Montázs
Czúcz Judit
Jagodics Edit
Farkas Judit
Kardos Etelka
Kilián Imre
Kun András
Pőcze Vilmos
Zaja Péter

Ökofalu
– Siker? Kudarc? Lehetőség?
Ökofalu közösségek: Galgahévízi Ökofalu, Gömörszőlős, Gyűrűfű, Krisna-völgy, Magfalva,
Máriahalom Biofalu, Nagyszékelyi közösség (KÖRTE), Ormánság Alapítvány, Szeri Tanyák
Szövetsége (SZÖSZ), Természetes Életmód Alapítvány (TEA, Agostyán), Visnyeszéplak
Kulcsszavak: Magyar Élőfalu Hálózat, megalkotott közösség, fenntarthatóság, ökológiai
lábnyom, ökogazdálkodás, megújuló energiák, újrahasznosítás, környezetbarát technológia,
ökoépítészet, természet, harmónia, hagyományos paraszti tudás, ehető vadnövények,
életreform, vegyszermentes, autonómia, önellátás, hagyomány, Öko-völgy, zöldek, krízis,
ökotudatosság, ökospirituális, élőfalu, ökofalu

Az alábbiakban néhány véleményt gyűjtöttünk össze az ökofalu-jelenségről.
A válogatás nem akar irányt mutatni, a véleményeket teljeséggel véletlenszerűen
szemezgettük, ezért nem alkalmasak komolyabb konklúziók levonására. Egyszerűen csak azt szeretnénk megmutatni, hogy néhány, a mozgalomban benne lévő
szereplő, illetve néhány, a mozgalmat kívülről (meg)figyelő kutató mit gondol arról, amit ökofalunak nevezünk.
„Az ökofalu nem az egyetlen válasz a fenntarthatósági krízisre, csak egy a sok
közül – és nekünk minden válaszra szükségünk van.”
(Karen Litfin, politológus)
Litfin, Karen
2012 A Whole New Way of Life: Ecovillages and the Revitalization of Deep Community.
http://faculty.washington.edu/litfin/research/A_Whole_New_Way_Of_Life.PDF

„Az ökofalu-fejlesztés a legígéretesebb és legfontosabb mozgalom a történelemben.”
(Robert J. Rosenthal, filozófia professzor)
Forrás: http://gen-europe.org/uploads/media/leaflet_hungarian.pdf

‘The Ecovillage ‘Movement’ is NOT the Way Towards a New Democratic Society.’
(Takis Fotopoulos, politikai filozófus, közgazdász)
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Takis Fotopoulos
2000 The Limitations of Life-style Strategies: The Ecovillage ‘Movement’ is NOT
the Way Towards a New Democratic Society. Democracy & Nature Vol. 6. Issue 2. 287–
308.

„Nem kivonultunk, hanem bevonultunk, nem az Isten háta mögé, hanem az
Isten színe elé, és nem mi folytatjuk a túlélési kísérletet, hanem azok, akik a Városban maradtak. Gyűrűfű és a többi magyarországi ökofalu is kicsit olyan, mint
a magyar narancs. A megvalósulás kicsit kisebb lett, kicsit fakóbb, kicsit savanyúbb – de mégis itt van, létezik, él. A miénk…”
(Kilián Imre, Gyűrűfű)
Kilián Imre: Gyűrűfű. Az ökofalu narancsa.

„Szerintem rengeteg eredményünk van, de csak azok számára hasznosítható, akik átlépnek egyik dimenzióból a másikba. Abban a fogyasztói dimenzióban,
amiben az emberek élnek, semmi sem hasznosítható abból, amit mi csinálunk.
Van egy piacra dobható termékünk, ami egy tudás, amire semmiféle kereslet nincsen. Egyszerűen nem vagyunk versenyképesek a mi gondolkodásmódunkkal a
kultúra piacán.
Az, hogy van néhány deviáns ember, beleértve magamat is a deviánsok közé, aki próbál valamit csinálni, ez a világ folyásán semmit nem fog változtatni.
Kicsi kis hősök vagy áldozatok lehetünk, vagy mindkettő egyszerre.”
(Lantos Tamás, Ormánság Alapítvány)
A mókuskerék kijárata. Dokumentumfilm. Készítették: Gondos Gábor és tsi, 2008.

