
A Kós Károly Egyesülés szabadiskolai programjának 
középpontjában a gálosfai találkozók, szociális tevékeny
ségének középpontjában az ott megvitatott kérdések áll
nak. Ezért ezeket a vitákat és a hozzájuk kapcsolódó 
további rendezvények anyagait folyamatosan közre kíván
juk adni. Az együttgondolkodás témáihoz a közvetlen 
indíttatást és a véleményekhez a megmérettetés lehetősé
gét a részvevők mindennapi gyakorlati munkája adja.

Gerle János

A második gálosfai 
konferencia témáiból

A második gálosfai találkozót (1990. december 7—10.) 
Zsigmond László, Lőrincz Ferenc és Kálmán Isn'án szer
vezték. A beszélgetésekről videofelvétel készült, mely a 
Kós Károly Egyesülés más szabadiskolai programjain 
készüli felvételekkel együtt megtekinthető, kölcsönözhető 
az Egyesülés központjától (Kaposvár, Dózsa György utca 
21.). Zsigmond IAszló bevezetőjét és Ertsey Attila hozzá
szólását az általuk felfrissített formában adjuk közre és 
idézünk az első gálosfai találkozón megkezdett, a „ közös
ségi vállalkozások" témájához kapcsolódó anyagokból is. 
A fenti dokumentumokat a KAPOSTERV legújabb mun
káiból Gálosfán rendezett kiállítás anyagából válogatott 
rajzok kísérik.

Zsigmond László

Néhány gondolat 
a gálosfai konferencia 

kapcsán

Törekvéseink tere az átalakulóban lévő társadalom. A 
központosított hatalmú politikai rendszert új berendezke
dés váltja fel. Hogy az átalakítás sikeres lehessen, ismer
nünk kell azt a struktúrát, amelyet a múlt rendszer hagyott 
ránk. Szándékosan hangsúlyozom a struktúrát, mert 
emberek és politikai nézetek gyorsan változhatnak, a 
legszívósabban a struktúra tartja magát. A totális állam 
hadigazdaságát alaposan megismerhettük, de álljon itt 
néhány pont a KGB-nek a leigázás 45 alapelvét tartalma
zó titkos dokumentumából, amit a KAPU c. folyóirat 
hozott nyilvánosságra.

5. Meg kell gyorsítani az összes párt egy szervezetbe

történő egyesítését, ügyelve arra, hogy minden kulcssze
rep olyan embereknek jusson, akik a különleges osztá
lyunk szolgálatában állnak.

8. Különös figyelmet kell szentelni a szervezési képes
ségekkel rendelkező és népszerűségre esélyes egyének
nek. Az ilyen embereket be kell szervezni, amennyiben 
ellenállást tanúsítanak, nem engedni őket magasabb 
posztra.

10. Minden kormányszervbe, valamint az üzemek több
ségébe különleges szolgálatunkkal együttműködő egyé
neket kell beépíteni. (A helyi közigazgatási szen’ek tudo
mása nélkül.)

14. Mindent megtenni annak érdekében, hogy a hatá
rozatok és rendeletek, legyenek azok jogi, gazdasági vagy 
szervezeti jellegűek, megfelelően pontatlanok legyenek.

29. Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése 
során ügyelni kell arra, hogy az ipari hulladék azon 
folyókba legyen irányítva, melyek ivóvíz-tartalékként 
szolgálhatnak.

30. Az újjáépített városok és az új lakótelepek lakásai
ban nem lehetnek többlethelyiségek, melyekben hosszabb 
időre háziállatokat lehetne tartani, vagy nagyobb mennyi
ségű élelmiszer-tartalékot felhalmozni.

35. Az alap-, illetve szakiskolákból, de különösen a 
közép- és főiskolákból el kell távolítani azokat a tanítókat, 
akik köztekintélynek és népszerűségnek örvendenek. 
Helyüket kinevezett emberekkel keUfeltönteni. Megszün
tetni a tantárgyak közötti különbségeket...

Ezek után a pontok után nem kell túl sok kérdést 
feltennünk, hogy a jelenlegi állapotokat világosabban 
áttekinthessük.

Az építészet területén ma is működő, több pillérre 
támaszkodó szabályozásban is találunk példákat. Az egyik 
alappillér a Településhálózat Fejlesztési Koncepció. A 
tudományos ideológia az ésszerűség burkába rejtve kör- 
zetesítette a tsz-eket, az iskolákat, a közigazgatást és ítélt 
halálra településeket. Az elnéptelenedő fal vak házai romba 
dőltek.

További alappillérek az Általános és Részletes Rende
zési Tervek, valamint az Országos Építési Szabályzat. 
Ezek központi irányelvek alapján készültek, kötelező volt 
azokat elkészíttetni, illetve az előírásaikat betartani.

