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Háromszéken Sepsiszentgyörgy szomszédságában Sepsiillyefalván a '89-es romá-
niai fordulat óta két alapítvány működik: a Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapít-
vány (KIDA) és egy agráralapítvány, a LAM. Létrehozója és animátora Kató Béla re-
formátus lelkész és tizenegynéhány, többségükben sepsiillyefálvi partnere, az alapító 
tagok. A két alapítvány munkásságának kisugárzása európai színterű, annak elle-
nére, hogy alapítóik eredeti szándékuk szerint a helyi gondok felvállalására összpon-
tosítottak. A '89-es romániai hatalomátvétel után a civil társadalmi szférák újraho-
nosítását vagy kialakítását tűzték ki célul. Az illyefalvi kezdeményezés a helyi ön-
szerveződés és a külföldi, főleg nyugati támogatás olyan modellértékű bázisává vált, 
amelyről előbb a kormányzatokon kívüli alapítványok, egyesületek, szervezetek ér-
deklődtek, később már, például Svájc esetében a kormányzati szervek is felfigyeltek a 
tapasztalatok nagyobb térségekben történő alkalmazásának lehetőségére. Ennek kö-
szönhető, hogy Flavio Cotti úr, Svájc külügyminisztere, Botschafter Meili Svájc buka-
resti nagykövetének, a svájci televíziós társaságok, a rádió és számos újságíró kísére-
tében a helyszínen, Sepsiillyef alván szemlélték meg a lelki, közművelődési és szociá-
lis, valamint a gazdasági építkezést. És az sem véletlen, hogy a Hatalom, demokrá-
cia, civil társadalom téma köré csoportosított szimpózium-tapasztalatcsere helyszí-
néül a sepsiillyefálvi Keresztyén Ifjúsági Központot választottuk, s Kató Béla tiszteletes 
urat kértük fel, hogy a témát elsősorban elméleti megközelítéssel kezelő meghívottak 
számára a civil társadalmi szféra kiépítésének sepsiillyefálvi gyakorlati tapasztalata-
iról beszéljen. 

Tiszteletes úr, először is szíveskedjék bemutatni számunkra a két alapítványt. Ké-
rem utaljon létrejöttük körülményeire és szükségszerűségére is, mert ezek sincsenek 
tanulság híjával. 

• Mindannak, ami Illyefalván látható, kiindulópontja az egyház. A keresztyén 
egyház az a struktúra, amely kétezer éve létezik, és még a kommunista hatalom, 
amelyik fő ellenségének tekintette, az sem tudta megsemmisíteni. Én hiszem azt, 
hogy a következő évszázadokban, évezredekben is lesznek egyházak, nem biztos, 
hogy ugyanilyenek és ugyanezek mint ma, de az emberiség enélkül nem létezhet. 
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Mindennek, ami itt történik, ez a gyökere, innen indul ki. A hatalomváltás, az 
úgynevezett forradalom után az egyház vqlt az a struktúra, amely a folyamatosságot 
jelentette. A többi struktúra összeomlott, az emberek számára egyedül ez jelentett 
kapaszkodót, menedéket. Különösen a református egyháznak vannak olyan lehető-
ségei, hogy a demokráciát előmozdítsa, mert maga a reformáció ezt hozta Európába 
és amit ma nyugat-európai demokráciának nevezünk ebben gyökerezik, innen indult 
el. Az egyház a maga felépítésénél fogva adta azt a lehetőséget, hogy ebből kiindul-
va, indítsunk el valamit. 

A tiszteletes úrnak nemcsak egyházon belüli, hanem hogy úgy mondjam „világi" 
tapasztalatai is vannak a község önszerveződésének elősegítésében. 

• '89-ben, mikor a faluban elűztek minden értelmiségit, akkor bejöttek hozzám a 
parókiára és engem kértek meg, lépjek közbe, mert itt úgy néz ki, minden össze fog 
omlani és komoly problémák, feszültségek alakulnak ki a faluban. Akkor én ezt vál-
laltam. A faluvezetés ideiglenes elnöke lettem és három hónapig voltam ennek a kö-
zösségnek az élén. 