„Az ökofalusiakat – akiknek jó része középosztálybeli értelmiségi – általában
erős reflexivitás jellemzi: reflektálás a világ dolgaira, véleménynyilvánítás az aktuális társadalmi kérdésekről. A közösségről való gondolkodásuk társadalomkritika is egyben, amelynek alapja – a mérlegelő-értékelő értelmiségi gondolkodás
mellett – a sajátos szemszög, egyfajta alternatív látásmód, amely a többségitől eltérő értelmezését adja a világnak. Ez a látásmód és attitűd azonban nem kizárólag
az övék, az ökofalvaktól látszólag radikálisan eltérő világokban is találkozhatunk
vele. Ez pedig az ökofalusi diskurzust egy szélesebb kontextusba helyezi.
Az ökofalu mint életmód-kísérlet a környezeti-, társadalmi- és gazdasági
problémák speciális, radikális kezelését, a hatalmi erőviszonyok hálójából való kivonulási szándékot jelzi és jelenti – még akkor is, ha az ökofalusiak inkább „bevonulásként” értelmezik. Kivonulási szándékot jelez tehát, egy olyan életmódstratégiát, amely azonban igen kevesek számára vonzó alternatíva, és még kevesebb azok száma, akiket nem csak vonz, de meg is tudják azt valósítani. Ily’ módon tehát valójában egy marginális jelenségről van szó, mégis úgy vélem, hogy
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érdemes vele foglalkozni: Egyfelől mert az ökofalusi értékrend vizsgálata – tehát,
hogy mi ellenében és mi mellett jön létre – jelen társadalmunk problémáinak diagnózisa lehet. Másfelől pedig egy rendkívül érdekes társadalmi kísérletnek tartom, ami a társadalomtudományok számára is izgalmas terepet kínál.”
(Farkas Judit, néprajzkutató)
Farkas Judit
2013 „Egy tál frissen sült fánk.” A közösség „mítosza” a magyar ökofalvakban. In
Mítoszok a modernitásban – modern mítoszok. Bp: MAKAT (megjelenés alatt)
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Krisna-völgy
A Néprajzi Látóhatár e számában két tanulmány is foglalkozik Krisna-völgy
ökofaluval. A rendhagyó montázs e része – a falu saját bemutatkozása után – interjúrészletekkel szemlélteti, miként vélekednek a Krisna-völgyi lakók településükről és mit jelent számukra az ottani élet.1
KRISNA-VÖLGY BEMUTATKOZIK
ALAPÍTÁS, CÉLKITŰZÉSEK
Krisna-völgy éppen 20 éve, 1993-ban jött létre Somogyvámoson a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége (MKTHK) és a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete (ISKCON) kiemelt programjaként. Fő céljaiként a Védákon –
India ősi szent iratain – alapuló hagyomány és kultúra hazai bemutatását, a karitatív munka, az oktatás, a természetes életmód és környezetvédelem támogatását
fogalmaztuk meg. A Védák tanításait A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, az
ISKCON alapítója ismertette meg a nyugati világgal 1965 és 1977 között.
Az Ő instrukcióit követve egy olyan – szervezetten együttműködő – lelki
közösség létrehozásán munkálkodunk, amely az egyszerű életmód folytatásával
elegendő időt teremt a lelki gyakorlatok végzéséhez, s a természettel harmóniában biztosítja a valós szükségleteket, az itt lakók fenntartását.
A JELEN
Jelenleg 280 hektár területtel rendelkezünk, amelyen helyet kapott Európa
legnagyobb vaisnava (Krisna-hívő) szentélye, kulturális intézmények, sok lakóépület, vendégházak, iskola, tehenészet, méhészet, biokertészet, gyümölcsös, legelők, szántók és erdők, valamint egy botanikus kert is. A tájat – az erőszakmentesség elvéből fakadóan – kíméletes növénytermesztési módszerekkel, legeltető
állattartással hasznosítjuk. Tehenészetünkben bemutatjuk a tehénvédelem ősi hagyományát, az ökrökkel való munka jelentőségét. Az itt élők vegetáriánusok, a
megtermelt tejből, mézből, gabonából, zöldségekből és gyümölcsökből készítjük
ételeinket. Gyógynövényekkel és különleges fűszerekkel is foglalkozunk, valamint
virágkertészetünk is folyamatosan fejlődik. Krisna-völgyben nincsen vezetékes
áram, ivóvízszükségletünket a közösség kútjából fedezzük. A keletkező szennyvíz
megtisztítását saját nádgyökérzónás tisztítóműben végezzük. Akkreditált iskolánkban a nemzeti alaptanterv követelményein kívül gyermekeink művészeti,
1

Az interjúk mindegyikét Farkas Judit készítette.
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zenei és kézügyességi oktatást is kapnak. Megtanulnak főzni és gazdálkodni, megismerkednek a lelki gyakorlatokkal. Iskolánk 2009-ben ökoiskola minősítést
nyert.

