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A KISPADRÓL
A kkor m ost le z á r tá l egy korszako l, és  stratég iát k ell k id o l
g o z z á l  t íz  évre  -  írja egy barátom, miután visszavontam 
álláspályázatomat a feltételek képtelensége miatt. A történet 
elég bonyolult, de már legalább másfél éve érzem az ösz- 
szegzés szükségességét; a fordulópontot. Az idei nyár több 
megerősítést is hozott; munkára fel, gondoljam végig, írjam 
le, hogyan kerültem a nyolcadik kerületből indulva Drává
tokra; a szakmám dzsungeléból a kertembe, a hivatal kötött
ségeiből a szellemi szabadfoglalkozás kockázataiba; önkéntes 
feladatok vállalásához. Hogy engedheti meg magának valaki 
manapság -  már nem fiatalon -  hogy mindent másképpen 
gondoljon, mint illik, hogy makacsul hű legyen elképzelé
seihez?

Előre kell bocsátanom, hogy amit tettem, nekem  egy 
percig sem tűnt áldozatnak; nem éheztem és keveset fáztam; 
fel se ötlött bennem , hogy minek is vágtam bele -  viszont 
óriást előnyeim származtak vállalkozásomból; mondanom 
sem  kell, nem anyagiak. Úgy gondolom, helyesen döntöt
tem, és a számomra egyetlen lehetséges utat járom, köztes 
életformát keresve a falusi és a városi között-v agy  inkább 
azok sémái közötti megoldást. Habár a váltás nagyon gyöke
resnek tűnt, valójában nem érzem, hogy bármi is változott 
volna bennem; a2 vagyok, aki voltam, egészségesebb, nyu- 
godtabb, derűlátóbb változatban, gyógyulófélben.

1992-ben ugyan egészen pontos stratégiát dolgoztam 
ki, mit akarok csinálni és hogyan, de a m iből nem jött össze, 
és ez az apróság mindent átformált, miközben a m iré  s h o 
gyan  csak módosult, alkalmazkodott a lehetőségekhez. Most 
már tudom, hogy minden kudarcom szerencsémre történt; 
nem sikerült behatárolódnom egy átlagos térségmenedzser 
szerepkörébe.

Megpróbálom, ha nagy vonalakban is, de sorravenni az 
eseményeket. Életem városi negyvenöt évét már megírtam 
a Harmadik Part 1993 téli számában. Az akkori összegzés 
eredménye az volt, hogy egyéni, szakmai és környezeti 
problémák sorozata távolított el egyre jobban a fővárostól és 
sodort a vidék felé. Húsz évig dolgoztam településtervező
ként Pest megyében; a falvak, az agglomerációs övezet ter
vein kívül térségi összefüggésekkel, környezeti kérdésekkel 
is foglalkoztam. Mindkettő új témakör volt m ég a nyolcvanas 
évek elején, és építészmérnökök nem szívesen foglalkoztak 
ilyesmivel, mert egyrészt nem volt se kreatív, se produktív 
tevékenység, másrészt mert minduntalan a politika vastag 
és kemény gumifalába ütköztünk.

így visszagondolva mulatságos volt buzgalmam és meg
győződésem, hogy jobbító szándékom minden akadályt 
legyőz; hogy a politikának is az kell, hogy jó legyen, mint az 
embereknek. Naivitásom vetekedett elszántságommal, és 
komolyan gondoltam, hogy ha megfigyelés alatt vagyok is 
(mint területi információk birtokában lévő tervező'), a meg
figyelőket megütheti a guta, mert semmi helytelent nem 
teszek. 1985-ben aláírtam ugyan a bős-nagymarosi vízlépcső 
építése elleni tiltakozást, de környezetem ijedségén kívül

semmi sem történt. A megfigyelés 1989-ben, a vízlépcső 
ellen tiltakozó nyilvános és jámbor magánszámom idején 
már olyan látványos m éreteket öltött -  miután gépészmér
nök férjemet is elkapta a tenníakarás -  hogy még nekem is 
muszáj volt észrevennem.

A vízlépcső építésének leállítására irányuló akcióm ku
darcot vallott: szakmai érvekkel, két tucat mérnök aláírásával 
megerősített levelünk ellenére a megcélzott Pest megyei 
képviselők is sorban felálltak a Parlamentben az emlékezetes 
szavazáson. Úgy gondoltam, hogy a tőlem telhetőt m eg
tettem; a politikai küzdelem nem az én kenyerem. Szabad 
kapacitásom lekötésére A rá k  ellen, a z  em berért, a  h o l
n apért  alapítvány adott újabb ötletet ugyanis a vízlépcső 
ügyében is jelentős segítséget nyújtottak, miután segítsé
güket kértem egy Szentendrei szigeti kísérleti környezet
védelmi munka elkészítéséhez. Egy formálódó egyesület 
keresett alkalmas területet természetgyógyász szanatórium 
és ökofalu létesítésére. Mivel Pest megyében, Galgahévizen 
találták meg a területet, 1989 májusában én is meghívást 
kaptam a későbbi Galgapharm Egyesület alakuló közgyű
lésére. Az életmódváltás és egy új szem lélet gondolatát el
sőként zászlajára tűző csapat munkájába olyan aktivitással 
vetettem magam, hogy még névadó ötletgazdája is én lettem. 
Az egyesület családok tucatjainak ígért lakást, munkahelyet, 
és főleg újfajta közösséget. Három-négy olyan egyesületi 
tag volt csak (velem együtt), akik nem egész jövőjüket tették 
erre a kísérletre, hanem segítőként, tanácsadóként igyekez
tek közreműködni.

A kezdeményezésről csak lassan derült ki, hogy egy
két ember önmegvalósításáról van szó. A felismerési bizonyá
ra mértéktelen lelkesedésünk is lassította. Hosszú küzdelmek 
után néhányan, akik komolyan vettül a h u m án  értékek m eg
őrzését, távoztunk az egyesületből, sőt egyesek repültek. 
Mindez 1992-ben történt, háromévi intenzív munka után. A 
repülők és a csendes keserűséggel távozók egyaránt sokat 
tanirítak a történtekből, így ki-kr felkészültebben és józa
nabbal kezdhette saját projektjét.

Szintén 1983-ban alakult m eg régi kollégám, Kemény 
Bertalan kezdem ényezésére a Falufejiesztési Társaság, 
amelynek alapító tagja lettem és együttműködésünk azóta 
Is tart.

Bizonyára nem véletlen, hogy 1989 a szerveződések 
éve volt a civil szférában is, és hogy én, aki szakmai szerve
zeteken (ÉTÉ, MUT) kívül csak a szakszervezetnek voltam 
ideig-óráig tagja, hirtelen ennyi mindenbe keveredtem. Nem 
tartozni akartam valahová, hanem tenni akartam valamit; 
alapelveket elfogadva, de pártfegyelmei nem. Számomra 
már akkor sem az önmegvalósítás, hanem a segítés volt a 
fontos, vagyis az együttműködés. Galgaphaim-beli munkám 
nagy csalódása és tanulsága az volt, hogy nem bizonyult 
elégségesnek szakmai tudásom átadása; annak elfogadta
tásához a működés alapjaiig kellett leásnom, áttekintenem 
az egészet, és akkor kiderült, hogy az egész nem fog össze
állni az összeadott részekből, mert hiányzik az összhan gzó  
értelem ; az elfogadás és a koordináció tudása. Ha a vezető 
nem mdja alkalmazni, összefogni a résztudásokat, és csak 
befelé tud figyelni, akkor csak egyszereplős vállalkozásba 
kezdhet. Közösségi gondolatot másfajta karakterrel lehet, 
megvalósítani.