A tiszteletes úr ma is megyei tanácsos. De az illyefalvi polgári szereplésének is 
megvoltak a maga '89 előtti előzményei. Nemcsak befelé, lelkiekben építkeztek itt a 
diktatúra esztendeiben, hanem kifelé, a szó fizikai értelmében is, ami akkor szinte 
csodának számított nálunk. Imaházzá alakították át a parókia gazdasági épületét. 

• Az előző rendszerben ilyen szempontból eléggé exponált ember voltam. 
Megpróbáltam szembeszegülni azzal, amit felülről elrendeltek. Ez az emberek előtt a 
változások napjaiban komoly garanciát jelentett. Aki nem vegyült össze azzal a 
világgal, már státuszánál fogva, de jelleme révén sem, az garanciaképes, hogy az új 
helyzetben, bizonyos csoportok között egyeztető, őket összehozó vezető is lehessen. 
De, visszatérve a református egyház tradícióira, 1990 márciusában Illyefalva volt az 
első, ahol demokratikus polgármesterválasztást tartottunk. 

Ezt én szerveztem meg a református egyház törvénykönyves statútuma alapján. Ez 
egy demokratikus alaptörvény. Megválasztottuk tehát a polgármestert és a május 20-i 
országos választás idején tulajdonképpen csak helyére tettük a dolgokat, legalizáltuk 
azt, amit korábban megtettünk. És maradt ugyanaz a személy a polgármesteri szék-
ben. Ennek köszönhető, hogy ebben a községben az átalakulás nem volt annyira 
megrázkódtató, mint más helyeken. Gazdasági szempontból is sokat jelentett, mert 
nem maradt gazdátlan a falu, nem kellett arra várni, hogy valaki előálljon s vezessen. 
Itt például egyetlen gazdasági épületet sem tettek tönkre, míg másutt, főleg a téeszek 
épületeit szétverték. Itt a köztulajdonban lévő dolgokat nem adták el idegeneknek. 
Ittmaradtak a termelőeszközök is, s ma is itt vannak, magántulajdonban. 

A közéleti és egyházi, a lelkipásztori szerepet hogyan lehetett egyeztetni? 
• Én nem akartam elhagyni az alaphivatásomat, a szakmámat, hogy úgy mondjam. 

Ez feladás lenne, valaki tanult valamit, elkötelezte magát valami mellett, s ezt feladja, 
valami egyébhez kezd. Én lelkipásztorként érzem magamat a legjobban. Viszont 
rendkívüli időket élünk, s rendkívüli időkben rendkívüli feladatokat is fel kell vállal-
ni. Nekem, úgy érzem, abban a történelmi helyzetben meg kellett tennem, amit elvár-
tak tőlem. Nem örökre vállaltam, hanem addig, amíg valaki a helyembe lép. És beiga-
zolódott, hogy kerül is erre alkalmas ember. Az egyház mindig is a civil társadalom 
„önszerveződése" volt. Különösen a XX. században egy csoportnak a saját maga hite 
szerinti berendezkedése. A társadalmi életben egyházként jelenik meg a maga törvé-
nyeivel, a maga igényeivel, a maga kívánságai szerint. Aki tud egyházban szervez-
kedni, az azt jelenti, hogy nem nyájként él a világban, hanem vannak igényei, gondo-
latai, közösségi kapcsolatai és ez nagyon fontos dolog. Különösen az erdélyi magyar-
ságnak ad rendkívüli nagy erőt ez. Ezért nem mondhatjuk azt, hogy külön RMDSZ, 
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külön egyház, vagy külön amaz. Szorosan összefüggnek a dolgaink, nem nélkülöz-
heti egyik a másikat. 

A Keresztyén Ifjúsági Központ létrehozásának gondolata mikor és hogyan fogal-
mazódott meg? 