1. kép. Krisna-völgy, pihenőhely. 2009. Fotó: Farkas Judit

VENDÉGFOGADÁS, BEMUTATÓ TEVÉKENYSÉG
1996-ban nyitottuk meg az Indiai Kulturális Központ és Biofarm kapuit, ezt
követően egyre több és több látogató érkezett hozzánk. Manapság évente 25–30
ezer vendég kíváncsi Krisna-völgyre. A mindennapok nyugalma mellett élénk
kulturális élet folyik. Rendszeresen helyet adunk fesztiváloknak, látványos indiai
és falusi ünnepeknek, konferenciáknak, hazai és idegen nyelvű tanfolyamoknak.
Általános, nagy közönséget vonzó bemutató programunk a minden év júliusában
megrendezésre kerülő Krisna-völgyi Búcsú (3 nap).
Ezek mellett – bejelentkezés alapján – tematikus foglalkozásokat is tartunk
egyetemi, főiskolai és egyéb iskolás csoportoknak, vagy bármely más korosztály
számára (pl. történelem, tehenészet és biogazdálkodás témakörökben).
Kun András és Pőcze Vilmos
Somogyvámos, 2013. december 8.

MONTÁZS

87

VÁLOGATÁS AZ INTERJÚKBÓL
„Jöhet valaki, és mondja, hogy: jó, hát ti krisnások csak beszéltek, hogy
vannak ezek a dolgok, de mi a bizonyíték, hogy’ tudjátok bebizonyítani? … És
akkor mi azt mondjuk: jó, akkor mi megvalósítjuk ezeket a dolgokat, … egy kis
államot fölépítünk, és az egy makett. Az egy makett, és mi azt mondjuk a társadalomnak, nézzétek, mutatjuk nektek ezt a példát, fogadjátok el.” (A. d. 2003)
„Krisna-völgy oldja azt az elképzelést, hogy a Krisna-hívők csak kopasz szaladgáló emberek az utcán, akik éppen valami két fémtárgyat összeütögetnek.
Sokkal teljesebb képet nyújt a Krisna-tudatról, a Krisna-hívők életéről. A tipikusan csak vallási dolgok kezdenek átalakulni abba, hogy ó, itt kertészkednek, és
sok minden mást csinálnak, amit lehet, hogy érdemes megtanulni.” (R. d. 2009)
„Tizenöt éve még furcsán néztek ránk, most viszont egyre többen kérdezik
az infón, hogy hogyan lehet ideköltözni. Vagy hogyan lehet a mi segítségünkkel
egy ugyanilyen dolgot létrehozni. Közösségek is jelentkeznek ezzel, például keresztény közösség, tanulni szeretnének. Mert látják, hogy az alapok ugyanazok,
látják, hogy szeretjük Istent, és egy közösségi élet.” (S. d. 2009)
„Teljesen megvalósított ökotudatos szemlélet hosszú távon úgysem tartható
fenn Isten-központú világkép nélkül. Ez utóbbi maradéktalanul produkálja a föld
bolygóval kialakított partnerséget. Az ökoszemléletet nem kell és nem is lehet leválasztva kezelni a teremtés legfelsőbb ismerőjének használati utasításaitól. Isten
bolygónkra vonatkozó használati útmutatója eleve ökocentrikus.” (2009)
„Krisna a lelki világban ökofaluban él. A környezetbarát az azt jelenti, hogy
Krisna-tudatosan élsz Krisnával.” (R. dd. 2009).
„FJ: Nem volt nehéz a falusi élet? Hiszen városból jöttél.
K. dd.: Nem, nekem nagyon, komolyan mondom, én ezt élveztem, hogy
nincs villanykapcsolód, hogy nincsenek ezek a csúnya konnektorok és drótok a
szoba sarkán, és imádtam, hogy cserépkályhában lehet fűteni. És hogy nem néznek az utcán, hogy ha száriban végigmegyek, és hogy nem kell mindig kicsípett
ruhában mászkálni, hogy emberszámba vegyenek. Én nagyon élveztem, hogy egy
hótaposóban, egy száriban, és egy csadarban mehetek. A templomhoz közeli
házban éltem, örültem, hogy egyszerűen tudtam élni: reggel felkelek, és már rögtön tudok dzsapázni. Kilépve az ajtón, első út a templomba tud vezetni. Egyszerű élet, fabehordás, kézzel mosás. Nagyon szerettem mindent.
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2. kép. Krisna-völgy, készül az Öko-völgy sátor. 2010. Fotó: Farkas Judit