31



Szerencsémre alkalmam nyílt hasonló próbálkozások 
megismerésére. 19 9 0 -b en - húszévi tervezői munka után -  
a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium újon
nan szerveződő Területfejlesztési és -rendezési Főosztályára 
Ili via к hátrányos helyzeti! térségek, falvak menedzselésére. 
Akkor már nagyon gyötrelmessé vált az állami és tanácsi 
tevezőválialatok halódásával és egyben a magánberuházások 
megindulásával együttjáró bizonytalanság és kiszorítósdi. 
Habár alaposan megkínlódtam köztiszrviselői két évemet, 
sokm indent megtanulhattam, kipróbálhattam, és főleg 
megismerhettem a falvak gondjait, szerveződéseit; kiépít
hettem új kapcsolatrendszeremet. Mindezt megint csak az 
élet hozta magával, semmi szándékos nem volt benne, csak 
igyekeztem megfelelni az elvárásoknak, és vezetett az érdek
lődésem. Próbáltam beilleszkedni a közigazgatásba, de ez 
nem sikerült. Naivitásom nem változott, és még mindig 
erősebb volt bennem a jobbítás szándéka, mint a hivatalnoki 
fegyelem. Próbáltam akciókutatásokat kezdeményezni, a 
tárcán belüli szakmai blokkok együttműködését javítani, 
képzéseket szervezni, holott tudomásul kellett volna ven
nem, hogy a kötelező kormányzati feladatok megoldásáé az 
elsőbbség.

Sokszor tűnődtem rajta, hogy építészmérnök, városépí
tési és -gazdasági szakmérnök létemre hogyan is jutottam 
ide. A pályaválasztásom, igaz, némi noszogatással, de nem 
kedvem ellenére történt. Pogány Frigyesnek egy előadásso
rozata a TIT-ben, Lucien Hervé fotókiállítása Paul Valéry- 
idézetek kíséretében meggyőztek arról, hogy ennél szebb 
pálya nincs is. A nagy generációra nagy alkotások hatottak a 
hatvanas évek közepén. A kilencvenes évek Nyugat-Euró- 
pájában, angol barátaim furcsálkodása ellenére, nem éreztem 
kulturális sokkol (az ő  szavaikkal). Sokkol igen, de nem 
kulturálisát.

A Városépítés Tanszéken diplomáztam. A városépítés 
vonzott áttekintést lehetőségével; azzal, hogy a részletek 
kidolgozását másokra hagyhatom. A területi kérdéseken belül 
is egyre távolabb kerültem a részletes tervektől, az építészi 
szemlélettől; mindig az integrációra törekedtem, a szakte
rületek, szakmák alkotó együttműködésére. A vezető épí
tésztervezőkben sokszor annyira túlteng az önmegvalósítás 
vágya, hogy képtelenek érdem ben együttműködni az ép
pen ezért többnyire sértett társtervezőkkel, A MÉSZ-bc nem 
léptem be, mert nem éreztem magain művésznek, inkább 
kiközösítettnek az öntudatos művészek közül, igazi szakmai 
közösségre Vidor Ferenc interdiszciplinárisnak vallott Ili. 
Urbanisztikai Tanfolyamán találtam 1980-ban.

.Mindenesetre bennem  sem voltak gátlások a mások, 
esetem ben egy település vagy térség ügyeibe való beavat
kozást illetően. Igaz, folyamatosan akartam tisztázni tervezői 
felelősségemet, de nem azért, amit terveztem, hanem amit 
az akkori tanácsoknak jóváhagyás címén joguk volt módo
sítani; szakmai képtelenségekkel eltorzítani.

Aztán 1991 júliusában eljutottam az angliai Schumacher 
Collegc-ba. ahol egy öthetes építészeti és design tanfolyam 
egyetlen magyar résztvevője voltam. A College az év janu
árjában kezdte meg működését, és elsőévi, többnyire alter
natív tanokkal foglalkozó kurzusainak szinte mindegyikén 
volt magyar résztvevő az Ariadne Gaia Alapítvány szerve
zésének köszönhetően. Sok szempontból alapvető, sorsfor

dító volt ez az öt hét, és többek közi akkor szembesültem 
tisztán a beavatkozás kérdésével is Még sosem fordult addig 
velem elő, hogy ennyire kilépjek környezetemből és ettől 
sok összefüggés egészen más megvilágításba került, új jelen
tést kapott. A nyelvi nehézségeim is segítettek abban, hogy 
a szívemmel lássak jól, hogy megértsem a nyelv, a beszéd 
nemcsak feltár, de sokmindent el is fed.

Építészek, designerek, művészek voltunk egy ült, mint
egy huszonötén, minden korosztályból, tizenegy' országból, 
minden földrészről. Egyesekben tombolt a kreativitás, mások, 
főleg az idősebb korosztály már óvatosabban lavírozott a 
szakmai és etikai kérdések között. A hátteret Devon megye 
hullámzó dombjai és egy XIV. századi kastély adták. Egy 
gótikus templom közelében éltünk, ahol a kőfalak erővo
nalakat jelölnek, és ezek metszéspontjába épültek a kultikus 
helyek egy mindmáig különös érzékenységű és szellemi
ségű térségben. A kastélyt park és gazdaság vette körül, és 
mi még ösztönzési is kaptunk, hogy kis csoportokba szerve
ződve alkossunk bármit; területet, anyagot, segítséget kap
tunk hozzá.

Ott tudtam először megfogalmazni, íiogy nem szeretnék 
beavatkozni e b lx  a harmóniába. Először csak azon aggódtam, 
hogy az utánunk jövő csoportok beleütköznek majd a műve
inkbe, és esetleg ők másképpen alakítanák a környezetüket, 
de mi már kialakítottuk, met mi vagyunk az építészek, 
nekünk jogunk van hozzá. Egy Filozófus, zenész vagy köz
gazdász csopoit örüljön neki. Elvesszük tőlük a lehetőséget, 
hogyr ők is letehessék névjegyüket a kastélykertben. Akkor 
az az ötletem támadt, hogy csináljunk egy egyszerű fakapui 
- a  székelykapu egyszerűsített m ását-am elyre minden utá
nunk jövő kurzus, esetleg minden nemzet rávéshetné fontos 
mondandóját vagy motívumait. így kettévált a hallgatóság; 
a kreatív ak  egy öreg fára építendő fahajlékot tervezlek, azt 
meg is valósították, a mi csoportunk pedig a székelykaputói 
visszafelé indulva fejlesztette elképzeléseit a minél kisebb 
és múlandóbb dolgok felé. Napóra, vízen úszó pici szélkerék 
és más ötletek után a társaság eljutott addig az elhatározásig, 
hogy a konyhába készítenek egy' kis meditációs oltárt. A 
tanfolyam ugyanis önellátó volt, és így minden munkacsoport 
egy héten egyszer a többieknek főzött, A munkát a konyhá
ban rövid meditációval kezdtük, és ez az elmélyedésre és 
felkészülésié szánt néhány perc addig az acél konyhapult 
körül telt. Az oltár elkészült; nagyon szép és mértéktartó lett 
( 1995-ben egy magyar résztvevő már nem találta ott), de én 
m ára tervezésben sem vettem részt, mert addigra belegaba
lyodtam saját szakmai kérdéseim be, amit nem éreztem 
pótcselekvésnek. így az én alkotásom végül egy tanulmány 
lett, amit a téma iránt érdeklődők az ötödik héten megkaptak,

