
Az angliai közösségi vállalkozások részére idén hatod
szor meghirdetett pályázati felhívásban Károly herceg 
trónörökös, külön bekezdést szentel a magyarországi 
kapcsolatoknak:

A walesi herceg üzenete a Közösségi Vállalkozások
1990—91. évi versenyének résztvevőihez

Ahogy fejlődik a Közösségi Vállalkozások rendszere, 
minden egyes évben megpróbálunk nekigyürkőzni az 
eredményesség útján tornyosuló nagyon is valóságos és 
gyakran ijesztő nehézségeknek, amelyekkel a helyi vál
lalkozók és közösségi csoportjaik szembe találják magu
kat, olyan módon, hogy növeljük a verseny-kategóriák 
számát, új támogatókat vonunk be és az éves díjkiosztó 
ünnepség témájául az eddigiektől eltérőt választunk.

1991-ben, hatodik évünkben, a korábbi versenyekre 
benevezettek — számuk már meghaladja az ezret — 
megszállottsága, kezdeményező készsége és lelkesedése 
lesz a téma, három kérdés köré csoportosítva.

Először: a falusi kezdeményezések fontosságának fel
ismerése új kategóriában testesül meg. A kategóriát a 
Rural Development Commission és a Posta szponzorálja. 
Számomra úgy tűnik, hogy soha nem volt még nagyobb 
szükség a vidékkel való jó sáfárkodásra, az előremutató 
fejlesztések ösztönzésére és életképes közösségek létre
hozására távoli területeken, mint éppen most.

Másodszor: amint a korábbi díjnyertesek példája bizo
nyítja, itt különösen Londonderryből Paddy Dohertyre és 
Liverpoolból Tony McGannrc gondolok, egy közösségi 
vállalkozás nagyon gyorsan ki tudja nőni nemcsak az 
emberekkel megosztott álmokat és reményeket, hanem a 
szervezeti és pénzügyi támogatási mechanizmusokat is. 
Sürgős és gyakran hangsúlyozott igény létezik a tőkefi
nanszírozás alternatív forrásaira és biztos vagyok benne, 
hogy pénzügyi intézményeink legjobb fiatal elméi elő 
fognak állni egy valóban alkotó megoldással erre a sokak 
által megoldhatatlannak vélt problémára.

Az c téren folyó néhány kísérleti munka eredményei 
fogják képezni a nyári eredményhirdetési nap előadásai
nak alapját.

Harmadszor: múlt nyáron örömmel üdvözöltem 
Highgrove-ban (a walesi herceg magánrezidenciája — 
ford. megj.) nemcsak a múlt év díjnyerteseit, hanem a 
m agyar közösségi vállalkozók küldöttségét is, akik 
előzetes tényfelmérő feladattal já rtak  itt. Ezeket a 
kapcsolatokat az Egyesült Királyság-beli partnerek
kel együtt, a Business in the Community hosszú távon 
táplálja és erősíti, és a jövő hónapban Paddy Doherty, az 
első Charles Douglas-Home díj nyertese, meghívásukra, 
Budapestre fog látogatni.

Nagyon várom, hogy találkozzam az ez évi nyertesek
kel és megismerjem saját sikertörténetüket.

A felhívásban említett Paddy Doherty úr február 7-e és 
14-e között járt Magyarországon, útját az Alapíh’ány a 
Közösségi Vállalkozásokért szen'ezte. Útja során többek 
között a gagybátori Cserehát Szövetséget, a Velence-tavi 
Intéző Bizottságot, a zsombói önkormányzatot, a szom
bathelyi Apáczai Csere János Alapítványi, a Kós Károly 
Egyesülést kereste fe l kölcsönös tájékozódás céljából. 
Február 12-i budapesti előadásának alapján foglaljuk 
össze az általa vezetett Derry Inner City Trust tevékenysé
gét:

Derry belváros 
újjáépítése

Paddy Doherty előadása alapján

Derry Európa legszélén fekszik, tőle nyugatra már csak 
az Atlanti-óceán van. A várost 546-ban alapította — a 
legenda szerint — Szent Columba. Írország 800 éven át 
volt angol megszállás alatt, az 1922-ben kivívott függet
lenség nem terjedt ki az ország egész területére, az északi 
rész angol fennhatóság alatt maradt. Derry-t a határ el
vágta természetes mezőgazdasági hátországától, közigaz
gatási szerepe is megszűnt. Az északi rész fővárosaként 
Belfast vonzotta magához az amúgy is csekély beruhá
zásokat. A munkanélküliség, kilátástalanság, nyomor 
okozta szociális feszültségek Derry-t különösen jellem
zik. A húszas évek óta tartó tüntetések, tiltakozások az 
ötvenes évek után felerősödtek. Az 1969-es megmozdu
lások megfékezésére kezdődik el az angol katonai meg
szállás máig tartó időszaka a folyamatos harcokkal, me
lyek halálos áldozatainak száma —  együtt a két oldalon
—  mára a négyezerhez közelít.

