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ki fél az ITDK-tól? 

Egyik barátunk, aki külön
ben az ITDK gondolatainak lel
kes híve, elvégezvén az.egye
temet, állást keresett. 

A szakmájában szeretett 
volna elhelyezkedni, de a 
nagyvállalatok helyett egy em
bers�abásflbb munkaszervezet 
dolgozójaként. Hosszd utánajá
rás és természetesen csak sze
mélyes kapcsolatok révén sike
rült is egy GMK-hoz próbaidő
re elszegodnie. A GMK főpro
filja egy tekés importot ki
váltó alkatrész gyártása. 
A próbaidő, dgy tünt, simán 
el fog telni. Szabadon szer
vezhette munkaidejét, bejárha
tott az egyetemre, telefonon 
intézhette a közösség ügyeit. 

Akkor történt a baj (bár 
végülis jobb, hogy még ekkor 
kiderült), ·amikor megmutatta 
az ITDK szeptember� LE.VLAP
ját a GMK vezetőjének. A veze
tő rövid ó.ton „kiakadt" a LEV
LAP merész nyelvezetétől, és 
természetesen a barátunk fel
vii,,gosításától sem nyugodott 
meg. Megkérte ot, hogy ítélje 
meg, mennyire veszélyeztetné 
személye a GMK létét, kapcso
latait. Barátunk, bár izgo
mozgó ember, s véleménye sem 
mindig egyezik az elfogadot
tal, dgy ítélte meg, hogy nem 
lehet annyira 11 sáros" (bizo
nyos szervek megítélése sze
rint sem), hogy veszélyt je
lentsen. A VALOSAG 9 •· számá
ban megjelent cikk és néhány 
napi rágódás végülis arra az 
elhatározásra juttatta a GMK 
menedzserét, hogy biztonságo
sabb, ha nem kötik össze bi
zonyos helyeken (?) a GMK ne
vét az ITDK-éval, s nem hosz
�zabbította meg a 'próbaidőt. 
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TEAHÁZI PROGRAM 
november 

5. KFVV SZAMÍTOGtP ts 11 JöVe5-
SOKK" - aktuális 

tendenciák, belátható végletek 
elttad6: GELLtRI PtTER, szocio
------ lógus (BME) 

72. KEVV DAN KOMMUNAK HtTKt'Z-
NAPJAI - diavetítés

sel egybekötött dtibeszámoló 
el6ad6: MAURER GYÖRGY 

19. KEVV 

1a00 
- A tabi táborról készült 

(BME) film vetítése 
19oo -· NEM HÍVHATJUK Muelle= 

OTHmárt! - Lakótelepi 
életmód - emberi minoség 
�{�;g�: LAKOS tVA, tudományos 

munkatárs (tpitéstudo-
rnányi Intézet) 

26. KEVV A VIIÁGVALSAGRÖL 
el6ad6: TARDOS 

MARTON (MTÁ-K8zgazdaságtudorná
nyi Intézet kutatója) 

A Teaház 18-22-ig tart nyitva. 

Az előadásokat PONTOSAN 19 órakor kezd

jük, de a későbben érkezőket is szeretettel 

várjuk. 

(Megjegyzem, hogy szakmai ki
fogás nem is meralhetett fel 
ennyi ido alatt, sot emberi
leg is jó viszonyban váltak 
el.) 

Ami a legelszomorítóbb 
(mondhatnám, botrányos) a do
logban, az az, hogy egy elvi
leg független munkaszervezet 

FolytatAs a 2. oldalon 
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ennyire kategórikus.öncenzo
rát gyakoroljon. Az következ
nék hát ebbe>!, hogy c·sak az 
a j6 munkaero, aki csak a 
szakmájával foglalkozik, a 
családjának és saját élveze
�einek él, s nem sondolkodik, 
nem foglalkozik társadalmi 
kérdésekkel? Ami még fontos 
lehet mindnyájunk számára, 
hogy vajon hogy gondolkodhat
nak az ITDK-ról „fölsobb po
ziciókban"? Mert VELUNK eze
ket a kételyeket sajnos.nem 
osztják meg. 