így vonultam ki végérvényesen az alkotók közül, és 
most. mióta ezer öles keitem van, kezdek megtanulni pihen
ni. ölhetett kézzel nézelődni. Valószínű, hogy ez a korral is 
jár. akkor viszont csak rám érvényes, mert kortársaim egyre 
gyorsabban pörögnek, rohannak. Most valóságosabbaknak 
érzem a cselekedeteim et; a beavatkozásaim személyesek 
és kicsik.

Habár az em b ers ég  már jónéhány évvel ezelőtt győzel
met aratott bennem  a s z a k e m b e r s é g  fölött, állandó kon
fliktusban vagyok saját magammal, mert az emberségem 
azt kívánja, hogy a szakmámat m egfelelően képviseljem
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Ez így elég bonyolultan hangzik, de arról van szó, hogy az 
építészet is, a területi tervezés is elveszti kompetenciáját és 
mégha tározó jellegét a falvakban, ahol mégiscsak a természe
ti környezet dominál, s a környezet- és területgaz.dálko- 
dásnak óriási jelentősége lenne. A jó környezetgazdálkodás 
pedig a józan paraszti ész szerint működne m egfelelően, 
amit manapság úgy mondunk, hogy a  Földet u n oká in k tó l 
kap tu n k  kölcsön. Egy épeszű gazdálkodó nem teszi tönkre 
a környezetéi sem fizikailag, sem esztétikailag. A baj csak 
az, hogy már szinte senki sem épeszű; az értéket a felzárkózás 
jelenti, nem az értékőrzés, A falvak sokszor városi mintákat 
és fogyasztói szokásokat követnek, ráadásul ki vannak 
szolgáltatva a sz a k é r tő k n ek  is. akik szerint például egy 
parasztház eredeti funkciójában nem újítható fel. mert ez 
nem fér össze az OÉSZ-szel. A városi em ber sem mer igazán 
visszakérdezni a szakértőtől; a falusi még annyira sem.

Egyre több bennem  a gátlás, hogy beleszóljak egy kö
zösség, egy település életébe, vagy akár a barátaiméba is. 
Kérdezni, maghallgaini. ötleteket adni, kapcsolatokat fej
leszteni, mindezt szívesen teszem. Négy falusi évem tapasz
talatai szerint pedig csak egy dolog működőképes minden 
itteni próbálkozásom közűi: a mintaadás. Л kertből a többéves 
szemét összegyűjtése, a félig romos házfelújítása, díszeinek 
megőrzése, a gyógynövények használata gyógyszerek he
lyett, rácsudálkozás egy csuhéból font székre és hasonlók A 
nyitottság, a vendégek jövése-m enése is érdeklődéssé vál
toztatja előbb-utóbb a gyanakvást.

Nehezen érthető meg mindkét oldalról a város és a falu 
egymásrautaltsága. A szakadékot kétségtelenül a szakértők 
is mélyítik, men minden szabályozás városi szabályozás, még 
ha elsősorban a falut érinti is. Városban eszelik ki és nem az 
életből lesik el az információkat, hanem a statisztikákból. Ez 
a felismerés is elvette a kedvemet a szakmámtól, a rendezés
től A rendteremtés mindnyájunk dolga, mindnyájunk felelős
sége. Ha szakértőként megszólalok, erről próbálok beszélni. 
Гп helyben mi vagyaink a felelősek, hogy' a szakértők munká
ját beleillesszük az össze h an g zó  értelem be. Merjük feltenni 
a józan paraszti ész egyszerű, lényeges kérdéseit, és ne ijed
jünk meg a válaszoktól.

Tehát végérvényesen kialakult bennem a segítői felada
tok vállalása, csak még azt nem tudtam, miben és hogyan 
tudok segíteni; hogyan illeszthető a segítés-facilitálás a szak
mámhoz, addigi tapasztalataimhoz.

A College-ből való hazatértem után csordultig voltam a 
megéltek átadásának vágyával és tenniakarással Leírtam 
(nyolcvan oldalon) a tapasztalataimat; fordítottam egy új esz
mekor cikkeiből. A néhány sokszorosított példány kézről 
kézre járt; sokan merítettek ezekből az írásokból. A cikkeknek 
nem az újdonságuk volt a meglepő, hanem inkább egyszerű, 
átlátható nyilvánvalóságuk, hogy amit mindig is gondoltam, 
éreztem, az kimondható, rendszerezhető egészet alkot. Per
sze a válogatás az én feladatom volt, de a bőséges válasz
tékból. a R esurgence  cikkeiből elegendői találtam, hogy az 
általam elfogadható № w  Age-gondolatkör kirajzolódjon. Nem 
szeretem a címkézést, de nem találok jobb elnevezést, mint 
е л  a sokat szidott Új Korszakot.

A College szemlélete, légköre, közössége; az új barátok
kal fenntartott kapcsolat arra inspirált, hogy a Falufejlcsztési 
Társaság második, Dél-dunántúli települési animátorképző

tanfolyamán háziasszonya szerepkört vállaljak. Valami hát- 
térgondoskodás-szerű dologra gondoltam, de ez elég sutára 
sikerült. Viszont részvételem eredményeként egy új, immár 
regionális kapcsolatrendszerbe kerültem

Félévnyi lázas útkeresés és tanácstalanság közben ért 
az Ormánság Alapítvány vezetőjének, Lantos Tamásnak a 
telefonja; Drávátokon a Schumacher College mintájára térségi 
képzési és szellemi központot hoz létre. Ez az egyszerű 
közlés egy hét alatt (d e lehet, hogy egy perc alatt) érlelte 
meg bennem az elhatározást: ott a helyem, oda kell költöz
nöm.

Az animátorképzés folyamatát a Gulyás-testvérek videón 
dokumentálták. Néhány héttel a döntésem előtt mondtam 
nekik lelkesen és elszántan, hogy én a fővárosban építeni a 
hidakat a centrum és a periféria között; ez a vállalt feladatom. 
És a februári találkozóra már úgy készültem, hogy utána 
megnézzük Drávafokot; lássam, hogy ezután hol fogok élni. 
tíz annyira természetes és nyilvánvaló volt, hogy még szé
gyellni is elfelejtettem magam következetlenségemért

Az első települési együttműködésnek, a cserhátinak 
remek szakemberei voltak. Az Ormánságban azonban még 
se együttműködés, se szakember nem voit ebben a témában, 
így hát racionális megfontolások helyett újból elragadott a 
segítő szándék; azt gondoltam, hogy itt sokat tudnék tenni. 
Döntöttem: költözöm anélkül, hogy a segítendőknek vagy 
a kiszemelt együttm űködőknek ehhez a beleegyezését 
kértem volna.