Derry középkori városfalak által körülvett néhány 
utcányi városmagját 1969-et követően pokolgépes me
rényletek szinte teljesen romba döntötték. Az ott lakók 
elmenekültek, a városrész az erőszak légkörében felnövő, 
csavargó, munkát nem remélő fiatalok tanyája lett.

Ezt a folyamatot kívánta kezdeményezésével megfor
dítani 1981-ben Paddy Doherty. A hozzá való filozófiát 
építész barátjával folytatott hosszú beszélgetéseken ala
kította ki: a kiszolgáltatott embereket meg kell tanítani rá, 
hogy képesek értékes munkát végezni, mindenki számára 
hasznos tevékenységet folytatni. A cél a lerombolt belvá
ros újjáépítése és élettel telítése volt a fiatalok munkába 
állítása és mesterségre tanítása révén. Az akció elfogadta
tásához szükséges volt a Trust, az érdekközösség meg
szervezése, melynek vezető testületében helyet foglal a 
katolikus és á protestáns püspök és a város jeles szemé
lyiségei.Ők biztosítják a társadalmi és hivatali elismerést.

A gazdasági hátteret az első lépés megtételéhez egy 
naptár-akció biztosította. A város főterén kiállított hatal
mas, 1981 -es naptár napjait Doherty úr kiárusította, a nap
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„tulajdonosa" a helyi újságban megjelentethette, hogy azt 
a napot ő —  például elhunyt édesanyja vagy most szüle
tett unokája tiszteletére —  vette meg. Az összegyűlt pénz 
és az anyagvásárlásra felvett bankhitel elegendő volt az 
első épület felújításához. A romos épületet a város aján
lotta fel erre a célra. Összegyűjtötték a vállalkozó fiata
lokat, akiket munka közben nemcsak a különféle építő
ipari szakmákra tanítottak ki — gyakorlati cs elméleti 
oktatás keretében, —  hanem például hagyományos kéz
műves mesterségekre is. Nekiláttak felmérni közben a 
várható tennivalókat. Az építész vállalta, bár semmi pénz 
nem állt rendelkezésükre, a mintegy húszmillió fontra 
becsült építési munkához való tervek elkészítését, olyan 
feltétellel, hogy csak a ténylegesen megvalósított tervek 
után kap tervezési díjat.

Sikerült az újjáépítést a szakmunkásképzés céljára 
szánt kormányzati pénzből és egyéb központi forrásokból 
támogatni. Doherty úr különféle akciókkal gyűjtött ado
mányokat, például amerikai írektől, hogy az egyes hely
reállított épületeket az ő jelenlegi amerikai városukról 
nevezzék el. A romokból sorra keltek életre a házak, de 
ennél fontosabb volt, hogy a gondolkodásmódban milyen 
változást hozott ez az átalakulás. A fiatalok megtanulhat
ták a saját tevékenységért való felelősségvállalást, a közös 
munka értelmét. Az elhagyott házakat tulajdonosaik is 
elkezdték rendbehozni és megindult a visszaköltözés a 
városfalak közé.

A helyreállított épületek egy részét a Trust visszaadta 
a városnak, másutt új közösségi funkciókra rendezte be 
őket, könyvtárat nyitott, kiállítótermet, művészeti cs 
videostúdiókat. Felépült egy kis kézműves negyed üzle
tekkel és felettük lakásokkal, ami az idegenforgalmi célo
kat van hivatva szolgálni. A várfal mellett valaha kis 
középkori kastély állt, melynek már régen eltűntek a 
romjai is. Helyén a régi ábrázolásoknak megfelelő formá
ban, középkori külső formákkal felépítettek egy turista- 
szállót. A megnyitásra —  történetesen O'Doherty Castle 
volt a kastély régi neve— meghívták a világ minden táján

fellelhető Doherty-ket, kétezren jöttek el, a megnyitón 
több tucat nemzet zászlaját lobogtatták.

