény, elhatároztuk a Kapol
csi Kulturális és Természetvédelmi Egylet létrehozását. Vé
gül megszünteték a halastavat, és kezdték elengedni a vizet. 
Sajnos addigra annyira megváltoztak a viszonyok -  meg
nyíltak a karsztrepedések -  hogy hozzánk már nem jött 
vissza a víz.

Illyés Zsuzsa: Mi volt az egyesülés célja, és mi volt a 
szerepe Kapolcs életében:

Márta István: Visszaemlékezve az indulás időszakára, 
1989-90-re, megállapítható, hogy az Egyletnek nagyon fon
tos, hézagpótló szerepe volt. Akkor már gyakorlatilag nem 
nagyon volt a falunak gazdája; a négy település közös köz
ségi tanácsa (és lassan a TSZ is) láthatóan agonizált. A 
rendszerváltás előtti vákuum-helyzetben , átmeneti időszak
ban igen hasznosnak bizonyult ez a civil-társadalmi kezde
ményezés. Az Egylet választott, tizenegy fős vezetősége re
prezentálta a falu teljes keresztmetszetét. Az egyesülés 
megnevezésében kettős cél; természetvédelmi és kulturális
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