- .kmk· -

· EÚ�ÓPÁBAN;, ÉLNI ! 

Ki gondolhatja komolyan, hogy 
Communard város megalapitható? 
Mikor az égvilágon semmilyen fel
tétel sincs jelen egy ilyen vál
lalkozás keresztülviteléhez. És 
ha az a feltétel hir�elen telje

·sülne is, hogy az ügyünk kormány
támogatást kapna, ·talán még rosz-
szabb ienne! 

Hogy miért? / 
. Vegyük végre észre, hogy a fel

tételek nem csak hogy hiányoznak, 
hanem a helyükön rikoltó ellenér5-
�et találunk. Teljesen elszakítva 
élünk Európától·, -nyugattól éppen 
dgy, mint közvetlen szomszédaink
tól. Ez csak akkor nem volna baj, 
ha a magyar nép valami istenáldot
ta, zseniális nép volna, aki magá
ból kifejleszti mindazt, amit má� 
sok egymástól tapasztalnak-tanul
nak. De mi még azt a kevés besz6-
r5do tanulnivalót is fél·reértjük 
és átértelmezzük a magunk mocsári 
nyelvére. Persze itt-ott fénylik 
néhány kivétel: ok csak attól, 
hogy néha szót ,váltanak a környe
zo világgal, máris fejjel magasod
nak ki a'mocsári párából. De ez a 
fejnyi különbség már el is szakít
ja a párbeszéd minden lehetoségét. 

· Hogy is lehetne más.ként, mikor itt 
az értelmiség fénylo értekezésnek 
kiállt ki olyan mondatfoszlányo
kat, amik·máshal már rég tan-

könyvben porosodnak. Hogy mon�
hatná tovább a szerz5 a gondola
tait az els5 sz6 után földilbör
g5 mf\veletlen tapsban? 

Szellemi raktárainkban néhány 
ódivatd prób�ábd árvá�kodik még 
.az akceleráció elotti idobol_és 
a nyólánk, dj gondolatokat - ha 
eljutnak idáig - azokra löty
tyesztjük, hogy az anyjuk se is
merne rá. Ez történik azzal a 
kevéssel is, ami netán besz6r5� 
dik. 

És amir51 sosem hallottunk? 
És amit sosem láttunk? 
Az éppen arra lenne elég, 

hogy erre a mocsárra cölöpökb51, 
- pallókból valamiféle utakat esz

kábáljunk. Na de ha már egys�er 
utak lennének! Járnánk, kelnénk 
rajtuk. Szomszédolnánk. Fölül 
járva jobban látnánk a mocsár· 
törvényeit. Aztán némely utak 
közt nagyobb'foltokat teljesen 
befednénk - ide már gyilkos pá
ra nélküli házakat épithetnénk. 
Akkortól már a pokol sem állit
hatná meg a kicivilizálódást. 
Lehetne minderrol hosszasan, ma
gyar módra'értekezni. Indulhatna 
a tanulmány akár a gör9gökt51, 
akár magyar középkor zokogó nyu
gat-jártjaitól, de éppen dgy 
marxistáktól; mint valami har
minc évvel ezelotti - nekünk ma 
vadonatdj - burzsoá szerzot51. 
Ha innen jönne, ha onnan, arat
hatna egy hetes tapsot a mftvelt 
közönség körében, de történni 
nem történne serrnni. 
. Ahhoz, hogy kilépjünk e kör� 
bol, meg kell tanulhi lépni, de· 
lépni csak az tanulhat meg, aki 
már kilépett a körbol. 

Ne töprengjünk, ne vitázzunk 
többet e kérdésrol, hanem azon
nyomban kezdjük meg a helybenjá-
rást. 

A földgolyó majd csak mozdul 
alattunk. 

S akkor talán majd mégis le- , 
hét és mégis érdemes lesz Conunu
nard Várost építeni -'ha egyái
talán szükség lesz még rá. 

Mi a helybenj árást az 
0EGYMASRÖL" rovattal kezd-

jük. 
M •. GY. 