A Trust saját tulajdonában lévő épületek bérleti díja az 
alap a további munkákhoz, de ez még mindig nem ele
gendő a másfél millió fontos évi költségvetéshez. A 
következő munkákhoz hitelt a tulajdonukban lévő épüle
tekre felvett jelzáloggal kapnak. A Trust alapítói jelképes 
összeggel —  egy fonttal — hozták létre az érdekközös
séget, ilyen értékhatárig felelnek a gazdálkodásért. Ugyan
akkor harminc helyreállított épület van már a tulajdonuk
ban, melyekben a lakbéreket a szociális szempontok 
figyelembe vételével állapítják meg és az mindenkor 
alacsonyabb a hasonló értékű lakások átlagbérénél. A 
Trust 600 embert foglalkoztat, közülük a szakoktatók 
bérét részben a kormány fizeti.

Ezt a rendhagyó gazdálkodást a jogszabályok nem 
mindig teszik lehetővé, kénytelenségből ezért alakult ki 
ez az elv: ha a törvény rossz, akkor át kell hágni. A másik 
gyakorlati tapasztalat: sokkal könnyebb és eredménye
sebb utólag bocsánatot kérni, mint előzőleg engedélyt 
kapni.

A kisvállalkozások, melyeket a kitanított fiatalok indí
tottak, nem mindig hosszú életűek. De Írország egészére 
jellemző, hogy a vállalkozások ötven százaléka legfel
jebb három évig áll fenn. Tönkremenni és újra kezdeni — 
mindenesetre hasznosabb, mint az apátia, a „befagyasz
tott erőszak". Amerikában többször tönkrement írek 
hazatérnek, új vállalkozást indítanak. A bukástól való 
félelem béklyójában nem lehet élni. A Trust is eddigi 
legnagyobb vállalkozása előtt áll. Egy 10 millió fontos 
beruházást kezdenek el. benne áruházzal, szállodával és 
„örökség-múzeummal", mely a múltjuk iránt érdeklődő 
távolba szakadt íreket fogja szolgálni.

(Ide kívánkozik az a fenti szövegből is kitetsző tény, 
hogy az ír és magyar történelem és nemzettudat sok 
párhuzamot kínál. Arthur Griffith művészeti író 1904-es 
„The Resurrection of Hungary: A Parallel fór Ireland" —

Baiatonszemes, tanácsháza átalakítás és bővítés, Lőrincz Ferenc
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A magyar feltámadás: példakép Írországnak —  című 
cikke előszavában írja: „Hatvan évvel ezelőtt és régebben 
Írország lebegett példaként Magyarország előtt. Az Ifjú 
Magyarország írói részletesen taglalták műveikben az 
írek hosszantartó hősies küzdelmét független nemzeti 
létük szétrombolása ellen, hogy ezzel lelkesítsék és eltö
kéltté tegyék a magyar népet... Az idők megváltoztak, és 
most Magyarország lett a mi példaképünk." A 48-as 
forradalom előtti években Magyarországon és a század- 
fordulón Írországban a párhuzamosságról a köztudatban 
élő képnek ismét időszerű megjelennie. G. J .)

Az egyik legismertebb és legeredményesebb hazai 
közösségi vállalkozás a Csengery utcai lakásbérlői kö
zösségé. A legkritikusabb szociális területen, a lakásfenn
tartás területén létrejött kísérlet részletes ismertetését a 
kérdés minden részletének napi időszerűsége miatt tart
juk tanulságosnak. A kísérlet kezdeményezője Hajdú 
Miklós, az ővele február 18-án folytatott beszélgetés 
magnófelvételének részleteit közöljük az alábbiakban:

A Csengery 48.
Beszélgetés Hajdú Miklóssal

Köztudott, hogy Budapesten a fő probléma a bérlaká
sok ügye, az országban a lakások 80%-a magántulajdon, 
de a fennmaradó 20% majdnem mind Budapesten van. 
Mindenki tudja, hogy valamikor 1951-ben a lakásokat 
köztulajdonba vették, amit aztán az állam és az állampárt 
úgy értelmezett, hogy ha köztulajdon, akkor állami tulaj
don. Beírták a telekkönyvekbe: a Magyar Állam tulajdo
na. Holott ez a köztulajdon egy ködös fogalom, mert 
köztulajdon az, ami a magántulajdonnal szemben kivétel 
nélkül mindenkié, például az Andrássy út, amit nem lehet 
telekkönyvileg állami tulajdonként nyilvántartani.