FJ: Szerinted a természethez való viszonyod változott azóta?
K. dd.: Igen, igen! A nagyszüleim kertészek voltak, édesanyám kertépítő, de
ők nem tudtak rávenni, hogy kertészkedjek. Nem érdekelt. Városban laktam, a
ruhám márkája érdekelt, a legújabb technikai eszközök, a pénz, buli, fiatalság. A
természet nem érdekelt, nem is foglalkoztam vele. Amikor idejöttem, automatikusan látja az ember, jobban észrevettem tavasszal a gyümölcsöst, látom, hogy
milyen szépek ezek a virágok, csak úgy benne élni egy ilyen szép helyen, akkor
megmutatja a természet a szépségeit. Észreveszi az ember, még ha addig nem is
vette észre. Észrevetette magát velem a természet.” (K. dd. 2011)
„FJ: Úgy hallottam, ős-bhakta vagy. Hogy kerültél ide, hogy kezdődött a
Krisna-völgyi életed?
K. dd.: Nagyon érdekes, merthogy én városi lány vagyok. 1994-ben Sivarám
maharádzs mondta, hogy Krisna-völgyben magasabb szinten folytatni tudnánk a
Krisna-tudatot, jobban belemerülni, mint egy városban. Vegyes érzelmekkel fogadtam, de azt mondtam, hogy ha gurumaharádzsomnak ez jó, akkor az nekem is
jónak kell, hogy legyen. Nagyon ragaszkodtam gurumaharádzshoz, valahogy inspirált az ő lénye, az a tudatosság, az, ahogyan mindig napra készen, és akkor…
[….] Kondérban melegítettük a vizet, kancsóval fürödtünk.
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3. kép. Krisna-völgy, szántás. 2007. Fotó: Farkas Judit