Л férjem rábólintott; akkor még nem sejtettük, hogy va
lójában mire is. Másfél évre terveztük azt az időt, amíg ő Pes
ten kivárja az én meggyökeresedesemet, hogy' ne egyszerre 
adjuk fel biztonságot jelentő munkahelyünket. A tervünk ilz. 
volt, hogy Drávafokon bérelek valami kis zugot, ott a KTM 
kutatójaként kiépítem későbbi szerepkörömet (mert addigra 
nyilvánvaló lesz. hogy nekem fontos feladatom van); veszünk 
olcsón egy házat, hiszen egy halmozottan hátrányos helyzetű 
térségben minden sokkal olcsóbb, és megépítjük a fészkün
ket. A pesti, műszakilag osztatlan, egyszobás házrészünk lesz 
a fővárosi bázis, mivel a hídépítés nem szünetelhet, és egy 
hídhoz két hídfőállás kell, főleg, ha 280 km a fesztávolság.

A minisztériumi pályázatom persze csak másfél éves 
kutatásra szólt, de a KTM nem tartotta korm án y zati fe la d a t 
nak. hogy a Területfejlesztési Alapból támogatott térségek 
valós helyzetéi és igényeit megismerje, és sem főállásban, 
sem fizetés nélküli szabadság keretében nem támogatta az 
ötletemet, sőt volt olyan kolléga is, aki egyenesen pártá llam i 
csőket én y n ek  tartotta a szándékomat, azt minősítve felülről 
való irányításnak. A helyszínen az itteniek gyanakvása rész
ben alátámasztotta ezt a képtelennek tűnő véleményt. Lépé
sem annyira különös és rendkívüli volt, hogy senki nem Irin 
a szavaimnak; mindenki mögöttes sandaságokai keresett. 
va lód i mozgatórugót. Talán azért, m ena hangoztatott kötő
désellenére legtöbben elmenekülnének, ha erre tehetőség 
adódna,

A KTM elzárkózása nem riasztott el; (elmondtam mun
kaviszonyomat, és az Ormánság Alapítvány keretében egy 
másfél éves, kétállásos térségmenedzseri projekttel pályáz
tuk meg a Területfejlesztési Alapot, amelynek 1992-ben 
először egy 50 millió forintos keretösszege volt elkülönítve 
térségi tervezésre. November végén járt le a felmondási
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időm, s az utolsó napon közölték velem, hogy mivel közös 
megegyezéssel, de saját kezdeményezésemre lépek ki a 
m unkahelyem ről, negyed évig nem  jár munkanélküli 
támogatás.

Akkor már hónapok óta folyamatosan költözködtünk; 
egy rozzant Skodával fuvaroztuk a pesti háztartás nélkülöz
hető darabjait és a rokonok kiselejtezett bútorait egy kibérelt 
szolgálati lakásba. Vállalkozásomnak közben lelkes támo
gatója akadt; az Ybl Miklós Főiskola Sellye környékére egy 
nyári gyakorlatot szervezett.amelynek egy részében és a 
kapcsolattartásban én is részt vettem, augusztus végén pedig 
a F ii Си N ői beás cigány egyesület ötnapos vezetőképző 
tanfolyamának lehettem a vezetője. Az akkor még újdon
ságnak számító képzést az animátorképzés egyik résztve
vője kezdeményezte, és ehhez kérte a Falufejlesztési Társa
ság segítségét. Ősszel, még mint a KTM munkatársa, Onnán- 
ság-projektemmel részt vettem egy dán környezeti m ene
dzserképzésen.

Ezek után decemberben, immár bejelentett, állandó drá- 
vafoki lakosként (az sem mellékes, hogy egy pici falut, vagy' 
egy hetvenezres kerületet támogatok az adómmal) úgy 
gondoltam, hogy nem a Sellyéi Munkaügyi Kirendeltség a 
legfontosabb hely, ahova el kell látogatnom. Mire januárban 
felvilágosítottak, hogy akkor is regisztráltatnom kell magam, 
ha nem kapok támogatást, és kiderült, hogy az ilyen reni
tensek büntetését fél évre em elték, s még az utolsó évben 
ledolgozott munkaidőből is veszítettem, ami csökkentette a 
segélyezési időt. így is szép összeget, 14,000 forintot kaptam 
tizenegy hónapig. A bolti dolgozók ennek a felét keresték, 
kemény munkával. Fontos volt, hogy ezt is megtapasztaljam: 
havonta járnia kirendeltségre, lepecsételtem ! a kék köny
vecskét -  hasonlóan a rendőri felügyelethez, miközben az 
embernek semmi más jövedelme nem lehet: nem publikál
hat, nem adhatja bérbe az ingatlanát, nem fogadhat el semmi
lyen megbízást, nem folytathat kiegészítő tevékenységet 
(pl. falusi turizmus), nem mehet napszámba, nem, nem, 
nem...

A TEFA-támogatást nem nyeltük el, így az Ormánság 
Alapítvány számára nemhogy érdektelenné, de egyenesen 
teherré vált a jelenlétem, habár nem vártam tőlük segítséget, 
ők viszont elvárták volna, hogy az addigiaknál intenzívebben 
és céljaiknak m egfelelően önkéntes munkát végezzek. 
Nekem egyrészt gondolkodnom kelleti a hogyan továbbról, 
másrészt igényt tartottam arra, hogy megválaszthassam az 
önkéntes munka tárgyát. De ez már maga a löriénet; ittlétem 
legkényesebb központi kérdése -  az együttműködés képes
sége és képtelensége.

Átalakult és kibővült körülöttem a baráti védőháló, de 
szert tettem új ellenségekre is. Amikor rájöttem, hogy milyen 
szívósan és változatos eszközökkel próbálják megakadályoz
ni itteni m eggyökeresedésem et, lehetetlenné tenni a szá
momra feladatot jelentő együttműködések létrejöttét, akkor 
meglepő módon azt éreztem, hogy vagyok valaki. Ha egy 
senki lennék (vagy ha csak bíznának a jószándékomban), 
nem féltenék tőlem vélt hatalmukat, szakmai eredményei
ket,és elsősorban a szűkös pénzforrásokból nekik jutó, nem 
kis hányadot.

De hát itt vannak a csodák, amelyek kárpótolnak a nem 
kis kellemetlenségekért. Elképesztő véletlenekről, különös

egyezésekről, találkozásokról, dolgok szinkronitásáról, 
ráérzésekról. álmokról van szó. És persze kisebb-nagyobb 
kudarcokról is. Csodák és balsikerek feldolgozóhelye első
sorban a B alek-k lu b . a barátaim, rendszeres tanácsadóim. 
Velük négy-öt hetente találkozom; a folyamatos kontrollt 
féljem  és közelebbi környezetem biztosítja. Mivel a férjem 
még mindig Pesten keresi a kenyerünket, telefonon tartjuka 
kapcsolatot, de kiváló a távérzékelő képessége, és életem 
szereplőinek nagy részét szem élyesen is ismeri.

