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N y  E R � ü N K ! , AZ IGYéSZ MÜHELYRÖL 

Az 1985-ös nyári táborra vonat
kozó elképzelésünk 50.000,- Ft-os 
támogatást nyert a �dvelodési Mi-. 
nisztérium által kiirt pályázaton. 
A pénzt már átutalták az ITDK 
számlájára - rögvest munkához is 
láthatunk! 

A terv még a.- 84-es tábor során 
merült fel, s egy ötletrohamot 
szen.teltünk is az ügynek. _Lényege 
röviden, hogy egy kiválasztott �a
luval jócskán a tábor elött kap
csolatba lépünk és megpróbálunk 
egy olyan táborozást elökésziteni, 
amely - a helyi-társadalom, -kö
zösség, -viszonyok finomszerkeze
téböl próbái valamit megtapasztal
ni (nem a hideg kivülálló megköze
litési módjával); 
- ha a táborozók személyes képes
ségei és némi szerencse ezt le�e
tövé teszi, akkor a falu "helyi 
társadalmán·ak" kibontakozásáért 
is tenne valamit. 

Az egész elképzelés még (sze
rencsére!) kidolgozatlan, csak 
forrongó ötletek vannak, tehát 
nyitottan várja a megvalósitókat. 

Ami van: 
-------

- 50.000,- Ft, a felmerülo 
költségekre, 

- a TEAHÁZ, mint az elökészi
tés használható s�intere, 

- segítő szándék� személyek a 
Társadalomtudományi, Népmdvelési 
és a Várostervező Intézetben (in
formációkkal, tapasztalatokkal, 
terepismerettel stb.), 

- a LEV-LAP, mint a párbeszéd, 
vita, toborzás fóruma, 

- egy nagy h�lom ötlet. 
Mindezek után: GYERTEK! 
-------------

Levélben és személyesen·keres
hetitek Lévai Sándort. frjátok 
meg, ha elökészito-szervező-cél
pontosító munkát végeznétek, 
mert akkor mielőbb találkozunk. 
De az is !rjon január közepéig, 
aki csak az előkészített eloké
szitéstöl akar részt venni. 

(A Pestre utazások költségté
rítését valahogy megoldjuk!) 

Hogy a tábor mikor lesz? Vala
mikor nyáron. Talán augusztus 
lenne alk&laaa7 

Célja: 
Az_Információ_Gydjto_és_Szol

gáltató M1heli az !TDK kutato, kí
serietezö-és-szervezö munkájához 
szükséges infor.nációk meghatáro
zott körét gydjti, tárolja, fel
dolgozz� és szolgáltatja a tagok 
részére. 

A gydjtési kört az ITDK-kut��á
si hálóterve (1982. nov.} alapJan 
próbáljuk kijelölni. Ezen belül 
nagyságrendi és lényegi szdkitést 
teszünk: nem kívánjuk gydjteni 
azokat az infurmációkat, amelyek 
máshol (könyvtárakban) könnyen és 
főleg kivehetoen hozzáférhetek; 
egy minoségi szttrön csak azokat 
az irásokat kivánjuk átengedni, 
amelyek a bennük foglalt tények, 
adatok, gondolatok és szemlélet
mód alapján igazán fontosak, szük
ségesnek látszanak számunkra. 
A mtlliely :::aga elé tdzött · 
f e 1 a d a t  a i: 

1. gydjt�·feldolgo;_és_szolgál
tat: ---- külföldi szaklapokat, alkal
mi kiadványokat; 

- hazai kutatóhelyek dokumentu
mait; 

- kézir.J.tokat; 
- dokunentum értékd hang- és 

képfelvételeket; 
- a mdhelyek és a tagok !rott 

anyagait; 
- az ITDK "mozgalmi" életének 

dokumentumait. 
2. rgr;�22�L-��es22!�tQ�-�2!: · 

. tai: 
---- rokon kezdeményezések, moz
galmak, kisérletek adatai, doku
mentumai, hozzájuk vezeto "szá
lak"; 

