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Lehetséges, de mindenképpen megpró-
bálhatjuk rendezni a gondolatainkat
Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor: Túlé-
lési stratégiák / Társadalmi adaptációs
módok (Kossuth kiadó, 2007) címû mû-
ve alapján.

A szerzõk szavaival: „Reméljük, …
hogy … a … könyvben foglaltak használ-
hatók lesznek mind azok számára, akik
saját válsághelyzeteikhez keresnek
támpontokat, mind pedig azok számá-
ra, akik az emberi adaptáció mibenlété-
hez igényelnek értelmezési kereteket.”
(7. oldal)

Ismertetésem pontos idézetek lánco-
lata, oldalszintû hivatkozásokkal, a saját
hozzájárulásom fõként összekötõ, értel-
mezõ jellegû.

Néhány elméleti alapfogalom
„az »adaptáció« tehát ebben az értelem-
ben nem pusztán az eredeti »hozzáiga-
zítás« jelentéstartalommal bír, hanem
magában foglalja az alkalmazkodás, az
önvédelem, egyensúlyfenntartás, túlélõ
önfenntartás képzetkörét is.” (72. o.)

„a kiindulópont az … emberi Nem.”
(161. o.)

„a Nem (a legkülönfélébb szocializá-
ciós és átörökítõ mechanizmusokkal)
afelé tereli tagjait, hogy oly módon
adaptálódjanak a legkülönfélébb vál-
sághelyzetekhez, hogy az a Nem érde-
keit szolgálja (hasson a Nem számára
ártalmas lehetõségek ellen és erõsítse a
szolidaritást).” (208. o.)

„a társadalom lényege egyének és
csoportok feletti nembelisége, ám e lé-
nyeg egyének és csoportok individuali-
tásán keresztül létezik” (336. o.)

További fogalmak még a három szint
példái során is elõfordulnak.

A mai társadalmi, világgazdasági
válság

A 2008 õszén kirobbant bank- és hitel-
válság olyan fordulatot hozott, amire e
nagyszabású monográfia sem készülhe-
tett fel. Döntõen a mû tárgyából követ-
kezõen: „semmiképpen sem foglalko-
zunk az egyes gazdasági folyamatok –
tõkeáramlás, ármozgások ... stb. – sze-
repével a válságok kezelésében és le-
küzdésében” (95. o.)

Miközben érzékeltetik: „a huszadik
században … számos tekintetben megvaló-
sul egy világméretû társadalmi viszonylat-
rendszer kialakulása (nemzetek fölötti tõ-
keáramlás, nemzetek fölötti munkaerõ-
áramlás).” (206. o.) „Ma már a tõkepiacon

is a virtuális tõkék uralkodnak. … a speku-
latív pénz” (604. o. jegyz.) „a (globális) tõ-
keérdekek figyelembevétele korántsem
történik mindig a helyi sajátosságok figye-
lembevételével” (409. o.) Különösen: „Kö-
zép-Európában … a fejlõdés szervességét
itt is megtörte az, hogy a gazdaságot külsõ
centrumokhoz rendelték.” (381. o.) „A ke-
let- és közép-európai társadalmak hátrá-
nyos helyzetbe kerülése … sajátos adaptá-
ciós formákat alakított ki. … megjelent az a
máig ható felzárkózási pszichózis, ami
nemcsak a politikát határozza meg, ha-
nem az egyes emberek szemléletébe is
beépíti azt a tudatot, hogy a Nyugat fejlet-
tebb, gazdagabb, hatékonyabb lévén, a
»keletinek« a Nyugatot kell követnie, má-
solnia és utolérnie. … ez az állandó kisebb-
rendûségi komplexus elfedi azt a másik
tényt, hogy stabil fejlõdés csak szervesen,
tehát nem követõ jelleggel, hanem a saját
feltételekre építve alakítható ki.” (382. o.)

De épp ez a nehéz: „A gazdaság ki-
egyensúlyozására tett lépések … újabb
egyensúlytalanságot eredményeznek a
gazdasági rendszer egy másik összete-
võjében” (301. o.)

„Nem kívánt hatások … »mellékhatá-
sok« … bajt okoznak” (300. o.)

Javaslatok, inkább az egyén szintjén:
„segítség … a válsághelyzetek megoldá-
sában: a tradíciók erejére való támasz-
kodás.” (15. o.) … „válságmegelõzõ eljá-
rás a tartalékképzés, (23. o.), az egzisz-
tenciális függetlenedés, az autonómia
megteremtése (29. o.), az »addig
nyújtózkodj, amíg a takaród ér« elve
(40. o.), „a vagyon ne álljon egy lábon,
illetve legyen gyorsan átalakítható” (46.
o.), a „takarékoskodás” (48. o.)