. � 
: 

3 

E L Ö C S A R N Ó -K· 
KönyvelBzete� 

A közeljövob�n fog �egjelenni 
a Pszichológiai Mfillely dj kötete, 
melynek címe: A kivételek szere12,e. 
a tudományos megismerésben - A 
kreativitás a kutatásban. Szer
zoi: Gelléri Péter szociológus és 
Dénes Tamás matematikus. 

· A szerzők azt a célt tűzték 
ki, hogy a 11 kivéteiek kirekeszté

.se illetve tudatos vadászata he
lyett" egy egzakt rendszert épf-

·tenek fel, amely rendszerelméle
ti alapokra támaszkodva lehetosé
get teremt a kivételeket figye
lembe vevo megismerési folyamat 
értelmezésére, a kreatív kutató 

· ·gondolkodáslélektani problémáinak 
. e.lemzésére, sot tudományszervez.é
si tanulságokkal is szolgál. 

A rendszerelméleti alapvetés 
igen világosan és logikusan v.eze
ti az olvasót a jelenség, isme
ret, megközelítési szempont sze
rinti leírás fogalmak meghatáro
zásától kiindulva a mértékelméle
ti megfontolások felhasználásával 
definiált különösség é� kivétel 
. fogalmain keresztül a 11 különös-
ség" struktura-törvényéhez, a kü
lönösek törvényéhez és a különö
sek csoporttörvényéhez. 

Pé_ldául a különösek törvénye 
nem mond kevesebbet, mint azt, 
hogy „minél különösebb két jelen
ségle!rás egymá�hoz képest, annál 

• teljesebb ·leírást eredményez a · 

Ez év augusztusában Olasz� 
országban az Institute für 
Wissenschaften der Menschen 
(Bécs) konferenciát rendezett 
CRISIS ( .. Válság") c!mmel. 

A vitaindító eloadást Carl 
Friedrich von Weizsacker tar
tott� ... Tardos Márton, teaházi 
vendegunk 11A gazdaság és a 
kr!zisveszély" címmel tartott 

• eloadást. (Az IGYéSZ-ben hoz
záférheto magyarul.) 

Vendégünk magáról a konfe
rencia egészérol, saját elo
adott álláspontjáról és végül 
-,bármily meglepo is - a Pá
p�val _folytatott beszélgetés
rol fog beszámolni. 

/ 

ketto által tartalmazott megköze
lítési szempontok szerinti jelen: 
ségle!rás" . · · 

A kötet következo részében a 
le!rt „receptet" a kreat!vi�ás. 
funkciójára alkalmazva vizsgálják 
a megismerés tárgyi, .. technoló
giai", kutatói személyiség olda
lának hatását. Az előzőek alapján 
nem meglepo, hogy a különösség . 
illetve kivétel törvényei a kuta
tókra is érvényesek. Például a 
különösek csoporttörvénye alapján 
megjósolható, hogy több 11 külöl)ös 
kutató" együttmüködésének esélyei 
nagyobbak egy adott téma feltárá-
sában, de hozzáteszik, hogy krea- ·. 
t!v személyiségek részvétele nél
kül ez az esély kihasználatlan 
mar�d. Tehát „az i.n.t_e1r..d.i.6 zc.i.pli.
naJr...(.tcl.� c.�ak a k1r..eatlvi.·t.cl.� eau 
maga�abb �zi.ntjlnek megllte mel
lett vcl.li.k jelentB� pozi.tlvumm&�. 

A szerzek a tudományszervezési 
gyakorlat számára perifériálisnak 
tttno témák, szakterületet váltó 
kutatói :típusok, interdiszcipli
náris kutatócsoportok tolerálását 
javasolják 
, A kötet végén a kreativitás 
információs folyamat felfogásd 
kutatásának jövőbeli irányait és 
lehetőségeit taglalják. 

Ógy érzem, hogy a könyvet rend
szere!� felépitése, világos ok
fejtései még a kevésbé képzett ol
vasó számára is megérthetové, sőt 
továbbgondolkodásra is érdemessé 
teszik. G.P. 