FJ: Egy városi lánynak ez sokk lehetett.
K. dd.: Igen, de tudod az volt, mindig kerestem az igazságot, és amikor
megkaptam egy Krisna-tudatos könyvet, és akkor megvilágosodtam, akkor úgy
éreztem, hogy ez kell. És mindig valami, életemben valami nagy dolgot szerettem
volna csinálni. Énekesnő nem tudtam lenni, mert tudtam, hogy milyen adottságaim vannak, és mik vannak fönt. Szóval milyen igazságtalanságok, tudod, hogy ott
is a pénz beszél. Valami nagyot akartam csinálni én is, nem akartam, hogy ez a világ csak annyiról szól, hogy megházasodj, és gyereked lesz, és ott ülsz a tévé előtt
és mi van. És akkor ez nekem egy kihívás volt, meg ezt szerettem volna. És akkor kicsit vegyes érzelmekkel, de leköltöztünk, és akkor ezt az életformát csináltuk. És én mindig lelkes ember voltam. Maga a hely is nagyon kedvező volt. És
az, hogy a közösségnek ugyanazok voltak az értékrendjei, az nagyon nagy erőt
adott. Voltak, akik leperegtek, kiestek. Igaz, hogy én is városi lány voltam, de szerettem ezeket a lemondásokat, mert jött belőle erő, tisztaság, tisztább lett az ember.” (K. dd. 2011)
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Gyűrűfű. Az ökofalu narancsa
A magyarországi öko- és élőfalvak legtöbbje Gyűrűfűhöz hasonlóan a rendszerváltás utáni években jött létre. A mozgalom indulásának, és az ökofalvak létrehozásának az okai sokrétűek voltak…
Egyrészt a falvakat legtöbbször városi, netán fővárosi értelmiségiek hozták
létre. A városi élet több szempontból is embertelen, és ez nem volt másképp akkortájt sem. Több a beton, mint a fa, több az autó, mint az ember, testi, lelki, fizikai és szellemi mocsok mindenfelé, bárhová is pillantunk. Nem véletlen, hogy a
városi lakosság maga is gyakran elhagyja a szűken vett lakóhelyét. Van, aki kirándulni jár erdők-hegyek közé, mások nyaranta a Balatonra vagy más vízpartra,
esetleg a hétvégi házba, vagy a falusi ősök otthonába. Ehhez képest tényleg csak
egyetlen kis gondolati lépés azt kimondani, hogy billentsük át a mérleget! Ne csak
látogatni menjünk természetközeli helyekre, hanem maradjunk ott, foglaljunk
hont, alapítsunk országot, és csak látogatóba jöjjünk néha-néha vissza.
Másrészt az ökofalvak kezdeményezői korabeli zöld mozgalmaknak is aktív
szereplői, mozgatói voltak. A zöld mozgalmakról élt és ma is él a társadalomban
egy olyan sztereotip nézet, miszerint a zöldek folyton csak hőbörögnek, és ahelyett
hogy dolgoznának, minduntalan csak tüntetnek, demonstrálnak. Nem lehet az országban bármi, úgymond „modern” dolgot kitalálni, mert a zöldek rögtön megjelennek és tiltakoznak. A rendszerváltás ilyen szimbolikus nagyberuházása volt a
bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer, és a gyűrűfűi ökofalu kezdeményezői is belefáradhattak, belesavanyodhattak az állandó tiltakozó szerepbe. Ezért úgy gondolták,
nem akarják a fenti képet tovább táplálni, elég volt a folytonos tiltakozásból meg a
negatív véleménynyilvánításból. Ha ezt se, azt se, amazt se akarunk, akkor ideje
megmutatni valahol, valahogyan a világnak, hogy mit is akarunk valójában. Kicsit
olyan reményt is tápláltak, hogy a városban maradt mozgalmi tagok számára úttörőkként fognak szolgálni, és mindenki két kézzel fogja őket előre tolni.
A falvak közül sok modellként is akart szolgálni. Bár a válságjelenségek még
nem voltak ennyire nyilvánvalóak, mint ma, az már akkortájt is jól látszott, hogy
a kőolajra és más ősmaradványokra alapozott gazdaság órái (vagy legalábbis évtizedei) meg vannak számlálva, a fosszilis energiahordozók nyitotta ökológia fülke
zárul, és hogy erre a záródásra és ennek minden következményeire (a gazdaság
zsugorodása, válságok és megszorítások) nem árt idejekorán felkészülni. Mindezekre pedig csak az évszázados vagy évezredes életmód és gazdálkodási minták
felelevenítése adhat valamiféle megoldást: ha az energiaforrásainkat, a tüzelőnket,
az élelmiszereinket, az építőanyagainkat, a használati cikkeinket legalábbis nagyobb részben helyi forrásokból tudjuk biztosítani – és ez tömegessé válhat –,
akkor legalábbis sokkal függetlenebbek lehetünk a világgazdaság és a világpolitika
kedvezőtlen hatásaitól, mint a világ városi betonkockákban ragadt proletárjai…
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Az első évek nehezek voltak: sokfelé víz, villany, fürdőszoba nélkül, voltak,
akik lakókocsiban éltek-laktak-aludtak, mások reggelente saját kezűleg szedték
