
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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fogalmazódott meg. Először is elkezdtük valahogyan rend
behozni, m egszépíteni a falut. A falu közepén látható kő- 
bástyás, virágos elrendezés is az első év munkájának kö
szönhető. Emellett azonban úgy gondoltam, hogy kellene 
valami robbanásszerű dolgot is csinálni.

Kapolcs környéke mediterrán vidék, van egy poézise, 
amitől én úgy éreztem, hogy a művészeteknek itt helyük 
van, és ha ez valamiképpen össze tud kapcsolódni a helyi
ekkel, abból nagyon szép és értelmes dolgok jöhetnek ki. 
Két-három napos falunapra, és egy saját színházi produkció
ra gondoltam. Csiszár Imrét és csapatát hívtuk el a Kam yó- 
né bemutatására. Csodálatos volt, ahogy összefogott a falu, 
ahogy befogadták a színészeket, és amit a Csórom-pusztaiak 
összehoztak. Elkezdtük érezni, hogy itt valami megszületik, 
bár még senki nem tudta, hogy mi lesz a végeredmény. Ak
kor lettem biztos abban, hogy valami jelentős dolog törté
nik, am ikor elkezdték hívni a rokonokat és ismerősöket. A 
búcsú m ár elvesztette az eredeti funkcióját, de megmaradt 
az érzés, hogy muszáj ünnepnapnak is lennie. A készülődés 
során pedig kiderült az emberek számára, hogy a rendez
vényen érdemes lesz a falu apraja-nagyjának részt vennie. 
Kezdetben kétévenként akartunk ilyen rendezvényeket, de a 
nyomásnak engedve a következő évben is megcsináltuk.

Illyés Zsuzsa: Ez azt jelenti, hogy az Egylet tevékeny
sége a továbbiakban egy néhány napos nyári rendezvényre 
koncentrálódott?

M árta István: Semmiképpen sem. Az Egyiet az első 
évben a frissen megalakult nyugdíjas klub számára meghív
ta a Veszprémi Petőfi Színházat a Hárman a pádon  című 
előadással; a száz éves Kapolcsi Tűzoltó Egyesület megün
neplésére bált rendeztünk, és lehetne sorolni még az év 
egészére kiterjedő eseményeket. Az Egylet lépett abban is, 
hogy a Romániában decemberben kitört forradalom megse
gítésére gyűjtést szerveztünk a környéken, és decemberben 
Dózsa Tamással, Fazekas Istvánnal és Farkas Gyurival ki
mentünk Erdélybe, mégpedig tudatosan úgy, hogy testvérte
lepülési kapcsolatot is keressünk, Több lehetőség közül a 
kalotaszegi Mákófalvával vettük fel a kapcsolatot, mert ott 
egy negyventagú színjátszókor is működött. Úgy éreztem, 
egy színjátszókörön keresztül lehet igazán testvérkapcsola
tot létrehozni. A következő évben a színjátszókor meg is je 
lent a rendezvényeken, és mivel kísérőikkel együtt házaknál 
laktak, barátságok is születtek. A testvértelepülési kapcsola
tot én nem a vezetők viszontlátogatásaiként értelmezem, 
hanem hogy az emberek ismerjék meg egymást. Mára ez 
úgy alakult, hogy családok mennek ki innen oda disznótor
ra, esküvőre, és jönnek ide szüretre. Ez már magától megy. 
Kezdeményeztük ugyanígy az ausztriai Schrattenthallal a 
kapcsolatot, ez azonban nem volt sikeres, többek közt azért, 
mert a kapolcsiak nem beszélnek németül. Végeredmény
ben elkezdődött egy munnka, aminek csak igen kicsiny ré
sze volt a Művészeti Napok.