A magyar erdészet, mint szakmai
és kultúrcsoport

Az általam megnevezett csoport jellem-
zõiként említhetõk: „szükség van mind
a jelenorientációra, … mind a középtávú,
… mind pedig a hosszú távú jövõorientá-
cióra.” (26. o.) Az utóbbiak pedig az er-
dészszakma és -gondolkodás alapjai. 

„faluhelyen könnyebben elérhetõk
és élvezhetõk a természeti környezet ál-
tal nyújtható oltalom … elõnyei.” (61. o.)
Az erdészeknél az elzárt lakóhely hátrá-
nya jelentkezett. 

„a mezõgazdálkodás … tapasztalata
az, hogy … az egész élet …ki van szolgál-
tatva a természet »magasabb hatalmai-
nak«.” (425. o. jegyz.) Az ehhez hasonló
tudás, biztos alapként, öntudatot adhat
az erdészszakmának. 

Az erdészet, mint „ kis csoport”
számára is szóló figyelmeztetés: „A kis
csoportok máshogy viselkednek, mint a
nagyok. … nagyobb bennük a kooperá-
ció lehetõsége.” „Bibó István … állapítja
meg: »Korunk értékelési válságának
egyik legfõbb oka társadalmunk … el-
idegenedése, amely lehetetlenné teszi,
hogy a szeretetnek, kölcsönös segítség-
nek és testvériségnek kis közösségekre
méretezett erkölcsi elvei az összefüggõ
és komplex tömegtársadalmakban ren-
dezõ szerepüket régi formájukban be
tudják tölteni«”. (311. o.)

Egyéni válsághelyzetek:
nyugdíjazás, öregedés

Fontos lehetõség válsághelyzetben:
„meghatározott alapnormákra, alapér-
tékekre támaszkodik.” … „tartást ad …
hogy a méltóságot nem vehetik el az
embertõl” (21. o.)

„az örömök mindennap – minden je-
lenben – jelen legyenek.”… „minden
napnak legyen meg a maga célja”… fo-
gódzó az értelemadás” (26. o.)

„az edzettség tudata is ilyen, az
egyénre támogatóan visszaható – és fel-
tehetõen éppen a vitális kapacitást is
megerõsítõ – erõ.” (31. o.)

„az egyik leghatékonyabb önvédel-
mi technika a mások érdekében kifej-
tett aktivitás.” … „Nyugdíjasok … a rájuk
szakadó  feleslegességérzéssel úgy bir-
kóztak meg, hogy elkezdtek olyat csi-
nálni, amiben úgy érezték, hogy hasz-
nukat veszik” (32. o.)

„Az új ismeretek, készségek megtanu-
lása is ilyen, a válsághelyzetek leküzdé-
séhez felhasználható aktivitás.” (33. o.)

„az adaptáció lényege szerint … dina-
mikus és az egyént dinamizáló kulturá-
lis tudás.” (38. o.)

„eleve ambivalens helyzetek az élet-
korváltó krízisek, amikor igen sok moz-
zanattól függ, hogy az egyes egyén
számára a helyzet melyik oldala kap na-
gyobb hangsúlyt: … az öregedés válsá-
gában a halál közelsége miatti remény-
telen csüggedtség vagy a bölcsesség
megszerzése.” (53. o.)

„az idõsebbek … sokkal inkább tá-
maszkodnak a korábbi tapasztalatok tu-
datos alkalmazására, a kompro-
misszumkötésekre és a tekintély erejé-
re.” (60. o.) De számítsunk rá: „A testi-
ség megnõtt jelentõségének huszadik
századi … következménye … az idõsek

Van-e túlélési stratégiánk?

(folytatás a 48. oldalon)
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A szakosztályrendezvényen résztvevõk
fõként a vízügyi igazgatóságok közül
kerültek ki, de ezen kívül a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem, az Erdészeti Tu-
dományos Intézetet, a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, az illetékes
Nemzeti Park és erdõgazdálkodó szer-
vezetek szakemberei is megjelentek az
egész napos rendezvényen.

Bevezetõként a Mogyoróhegyi Erdei
Mûvelõdés Házában a Parkerdõ általá-
nos tevékenységérõl tartottak elõadást
(Csépányi Péter, termelési és természet-
védelmi fõmérnök), a Visegrádi Erdé-
szetrõl (Némedy Zoltán, erdõgondnok)
és a Parkerdõ vízgazdálkodási tevé-
kenységérõl (Kálmán Miklós, beruházá-
si és mûszaki osztályvezetõ). 