össze és kézzel fűrészelték fel a napi tüzelőadagot. Az első évek csodálatosak voltak: lobogott a lelkesedés, a tűz, látogatók és segítők ezrével jöttek. Éjfélekig tartó
esti beszélgetések voltak, természetvédelemről, vályogépítészetről, ufókról, gyümölcsfákról és másokról. A városi fiatalok számára az első évek folytonos tanulást jelentettek. Egyszerű dolgokat is: honnan jön a víz, hogyan lehet összegyűjteni, kihúzni a kútból, honnan van a vályog, a tűzifa, a tej, a kenyér? Hogyan lehet meleget csinálni, és hogyan lehet fenntartani. És persze pofonok is jöttek: rá
kellett jönniük, hogy télen hideg van – és ha nem fűtünk, akkor nemcsak saját
magunk fagyunk meg, hanem a víz, az élelmiszer, a befőttek, lekvárok is. Ha nem
kötjük meg, nem zárjuk karámba az állatot, akkor az előbb-utóbb elbitangol, és
lehet keresni, meg megtéríteni az okozott károkat.
Sokan megkérdezték abban az időben: „Miért vonultatok ki az Isten háta
mögé túlélési kísérletet folytatni?” Provokatív kérdésre provokatív a válasz is:
„Nem kivonultunk, hanem bevonultunk, nem az Isten háta mögé, hanem az Isten színe elé, és nem mi folytatjuk túlélési kísérletet, hanem azok, akik a Városban maradtak.”
Akkortájt könnyebb volt a projektum költségeit előteremteni: valahogy a
magánpénzek is könnyebbek voltak. Nem voltak akkora hatalmas összegek, de az
elszámolás sem igényelt sokemeletes bizonylatpiramist, és mindezek előkészítése
és feldolgozása sem tartott el hatalmas bürokrata-réteget. Mára változott a helyzet.
A magyarországi ökofalu mozgalom kezdetén – a téeszek felbomlásának időszakában – nem volt nehéz nagyobb földterületekhez jutni. Ennek nemcsak az az
előnye volt, hogy megvolt az ország, amin aztán könnyen lehetett építkezni. Az is
hatalmas előny volt, hogy nem voltak szomszédok, olyanok, akik pl. permeteznek a
kertjükben, a szennyvizük elszivárog vagy egyszerűen becsurgatják a patakba. Ma
ez már szinte lehetetlen. Mostani kezdőknek azt javasolható: válasszanak az országban valami elhagyatott települést, ahol általában ár alatt lehet házhoz, birtokhoz jutni. Költözzenek oda, és kezdjenek új életet – hozzátenném, hogy az ott élő
lakosságot pedig „térítsék meg”. A nem elszigetelt helyzetnek ezen hátránya mellett
előnyei is vannak: az efféle helyeken általában még mindig van valami infrastruktúra, köves út, posta, tömegközlekedés vagy más, és a vidéki lakosság körében legalább pontszerűen még mindig fellelhető a vidéki létre vonatkozó tudás.
Az ökofalvas idők kezdetén volt egy olyan nézet: majd hamarosan virágzó
ökofalvak lesznek, itt is, ott is, szinte minden sarkon. Az ökofalu alapítók a
kommunista és a vadkapitalista irány mellett és helyet egy harmadik utat akartak
kijelölni, bizakodván, hogy az sokakat vonz majd, és pár évtized múltán társadalmi méretekben is meghatározó tömeget képviselnek a hasonlóan gondolkodók és élők. Sajnos az élet nem igazolta ezeket az elvárásokat sem. A magyar
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polgárokat elvakította a kapitalizmus Nyugatról beszűrődő csillogása, és a rendszerváltás idején arra számítottak, hogy pár év alatt hazánkban is elérjük a nyugatnémet vagy az amerikai élet- és kereseti színvonalat. Az öko- és élőfalvak maguk
és a hálózatuk is csak csigalassan fejlődött, és a magyar polgárok számára csak az
első komoly figyelmeztetés, a pár évvel ezelőtti bankszektor válság volt elég ahhoz,
hogy azóta észrevehetően megnőjön az érdeklődés a helyi gazdálkodási lehetőségek
iránt. Visszatekintve ma már úgy értékeljük: a lassú, szerves fejlődés az ökofalvak
malmára hajtotta a vizet: jutott elég idő a megoldások kiérlelésére, a felmerülő
újabb gondok és akadályok elhárítására és a szélesebb fenntarthatóság elérésére.
A látogatók vagy érdeklődők megkérdik, hogy a bő két évtized múltán lehete valamiféle összegzést vonni. A kérdésre kétféle válasz is adható. Egyrészt: létrejött egy igen tiszta, igen egészséges és élhető emberi környezet, amiért a lakosok a
lényegesen komolyabb fizikai, kétkezi munkával fizetnek. Kicsit általánosabbra
tágítva a nézőpontot pedig a következő mondható. „Gyűrűfű, és a többi magyarországi ökofalu is kicsit olyan, mint a magyar narancs. A húsz évvel ezelőtti álmok sokkalta színesebbek, mozgalmasabbak, érdekesebbek voltak. A megvalósulás kicsit kisebb lett, kicsit fakóbb, kicsit savanyúbb – de mégis itt van, létezik, él.
A miénk…” Mindehhez még egy nagyon fontos pozitív üzenetet lehet hozzátenni azok számára, akik látták Bacsó Péter idézett kultfilmjét: „…és ez nem csalás!”
Kilián Imre
Gyűrűfű, 2013. december 7.

