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egy működő kommuna
Egyéni feladatlap

Szómagyarázat
Kommuna: 
1. a középkori Nyugat-Európában a városi önkormányzat elnevezése (communa);
2.  olyan gazdasági szervezet, termelési közösség, amely mindenféle külső segítség nélkül kizárólag 

belső erőforrásaira hivatkozva tartja fenn önmagát. Tagjai tudásuk és szakértelmük legjavát adják 
a közösségnek – minden ellenszolgáltatás nélkül;

3. az 1960-as években a nyugat-európai és amerikai ifjúság körében jelentkező közösségi életforma.

Nézz utána, hogy a 19–20. század folyamán hol léteztek működőképes kommunák! Válassz 
ki egyet azok közül, amelyekre rátaláltál, és az alábbi kérdésekre válaszolva jegyezz le róla 
néhány jellemző tényt!

Hol működött?  _______________________________________________________________
Mettől meddig állt fenn?  ______________________________________________________
Milyen céllal jött létre?  ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kik alapították?  ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Hogyan működött? (Miből éltek a tagjai? Hogy osztották meg egymás között a munkát? 
Mi jellemezte a vagyoni helyzetüket a kommunán belül? Hogyan oldották meg a gyere-
kek nevelését, az egészségügyi és a szociális problémákat?)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ha már nem működik, miért szűnt meg?  ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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a mi kommunánk I.
A fantáziagyakorlat keretei

A környék gyönyörű. Olyan, ahol megnyugszik a városi ember. A hely csendes, levegője pedig 
tiszta. A településnek csak egy utcája van. Ennek két oldalán állnak a házak, összesen tíz. Minden 
házhoz viszonylag nagy kert tartozik, és a kertek mögött ott van a mező, nem sokkal távolabb 
pedig az erdő. Van egy kis tó is hozzávetőleg egy kilométerre. 
A házak vályogból épültek, általában egy, két vagy három lakószobájuk van. Mindegyikben van 
konyha, ott hagyott régi edényekkel, és egy olyan helyiség is, amit tisztálkodásra használtak ré-
gen a lakói. Angol wc nincs, de minden házhoz tartozik egy-egy árnyékszék a kertben. A villany 
be van vezetve minden házba, de víz csak az utcán található kútról van. Gázvezeték és csatorna 
egyáltalán nincs.

A környék gyönyörű. Olyan, ahol megnyugszik a városi ember. A hely csendes, levegője pedig 
tiszta. A településnek csak egy utcája van. Ennek két oldalán állnak a házak, összesen tíz. Minden 
házhoz viszonylag nagy kert tartozik, és a kertek mögött ott van a mező, nem sokkal távolabb 
pedig az erdő. Van egy kis tó is hozzávetőleg egy kilométerre. 
A házak vályogból épültek, általában egy, két vagy három lakószobájuk van. Mindegyikben van 
konyha, ott hagyott régi edényekkel, és egy olyan helyiség is, amit tisztálkodásra használtak ré-
gen a lakói. Angol wc nincs, de minden házhoz tartozik egy-egy árnyékszék a kertben. A villany 
be van vezetve minden házba, de víz csak az utcán található kútról van. Gázvezeték és csatorna 
egyáltalán nincs.

A környék gyönyörű. Olyan, ahol megnyugszik a városi ember. A hely csendes, levegője pedig 
tiszta. A településnek csak egy utcája van. Ennek két oldalán állnak a házak, összesen tíz. Minden 
házhoz viszonylag nagy kert tartozik, és a kertek mögött ott van a mező, nem sokkal távolabb 
pedig az erdő. Van egy kis tó is hozzávetőleg egy kilométerre. 
A házak vályogból épültek, általában egy, két vagy három lakószobájuk van. Mindegyikben van 
konyha, ott hagyott régi edényekkel, és egy olyan helyiség is, amit tisztálkodásra használtak ré-
gen a lakói. Angol wc nincs, de minden házhoz tartozik egy-egy árnyékszék a kertben. A villany 
be van vezetve minden házba, de víz csak az utcán található kútról van. Gázvezeték és csatorna 
egyáltalán nincs.