A mai önkormányzati testületek is szembekerülnek 
most ezekkel a problémákkal. Az elavult tervek és kétes 
értékű eredményeik akadályozzák a munkát. A részben 
lerombolt, részben széteső településközpontok és telepü
lésrészek tanúskodnak erről. Az évtizedekig építési tila
lom alatt lévő területeken végbemenő lassú pusztulás is 
ezt mutatja.

Ki legyen és ki lehet az, aki segíteni tud?
Sok helyütt találhatók helyi kezdeményezések, a ki

bontakozás azonban nehezen halad. Máshol fentről, a 
politikától, a kormánytól várják a megoldást. Kevés a 
bizalom a szakemberekben, építészekben, amin nincs is 
mit csodálkozni. A feladatok ellátásához azonban szük
ség van építészre, mégpedig olyanra, akit ismernek az 
adott helyszínen, munkája alapján megbíznak benne és ő 
is felvállalja a feladatot. Az értékek lerombolása és a
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tisztázatlan tulajdonviszonyok által sokféle érdek kelet
kezik és ütközik össze. A nyomasztó gazdasági helyzet 
sem segíti az érdekegyeztetést. Itt érkezünk a strukturális 
probléma gyökeréhez. Mi az az új forma, amit a vállalko
zó kedvű embereknek meg kell teremteniük, hogy az 
érdekegyeztetések közben megegyezésre juthassanak? A 
problémák nagyon különbözőek, lehet egy utca járdájá
nak rendben tartása, vagy egy egész település hosszútávú 
koncepciója a feladat. A szabad iniciatívából származó 
cselekedetek és a megegyezésre való készség lehetnek az 
új szemléleti mód alapjai. Ez hozhat létre új organizmu
sokat, melyek egész Közép-Európa történelmét átformál
hatják.

Űj törekvéseket mutatnak azok a vállalkozások, me
lyek közösségi célokat tűznek maguk elé, határozott szán
dékokat fogalmaznak meg, de nem az üzleti haszon moti
válja őket. Ezek a nyugat európai non-profit vállalkozá
sok túlmutatnak a magántulajdonú kapitalista ideálon.

Az együttműködés nem egyszerű feladat, főleg a mi 
morálisan zavaros, feje tetején álló világunkban, ahol a 
bizalom és a tolerancia elfogyott. Ahhoz, hogy az utób
biak újra megerősödjenek, szükség van a jogi. állami 
intézmények részéről a törvényes keretek és a jogi garan
ciák biztosítására. így az építési szabályozásban a tele
pülésfejlesztés, a rendezési tervek készítésének előírásai, 
valamint az OÉSZ is revízió alá kell kerüljön. Szükséges 
például, hogy az építészek és más szakmák is szakmai 
érdekvédelmüket és jogosultságukat kamarai keretek 
között határozzák meg. Ehhez természetesen kamarai 
törvényre van szükség.

Mindezek azonban csak keretek, melyek nem helyet
tesítik a tetteket, de cselekvéseink terét biztosíthatják. A 
tettek szabad szellemi elhatározásból születnek, körülte
kintő és megfontolt jelenlét révén értékes példáik bizal
mat szülnek.

Ertsey Attila

Az energiakérdésről

Annak a tudatos szándéknak, mely az elmúlt időszak
ban Magyarországot centralizált hadigazdasággá akarta 
átalakítani, egyik eszköze a településfejlesztési koncep
ció volt. Ennek csupán egy aspektusáról beszélek részle
tesebben: az energia kérdéséről, az új helyzet és az új 
kihívások fényében. A referátum forrását Amory Lorins 
tanulmánya képezi (megjelent a 3. Part 1990/2. számá
ban), valamint az e témával foglalkozó aktuális hazai 
újságcikkek.

A településfejlesztési koncepció és a többi centralizá
ciós törekvés az ilyen értelmű kifejezett szándék hiányá
ban is tovább hat. Ez a folyamat a közösségek szétrombo- 
lása, a falvak elnéptelenedése, a városba zsúfolt „tömeg
ember" megjelenése mellett az infrastruktúra centralizá
lását is jelenti. Ide kell értenünk a közleledési hálózatokat, 
a hírközlést, az alapellátást és a közműellátást is. Mind
ezen stratégiai tényezők révén az ország függőségbe 
került: az elszennyeződő ivóvízbázisok, a centralizált 
élelmiszerfeldolgozás és -ellátás, a központilag elosztott 
és monopolizált energia és sok egyéb következtében. E 
hatások leépítésének és kivédésének feladatán túl új prob
lémák is jelentkeznek. A piacgazdálkodásra való áttérés 
során új függőségi voszonyok keletkeznek, új érdekek 
lépnek színre. Világos áttekintésre van tehát szükségünk 
az infrastruktúra e kérdéseiről is, hogy napi teendőinket 
meghatározhassuk.

Boglárlcllc. gyógyszertár engedélyezési terv, Kampis Miklós
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