4. kép. Gyűrűfű, régi gyűrűfiek találkozója, emlékkő-avatás. 2009. Fotó: Farkas Judit
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5. kép. Gyűrűfű, vályogdöngölés. 2008. Fotó: Farkas Judit
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Visnyeszéplak: múlt és jövő
Volt egyszer néhány fiatal huszonéves, akik a városban eltöltött súlyos évek
után gondoltak egy merészet s az ország egyik legkisebb lélekszámú, s igencsak
lerobbant településén kezdtek új életet. Döntésüket egyrészt a keresztény, népi
hagyományaink újraéledése, gyakorlása (szent ünnepeink élővé tétele), másrészt
ezzel szoros összefüggésben egy fenntartható életvitel, a Természettel való harmonikus együttélés elérése motiválta. Egymástól gyakorlatilag függetlenül, érzelmi alapon jutottak el a 90-es évek elején a Helyre, egy mesebeli falvacskába:
Visnyeszéplakra, s kezdték el megvalósítani elképzeléseiket.
Visnyeszéplak egy aprócska település Somogy megyében, a Zselicség délnyugati peremén. Kivételes természeti adottságokkal rendelkező helyről van szó,
amelyet az infrastrukturális hiányosságok (szilárd útburkolat, vezetékes víz, orvos, busz, posta stb. hiánya) miatt lassacskán elhagyott a lakosság. A kilencvenes
évek elejére a kb. 600 lakosból alig 30-an maradtak. Paradox módon az elvándorlás kiváltó tényezői más szemszögből kimondottan vonzóvá tették a települést. A
konvencionális (vegyszerező, monokultúrás, nagytáblás) mezőgazdaság itt nem
tudott gyökeret verni, a környéken nincs számottevő ipari létesítmény, és a forgalmas utak is elkerülik. Mindez Kánaán volt az útkereső pároknak. Az első évek
elsősorban fizikai megpróbáltatásai (hozzá kell szokni a viszonylagos elszigeteltséghez, különösen ahhoz, hogy ha leesik az eső, akkor sár van, nem úgy, mint városon...) után lassan elkezdődött a kibontakozás: házakat újítottak fel, bevezették
a falugondnoki szolgálatot, új haranglábat építettek, iskolát hoztak létre, önellátó
s egyben ökologikus (vegyszermentes) gazdálkodásra váltottak. S ez a fajta közösségszervezés meghozta gyümölcsét, egyre több városból „menekült” talált új
hazára Visnyeszéplakon. Egy idő után egyfajta nimbusza is lett Széplaknak: az
Élőfalvak egyik fő bástyája, mondhatni mérföldköve lett.
Az embernek – egészsége, „teljessége” érdekében is – szüksége van fizikai
munkára, szellemi és lelki tevékenységre. Ez a harmónia jellemezte a régi magyar
falut, s bár a 20. század alaposan átrendezte a társadalom szerkezetét is, ma is a
falusi életvitel áll legközelebb az ideálishoz. A tavasz, a nyár s az ősz egy része
rendszerint a nagy erőkifejtést igénylő munkák időszaka, míg a tél a szellemi dolgoké: ilyenkor voltak a nagy mulatságok, táncházak, jutott idő a beszélgetésekre.
A Teremtővel való kapcsolatát (lelki oldal) is leginkább ilyenkor fűzögette, erősítette az ember. Visnyeszéplak új lakói is ezt az irányt jelölték ki maguk számára,
és ennek egyik alappillére a közösség fontossága. Az egymás segítése, tapasztalatok átadása, közös játékok, ünnepek, az egymás közötti cserekapcsolatok stb.
mind egyre több szállal erősítik egymáshoz a helyieket. Szintén kulcsfontosságú
kérdés az önellátásra való törekvés, amiről lassan, szisztematikusan leszoktatták a
népet, s kialakult (elsősorban gazdasági okokból) a „vezetékfüggés”.
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A Visnyeszéplakon élő családok törekednek minden élelmiszert megtermelni, s a közeli erdő szolgáltatja a fűtési energiához szükséges tüzelőt, villany ugyan
szinte minden házban van, de a gyertyamártás ettől függetlenül közkedvelt téli
foglalatosság. Emellett számos kézműves tevékenységet űznek az itt élők: a kenyérsütéstől kezdve a szövésen keresztül a kovácsolásig széles a skála. Az eddigiekből szintén következik a szelíd (más néven alternatív) technikák használata is,
gondolok itt az ökologikus gazdálkodásra, az építkezéseknél a természetes anyagok prioritására, a napenergia hasznosítására stb. Talán az egyetlen hely, ahol
mindenki helyben próbálja megteremteni életfeltételeit s nincs napi ingázás a külvilág felé.