A környék gyönyörű. Olyan, ahol megnyugszik a városi ember. A hely csendes, levegője pedig 
tiszta. A településnek csak egy utcája van. Ennek két oldalán állnak a házak, összesen tíz. Minden 
házhoz viszonylag nagy kert tartozik, és a kertek mögött ott van a mező, nem sokkal távolabb 
pedig az erdő. Van egy kis tó is hozzávetőleg egy kilométerre.
A házak vályogból épültek, általában egy, két vagy három lakószobájuk van. Mindegyikben van 
konyha, ott hagyott régi edényekkel, és egy olyan helyiség is, amit tisztálkodásra használtak ré-
gen a lakói. Angol wc nincs, de minden házhoz tartozik egy-egy árnyékszék a kertben. A villany 
be van vezetve minden házba, de víz csak az utcán található kútról van. Gázvezeték és csatorna 
egyáltalán nincs.

A környék gyönyörű. Olyan, ahol megnyugszik a városi ember. A hely csendes, levegője pedig 
tiszta. A településnek csak egy utcája van. Ennek két oldalán állnak a házak, összesen tíz. Minden 
házhoz viszonylag nagy kert tartozik, és a kertek mögött ott van a mező, nem sokkal távolabb 
pedig az erdő. Van egy kis tó is hozzávetőleg egy kilométerre.
A házak vályogból épültek, általában egy, két vagy három lakószobájuk van. Mindegyikben van 
konyha, ott hagyott régi edényekkel, és egy olyan helyiség is, amit tisztálkodásra használtak ré-
gen a lakói. Angol wc nincs, de minden házhoz tartozik egy-egy árnyékszék a kertben. A villany 
be van vezetve minden házba, de víz csak az utcán található kútról van. Gázvezeték és csatorna 
egyáltalán nincs. 
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a mi kommunánk II.
Feladatkártyák

1. Életünk anyagi feltételei

Gondoljátok át, hogy az anyagi javak szempontjából mi az, amire mindenképp szüksége van a 
közösségeteknek ahhoz, hogy az osztály tagjai biztonságban és egészségesen tudjanak élni egy 
kommuna keretei között! Mi az, amivel ezek közül el tudjátok látni magatokat? Mi az, amit csak 
pénzért kaphattok meg? És hogyan tudtok tisztességes úton pénzhez jutni?

2. Életünk lelki feltételei

Gondoljátok át, hogy lelki értelemben mi minden kellene ahhoz, hogy az osztály közösségének 
tagjai komolyabb feszültségek nélkül tudjanak hosszabb időn keresztül együtt élni! Mi min-
dent kellene tennetek azért, hogy ezeket a lelki feltételeket megteremtsétek?

3. Jogok és kötelességek a közösségben

Gondoljátok át, hogy közös életetek mely részterületeit kellene szabályoznotok annak érdekében, 
hogy a kommunában mindenki jól érezze magát. És melyek lennének azok a területek, ame-
lyek nem igényelnek központi szabályozást? Milyen jogok illetnék meg a közösség minden 
tagját? És milyen kötelességeik lennének?

4. Vezetők és vezetettek

Gondoljátok át, milyen helyzetekben lenne szükség arra, hogy a kommunának vezetője vagy 
vezetősége legyen! Milyen módon választanátok vezetőket? Mennyi időre szólna a megbízatá-
suk? És mi mindenre terjedne ki az irányító szerepük? 

5. A közös élet buktatói

Gondoljátok át, hogy milyen nehézségek, problémák támadhatnak egy ilyen kommunában az 
ellátás és az emberi kapcsolatok terén! Milyen módon lehetne megelőzni e problémák kialaku-
lását? Ha már kialakultak, milyen módon lehetne megoldani őket?
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