Illyés Zsuzsa: Az indulás nagyon sikeresnek tűnt.
M árta István: Annyira szép volt, hogy sejteni lehetett: 

nem maradhat mindig így. Jött a választások időszaka, és 
ebből óriási konfliktus alakult ki. A választásokat megelő
zően az Egylet vezetői megállapodtak abban, hogy nem in
dulnak, hiszen megvolt a magunk dolga, és azt akartuk, 
hogy a település tőlünk függetlenül vezesse magát, Azt 
akartuk, hogy egy erős önkormányzat partnerei legyünk. A

képviselőtestületbe viszont az Egylet je lö lt embereket, akik 
közül hárman képviselők is lettek. A választások kapcsán 
azonban személyi- és csoportellentétek keletkeztek, A tele
pülés vezetése elfordult az Egylettől, a falu megosztottá 
vált, az Egylet a megszűnés szélére került, a tagság fele ki
lépett, Még szerencse, hogy nem alakultak politikai pártok 
(a falu azóta is párt- és politikamentes), hiszen ez további 
konfliktusokhoz vezetett volna. Úgy gondolom, hogy egy 
ilyen kis településen muszáj a politikától elfordulni, mert a 
munkákat és feladatokat elvégezni csakis együttműködve 
lehet.

Illyés Zsuzsa: Mi mentette m eg végül az összeomlástól 
az Egyletet?

Márta István: Az addigi kézzelfogható eredmények 
miatt nagyon sokan megfútamodásnak érezték volna a meg
szűnést, és szinte köteleztek bennünket a folytatásra, m ás
részt pedig ekkor már elkezdtük a tájház-nyugdíjasház-kon- 
cepció megvalósítását. Kapolcson magától értetődően egy 
malomra gondoltunk, de szűkös anyagi helyzetünk és a sok 
örökös miatt nem tudtuk megvásárolni. Végül a kovácsmű
helyt és a hozzá tartozó pajtát vettük meg. A XVIII. századi 
kovácsműhelyt az emberek már le akarták bontani, mivel 
akadályozta a forgalmat Taliándörögd felé, és -  bár a KPM 
2100-ig nem ígérte az út kiszélesítését -  a dörögdiek később 
tényleg megorroltak, amikor látták, hogy itt valami helyre
állítódik. Elkezdődött hát az ötéves munka, amelyet a N ép
jóléti Minisztériumtól egy sikeres pályázattal nyert 400.000 
forinttal tudtunk megalapozni, és amelyet a továbbiakban 
szponzori támogatással és társadalmi munkával végeztünk. 
Egy másik pályázaton egy videólejátszót nyertünk, és bein
dítottuk a helyi videómozit. A mozizás azóta elhalt, de mos
tanában a kapolcsi eseményekről készült felvételeket szok
tuk levetíteni. Kiadványokat jelentettünk meg, először füzet 
formában, majd ebből jö tt létre 1992-ben a Völgyfutár című 
újság, tehát nem kalendárium-formában futtattuk A kiadvá
nyaink elkészítésénél a Csórom-pusztaiak (Dózsa Tamással 
együtt) nagy segítségünkre voltak hihetetlen meny-nyiségű 
ötletükkel és fantáziájukkal.

Illyés Zsuzsa: A kulturális rendezvény ügyét is sikerült 
továbbvinni?

Márta lst\’án: Az első Művészeti Napoknak nagy sike
re volt a medencén túl is; az esemény a médiákban is meg
jelent. Nagy híre ment, mert különleges volt, hogy egy ki
csiny településen valami történt. A budapesti értelmiségiek 
körében is divatos lett; megismerték Kapolcs nevét. Az em
berek kezdtek büszkék lenni arra, hogy róluk beszélnek, él
vezték a falu hírnevét. 1992-ben Kapolcson m ár hatnapossá 
vált a fesztivál, de folytatódtak a faluszépítési akciók is. 
Rendbehoztuk, befuvesítettük és fásítottuk a M alom-szige
tet, ami azelőtt egy szemétdomb volt. Szabó Jánosné kapol
csi háziasszony versei is ekkor jelentek meg először a 
Völgyfutárban; azóta már saját verseskötetét is kiadtuk. 
Hozzájárultunk a 900 éves Kapolcs megünnepléséhez is, és 
Mayer Dénes nyugdíjas kapolcsi tanító segítségével megje
lentettük Kapolcs történetét.

Illyés Zsuzsa: Mit szóltak Kapolcs nagy hírnevéhez és 
aktivitásához a környező települések?

