
 
MEGHÍVÓ 

Tisztelt Tagtárs! Tisztelt Érdeklődő! 
Ezúton tisztelettel meghívjuk a Magyar Közgazdasági Társaság újonnan megalakult Kultúra-
gazdaságtani Szakosztály ülésére, amelyen Máté László Visnyeszéplak ökofalu 

kézműves mestere  A megtartó hagyomány, kézművesség-életformaváltás 
 címmel tart előadást. 

Bevezetőt mond Magyari-Beck István elnök, a Budapesti Corvinus Egyetem Professzor 

Emeritusa  FROM CRAFT TO CRAFT A kézművességtől a kézművességig címmel.   
 
A rendezvényt, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk, 2014. december 12-én, 
a FUGA Budapesti Építészeti Központ (Budapest, Petőfi Sándor utca 5.) előadó termében 

tartjuk 16 órától 18 óráig. 
 
Az előadás elméleti és gyakorlati lényegét az alábbiakban foglalja össze 
Magyari-Beck István  
Az előadás egy gondolat-kísérlet kezdete, amely egybeveti a kézmívességet a nagyiparral. 

I. Eszerint a kézmívesség: Minőségi terméket termel és nem szemetet tárgyban és emberben. 
Ahol piac a termelő és a fogyasztó személyes találkozása, ott a termelő megbeszéli a 
fogyasztóval a termék minőségét, mennyiségét és árát. Itt nincs válság, sem túltermelési, 
sem alultermelési. A kézműipar egyedi és művészeti tárgyakat termel. Benne a művészek 
is iparosok és az iparosok művészek. Ahol a fogyasztó szükségletei kielégíttetnek. Ahol a 
termelő = megrendelő, a kézmíves pedig szolgáltató. A megrendelő kevés, de minőségi 
tárgyak birtokosa. Demográfiai önszabályozottság.    

II. Ezzel szemben a nagyipar: Fő célja a pénz és eszköze a termék. A nagyiparban 
méretgazdaságossági okokból tömegtermelés folyik. Szemetet is termel spontán és 
tervezetten (a hiba tömegtermelése, mint illegitim alvállalkozás). Ahol a munkás = gép és 
csak alávetett. Sablonok szerint dolgozik. A gép kiszorítja a kiszolgálóját, a dolgozót. 
Munkanélküliség a gépesítés vége. A dolgozó személyisége is sablonossá válik. Ahol a 
termelő ugyan „szabad”, azaz/de magára hagyott. A fogyasztó sok, gyengeminőségű 
divatos tárgyak birtokosa. Nőnek a barna övezetek: a hulladékhegyek. Demográfiai 
robbanás az ipari városokban. 

III. Egy lehetséges megoldás röviden: Méretgazdaságos termeléssel termelendők meg a minden 
napi szükségletet kielégítő tárgyak vagy folyamatok. De extra, kézműipari termékek csak 
az extra, különleges embereket illetik meg, akik a közjóért dolgoznak és kiállnak.    

Máté László 
Előadásomban a Magyari professzor úr által felvázolt problémák hátteréről is szeretnék beszélni, 
tudniillik, hogy miért is alakult ki ez a helyzet, hogy egy kézműves tárgy és egy nagyipari tömegcikk 
között ilyen óriási a minőségi különbség. Életmódunk és a minket körülvevő tárgyi világ nyilvánvalóan 
összefüggnek egymással, egész pontosan az életmód meghatározója a tárgyi környezetnek. Ezért 
szeretném a témát a gondolkodásmód, az életmódváltás oldaláról megközelíteni. Én magam húsz éve 
költöztem családommal Budapestről egy somogyi apró faluba, ahol társainkkal együtt próbálunk 
visszatalálni a tiszta forráshoz, testi, szellemi és lelki értelemben egyaránt. Megtartani éltető 
hagyományainkat a 21. század keretein belül. Erről a 20 éves tapasztalatról és eredményeinkről 
tartanék vetített képes előadást. 
 
A rendezvényre minél több, aktív érdeklődőt várunk szeretettel: 
A Kultúra-gazdaságtani Szakosztály Elnöksége                                      

2014. november 19.    