Az elsõ terepi programpont az Apát-
kúti-völgyzárógátas tározó megtekintése
volt. Az általános adatok (építés éve, víz-
gyûjtõ terület nagysága stb.) részletezése
után az építés körülményeirõl és az üze-
meltetés, karbantartás nehézségeirõl kö-
zölt érdekes információkat Koncz Antal
(kerületvezetõ erdész) és Hibbey Alpár
(nyugdíjas mûszaki fõelõadó). 

A Bertényi Miklós Füvészkert bemu-
tatásával folytatódott a szakmai nap,
ahol a kert kigondolásának, illetve meg-
valósításának körülményeit mesélte el
Koncz Antal. Rövid séta keretében az itt
található bemutató jellegû mûtárgyakat
lehetett megtekinteni, úgy mint a kõ-
szekrénypilléres, felsõ függesztõmûves
szerkezetû és a kõbetonpilléres, tuskó-
tartós megoldású hidak. Fából készült
fésûs hordalékfogókat, illetve vízmosás-
fej-megkötést lehetett tanulmányozni
élettartam és a megfogott, megkötött
hordalék mennyiségének tekintetében. 

A Pilismaróti Erdészet területén a je-

lenleg nem üzemelõ Hamvaskõi-tavak
történeti bemutatása hangzott el Cseh
János (nyugdíjas mûszaki vezetõ) és
Müller Szabolcs (mûszaki vezetõ) elõ-
adásában 

A Hamvaskõi Vadászház ívóvízrend-

szerét Róth János, a helyi kerületvezetõ
erdész mutatta be, aminek a fõ része a
forrásfoglalás és a gravitációs tározó,
melyek több mint 30 éve épültek és az
üzemeltetés során nem merült fel sem-
milyen komoly probléma.  

A Visegrádi-hegység egyik legked-
veltebb forrásánál a Kaán-forrásnál
Zambó Péter vezérigazgató köszöntötte
a szakosztályülés résztvevõit A bõvizû
forrás történetét, állapotát és parkob-
jektumként betöltött szerepét Némedy
Zoltán mutatta be.

Az Apátkúti-patakon egy gabionpap-
lanos part-, illetve medervédelem, egy
mederátjáró, illetve a közelben lévõ Ist-
ván-kunyhói, három tóból álló halastó-
rendszer és a jövõbeni mûszaki beavat-
kozás ismertetése következett. 

Az Apátkúti-vadászházban Kucsara
Mihály szakosztályelnök tájékoztatta a
társaságot a jövõ évi tervekrõl, amit kö-
tetlen beszélgetés követett.

Kép és szöveg: Kálmán Miklós

Vízgazdálkodás a Visegrádi-hegységben 

leértékelése (az idõs kor a test hanyatlá-
sának korszaka, a testi nézõpontból ki-
sebb értékû életkor)” (602. o.)

„Csapdák”: „Van, amikor … a mégoly ta-
lálékony adaptációs kísérletek is kudarcot
vallanak” (63. o.) „Különösen … amikor a
bajok halmozottan jelentkeznek”. (426. o.)

„az alkalmazkodás egyik legfõbb
gátja értelemszerûen a merevség, rugal-
matlanság lehet” (63. o.) „a média által
kínált minták … sok esetben teljesen ina-
dekvátnak bizonyulnak.” (65. o.)

„A struccpolitika egyik változata az is,
amikor az egyén megpróbál kimenekül-

ni a helyzetbõl, de nem lép ki abból, ha-
nem csak úgy tesz,” … „formaváltozata le-
het az alkoholizmus … de sokan a televí-
ziózást vagy más, szenvedélybetegséggé
váló tevékenységben való elmerülést vá-
lasztják … Mindezek … nemcsak azért zsák-
utcásak, mert pusztítják az egyént, ha-
nem azért is, mert a problémák forrására
nem reagálnak” (67. o.)

„az adaptáció nem a válsághelyze-
tekben kezdõdik. … például a család vi-
szonyaihoz való adaptációk, ezek a hét-
köznapi … alkalmazkodások (is) kelle-
nek ugyanis ahhoz, hogy az ezekre
épülõ önvédelem a válsághelyzetekben
is mûködhessék.” (259. o.)

Befejezésként még szeretném ki-
emelni, hogy a szerzõk interjúk készíté-
sével, empirikus adatgyûjtéssel kezdték
kutató munkájukat.

Nekünk is van egy nagy ívû interjú-
gyûjteményünk, így egyszerûsítem a
Gyökerek és lombok, (Erdészportrék)
c. sorozatot (szerk.: Pápai G.), a már ed-
dig megjelent hat kötetével is. Amelyek
az emlékezésen túl a válsághelyzetek
megoldásának is iskolái. Ezen portréink
méltó és elmélyültebb olvasásához is
hozzájárultam talán a fenti kivonatok
bemutatásával.

Csuka Imre
ny. em. 

(folytatás a 42. oldalról)