Szeretem ezt az életet minden gondjával, bajával együtt 
-  mostanában már szeretem ezt az életet. Teszem, amit ten
nem kell. és amit lehet. Állandó dilemmám, hogy a sok teen
dő és a kert mellett hogy lehessek minél többet telefon
közelben. Igyekszem mindig készen fogadni a váratlan 
feladatokat, látogatókat, lehetőségeket. Ebben a faluban talán 
én vagyok az egyetlen, akinek van  ideje. Ez azt is jelenti, 
hogy igen távol állok a tökéletes háziasszonytól, nem csiná
lok nagy ügyet abból, ha másfél éve nem pucoltam ablakot, 
és a kertészkedést is hobbinak kell tekintenem. Befőzési 
szezonban lehetőleg nem vállalok háromhetes távollétet, 
de ha kell, tudomásul veszem, hogy valakit meg kell kérjek 
a baracklekvár befőzésére, és az örökké úton lévő szerviz
mérnök férjemet a szállítási és szervezési feladatok ellátására. 
Örülök, ha saját gyűjtésű és szárítású gyógynövénnyel, saját 
gyümölccsel, zöldséggel lephetem meg a családot, a baráto
kat, de ha semmi nem jut éppen a vendégnek, nem süllyedek 
el szégyenemben.

Fantasztikus élmény, hogy „nem dolgozom”; nincs külső 
teljesítési kényszer, főnök, munkaundorban szenvedő kollé
ga -  persze határidő, számonkérés, elvárás (okkal vagy ok 
nélkül) van, méghozzá nem is kevés, de fogjuk fel mindezt 
pozitívan. Egy különleges angol társasjáték jóvoltából védő
angyalommá szegődött az Inspiráció, tehát fokozottan Egye
lek a helyes légzésre és a sugallatokra.

Élvezem a fizikai és szellemi munka váltakozását; hogy 
gyakran tapasztalhatom, mit jelent az a rco m  verejtékével. 
Örülök, hogy önmagámban már felépültek a hidak, amelyek
nek építésére a környezetemben törekszem; hogy a falu és 
a város egységét legalább önmagámban demonstrálhatom, 
s ezzel segítséget nyújthatok néhány útkeresőnek.

Pénz és hatalom nélkül mit sem érnek a szép szándékok. 
A pénz közelébe kell férkőzni, meg kell szerezni a hatalmat, 
ha politikai értelemben nincs is gusztusom hozzá, de legalább 
szakmai, tudományos vonalon, és belülről kell jobbá tenni, a 
jó célra fordítani az eszközökéi. Ezt mostanában gyakran 
hallom, különböző konkrét javaslatok kíséretében. Bele 
kellene vetnem magam a harcba?

Hát nem. vSzerencsémre van olyan barátom, aki velem 
együtt úgy gondolja, hogy nyugodtan szétoszthatom min
denemet, attól nekem nem lesz kevesebb, habár ehhez egy 
kicsit sajátosan kell értelmezni az igényeinket, de mindenki 
nagyon jól érzi itt magát olyan bútorok, eszközök között, 
amelyek közül csak a karosszékem és az írógép fiatalabb 
tizenöt evesnél. Ehhez hozzá kell tennem, hogy a többi sem 
műkincs, hanem fölöslegessé vált, kiselejtezett berendezés.

Nagy energiákat fordítok arra, hogy mindent a lehető 
legmegfelelőbb módon célba juttassak, akár a padláson talált, 
még használható limlom, könyv vagy termés, használt ruha 
a fölösleges. Ez akkor öröm, ha értékként tudjuk kezeim a
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dolgokat; ha felismerjük hasznosíthatóságukat -  talán egy 
kis küHátrálás a fogyasztói társadalomból. Drávafokon a vörös- 
keresztes akciókon húsz forintért adnak minden ruhadarabot, 
A megmaradt ruhákat még egy-két helyre elszállítják, aztán 
ami végképp senkinek se kell, elégetik. £gy-egy ruhában a 
gomb, a cippzár többet ér húsz forintnál, de mégse hasznosul, 
mert nem jut el a m egfelelő helyre. Két ilyen húszforintos 
pulóver anyagából készítettem egy mellényt, amelynek az 
anyagára ezer fonnt fölött lett volna. Hihetetlen, hogy szintén 
negyven forintból ruha és kabát is kitelik. Szinte én is tudat
hasadást kapok ettől az elképesztő éitékzavartól, amikor a 
boltokban ezerszeresek az árak.

Az értékkel sok baj van. Vagy a megzavarodott érték
renddel. Élnek itt bölcs öregek és ügyes fiatalok, de vannak 
olyan idős em berek is, akik a gyümölcsfa metszéséhez még 
alapfokon sem értenek -  ahhoz már értelem is kell, nemcsak 
fizikai erő. Sajnos sok az olyan ember, akinek egész életében 
megmondták, hogy mit tegyen, és nem jutotL ideje, ereje, 
igénye arra, hogy gondolkodjon báimiiől is, hogy odafigyeljen 
a saját boldogulására. Az örökös erős fizikai igénybevétel és 
a szabadság, az önálló cselekvés lehetőségének teljes hiánya 
megbénítja a gondolatot, gúzsba köti a szellemet és lehe
tetlenné teszi a fejlődést. Álmaim embertípusával nemrégi
ben egy anekdotában találkoztam. A század elején városi 
urak látogatnak falura. A határban, hátát egy fának vetve 
nagybajuszt!, szikár em berül a földön és olvas, a tehenek 
körülötte legelnek. Meglepő a látvány; az urak megkérdezik: 
Mit olvas, b á ty á m ? - Tacitust. Az urak hitetlenkedve össze
néznek, majd az egyik elkéri a könyvet. Valóban Tacitus, la
tinul. Az ember ugyanis a falu lelkésze, ő  legelteti a teheneit.

Ahol nagyok a gondok, ott manapság is leginkább a 
szellem  n apv ilága  hiányzik; nem a pénz és a hatalom. Ha jól 
belegondolunk, e két utóbbi csak bajokat szül. Irigységet, 
bűnözést, pazarlást, viszályt. Mégis időnként elábrándozik 
az ember, hogy ha hatalma lenne, mennyi jót cselekedhetne, 
nem szédítené meg a hatalom. Ez persze meglehel, de a 
hatalom felelősséggel is jár, és ezt el kell tudni viselni. Nekem 
már néhány beosztott is sok volt; a saját felelősségem et is 
nehezen viselem, és ez tart vissza a több feladat vállalásától. 
A Kentucky államban élő Wendell Berry -  farmer, esszéíró, 
költő, egyetemi tanár, vagyis álmaim em bere -  erről a kö
vetkezőt írja: A m u n ka  helyes lép téke a d  erőt a  szerété ihez. 
A m ikor  v a la k i többet d o lg o z ik  a n n á l, m in t a m en n y i terü
letet szeretettel m eg tu d  m űvelni, és a m en n y i á lla tta l együtt 
tu d  m ű k ö d n i j a z  e lkerü lh etetlen  ered m én y  a  leépü lés . Egy 
m eg fe le lő  helyi ku ltúra tartja m eg a  m u n kát em berlép tékű 
nek. Tehát a z  előttünk, á lló  k érd és  k ü lön ösen  n eh éz : hogy  
h o zh a tju k  helyre, vagy hogy  h o z h a t ju k  létre a z t  a  hely i 
kultúrát, a m e ly  képes m eg őrizn i a  világ á lta lu n k  h a szn á lt  
részét. Itt m ost a rró l a  tu dásró l beszélünk, am e ly  a  szeretet, 
a  ra g a sz k o d á s  v ele já ró ja ; a m e ly  a  szerete tlen n ek  e lé rh e 
tetlen, és  elérhetetlen  bárk in ek , a k i  in fo rm á c ió ró l beszél.