- ki hol, mit kutat? - hazai , 
-és külföldi kutatóhelyek;ol (eres 

. sztiréssel) ; 
- nehezen hozzáférheto informá

ciók lelőhelyeinek nyilvántartá�a 
(pl.: magánkönyvtárakban megbdvo 
szak.irodalom) • 

3. S
!
!�fY�!29��E�,�eE�Q!!�2�!� 

�!§2�S...!§_1D!2���!2�: 
- tag�k adatai (kiegészítve ér

deklodéssel, nyelvismer9ttel stb.)J 

, 



- a mdhelyek összetétele, prog
ramja ; 

-- "munkát ajánl - munkát keres" 
nyilvántartás (a mdhelyekben!lt 

- tagok közleményei az egész 
tagsághoz vagy annak egy részéhez 
c!mezve. 

A hely3et most: 

,. 
. 

A TEAHÁZBAN MONDTA 

MEG!ESI TAMÁS: 

.Inditottunk egy magánosnak td
no kutatást a magyarországi hagyo
mányos lakókörnyezeti kultdrák 
feltárására. Kettös céllal: egy
részt, hogy megismervén, megpró
báljúnk olyan javaslatokat adni, 
hogy hogyan lehet ezeket megőriz
ni. Tehát, ahelyett, hogy szanál
nánk, vagy korlátozás nélkül en
gednénk egy "ójgazdag• .lakóto
rony-építkezést", mely tökéletesen 
szétroncsolja városképileg is a 
hagyományos történeti struktdra 
�rtékei t. • .•• fel kellene tárni. 

Á gy�jtés megindult és a kata
lógizálás 'is. Hamarosan beadjuk az 
MTA Soros-Foundation Bizo:�ságnak 
azt a pályázatunkat (ti. �ás ké
szülő pályázat.)'."l�ll'ett}, amely a 
fenti célok érdek�gen m�ködo, .meg
felelő ���1'!99�e�f k� '':díyamat
ban van a hazai kutatointezetekkel 
való megbeszélés, ··amely azt céloz
za, hogy elküldjék számun�ra a 
friss, tudományos "termést". 

f.JA1? SZOLGAL�ATJUY.! 

1; �e-��-!rá�29a!: az ITDK 
nyilvánossaga eie aKarod tárni, 

meg kellene ismerni, és meg �elle
ne győződni, hogy tényleg értékte
len-e, mert a felületes !télet ezt 
mondja: nálunk nem volt polgárság, 
nincs polgári-városi épitészeti 

' 

akkor tedd a·következöt: 
A gépiratot küld el az IGYéSZ 

Möhelynek (jobb., ha- 2.'pld-ban) és , 
csatolj hozzá egy max. · :J.O soros 
"annotációt" (kivonatot)�- Mi az 
annotáci�t közö�jük a LEV-�P.;-_ban. 

2. Kölcsö:.zés 

Hogy-iink-van, azt egyelőre a 
LEV-LAP-ból fogod meg:�dni, vagy 
ha szernflyesen rnegker�sel minket. 

3. s�m .. '"!!'§�21�!: 
A birtokolni kivánt irást a te 

költségedre (lehetőleg olcsón) le
másoltatjuk és elküldjük. 

További szolgáltatások várha
tók! Egy megkötés: csak a LEV-LAP 
előfizetői számára! 
Használati_dij: ój inforrr.áció! 

Januárban a TEAHAZ szüne
tel. A februári programot a kö
vetkezö LEV-LAP-ban fogod �zg
találni. 

,, 

Részlet 

.,, hagyomány: nem ógy, mint Hol,landi-
ában, Dániában, Angliában. Így hát 
mi a következő évtizedekbeD is 
jobb hij�n_föl fogjuk nY-álazni a 
divatlapokat - a ftancia és angol 
épitészeti szaklapokat -, rábökünk, 
hogy ilyet szeretnénk. Tehát ezt 
kell-e tenni, vagy netán mégis le-· 
het valami érték a magyar hagyomá
nyos településkultdránkba.�? 