Köztulajdonba vették a lakóházakat, először persze 
megvárták, amíg a tulajdonosok a háború után rendbe
hozzák a házaikat, amennyire ez akkor lehetséges volt. 
Azt gondolták, na most a szovjet modell alapján áttérünk 
a szocializmus építésére és adunk az embereknek olcsó 
lakást alacsony lakbérekkel, alacsony fizetéseket ala
csony árakkal és minden egyebei elveszünk, a termelés 
minden nyereségét, és azt felhasználja a kormányzat, 
ahogy azt — pártirányítás alatt— jónak látja. Ez ment is 
hosszú ideig. 1974-ben vették először észre, hogy nem 
elég az, hogy mi vagyunk a tulajdonosok, mi, a magyar 
állam, hanem a ház az egy építmény, amit az idő pusztít, 
egyre rohamosabban, sok a százéves ház, csinálni kell 
valamit, mert a lakbért is egész másra költötték. Arról 
pláne szó se volt, hogy még hozzátett volna valamit az 
állam. 1974-ben hozzá kellett tenni a lakbérekhez 100%- 
ot, tehát amennyi volt a lakbérből a bevétel, annyit tett

hozzá az állam is a lakásfelújítások céljára. De ezt a 
dotációt nem merték az általuk szervezett IKV-k kezére 
bízni, a lakbérekkel gazdálkodjon ő, de a felújításokról 
készítsen programot és ezt a címjegyzéket terjessze a 
tanács elé jóváhagyásra, hogy a dotáció felhasználása 
ellenőrizve legyen. A belső területeken látható, hogy ez 
milyen eredménnyel folyt, állandó volt a csúszás, hiába 
volt minden ütemterv, a határidőre az adott pénzből a 
munka felét sem végezték el. Arról nem is akarok beszél
ni, hogy olyan minőségű munkát végeztek a felújítások 
során, hogy jobb lett volna sokszor, ha el sem kezdik. 
1983-ban került sor az első komoly lakbérmódosításra, 
akkor öt éven keresztül emelték fel a lakbéreket az előre 
meghatározott szintre. Ezelőtt felmérték az összes buda
pesti lakást alaposan.

Tulajdonképpen ez az eleje ennek a történetnek, mert 
én, mint felmérő jártam akkor házról házra, lakásról la
kásra. Láttam azt a borzalmas állapotot, amiben a lakások 
voltak, aládúcolva nemcsak kívül, hanem a szobák is, 
amikben az emberek laklak. Állandó volt a sírás, jajgatás, 
de eredmény nem volt. A felújítási terveket sorra nem 
hajtották végre, a karbantartás messze elmaradt a szük
ségestől. Elkezdtünk cikkeket írni erről, a Tanácsok lap
jában jelent meg ez a sorozat „Lakóházainkról őszintén” 
címmel. Voltak plénumok, minden, de eredmény az nem, 
mert az okosak, a szakértők, akik a tűz mellett ültek és 
részesültek is azokból az előnyökből, amiknek az ered
ményeit a köznyelv úgy fogalmazta: kacsalábon forgó 
villák a Rózsadombon: azok az urak mindent megma
gyaráztak, külföldi példákra hivatkozva ledorongoltak.

Mi már 1983—84-ben azt javasoltuk, hogy ezeket az 
épületeket leginkább úgy lehetne megmenteni, ha oda
adnák őket a bennük lakóknak, a belőlük alakult valami
lyen közösségnek, akik ott vannak, mindennap látják, 
hogy gondját viseljék. Észreveszik, amikor a hiba jelent
kezik, amikor még könnyű segíteni. Ha azok csinálják, 
akik érdekellek benne, az sokkal hatékonyabb, mintamikor 
érdektelen, nem is a kerületben lakó, íróasztal melletti 
ügyintézőkre van bízva.

Akkor még bárki bármit akart indítványozni, eredmé
nyesen elindulni csak párttámogatással lehetett. Megpró
bálkoztak ezzel is, és amikor azt javasoltuk, hogy az OTP- 
nél, ahol akkor 250 milliárd forint megtakarított pénze 
volt a lakosságnak, különítsenek cl egy kis részt és abból 
támogassák az öntevékeny lakásfenntartó közösségeket 
és kísérletképpen kezdeményezzenek ilyen vállalkozá
sokat, hogy lássuk, hogy lehet-e ilyen megoldással kar
bantartani a bérházakat, az volt a válasza az illetékes 
elvtársnak, hogy az ilyesmit bízzuk a Központi Bizottság
ra és az egész javaslatot eltette a fiókjába.

Két évvel később az a valaki elkerült onnan és a helyére 
került Szegedről egy hölgy, aki, amikor takarította az 
íróasztalt, rábukkant ajavaslatra. Tehát így kerüli újra elő, 
nálam csörgött a telefon, kérem, maga az a Hajdú úr, 
mondom, igen. Hát kérem, ez egy csodálatos dolog! Az 
lehet, mi is azt gondoltuk, dehát sajnos nem megy. Azt 
mondta, majd én intézkedem, felhívta az IKV igazgatóját, 
elmondta neki miről van szó, fogadjon engem.
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