• '88-ban kerültem ebbe a gyülekezetbe. Akkor egy romokban fekvő várat 
találtam itt, amit az akkori rendszer nem engedett restaurálni. Én mint egyházi ember, 
de mint magyar is láttam, hogy rendkívül fontos volna a gyökereinkhez visszanyúlni, 
de ne csak a híres múltunkra emlékezzünk, arra, hogy voltunk valakik, hanem azzal, 
hogy visszaállítunk valamit bizonyítsuk: ma is képesek vagyunk várakat építeni. Ezért 
vagyunk ma is valakik. A változás után rájöttem, hogy ezt most lehet csinálni, ez 
fontos dolog. A '89 utáni ügyek tulajdonképpen ebből a vár restaurálási kívánságból 
indultak el. A kívánsághoz kellett idomítani a lehetőségeket, a kivitelezés módozatait. 
Az eltelt három esztendő alatt aztán hógörgetegként növekedett az egész program. 
Nekiláttunk a restaurálásnak. Ez akkora munka volt, hogy nem lehetett csak hazai 
erőkre támaszkodni. Nyugatot kellett ehhez megszerezni. Nyugat viszont magyar 
műemlékre nem szívesen ad, vagy nagyon kevés támogatást nyújt. Ezért kellett 
rendeltetést adni a várnak, célt az építkeziésnek. Mi lehetett a legkézenfekvőbb? Egy 
nyári ifjúsági tábor berendezése, ahová össze lehet hívni a fiatalokat, lehet nevelni, 
tanítani őket, és együtt lehetnek. Miután a tervek elkészültek, nyugati körutamon 
láttam, hogy a vállalkozást intézménnyé kell alakítani s akkor pontosan meg kell 
tervezni, teljes személyzettel, alkalmazottakkal ellátni, akiknek csak ennek 
adminisztrálása a dolguk és ezt számon lehet tőlük kérni. Emiatt terveztük meg a vár 
és bástyáinak restaurálása, helyreállítása mellett az alsó épületcsoport megtervezését 
és kivitelezését. 

A tervek kivitelezése közben hogyan alakult a viszonya az egyházi hierarchián 
belül? 

• Rá kellett jönni arra, hogy az egyházat, az országosat, tehát a romániai 
református egyházat úgy kell tekinteni, mint államot az államban, amelynek 
megvannak a maga törvényszerűségei, személyiségei, belső struktúrája, de adott 
esetben ugyanolyan nehézkesen működhet, mint amiképp egy állam is nehézkesen 
működik. Még akkor is, ha működéséhez van törvény szerinti lehetőség. Ezért kellett 
rádöbbennünk arra, hogy ha valamit igazán tenni akarunk, az elgondolásaink és 
ötleteink szerint óhajtjuk megvalósítani, akkor nélkülözhetetlen az önállóság, a 
függetlenség. Bizonyos dolgokban. Nem akartunk mi „külön egyházat" csinálni, ami 
tulajdonképpen a magyarok egyik betegsége. Nem újabbat kell kitalálni, hanem a 
meglévőt kell megújítani. A református egyháznak örök igéje az újból és újból való 
megújulás. Elindulás után láttam, hogy vagy konzervativizmus, vagy irigység - a meg 
nem értés leállíthat bizonyos akciókat. Ekkor volt szükség arra, hogy az egyházban 
maradjunk, de, mégis, az egyházban függetlenül dolgozunk. Ezért kellett az 
alapítványt megteremteni. 

Milyen tapasztalatok alapján lehettett az alapítvány létrehozásához hozzálátni? 
• Az elmúlt rendszer „neveltje" vagyok, most negyven éves, tehát nem éltem az 