jó l látom mindnyájunk felelősségét, és talán feladatom 
lényege is ebben rejlik: minél több embert ráébresszek a 
felelősségére és segítsek megoldani a feladatait. Ehhez a 
mindennapok nem vált megoldásokat hoznak. A vándor
köszörűssel például jól el lehet beszélgetni. Munkanélküli 
gépésztechnikus három gyerekkel, s most kényszerből 
magagyártotta villanyköszörűjével Som ogy és Baranya

falvaiban élezi a szerszámokat, hozza-viszi a híreket. A vona
ton is érdekes emberekre bukkanok olykor, habár nem va
gyok ismerkedés fajta.

jó l sikerült a választásom akkor is, amikor az Oimánság 
Alapítvány organikus gazdaságának és képzési központjának 
otthont adó Drávafokot választottam lakhelyemül. Habár a 
falu m ég mindig nem fogadta el a Pestről irányított Alapít
ványt, nagy az „alternatív idegenforgalom”; önkéntesek, 
érdeklődők, diákok, külföldi csoportok gyakran bukkannak 
fel, és általában nem mulasztják el a csodabogárszemlét sem 
-  nálam.

1992-ben az mozdíroiE el Budapestről, hogy ez volt az 
egyetlen vállalkozás, amelyik nem mesterséges közösségei 
akart létrehozni, hanem a meglévő, halmozott hátrányok 
között élő falvakat próbálta átvezetni egy olyan önfenntar
tásra, amely a környezetét nem zsákmányolja ki, hanem a 
hagyományok, az adottságok és a környezetgazdálkodás új 
ismereteinek alkalmazásával a fen ntartható  fe jlő d és  gyakor
latát szeretné kikísérletez.ni; mindezt a Schumacher College 
módszereit is felhasználó képzési rendszer segítségével.

Sok energia, sok pénz, és sok emberi kapcsolat vált már 
áldozatává ennek az élő kísérletnek, amelynek megliirdeleu 
céljai még mindig követendőek számomra, habár három
évnyi galgaphannos tapasztalataim után itt is sok torzulást 
kellett megtapasztalnom. Még mindig reménykedem, hogy 
emberi képességeink, belátásunk, toleranciánk fejlődik 
annyit, hogy részfeladatokra bontva megvalósulhassanak 
bizonyos eredmények. A kudarcok ugyanis mmdannyíiink 
kudarcai, nemcsak az Alapítványéi.

Az organikus gazdálkodás gyakorlata és tanítása, a táji 
értékek megőrzése, a természet rehabilitálása, a hagyomá
nyos művelési formák visszalionosítása, az önellátás és 
egyben az autonómia növelése mindnyájunk érdeke. Az 
átgondolt programhoz annak idején én a térségi együttmű
ködés gondolatát tettein hozzá. Kezdő lépéseknek is. mint 
általában alapvető feladatnak a képzéseket, az ismeretter
jesztést, a szemléletformálást képzeltem  el.

Drávafok polgármestere volt programjaink és közös 
gondolkodásunk legfőbb támogatója, mert ezzel saját tele
pülése boldogulását vélte elősegíteni. Mi csak magánkudar
cainkon tépeiődheuünk; a balhét ő  vitte el. A falu gyanako
dott, hogy neki mi haszna van az idegenekből, és az idege
neknek mi hasznuk van az önkormányzat költségvetéséből, 
Én is megkaptam a magamét például a boltban, sorbanállás 
közben elhangzó megjegyzések formájában, hogy inkább 
szociális segélyt osztanának, mint hogy idegeneket támo
gatnak. Ennek ellenére vidáman indult a munka. Drávafok 
nagy falu, csaknem hatszáz fős; körjegyzőséggel, iskolával, 
óvodával, TSZ-központtal. Van orvos, vasútállomás és 
művelődési ház is, ahol a polgármester asszony volt főállásban 
a népművelő, így eredm énnyel javasolhattam, hogy első
ként egy légifotót szerezzenek be Drávafok környékéről, 
amelyet azóta is sokan láthattak a klubban.

Az Ormánság Alapítványnak tanfolyamai voltak növény- 
ismeret, organikus gazdálkodás témájában. Én a falusi turiz
mus lehetőséginek megismertetésével, majd állásnélküliek 
klubjával próbálkoztam. Gyanakvás, óvatos érdeklődés, 
majd elfordulás. Kudarc kudarc hálán. Biokuitúrás barátnőm 
kerti magvait hordoztam széjjel; ег már jobb eredménnyel
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járt, hiszen kézzelfogható dologról volt szó. Közben meghalt 
a bácsi, akinek a háza megtetszett nekünk, mert gyönyörű 
lila akác borította a tornácát, és az utcai homlokzata még az 
ere-deti díszítéseket viselte 1915-ből. Mindenünket pénzzé 
tettük és kem ényen alkudtunk, kényszerből. 250.000 forin
tért sikerült megvennünk a falu közepén, a bolt mellett, a 
kocsmával szemben, 1000 öles telekkel. Mindenki bolond
nak nézett minket, hogy ennyi pénzt kiadtunk egy romhal
mazért. Ajánlották a dózert, de mi módszeresen elkezdtünk 
lomtalanítani, takarítani. Akkor még a férjem és a barátaink is 
jobban álltak pénz és idő dolgában; elég sok segítségem 
volt, mert nagyobb volt a mozgási lehetőség. Ez a nyüzsgés 
jelentősen mérséklődött mára; alólunk már a második hasz
nált Skoda is kidőlt, és a vonat is nagyon drága. Ráadásul a 
férjem kivételével már mindannyian munkanélküliek let
tünk, illetve szabadfoglalkozásúvá váltunk.

A szolgálati lakás bérletére kétéves szerződésem volt, 
ott laktam egy kétszobás lakásban, ahol létrán jártam le a 
pincébe a kazánt fűteni, es a kertet elborító szemét és törme
lék gyűjtögetése egész éves testmozgásomat biztosította. A 
saját birtokunkra csak látogatóba jártunk, habár ott is igye
keztem egy kis veteményest kialakítani, és legalább a gyü
m ölcsfák környékét kiszabadítani. Az egészségem  elég 
rozoga volt még, a párás ártéri klímát is nehezen szoktam, 
ezért egy tervezett utazásom elmaradt. Aznap d eleg ác ió  
érkezeti a tehenesgazdák képviseletében. Kértek, hogy 
adjam bérbe két hónapra a nedves és részben romos házat a 
kétgyerekes pásztorcsaládnak, mert ha nem, másnaptól 
pász torsz trá jk  lesz; a csordás nem hajtja ki a teheneket 
tiltakozásul lehetetlen lakáskörülményei miatt. Megijedtem, 
de semmi kibúvó nem jutott az eszembe, hogy elutasítsam a 
kérést. így a család a gazdák jótállásával még aznap beköl
tözött. Én munkanélküli támogatást kaptam, és annak felté
tele volt, hogy a támogatottnak semmilyen jövedelme nem 
lehet, így lakbért se kérhettem. Ehelyett nyolc napszámban 
egyeztünk meg. A ház kiadása váratlanul népszerűvé tett a 
faluban. A kocsmában a b io m a m a  megtisztelő ragadvány
nevet kaptam, ami azt is jelezte, hogy hiába magyaráztam 
minden fórumon, hogy ki vagyok, miért jöttem, nem tudták 
elválasztani szem élyem et az Ormánság Alapítványtól. 
Először fordult elő, hogy nem a saját elképzeléseim  szerint 
segítettem a helyieknek, hanem az ő  igényeik szerint. És ez 
egészen más visszhangra talált.