6. kép. Visnyeszéplak, gyümölcsszedés. 2008. Fotó: Farkas Judit

A Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület 1996-ban alakult
meg, hogy civil szervezetként segítse a fentebb leírt folyamatot. A megalapítástól
kezdve az Egyesület gyakorlatilag „helyi mindenesként” működik (Visnyeszéplaknak nincs saját önkormányzata, Településrészi Önkormányzat is csak 2002 óta
van). Az összlakossághoz viszonyítva örvendetesen sok a kisgyermek (a közel 200
főre duzzadt lakosság több mint fele gyermek), ez motiválta a helyi iskola létrehozását.
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7. kép. Visnyeszéplaki búcsú, harangláb. 2007. Fotó: Havasi Róbert

Visnyeszéplak a Zselici erdőség ölelésében fekszik és ez a dombos-lankás táj
rengeteg természeti érték hordozója is (védett növény és állatfajok, elhagyott gyümölcsösök régi tájfajtákkal), ezért kezdeményezte az Egyesület már évekkel ezelőtt
a települést is magában foglaló több mint 600 hektáros helyi terület védetté nyilvánítását. Sajnos ez a kezdeményezésünk még nem zárult le, mivel számos kerékkötője van a védetté nyilvánításnak.
Az Egyesület a fő motorja-szervezője a helyi kulturális és sportéletnek is.
Rendszeresek a hétvégi focimeccsek, de a régi magyar közösségi játéknak, a métának is sok híve van. Filmklubok, táncházak, előadások színesítik a helyiek életét.
A legnagyobb gyermekek már lassan kirepülnek, az iskolás kort felváltja az
önállóság kora. De minden remény megvan arra, hogy többségük ezt az utat
Visnyeszéplakon folytatja majd, friss erőt lehelve a településbe.
Zaja Péter
Visnyeszéplak, 2013. december 8.
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Bemutatkozik a Nagyszékelyi KÖRTE:
Közösségi Önellátásra Ráhangoló Tudatos Együttműködés
Olyan emberek vagyunk, akik együttműködünk az élet különböző területein,
segítjük és támogatjuk egymást. A jelenleg mintegy 10 háztartást magába foglaló
nagyszékelyi csoport nyitott: az csatlakozhat, aki egyetért alapelveinkkel; és időt,
energiát szakít az aktív részvételre.
Közös álmunk, hogy természetközeli életformát valósítsunk meg egy jól működő,
barátságos faluban, és lépéseket tegyünk a közösségi önellátás felé.

8. kép. Nagyszékely, permakultúra találkozó. 2009. Fotó: Farkas Judit

TERMÉSZETKÖZELI ÉLETFORMA
Portáinkon természetszerű, vegyszermentes zöldséges-gyümölcsös kertek
kialakításán munkálkodunk, tájfajta megőrzéssel, gyógynövényekkel foglalkozunk, faiskolákat hozunk létre. Környezettudatosságra, hosszú távú fenntarthatóságra törekszünk. Fontos nekünk a víz, a föld, a levegő tisztasága, nagyra becsüljük a biológiai sokféleséget, az önszerveződő ökológiai rendszereket. Bár eltérő
életútjaink vannak, mindannyian érdeklődünk a kertészkedés iránt. Ezen a téren
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tapasztalataink mélysége különböző: vannak köztünk a növények nyelvét jól értő
szakértők, és olyanok is, akik az első lépéseket teszik a kertben. Többen nagy sikerrel alkalmazzák a permakultúra módszereit, és néhányan elindultak a biodinamikus gazdálkodás szellemiségének irányába is.
JÓL MŰKÖDŐ, BARÁTSÁGOS FALU
A közösség számunkra kiemelkedően fontos, hiszünk az emberi kapcsolatok erejében. Szeretjük a falu társadalmi életét színesítő, találkozásra módot adó
programokat. Csoportunkon belül igyekszünk minél inkább egymásra hangolódni, közös élményeket élünk át, ünnepeket tartunk. Egymás világnézetét tiszteletben tartjuk. Mindenkivel a kapcsolódási pontokra fókuszálunk, keressük az öszszefogás lehetőségeit. Kötődünk a számunkra otthont adó Nagyszékelyhez, ehhez a Hegyhát lankás dombjai között elterülő különleges hangulatú Tolna megyei
faluhoz.
KÖZÖSSÉGI ÖNELLÁTÁS
Fontos célunk a nem megújuló energiaforrásokról való fokozatos leszakadás, minél nagyobb mértékű függetlenedés, helyi szintű együttműködéssel, ésszerű munkamegosztással. Az élet praktikus kérdéseire gyakran együtt keresünk és
találunk kreatív közösségi megoldásokat. Nem elsősorban pénzben mérhető
anyagi gazdagságra vágyunk, hanem egy kiteljesedett életre, valódi szükségleteinket kielégítő szerény életmód megvalósítására. Ehhez egyrészt merítünk őseink
szellemi, lelki és tárgyi örökségéből, a modernizáció előtti földművelés, állattartás,
kézművesség, gyógyítás módszereiből. Másrészt ismerkedünk a természettel
összhangot kereső új rendszerekkel, fejlesztésekkel, találmányokkal is.
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9. kép. Nagyszékely, kúttisztító kaláka. 2010. Fotó: Farkas Judit
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A HELY
Nagyszékely dimbes-dombos tájon, Tolna megyében található zsáktelepülés.
A falu sváb parasztházainak köszönhetően megőrizte a múlt század elejének varázslatos hangulatát. Jelenleg közel 500 ember él itt, köztük jelentős az elmúlt
egy-két évtizedben ideköltözött fiatal családok száma. A településen óvoda és alsó tagozatos iskola is működik, amit a viszonylag kis létszám ellenére eddig évről
évre sikerült megmenteni.

10. kép. Nagyszékelyi ház. 2010. Fotó: Farkas Judit

Jagodics Edit és a nagyszékelyi közösség
Forrás: http://www.elofaluhalozat.hu/nagyszekely.php