alapítványok világát. Tudtam, hogy léteztek és ma is vannak a világon, de hogy mi-
képpen működnek, arról keveset hallottam. '90-ben nagyon hamar rádöbbentem, 
hogy ez egy fantasztikus dolog, ez az, ami a civil társadalom sajátja, az alapja lehet. 
Aki nem akar a politikával, a pártokban, az államban gondolkodni és ezekbe tömö-
rülni, de mégis szeretne efajta munkát végezni, annak találták ki az alapítványt. Ekkor 
hoztuk létre a KIDA-t. Ez rövidítés: Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány. Az 
erdélyi református egyház nagy ernyője alatt létező alapítvány, de független. Miután 
ez jogilag is elismert lett, a statútumában megfogalmaztuk, hogy mit akarunk. Három 
fő irányt határoztunk meg. Az első, nyilván, az ifjúsági centrum. Foglalkozás, nevelés, 
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konferenciák, minden, ami ehhez kapcsolható. A másik fő terület az árva gyermekek 
gondozása. A harmadik: különböző szociális programok felvállalása. 

Ezeket érdemes volna külön-külön is bemutatni. 
• Nagyon gyorsan elkészült az Ifjúsági Centrum, amely már egy éve működik. 

Előrehaladott állapotban van a gyermekfalu építése, amelyben 12 családi ház lesz. 
Gyermektelen családok pályázat útján kerülnek ide és családonként 4, azaz összesen 
48 gyermek nevelését vállalják 18 éves korukig. Az aszony ezért fizetést kap, a férj 
munkahelyet. Családi modell lenne eképpen a felnövekvő gyermekek számára. 
Gondoskodunk arról, hogy a község életébe mindenféleképpen integrálódhassanak. 
Ezért a falubéliekkel együtt járnak iskolába, templomba. Nem kedveljük a kolónia-
jelleget. A családokon belül sem egy-egy évjárathoz tartozó gyermekeket társítunk, 
hanem az élet természetes rendjét utánozzuk, kisebb és nagyobb gyermekek nőnek 
fel együtt. A diakóniai tevékenység a szegény, rászoruló gyermekek étkeztetését 
segíti. Ehhez saját alapjaink még nincsenek, ezért kinti segítséget használunk föl. 
Iskolai kantinoknak fizetünk összegeket. Az elmúlt évben 700 gyermeket tudtunk 
eképpen étkeztetni a megye területén kilenc hónapon át. Ezzel az iskolába járást is 
serkentjük, mert csakis iskolán keresztül kaphatják a segélyt. Ez minden iskolára és a 
román meg a magyar gyermekekre egyaránt kiterjed. 

Ne ejtsük el a szálat a Keresztyén Ifjúsági Centrummal kapcsolatosan sem. 
• A vár restaurálásától indultunk el. Ez úgy történt, hogy a vár öt restaurált, vagy 

újjáépített bástyájában berendeztünk 80 ágyas szállót, a bástyák befogadóképessége 
szerint 10-12 ágyasokat. Május végétől októberig, a fűtési szezon beálltáig működnek. 
Lenn, az új épületben 76 ágy van, ezek a szobák összkomfortosak, nagyobb igénye-
ket is kielégítők. Van három konferencia termünk. A szobák kétágyasak, de át lehet 
alakítani őket négy ágyassá. Van két nagyobb szobánk is, amelyekben 12 ágy fér el. 

Kik jöhetnek ide? 
Már az alapszabályzat megfogalmazásakor Ifjúsági Centrumnak neveztük. Nemzet-

közinek. Ez nem azt jelenti, hogy csak bizonyos korhatárral jöhetnek ide emberek. 
Úgy éreztük, hogy az erdélyi magyarságnak, s tovább menve a romániai társadalom-
nak nagy-nagy szüksége van az együttlétre, egy olyan helyen való találkozásra, ahol a 
hely is a környezet is bizonyos magatartást diktál. Az idén már -1993 októberéig — 66 
rendezvénynek adtunk helyet. Ebből 22 egyházi, 44 világi. A 22 egyháziból 60 száza-
lék református, 40 százalék ökumenikus alapon szerveződött. Az össz-résztvevő 
száma 10900 ebben az évben, s ebből 30 százalék nyugati résztvevő. Az intézet 
fenntartásának a továbbiakban is ez az egyik stratégiája. Nemcsak a kapcsolatok vé-
gett, a fenntartás miatt is fontos, hogy minimum 25 % nyugati résztvevő legyen. Az 
árpolitikánk ugyanis három részre tagolódik: hazaiak, kelet-európaiai és nyugatiak. 
Az épületegyüttesnek tartozása nincs ugyan, de önfenntartónak kell lennie. Támoga-
tást a fenntartásra sem egyháztól, sem más szervezetektől nem kapunk. 