Л tehenesgazdák nagyon nehezen szerveződtek, állandó 
nézeteltéréseik voltak, sőt vannak ma is. De a napszámot 
tizenketten együtt dolgozták le a kertünkben. Nekem óriási 
segítséget jelentett, de egyben erődemonstráció és virtus- 
kodás is volt. Felvonult a stilfűrész, a tolólapos erőgép és a 
teherautó; sok forduló törmeléket és sittet, bozótot szállítottak 
el -  ennyit nem is mertem remélni. Eg}' feleség adminisztrálta 
a munkát és a géphasználatot. Igaz, a betonjárda összetört; 
ítt-ott azt is kivágták, amit én megtartottam volna, de ne ki
csinyeskedjünk. Kitisztulta terep a felújításhoz. Azóta elcsi
tultak a kedélyek, de nagy tanulság volt, és remélem, hogy 
nem csak nekem. Persze idegen maradtam, de már némi 
múlttal.

Miközben én minden lehetséges fórumon a térségi 
együttműködésről beszéltem, mások számára is fontossá vált 
a téma. Csak most látom világosan, hogy a személyem milyen

viharokat kavart. Lényegében elvesztettem az identitásomat, 
minta nélküli vállalkozásba kezdtem, és így utólag értem is, 
hogy ez gyanússá, hiteltelenné tette minden szavam. Rá
adásul a minisztérium támogató levele is további gyanakvást 
szült. Tudtomon és szándékomon kívül szembekerültem 
mindazokkal, akik bármilyen hatalommal vagy pénzzel ren
delkeztek, vagy ilyesmire aspiráltak. A sellyei polgármester 
asszony, egyben megyei képviselő is, az Ormánság fejleszté
sének elkötelezettje, kezdem ényezte egy térségfejlesztő 
társaság létrehozását. Ebben a munkában felkészült támo
gatóra talált Dr. Kovács Katában, aki a megyei közgyűlés 
hivatalának területfejlesztési szakértőjeként és az Oimánság 
Alapítvány kuratóriumának tagjaként egyaránt fontosnak 
tartotta a térségi Összefogást, és annak előkészítését az 
Alapítvány keretei között szerette volna biztosítani. Én már 
sokadik, és ráadásul gyüttment voltam ebben a témában, 
így az alakuló közgyűlésen, amelyre persze nem hívtak meg, 
jegyzőkönyvbe került, hogy n in cs szü kség ü n k  a  térségbe  
k ö ltö z ő  n épbo ldog ítókra . Ebbe a térségbe azonban rajtam 
kívül még senki se költözött ( csak a munkanélküli bányász- 
családok vissza), ezért értenem kellett a szóból. És habár 
mindebből az is kiderült, hogy „vagyok valaki”, itteni létem 
mélypontja volt ez az időszak, amikor tudomásul kellett ven
nem, hogy nincs szükség arra a. segítségre, amiéit idejöttem; 
hogy nem találhatok helyben valódi feladatot, mert beto
lakodó vagyok. A szerénységem inkább nagyképűségnek 
tetszett, mert a szakmai elképzeléseim et mindig nagy lel
kesedéssel és meggyőződéssel szoktam előadni, és ez több 
ellenérzést szült, mint elismerést.

A beilleszkedésre magam elé tűzött másfél év, s ráadásul 
a munkanélküli támogatás is a végéhez közeledett, és nekem 
egyre kevésbé volt reményem helyi munkára, együttműkö
désre, boldogulásra. Emellett látnom kellett, hogy az Omián- 
ságfejlesztő Társulás pályázati pénzei és a társult falvak 
bizalma részben kontárkodásra úszik el, hogy szakmailag 
rengeteg a hiányosság, és hogy az ellenem összefogók egy
mással is összerúgják a port, s hogy égbekiáltóan nem műkö
dik, aminek működnie kellene.

Én pedig azt sem tudom, ki vagyok, mi lehetnék? Minde
közben sokat dolgoztam; nagy örömmel és gyógyulófélben. 
Csodálatos cikkek mellen lefordítottam a Schumacher College 
alapítója, Satish Kumar önéletrajzát is a magam örömére; a 
cikkeket karácsonyi ajándékul a barátaimnak. Cikkeket ittam; 
egy tanulmányt a falvakról, szerveztem a falugondnokokat, 
leveleztem, kapcsolatokat építettem és ápoltam -  tehát a 
reménytelen helyi együttműködés mellett nagyon élveztem 
a helyzetemet. A barátaim, tanácsadóim ismerték Lantos 
Tamást, az Onnánság Alapítvány vezetőjét még közös galga- 
pharmos múltunkból, de az ő  viselkedését sem értettük. 
Ekkor dolgoztuk ki új stratégiámat; hozzak létre egy alapít
ványt, hogy legyek újra valaki; vagyis legyen jogi személyisé
gem legalább, ha már saját magamat elvesztettem. A tevé
kenységi kör és a név már készen állt bennem; rögtön Ludtam, 
hogy ez a K ispadA lapítvány  lesz, mert a közvetlen kommu
nikációt tartottam a legfontosabbnak; azt, ami a kispadokon 
folyik a falvakban. És a legnagyobb hiányosságnak e kapcso
latok pusztulását láttam.

Mint mindent, az alapítványt is nagyon komolyan gon
doltam és gondolom ma is. Tízezer forinttal alapítottuk; én
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lettem a kuratórium elnöke, a drávafoki és a siklósnagyfalui 
polgármesterek pedig a kuratórium tagjai, Az 1994 februári 
bírósági bejegyzés óta tehát alapítványi formában teszem, 
amit teszelc.Bebízonyosodott, hogy jó volt a gondolat és a 
névválasztás is, annak ellenére, hogy rengeteg energiámat 
veszi igénybe a működtetés. Képviselője, adminisztrátora, 
titkára, háziasszonya vagyok az Alapítványnak, és sokszor a 
finanszírozója is, abban a formában, hogy az első időben a 
férjem fizetett be támogatást, hogy teljék posta bélyegre, 
vonatra, fénymásolásra -  mostanában meg esetleges honorá
riumaim egy része kerül a számlára ugyanebből a cé lb ó l 
Most mára második pályázatot nyerjük, és talán a rezsit is ki 
tudjuk gazdálkodni.