Márta Ist\’án: Úgy gondolom, a medence többi telepü
lése egy kicsit kezdte irigyelni az itteni mozgolódást és ak
tivitást. Az objektív körülmények észszerűen azt sugallták,
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hogy nyissunk a völgy felé. A szomszéd települések is je 
lezték, hogy szeretnének bekapcsolódni. A taliándörögdiek 
a XIII. századi klastromromhoz vezették a vizet és az ára
mot. A zt mondták, hogy ott is legyen színház és koncert, és 
a Művészeti Napok rendelkezésére bocsátották. Vigántpe- 
tenden Nem oda Istvánék megalapították a Pajta Diáktanya 
Alapítványt. Láttuk, hogy Taliándörögdön és Vigántpeten- 
den is van olyan ember, akivel érdemes összefogni; az ön- 
kormányzatok és az egyház támogatását is élveztük, amel
lett pedig valóban nem fértünk már el a faluban, ezért nyi
tottunk. A kapolcsiak nehezen mentek bele az összefogásba, 
de az első közös rendezvényen kiderült, hogy nincs veszély, 
és minden település még aktívabbá vált. Taliándörögd a Lö
völde teret is rendbehozta, Vigántpetend kitalálta a fafaragó 
tábort, Putáról jelentkezett a polgármester, aki az ottani ren
dezvények spiritus rektor-a lett, és észrevettük, hogy Sipőcz 
igazgató és polgármester személyében lenne gazdája a Mű
vészeti Napoknak Monostorapátin is. így elmondhatjuk, 
hogy -  sajnos Öcs kivételével -  teljes a Kulturális Völgy; 
minden településen van, aki gondozza a rendezvényt. A nyi
tás és összefogás eredményeként a Völgyfutár Taliándörögd 
és Vigántpetend lapja is lett. 1995-re a kulturális rendezvé
nyek olyan monumentálissá váltak, rengeteg helyszínnel, 
hogy hirtelen nem is tudom áttekinteni.

Illyés Zsuzsa: Úgy tudom, az 1995-ös rendezvények 
már nyereséges vállakózásnak is bizonyultak.

Márta István: Igen, a hatodik évre a Kulturális Napok 
gazdaságilag is nyereséges lett, és ez nagyon fontos dolog. 
Azon igyekszünk, hogy megtartsuk a faluban a fiatalokat 
Ehhez munkahely és kultúra kell. Az Egylet működésén ke
resztül ezt az utóbbit tudtam előmozdítani, és közvetve az 
előbbit is, mert azzal, hogy a Művészetek Völgye tavaly 
nyereséges volt, néhány munkahelyet is tud teremteni. 
Gondnoka lesz a Táj háznak; állandó ügyintézője a rendez
vénysorozatnak. A szobakiadástól kezdve a helyi vállalko
zások beindításán át a nyugdíjasok (pl. kiállításőrzés), és 
fiatalok (információs központok üzemeltetése) bevonásáig 
polgáraink több módon is kapcsolódnak az eseményekhez. 
A völgy nyílik, befogad, és közben saját tárgyi, emberi és 
környezeti értékeket is fel tud mutatni. A falusi turizmusban 
önmagában nem nagyon hiszek, mert ahhoz valami egészen 
speciális adottságú vidék kelt. Itt a vidék nagyon szép, de az 
ország tele van ehhez hasonló helyekkel. A Művészetek 
Völgye a speciális szolgáltatást teremti meg, és ha az egész 
idényre el tudjuk osztani a rendezvényeket, az m ár kulturá
lis turizmust jelent. Nem lebecsülendő, hogy a Napok ügyes 
gazdálkodása miatt az Egylet pénzzel tudja segíteni a szo
ciálisan rászorultakat, támogatja az angol és a német nyelv
oktatást, ösztöndíjban részesít egy Budapesten tanuló kapol
csi fiatalt, tám ogatja a Tűzoltóegyletet, a  Színjátszókört és a 
Nagycsaládosok Egyesületét. A jegybevétel 85 %-át szabad 
felhasználásra lélekszám-arányosan megkapták a négy tele
pülés önkormányzatai, és idén februárban falunként -  Mo
nostorapátit is beleértve -  400-400.000 forintot adtunk 
infrastrukturális fejlesztésekre.