Ez az egyik célk!tözése volt 
ennek a program.�ak, a I:\ásik még 
meredekebb, ti., hogy ezekböl nem 
le�etne-e valamit tanulni. Különös 
tekintettel azokra az dj városré
szekre, amit ezek után épithetünk, 
és amelyeknek a léptéke - mint 
tudjuk - egyre inkább a kisváros 
felé közeledik. Az állami lakásé
pités 15 \ alá kezd süllyedni, 
egyre nagyobb hányad kerül a kü
lönböző összetétel� - magánerős, 
félmagánerős, csoportos vagy 
egyéb - struktórákba. Ezek nyilván 
nem 10 emeletes házat fognak ép!
teni, hanem 2-3 emeletes, vagy 

. esetleg földszintest - tetotérbe
�pitéssel. Valamit, ami közele-
,· ik a magyar kisváros léptékéhez. 

.. 

egy - Pozsgay Imrével, a HNF·oT fötitkárával készült - interjdból:, 
"Az egyesületek azáltal, hogy nyilvánosságot teremtenek a környezetük
ben észlelt problé�áknak, képviselik és védik közösségük érdekeit, a 
civil társadalmat teszik szervezetté, a politikai állam partnerévé.• 
.ugyanis akarni _az egyesületeket és azt mondani, hogy nálunk demokrá
cia van, amelyben lehetséges az állampo1gárok szabad társulása az al
kotmány alapján, ugyanakkor kényelmetlenségnek érezni,· hogy ezek a.kar
nak is valamit, nos, ez nem megy.•  ., 



Mi is az, hogy lakókörnyezeti 
kult'!ra? Andal6ziában láttam egy 
csodálatos háztipust, amelyik a 
mór megszállásnak a kult�ális ha-
gyatéka - vagyis a mediterrán kul
t6rának a lakásformáir61 van szó, 
ami általában kivülrol zárt, tehát 
egy négyszögletes kis belsö udvar
ra szerveződik, és van az utca fe
lé egy kapuja. Ebben az andal6ziai 
váYtoza't.ban· az volt a szép, hogy a 
bejárat egy kicsit beljebb volt, 
mint az utcának a sikja. A kapu 
maga áttört, nagyon finom, míves, 
öntöttvas kapu - a lépyeg az, hogy 
áttört, be lehet látni. El is vár
ják, hogy az ember benézzen és nem 
érzik zavarónak, amikor lehet lát
ni, hogy a család intim együttes� 
ben kávét iszik, vagy kártyáznak, 
vagy valamit csinálnak. Tehát van 
egy kulturált kis belsö udvar, ami 
a lakásnak egy privát szf�rája, 
mégis megnyitják az utca felé. 
Azért van áttört kapu, hogy min
denki lássa, hogy ok milyen kultu
ráltan, széoen ápolják és épitik 
ki a saját Üdvarukat. Ugyanez az 
átriumos udvar egy arab faluban 
döntően különbözik: sohasem áttört 
a kapu. Tökéletesen tömör. S ha 
netár. van egy rés, benézni nem 
ajánlatos. Vagy gondoljunk a szé
kely kapura: amikor a. Kékszakálló 
herceq várában azt éneklik, hogy 
a szé? könyöklö, az székely könyök-
15. n.�ol ki lehet könyökölni az ud
vairól az utcán sétáló emb�r�k fe
lé1 lehet beszélgetni. Ez egy funk
ció. Nálunk nincsen könyöklo, de 

· van lóca a házak ,elott. 
Egyedül ennél a lakótelepi, tiz

emeletes beép!tésnél figyelhetjük 
meg - szinte kizárólagos forinában -
azt, hogy az épület egyszerden el
ttinik a filggöleges homlokzat sík
jában. Nincs kult�ra: nem �eagálom 
le ait, hogy most bemegyek. Ha be
lépek, akkor már borzasztó, mert 
akkor ?rra az egy lépésöházra fel� 
fözött 30-40 lakáshoz méltatlan 
léptékö térbe érkezem. 