Egészen meglepő helyeken rezonálnak az Alapítvány 
munkájára, szemléletére. Ahol ismerik az Alapítvány nevét, 
ott szeretettel fogadnak, hívnak, várnak. Bevált a trükk a jogi 
személyiséget illetően. Újjárendeződő kapcsolataimban a 
régi szakértők egy része, és a térségi együttműködést hely
ben szervezők bővülő csapata egyaránt jelen van. Érzékel
hető egy tiszta gondolkodású, jószándékú, együttműködésre 
és cselekvésre képes hálózat lendületes kialakulása. Ehhez 
sokszor messzire kell utazni, levelezni, de megéri. Egyre több 
az őszinte hang, az új szem lélet a konferenciákon, találko
zókon, publikációkban, ős rátalálunk hivatalos, de őszinte 
segítőinkre is,

így utólag hálás vagyok az együtt nem működőknek, 
magyarán az engem kiközösíióknck. hogy segítségükkel 
nem süllyedhettem bele egy kistérség menedzsmentjébe, 
napi gondjaiba; hogy nem valósíthattam meg az elképze
léseimet. Itt nincs hely minden kisebb-nagyobb és óriási 
kalandot elmesélni, de nagyon sok ilyen volt A kudarcokból 
rengeie-get tanultam, a sikerek pedig új energiát adtak. 
Ehhez azonban sajátosan kell értelmezni a siker fogalmát: 
siker egy publikáció távoli visszhangja, egy új barátság, siker 
egy ismerős elismerése, mert úgy érezhetem, hogy én is 
hozzásegítettem ahhoz. legutóbb Ménfőcsanakra hívtak egy 
falutagozat újjászerveződésére, term észetesen a Kispad 
Alapítvány képviseletében. Ebédszünetben egy fiatalember 
megkérdezte; mit takar a K isp a d  elnevezés? Mondom: egy
szerű en  a  beszélgetést. Erre felhúzza a pulóverét; alatta a 
pólóján a felirat: K ajá rp éc i K isp a d . Kajárpécén ez a neve a 
helyi újságnak. (A Baranya megyei lálugondnokok hírlevelé
nek a címe; K isfiádon , mivel én szerkesztem. ). És habár na
gyon érdekes ésesem énydús volt az aznapi programom, 
nekem ez volt az igazi öröm: Kajárpécén is Kispadnak nevez
ték el az általuk megálmodott fórumot, nyilvánosságot.

Növekedés, hatalom, pénz... Egyesek szerint a nonprofit 
szervezeteknek is növekedniük kell. ha élni akarnak. Sőt, 
ezt tanítják is a hozzáértők -  akik a folyamatos növekedésben 
érdekeltek. Én meg itt üldögélek, és nem vagyok hajlandó 
növekedni. Néha aggódom, hogy ez nemcsak akarat kérdése, 
és olyan nagyra nőnek körülöttem a hálózatok, hogy egyma
gám nem vagyok képes megbirkózni a kapcsolattartás fela
datával. Ilyenkor arra kell gondolni, hogy a háló az háló, és  
nem piramis; nem kell minden erővonalát, kapcsolatát kéz
ben tartanom. Önmagamat kell egészségesnek megtarta
nom. hogy ne gyengítsem a hálónak azt a szemét, amelyért 
leginkább felelős vagyok.

Van egy negyedszázada, hogy ültünk a PESTTERV Tele

pülésszervezési Osztályán, és munka helyett azt játszottuk: 
m i lennél, h a  nem  em b er? Érdekes, milyen hosszú távra 
meghatározó lehet egy hirtelen kimondott szó. Én búzaszem 
szerettem volna lenni, és azóta sem vágyom másra. Egy hasz
nos mag, amilyenből sok-sok milliárd van, és csak a sokaság
tól igazán hasznosak. Nagyon hasonlóak, megbízhatóak, jól 
érzik magukat, teljes értékű egyedek, de mégis a sokasá
gukban van az erejük, ez persze most egy jelenkori magya
rázat az akkori intuícióhoz, és manapság már azt is hozzá kell 
tenni, hogy az cn szeretett búzaszemeim genetikailag nem 
manipuláltak és nem viselnek egyenruhát. Közelről nézve 
mind más és más; egyéniségek, nagyon pacifisták és nincs 
bennük agresszivitás. Jól megvannak egymás mellett. És ha 
megeszik őket, akkor betöltötték a hivatásukat.

Drávátok, 1996 augusztus-október

Faludi Erika: válogatott publikációk, fordítások

K örn y ezeti k érd ések :
-  A hagyományos településszerkezet és az úi porta haszná lat terület

rendezési, környezeti ellentmondásai (Magyar Építőipar 88/9)
-  A kisüzemi termelés településrendezési kérdései (A Falu 88/3)
-  A szomszéd rétje a miénk is (Számadás 89/4)
-  Iparszerű környezetszennyezés (Számadás 8 9 /4 )
-  Környezettudatos építés előkészítése; ökológiai állapotfelvétel

(Építésügyi Szemle 92/6)
-  A falusi térségek hulladékkezelésének egy módszere (uo.. 92/11)
-  Beszámoló a dán környezeti menedzserképzésól (uo.. 92/12)

B u d ap est k ö rn y ék én ek  fejlesztése:
-  A Szentendrei sziget helyzete és jövője (Dunakanyar 89/2)
-  Pest megye hátrányos térségeinek fejlesztési lehetőségei (A Falu 90/4)
-  Agglomerációs falvak fejlődésének területi kérdései

(Építésügyi Szemle 91/8)
- A  Galga menti téiség fejlesztési kérdései (Településfejlesztés 91/1) 

Falvak, fa lu si té rség ek
-  Gazdasági tanácsadó iroda létrehozása az önerős térségi fejlődés

elősegítésére (A Falu 91/4.)
-  Hátrányos helyzetű térségek fejlesztésének kérdései

(Építésügyi Szemle 91 /7 )
-  Új kezdeményezések a magyarországi falufejlesztésben

(Falufejlesztési Füzetek 91 /1 )
-  Szakmai rendezvények a faluról 1991 tavaszán (uo. 91 /1 )
-  Közösség- és területfejlesztő módszerek (Építésügyi Szemle 92/2)
-  A falusi turizmus helyzete és teendőink (uo 92/7)
-  A LEAD ER-program (uo, 1993/3)
-  Tanácskozás a falusi turizmusról Hőgyészen (Kereskedelmi Szemle

94/3 ; Parola 94 /1 ; Falu Város Régió 9 4 /2 )
-  A helyi fejlesztések szerepe és lehetősége Dél-Dunántúl falvaiban

(Parola 94/5 és 94/6)
-  A falvak felelőssége -  felelősségünk a falvakért

(Parola 94/2; Falu Város Régió 94 /3 )
Fo rd ítások  (A Resurgence c. folyóiratból):

-  Satish Kumar: Az újratöltés útja (91 )
- Ji l l  Ригсе: Összhangban (92)
-  Wendell Berry: Az ökológia alapelvei (92)
-  Matthew Fox: A teremtés szcIJemisége (93)
-J a m e s  Goldsmith: Megmérés vagy megértés (93)
-  Dávid Bohm: Kezdjünk dialógust az igazságért (93)
-  Satish Kimar: Az ökológia elemei (94)
- l a n  Crook: Tervezés, változás és társadalom (kézirat, 94)
-  John Seymour: A gyógyítás kora (95)
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