Kik voltak az alapító tagok? 
• Egyházközségi alapról indultunk el. 16 olyan embert hívtunk össze, akikről 

tudhattuk, hogy az ügy elkötelezettjei lehetnek. A mag az illyefalvi. Először magam 
indultam el, de gyorsan tapasztalhattam, hogy magam köré keretet kell kiépíteni. 
Olyan embereket hívtunk össze, akik már addig is résztvettek a munkánkban. Van 
köztük három lelkész, van orvos, tanár, építész, mérnök, tanító. Három-négy 
kivételével mind háromszékiek. A zökkenőmentes munka azt kívánja, hogy 
elérhetőek legyenek az emberek. 

Hogyan vált eképpen, hogy úgy mondjam, Európát átfogóvá? 
• Stratégiánkat úgy alakítottuk, hogy már az építésbe is bevontuk Európa szinte 

valamennyi számottevő országát, illetve ezek bizonyos csoportjait, egyesületeit, ala-
pítványait. Arra gondoltunk, hogy ha közösen építjük, akkor közösen is használjuk. 
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Ez már önmagában érdeklődést váltott ki. Reklámot is. Magában az Alapítványban 
nincsenek nyugatiak, de a kihasználásban, támogatásban igenis részesek. A másik: 
annyira pontosan, gyorsan és szépen elkészült az intézmény, ami Kelet-Európában 
szinte ismeretlen, s emiatt mindenki rácsodálkozott. Valaminek itt kell lennie, valami 
ezt belülről mozgatja. Akik ide eljönnek egyszer szájról-szájra adják tovább, hogy itt 
mi van. Azzal a l l emberrel aki ezt a központot működteti és ellátja arra törekszünk, 
hogy minden a lehető legjobb legyen, mindenki teljes erőbedobással dolgozzék. A 
takarítónőtől a programszervezőig mindenki tudja, mi a teendője és azt milyen 
szinten kell elvégeznie. Minden alapítvány alapvető lépése: nevet kell szerezni. Ezt 
nem különösebb reklámmal. Az igazi reklámot a résztvevők viszik magukkal. 
Rengeteg rendezvényünk van, már 1994-re is 40 százalékban betábláztuk magunkat, 
lesz olyan rendezvényünk, hogy Velence, Oslo és Illyefalva között döntöttek és végül 
is mi nyertük meg a pályázatot. 

Mi a rendezvény témája? 
• A világegyházak 1996-os találkozója, amelyet a Bécs melletti Oberwartban szok-

tak megtartani. Az érdeklődés irányunkban igen nagy, mert a Nyugat szeretne eljönni 
Keletre, de amikor találkozik azokkal a viszonyokkal, amelyek itt, a Balkánon van-
nak, akkor megretten, nem meri vállalni. Abban a pillanatban, amikor lát valami euró-
pai szintűt és ízűt, akkor igenis, itt akar lenni, részt akar venni. 

A civil társadalmak európai tapasztalatai és ezek keleteurópai alkalmazhatósága 
témakör mellett, amelyet a budapesti Európa Ház és a háromszéki Mikes Művelődési 
Egyesület hozott itt össze és vitatott meg, volt-e más hasonló témájú rendezvényük? 