Illyés Zsuzsa: A nyaranta megjelenő művészeti ren
dezvények tudták-e inspirálni a helyi hagyományokat, kul
túrát, illetve van-e egyáltalán az Egyletnek ilyen szerepe?

M árta István: Azok a kódrendszerek, amelyek egy falu 
társadalmát mozgatták, ezen a vidéken csak maradványaik

ban maradtak fenn. Kapolcs valam ikor nem es község volt, 
és a háború után a nemes községek igyekeztek a hagyo
mányaikat minél előbb elfelejteni. Mikor én idejöttem, igen 
meglepődtem azon, hogy nincs hagyomány, nincs népvise
let; eltűntek az erkölcs és etika hosszú évszázadokon át mű
ködő jelei és megjelenési formái is. Kapolcson gyakorlati
tag elveszett az állattartás, a földművelés és a kézműipar 
hagyományos tudománya is. Érzékeltem a falu magára ma
radottságát, de azt a sok szeretetet és melegséget is, ami az 
emberekben él. A helybelieknek igazán akkor tűnt fel a 
veszteség, amikor a mákói testvérfaluban találkoztak az ot
tani, élő hagyományokkal. A testvértelepülés és a Kulturális 
Napok élményei segítettek újra életre kelteni a helyi színját
szás hagyományát. Kapolcson a háború előtt több színját
szókor is működött. Azok a gyerekek, akik kicsiny koruk
ban a rendezvények kapcsán megtapasztalták a színjátszást, 
maguk jelentkeztek annál a tanárnál, Horváth Jenőnél, aki 
maga is tagja volt az egykori kapolcsi színjátszókömek, 
hogy ők is szeretnének játszani. A napokban lesz a Kapolcsi 
Ifjúsági Színjátszókor harmadik bem utatója. Természetes, 
hogy az Egylet megtuméztatta a Színjátszókört a környé
ken, és kivitte a testvérfaluba is. A kapott tiszteletdíjakat s 
gyerekek összedobták, és abból töltöttek tavalyelőtt három 
napot Velencében.

Az Oktatási és Falufejlesztési Bizottság külső tanács
adói vagyunk, így odafigyelünk az építkezésekre is. A ren
detetekben meg lehet szabni, hogy milyen tetőfedést alkal
mazzanak, ed ennek önmagában semmi értelme sincs. Em
lékszem, hogy hosszas beszélgetéseket folytattam, amikor 
azt mondták, hogy az egyik házra hullámpalát akarnak rak
ni, mert azt mondták, hogy nincs több pénzük, Akkor bebi
zonyítottuk, hogy a cserép időtállóbb, és hosszú távon ol
csóbb. A hagyomány kérdése előjött a kovácsműhely resta
urálásánál is, ahol régen zsúptető volt, de végiggondolva, 
hogy a ház előtt haladnak el az autóbuszok és egyetlenegy 
cigaretta elég, hogy a zsúp meggyulladjon -  valamint a le
hetőségeinket is; a szponzorált BRAMAC tetőcserép mellett 
maradtunk. Egyeztetni a hagyományokat és az új technoló
giát; sokminden veszhet el így, de muszáj továbblépni is.

A falukép védelme érdekében a rendezvényeken sem 
milyen reklámot nem engedélyezünk még a környékre sem, 
mert ez egyfajta vizuális környezetszennyezés lenne. N a
gyon sok szponzort vesztünk el azzal, hogy nem jelenhetnek 
meg a multinacionális cégek reklámjai.

Vannak rémálmaim. Az egyik, hogy az utolsó kaszálni 
tudó kapolcsi embert hat japán turista fényképezi -  és ennek 
megvan a realitása. Ha ennek tudatában vagyok, és megpró
bálom kivédeni, akkor már jó  úton járok. Muszáj a falunak 
falunak maradnia, és muszáj élnie is, m int falu. Ezért na
gyon fontos, hogy ezeket az új utakat, ami lehet a biogaz
dálkodás, lehet a kulturális falusi turizmus, segíteni kell. 
Ehhez hozzá tartozik a csatornázás; a Monostorapáti és 
Szentbékkálla közötti, a Szőc és Taliándörögd közötti, vala
mint a Taliándörögd és Öcs közötti utak megnyitása. Öcsöt 
közelebbi út hiányában egyelőre nem tudjuk bevenni a Mű
vészetek Völgyébe.