Meg kellene adni a módját! Ha 
egy �salád meg tudta adni ezelött 
200 évvel, nyomorult körülmények 
között, akkor miért nem tudjuk·ma 
megadni 40 családnak. Ugyanennek a 
módját - valahogy. 

Sokakn� tdnik ugy, hogy ezek
nek az apró kis - tudatunk ;"zintje 
_alatt élo - témáknak a megformált-
4ága, jelenléte Qagyon nagy mérték
ben hozzájárulhat ahhoz, hogy én 
egy városrészbe� otthon érezzem ma
gam. Itt messze nem pusztán csak 

- 1 

valamiféle épitészeti játékról van 
szó, hanem egy olyan általános em
beri igényrol, amirol a moderniz
mús valahogy leszoktatott bennün-

1ket. tn ugy hivom: szerepelmélet. 
Arról van szó, hogy az ember kora 
reggeltöl késo estig szerepeket 
játszik: ha én leszállok a villa-

. mosról &s beérek az ,utcá.'!lba, akkor 
én már egy másfajta ember vagyok, 
mint aki voltam a villanoson. Mi- • 
kor belépek a kapun, ójra más le
szek, mert akkor az ember lépésrol
lépésre mindi._g egy kicsit jobban 

-otthon érzi magát. Isten orizz, ne
hogy olyan városban lakjak, ahol 
megérkezem a vill�ssal és kilép-
ve már benn vagyok a szo�&-nban! 
Pontosan az az érdekes, hogy az em
ber a szerepvá1tás:1ak a fokozatos- /' 
ságát végigélje naponként, végig 
ünnepelje öntudatla.�ul; - a hétköz
napnak ez a váltása, hogy innen 
o<:fa megyek, J?erneg-..:ek, átmegyek -
ez tulajdonképpen mind esemény·, 
ami az embert kisgyerekkorától 
öregkoráig végigkiséri. Ezeket 
végig kell élni! 

Valószin�leg ez a szerepgondo
lat adja azt a következő ötletet, 

· hogyha ez igy ·van, akkor az épi
tészet ebbol a szempontból nem más·, . ' 
mint egy jó értelembe vett drama
turgia. Az építész drama�-..i.rg, aki 
bizonyos szituációknak rneg.felelö, 
j6 diszleteket akar .ter .. ·ez:ii _ 

A lakótelep na� red��álható le· 
arra, hogy lakoI!l - nagyor: sok 
e�féb is van. Majdnem azt mondhat
nfun, hogy ez az a malter, amelyik 
a lakásokat, az udvart, utcát, üz
leteket .igazából összeköti, és ha 
ez a malter nincsen, akkor a leg
jo�b szándék mellett is az emberi 
környezet halr:\azzá válik, dolgok 

•halmazává, pontosan ugy, �int 
ahogy a modern városrészeink is 
ilyen halmazok." · · ' 
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SZÁLLÁST KERESUN.K 

Kérjük azoknak a buca?esti-
'eknek a jelentkezését, a�ik 
szállást tudnak,adni egy-egy 
Teaházat követe é1szakára vi
ki !TDK-soknak. 

.-•• MIN••••• M ••••• •• 1N •• fi ti••••••••••• 

Te! 
Minden tömör és közérdeklődésre 
számot tartó írást, gondolatot, 
információt közlünk. 

I 
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D O K U M E N T U M O K "(részletek.> 

(Az I. �erűleti Tanáasnak - 14 aZdtrdss�i eZZdtva) 

Tisztelt Igazgatási Osztály! 
,. 

Alulírottak, a.kik évek óta az (ITDK) keretében életmódkutatást foly
tatunk, és egy nagyobb életmódldsérletet készitünk elo, �ej_elentjük, 
hogy ezt a tevékenységet a jövöben életmód.kutató e�esületként kíván
juk végezni, és ennek érdekében egyesület szervezeset kezdjük el. 

Budapest, 1984. augusztus 27. 

(A Tar.::f,s vcfLas:!ából) 
••. hatáskör és illetékesség hiánya miatt átteszem az életmódkutató 

egyesület szervezése engedélyezésére irányuló kérelmet (a Mdvelodési 
Hinisz�ériumhoz és az Országos Rendörfokapitánysághoz). 