• Rendkívül sokféle. A Liberális társadalmak születnek például. Felszínesen szem-
lélve úgy néz ki, hogy ezen politikusok vettek részt. A mi indíttatásunk az volt, hogy 
civilként éljék meg mindezt, mert politikai csatározásoknak mi nem adunk helyet. 
Csak dialógusra vagyunk hajlandók. A Brassó- és Hargita megyei tanügyiek, tanfelü-
gyelők, igazgatók tartottak négynapos megbeszélést az intézményvezetésről, az au-
tonómia erősítéséről. Ez nem egy állami, Bukarestből irányított akció volt. Résztvettek 
rajta magyarországi előadók is. A népfőiskolák szimpóziuma is civil társadalmi téma. 
Ugyancsak európai kitekintésű volt ez is. Ezt szolgálja a mi téli parasztnépfőiskolánk 
is. Moruzzi brassói polgármester, aki a Konvenciót, civil társadalmi törekvéseket 
képviseli a politikában az ország polgármesterei számára óhajt itt tanácskozást szer-
vezni. Ez sem kormánykezdeményezés. 

Munkájukban, magam is láttam, mások is segítkeznek, nemcsak az alapítványok. 
Egyetemisták, diákok vettek részt a vár restaurálásában. 

• Nagyon fontos volt, hogy mi az építkezés idején is fogadtunk hazai, magyar-
országi és nyugati fiatalokat. Habár nekem a gazdasági érzékem azt diktálja, hogy ma 
Romániában egy fiatal csoporttal dolgoztatni csak veszteséges lehet. Itt az emberek 
tulajdonképpen csak az élelmükért dolgoznak, kemény munkával. Megeszi, amit 
megkeres. Egy nyugati fiatal ezt a kemény munkát ilyen feltételek mellett nem tudja 
vállalni. A segítséget csak úgy fogadhatjuk el, ha ez teljesen önkéntes. Hollandi, 
svájci, magyarországi, hazai diákok voltak itt. Nem is az elvégzett várépítési munkát 
élvezték igazán, hanem az együttlétet, azt, hogy részt vehettek valaminek a megálmo-
dásában és ennek kivitelezésében. Nevelési szempontból fontos, munkaértékben 
felmérve nem jelentős, de nem is ez a lényeg. 

Saját építő-szerelő kft. is létesült. 
• El kellett döntenünk, hogy mihez kezdjünk azzal a pénzzel, amit támogatóinktól 

szereztünk. Adjuk egy állami vállalatnak? Úgy jár, mint minden egyéb összeg. Felis-
mertük, hogy igazán csak az tud segíteni, aki személyesen, vagy csoportjával együtt 
érdekelt a dolgok jó menetelében. így támogattuk a civil szférát ebben az esetben is 
és bíztuk általuk is ismert magánkezdeményezőkre az építkezést. A kft. vezető mér-
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nőkével már a diktatúra éveiben együtt dolgoztunk, templomokat javítottunk. Állami 
alkalmazott volt, de térítésmentesen segítette a tervezésben az egyházakat. Neki köl-
csönöztük tehát azt a pénzt, amellyel létrehozhatták a kft.-t. 1991-ben alakultak meg, 
gép nélkül, ma modern felszerelésekkel és 80 emberrel dolgoznak. Nemcsak Illye-
falván, az egész megyében dolgoznak. Nekünk továbbra is döntő szavunk van az 
objektumok kiválasztásában. Nemcsak ott vállalkoznak, ahol nagyon sok pénz van, 
nem csak az anyagi világ érdekei szerint segítjük a fejlődést, hanem a társadalom lelki 
és kulturális építkezését segítjük. Ezen kívül ott építenek, ahol pénzt is keresnek és 
meg tudják tartani a maguk mestereit, munkásait. 

Milyen a gyermekfalu egy lakása? 
• 250 négyzetméter alapterületű. Hat ember fogja ott az életét élni. Benne nagy 

előtér, nappali, szülőknek hálószoba, konyha, fürdőszoba. Az emeleten gyerekszo-
bák. A romániai átlagnál jobb és szebb lakások lesznek. Modem felszereléssel. Azt 
szeretném, hogy a lakás ne legyen kizáró jellegű a választásban. Ha van például egy 
35 éves értelmiségi házaspár, akinek már semmi sem hiányzik az életükből, csupán a 
gyermek az vállalhassa az új helyzetet, csupán csak azt kelljen feladnia, hogy ezután 
kevésbé lesz szabad és ne kelljen áldozatot hoznia azzal is, hogy beköltözik egy 
gyengébb minőségű, szűkös lakásba. 