Illyés Zsuzsa: Úgy tűnik, hogy az Egylet programjában 
a kulturális ügy m ár hangsúlyosabbá vált a term észetvéde
lem nél

Márta István: Sajnos energiáink végesek. Való igaz,
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hogy az utóbbi években viszonylag kevesebbet törődtünk a 
természetvédelemmel, de kapcsolatrendszerünk megmozdí- 
tásával 1995-től m ár tettünk ezirányú lépéseket. Most, látva, 
hogy kicsit lemaradtunk, borzasztó jó  dolognak tartom, 
hogy a Pagony Kft-nél elkészültek a tájrendezési tervek, és 
hogy létrejött a Dörögdi Medencéért Alapítvány. Ez a rész -  
úgy érzem -  abszolút jó  kezekben van ott. Ezáltal megint 
van egy közös pont, amire érdemes odafigyelni. A Kulturá
lis Egylet tud lobbizni, és tud segíteni a természetvédelem
ben is. Most hívtuk meg egy miniszteri bejárásra Baja Fe
rencet; a természet- és műemlékvédelmi fejlesztések anyagi 
támogatását reméljük tőle. A patakmedret szeretnénk ren
dezni, és forrásaink foglalása után forrásházakat építeni. A 
műemlékek közül a taliándörögdi klastromrom környékének 
rendezését, a vigántpetendi harangláb helyreállítását és a 
XIII. századi m onostorapáti Almási-kastély állagmegóvását 
terveztük a közeljövőben. Kapolcs történeti-települési érté
keit m ár régóta dokumentáljuk és fotózzuk egy települési 
szintű műemlékvédelmi munka számára.

A másik elem, ami a fejlesztési stratégiában szintén 
megfogott, a csatornázás, mert megdöbbentett Ertsey Attila 
gondolata, m iszerint egy robbanó szaron ülünk, és ebben az 
ügyben is elkezdtünk mozogni és lobbizni.

Illyés Zsuzsa: A zt hiszem, a csatornázás esetén nagy 
szükség lesz az Egylet meggyőző képes ség éré is, hiszen sok 
példa van rá, hogy a lakosság nem köt be, mert drágának 
találja.

M árta István: Amik eddig megszülettek, valamikor 
mind álmok voltak. Megálmodtuk őket, a kocsmában elbe
szélgettünk róluk, és akkor lassan megszülettek. Persze itt 
minden sokkal lassabban megy, és a kilencszáz évhez ké
pest ez a hat év nulla. Az igazi eredményeket meg sem fog
juk  érni, sem a Független Ökológiai Központ, sen a Pagony, 
sem a Kulturális Egylet, sem akik most itt élnek, de muszáj 
messzebbre tekinteni. Ez olyan gondolkodást követel, amit 
én a kapolcsi házam felújításánál tapasztaltam meg. Erez
tem, hogy az, aki annak idején ezt a házat csinálta, nem úgy 
gondolkodott, ahogy mi itt, Pesten. Nem öt, tíz vagy húsz 
évben, hanem generációkban gondolkodott. Ez a szemlélet 
a faluból is eltűnt. Van egy másik nehézség is. A pesti ér
telmiségi gondolkodásunk legnagyobb hibája -  amit muszáj 
kikerülni -  az, hogy elméletileg  elgondolunk valamit az 
ötödik kerületben, elméletileg  emlékszünk valamire, hogy 
hogy működött a magyar falu a húszas, harmincas években, 
és bajba kerülünk, am ikor tapasztaljuk, hogy a faluban ez a 
dolog m ár egészen más, és antagonisztikus ellentét van a 
kétfajta gondolkodás között. Ha sikerül értelmes, közös ne
vezőt találni, egy nagyon szűk ösvényen elindulni, akkor ta
lán lehet valami az elgondolásból, de az ötödik vagy tizedik 
kerületből nem lehet sem m it sem kitalálni Az ilyen tévedé
sek súlyos áldozatot követelnek. Ilyen eset a csórom-pusztai 
konfliktus, és a néhány év, mikor nem tudtunk együtt dol
gozni a helyi önkormányzattal. Aki idejön, nem kerülheti 
meg, hogy egyfajta szimbiózisba kerüljön a helyiekkel. Le
het, hogy ez egy tévhit, lehet, hogy több kárt okozunk Pago
nyostul, mindenestül, de nem hagyhatjuk, hogy leüljön a 
völgy. A kilencszáz éves értékeinkből megmaradt kicsiny 
em lékeket szeretettel és körültekintő óvatossággal megőriz
ve nyitnunk kell; kipróbálnunk erős összefogással, erős 
álmokkal, és lehetőleg m inél kevesebb konfliktussal.