Intézkedésernmel egyidejdleg felhivom a kérelmezők figyelmét, hogy 
érdemi döntés meghozataláig egyesület szervező tevékenység nem foiytat
ható! 

(A Ma��!!dtsi Hiniszttrium dőnt�se) 

Kedves Siklaky Elvtárs! 

Budapest, 1984. szepte..'nber 17. 

• 

A KALAKA tletmódkutató Egyesület szervezésével kapcsolatosan a kö
vetkezokröl tájékoztatjuk: Az Alapszabály tervezetből és a Programja
vaslatból megállapithatóan az önök törekvése nem egyesületi keretet ki
vánó tevékenységre, hanem tudományos kisérlet folytatására irányul, 
ezért az elképzeléseiket tartalmazó anyagot további intézkedésre meg
küldtük a Népmdvelési Intézetnek. Kérjük, hogy ügyükben a jövöben a Nép
mttvelési Intézetet keressék meg. 

H f R K Ö R 

�-tE!��!!��;�2�!-�!; 

Budape�t, 1984. december 4. 
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.��vi környezet• - :évai Sándor 
1122 Bp., Városo.ajor u. 88. 
Tel.: lSS-127 

.. 

.I�tor:nic16 Gy1jt� •• Szolgiltat6• 
Maurer György - 1125 Bp., 
Szarvas Gil>oT ót 42/b •. 

K 

Fiatal építészek figyelmébe 
ajánljuk a Kari papir 3. számát. 
A .Hideg napok" c!mö összeálli
tás egy fiatal építészeket .fe
nyegeto• rendelettervezetet és az 
építészhallgatók err51 alkotott 
véleményét ismerteti. 

·n� 
.�thenewn• (iskola, mCvel�és stb.) 

Révész Sándor , 1038 Bp., 
Epreserd� u. 32/?II. 

ELTE B'FX 
--------

Megjelent az tgtájak között 2. 
szAma 37 oldalon (a VOX HUMANA 
Közép-Európai Társadalomtudományi 
Kör kiadványa). Tartalmából kie
melést ér�emel Fábry Zoltán 1946-
ban irt, .A vádlott megszólal• 
cimd, megrázó !rása. 

ELOFIZiTtS 
-..... A LEV·UP 1156111ddt 61 l,)C)ldzáltt tdmonklnt 2, · Ft-4rt 

..alul ......... Ha� upli ...... adJ f ... 
dtn'inkr9 (Meunr GyÖf9Y 1121 Be,. Sun• G. út 42/b. ) 
20,·Ft-at pallai fetldóM�nyen. 
Fllladdilr•m I dnwf lrd, ..,._ 1 laipac v�. 
A LEV-l.AP �- a LEV·LAP ltójM is •Mull 
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Tel.: 477-014 

.cv gazdasága• - S1klaky Istvin 
1021 Bp., Tárogat� dt 28. 

.�1buc-mozgaloa• - Vass Péter 
1024 ap., Ezredes u. 14. 

.szemflyiség és közössfg• - Vincze 
Erzsébet, 1021 Budapest, 
Tárogat6 ót 28. 

.;ova-<�tató• - �á�r �Ja. 
aME filoz6!la �a�izek . tlll 
9udapest, ��egyet� =kp. ). 

r.ra!•ti •�•��.,�: 

Debrecen: Valuch Tibor - 40)2 -�----- Thomas !'1ann u. 33. 
Ni!r!9?háza: Nyvelt Eri.Jt - 4400 - -- --- S6st6i ót 7/c., II/6. 
Szeged: Sarnyai Zoltán - 6726 
--- -- Korondi u. 4/a. 

T6th Riu - 6726 
Középfa.or u. 31-ll. 

�: IC!'U !tI.H-llu!!, !'..ldapest, 
Buda!�k1 it lO/a. 
(9eJi=•t a !er�lan LAjos 
·J-;c:&1 �:.alr6l. l , 
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