Az egész Kelet-Európa átalakulásának egyik fő, talán alapvető gondja a mezőgaz-
daság. Az ipari és kereskedelmi szférának is problémátlanabb az átalakítása, mint 
az agrárszektoré. Az önök kezdeményezése és gyakorlata máris modellértékű, kovász 
Kovászna megyében. A civil társadalomhoz, a demokráciához kötődik ez is. Mi is az 
a bizonyos LAM Alapítvány? 

• Én, lelkészként, beavatkoztam egy olyan szférába, ami tulajdonképpen nem az 
én feladatom. '89 után hamar felismertem, hogy az államnak itt kell engednie és a 
privatizáció részben meg fog történni a mezőgazdaságban. Anyagi bázis nélkül azon-
ban kudarcba fulladhat az egész valamit tenni kell. A kormány, mivel más ideológiát 
képvisel, nem lesz hajlandó az ilyen gazdaságot támogatni, minden akciója a korrup-
cióba fullad és ezért nem működhet. Ezéit ezt is a civil társadalomnak kell felváltania. 
Különösen az erdélyi magyarság esetében rendkívül fontos ez. Létkérdés. Ezért már 
'90-ben elkezdtünk egy akciót. A község területén összehoztunk 300 hektár földet. 
Vásároltunk két traktort és gépparkot. Létrehoztunk valamit s év végén bebizonyoso-
dott, hogy ez nem jó. Az emberek ebben a vállalkozásban nem kaptak feladatot s így 
nem is érezték, hogy az övék. Valamivel jobb részesedést kaptak, mint azelőtt a téesz-
től. Ennyi az egész, de nem voltak felelősek semmiéit. Második évben már 60 hektár-
ra csökkentettük a területet. Ez már működőképesebb volt, de ezzel csupán 10-15 
ember problémáját oldottuk meg, illetve ezt sem, mert csupán levettük a terhet róluk. 
Ekkor született meg a gondolat, hogy ennél többet kell tennünk. Abból a felismerés-
ből indultunk ki, hogy falun ma a föld az időseké, de nem bennük van a jövő. Fiatal 
embereket kell rávenni, hogy elkezdjenek valamit a mezőgazdaságban. Aki gyárban 
géppel szokta meg a munkát, az nem hajlandó többé hazamenni és a ló, a tehén vagy 
a kézikapa mellé állni. Abban kellett segíteni őket, hogy merjenek vállalkozni a mo-
dern mezőgazdaság feltételei között. Próbálja ki magát, a képességeit. Akciót 
szerveztünk, hogy 30-30 fiatalt, az idén immár harmadik ízben ellcüldtünk Svájcba 
magángazdákhoz tanulni és dolgozni. Ott kipróbálták önmagukat, látták, hogy 25 
hektáron igen is lehet egy családnak dolgoznia. Azt is éreztük, hogy nem elég ott 
tapasztalatokat szerezni s egy pár gépet magukkal hozni a kinti keresetükből, hanem 
a terveik kivitelezésében anyagi segítség is kell. Ezéit hoztuk létre a LAM Alapítványt 
- Landwirtschaft Agrikulture - , ez az alapítvány minden hazatérő és vállalkozó fiatalt 
kamatmentes hitellel segít. Idáig öt sajtgyár létrehozását támogattuk, egy malmot, egy 
pékséget, négy-öt mezőgazdasági gépparknak egy mészárszéknek, egy burgonyave-
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tőmagtermesztő egyesületnek hiteleztünk. Létrehoztunk egy parasztnépfőiskolát. 
Hogy ez valóban hatásos legyen, itt, Illyefalván egy modellértékű farmergazdaságot 
létesítünk. 