Herczeg Ágnes

JELENLÉT
-  Útkeresés a dörögdi-m edencében -

„ Belül paradicsomi táj virul, 
künn perem ig csaphat az ár vadul: 
betörni készen rontsa bár a töltést 
közös igyekvés tömi be a tört rést.

Igen! e nagy célért élek-halok csak, 
az elmém e végső bölcsességre ju t:  

szabadság, élet nem jár, csak azoknak, 
kiknek naponta ke ll kivívniuk. "

(Goethe: Faust — ford.: Kálnoky László)

Sokan és sokféleképpen írtak a magyarországi változások
ról. Változásról szólnak, noha sorsfordulót éltünk át. Mára a 
változás fogalma is eltűnt, legtöbbször a stabilizációt em le
getik. Elavult ma útkeresésről beszélni?

A minket körülvevő változások sorstörténetünkben egy 
kis régióval, a Dörögdi-medencével kötöttek össze. Mun
kánk kezdetéről (1991-92, év) az Országépítő 1993/1-2. szá
mában beszámoltunk. Az eltelt néhány év alatt történteket 
szeretnénk összefoglalni, s e közelm últ tapasztalataiból ki
indulva a jövőbe tekinteni.

Fejlesztési s tra tég ia :
1993-94-ben készítettük el a Dörögdi-medence telepü

léseinek (Öcs, Pula, Taliándörögd, Vigántpetend, Kapolcs) 
komplex fejlesztési stratégiáját.

Ebben az időben az országban nagyon sok helyen, fő
leg a kis falvakban és elmaradott térségek településeiben ar
ra törekedtek, hogy önállóságuk megtartása m ellett vagy ép
pen azért, települések közti együttműködést, összefogást, 
érdekszövetséget hozzanak létre. Együttműködési nyilatko
zatok, településszövetségek, regionális összefogások jöttek 
létre, különböző célokkal és különböző működési, jogi for
mában.

A Munkaügyi Minisztérium Országos Foglalkoztatási 
Alapja (OFA) pályázatot írt ki kistérségi fejlesztési progra
mok elkészítésére. A kísérleti kezdeményezés kiírói — első
sorban a foglalkoztatás megoldását tartva szem előtt — felis
merték, hogy önmagában a munkanélküliség felszámolása 
éppen az említett falvakban és régiókban nagyon nehéz, 
sokszor sikertelen vállalkozás. A foglalkoztatás lehetőségét 
és folytonosságát sok-sok tényező közül elsősorban az adott 
hely földrajzi elhelyezkedése, gazdasági vérkeringéshez va
ló viszonya, társadalmi helyzete határozza meg. Mindez 
szorosan összefügg a hely adott történelmi szerepkörével s 
annak változásaival,

A Dörögdi-medencében is m egszületett a szándéknyi
latkozat az együttműködésre, amely a régió természeti-táji 
értékeinek megőrzésével összhangban fogalmazta meg a kö
zös gondok megoldását.

A falvak igent mondtak a velünk való közös munkára. 
Elkészítettük a pályázati anyagot, am ellyel elnyertük az 
OFA támogatását. Megteremtődtek a közös munka feltéte
lei; az öt falu közül Pula, Taliándörögd és Öcs vállalta a 
legnagyobb szerepet.
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