Ez a farm milyen feltételek között működik? 
• Ugyancsak 25 hektáron dolgoznak, egy család vállalkozott, saját felelősségére és 

hasznára. Modellként, könyvelést vezet, működése mások számára is áttekinthető. 
Ezzel azt céloztuk meg, hogy Kovászna megye minden falujában, ahol erre vállalkozó 
akad, ilyen farmgazdaságok születhessenek. Ne csak magunknak termeljünk, hanem 
álljunk rá az árutermelésre. Ma Illyefalván ezer ember, tehát mindenki foglalkozik 
mezőgazdasággal. Jövőben száznál nem lesz szükség többre. A másik kilencszáznak 
majd másfelé kell munkát találnia, idehaza a szolgáltatásban vagy másutt. Ha lesz 
fejlődés Romániában, akkor ennek be kell következnie, ez természetes folyamat. 

Lesz arra lehetőség, hogy ezek a vállalkozások a szó földrajzi értelmében is 
nagyobb területeket besugározzanak? 

• Igen. Viszont minden kísérletnek laboratóriumban kell kezdődnie. Mert ha 
rossz, akkor nagyban veszélyesebb. Három év után is azt lehet mondani, hogy csak a 
kezdeteknél vagyunk. Bár az első hitelek már megtérültek, és forognak tovább. 

Ezek alapítványi támogatásból kapott hitelek? 
• Igen. Kapott egy kombájn vásárlására hitelt a tavaly s az idén már törlesztette a 

részletet. Volt aki már előre is, két évre, hogy újat kaphasson. A forgótőke az alapít-
vány tulajdona, s az inflációt úgy próbáljuk kivédeni, hogy terményben számoljuk a 
visszafizetést. 

Mikor kezd működni az illyefalvi mintafarm és az üzem bejáratása után milyen 
lesz majd? 

• 1993. novemberében fejezik be az építkezéseket s a régi épületek felújítását. A 
mezőgazdaság mellett 16 fajtatiszta állatot és származékait tartják, ötven sertést, juho-
kat, baromfit. A LAM Alapítvány egész vállalkozása azzal minősíthető, hogy a napok-
ban érkezik sepsiillyefalvi látogatásra a svájci külügyminiszter a bukaresti nagykövet 
kíséretében. Kelet-Európára érvényes modellnek tartják azt, ami itt és az ő segítségük-
kel is történik. Amit természetesen bizonyos körökben nem néznek jó szemmel, nem 
értenek vele egyet. Lehet, éppen ebben a megyében sem. Országosan sem. Viszont 
az eredmények azt mutatják, hogy ha Romániában a gazdaságot fel akarjuk lendíteni, 
akkor ennek ez a módja. Többek között. Az is bizonyos, hogy minden akció, amit 
elindítottak, mondjuk, állami kézből, azt a korrupció megette. A Világbank adott Ro-
mániának 10-20-30 millió dollárt a magángazdaságok fejlesztésére. Ellenőrizhetetlen, 
hogy ez hová lett. Bizonyos állami tőkével működő szektorokban nagykapitalisták 
létrejöttét támogatták? Egy alapítvány nagyobb garancia Nyugatnak. Ez teljesen nyi- j 
tott, betekinthet a kártyáiba, akik az alapítványhoz tartoznak, mivel ez a sajátjuk, ők 
hozták létre, nem engedhetik meg maguknak, hogy letérjenek az elkötelezett útról. 
Hogy meddig lehet elmenni majd, ez a román állam toleranciájától függ. Viszont én 
már az aktuálpolitikai helyzetben is úgy érzem, ezt megakadályozni nem lehet. Ön-
gyilkosság lenne. 

Köszönöm. Az illyefalvi vártemplom festett mennyezetén van egy kazetta, amelyen 
az itt szolgáló lelkészek nevét tüntették fel. A tiszteletes úré a 41. a sorban, örülünk, 
hogy a rendszer- és kormányváltás falára is lekaparhatatlanul került fel ez a név. 
lllyefalva kovásszá vált - a civil társadalom újsütetű kenyeréhez. 

58 