Olva�ni.valb: 
A november 5-i eloadáshoz: 

Alvin 'l'offler: Future ·• 
Shock; The Third Wave 

G. Fried�ich-A. Schaff: 
Mikroelektronika és társa
dalom (Aldás vagy átok) 
A november 19-i eloadáshoz: 

�agyarország 19 85/28: 
Panelos Pokolgép 

Magyarország 1985/29: 
Szerkezetileg i�otjen 

Magyarország 1985/31: 
Mesék a Vizafogóról 

.. 

/ 

I 
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E GY· M Á s R Ö L 

A d!.n k.e1mmunctri 6 ze1tveze.te,i. -<. 

A dán kommunák tevékenységét 
összefogó, önálló szervezet a Kol

lek.t!v K0�1tdin!c,i.6 (KoKoo), fi� 
tett hivatalnokok és igazgató nél
kül. A tízéves fennállása alkalmá
ból kiadott (1979)· irat megállapí
tása szerint: 11A KoKoo egy váz, 
melyet az évek alatt' váltózó kom
munagenerációk sikerrel vehettek 
és vesznek igénybe." Az egyetlen 
fix pont a koppenhágai HUSET-hez 
való tartozás. A HUSET a dán ifjú
sági információs központ nevének 
rövidítése, mely többek között a 
fiatalok lakásellátásának pro�lé
májával foglalkozik. Ehhez csatla
kozva a KoKoo kapcsolatot próbál 
létrehozni a kommunák és a kommu
nában lakók között. Jóllehet, az 
elmúlt évek „aktíváinak" száma in
gadozott, mindig van egy katonai 
szolgálatot visszautasító, és he
lyette szociális.munkát vállaló 
személy, aki a napi teendoket el
látja a HUSfiT-ben mftködo irodában.4 

Dániában ma a kb. 10.000 kü� 

»Communa1td v!1to6" � S
p

anyolo1t4 z!gban . y 
HasseJ.t-bol (Belgium) ír

ja Erik van den Abbeele, az 
International Alternative Net
works (Nemzetközi Alternatív 
Hálózat) munkatársa,.hogy né
hány európai kollektíva egy 
nemzetközi tanfalu alapítását 

·tervezi Spanyolországban. 
ö úgy gondolja, hogy a mi cv

törekvésünkkel rokon dologról 
van szó. Az alábbi két címet 
azzal küldte, hogy tolük kap
hatunk részletesebb informá
ciókat: 

Sonja and 0111 

FINKHOF 

St. Ulrichstrasse S. 
ARNACH/BAD WURZACH 

West-Germany 

INTEGRAL, PASSEO 
�GAL 371 

Barcelona - 32 

SPAIN 

Tel.: 358-16-11 

lönbözo kollektíva megjelenési 
formái: városi kommuna, villa-kom
muna� nagy- és kis kommunák, mun
Ka- és termelokommunák, terápiás 
kommunák és még sok más. 

A KoKoo feladatai: 
- Konununák és az érdeklodok közöt
ti kapcsolatteremtés. 
- Tapasztalatcsere, alternatív, 
kollektív kísérletek, társaságok· 
szervezése Dániában és külföldön. 
- Általános, Dániában fellépo 
problémák összegyttjtése és megvi
tatása •. 
- Információs anyagok tárolása. 

A KoKoo-iroda. 
Véleményük szerint a személyes 

megjelenés az információátadás 
legmegfelelobb formája, mivel az 
esetleges felmerülo kérdéseket és 
problémákat is meg lehet ott hely
ben beszélni. Az érdeklodok és a 
kommunalátogatási lehetoségek ösz
szehangolása hosszadalmas folya
mat, amit telefonon nehézkes meg
oldani. 

A KoKoo tevékenysései: 
Az erdekl5d5k és igényeik osztá

lyozása. 
- Hetenkénti jogsegélyszolgálat. 
- KoKoo-aktivisták havi találkozó-
ja. 
- Referálás más kollektív szerve
zeteknek (KAMBA és SAPA). 
- Információszerzés és -átadás. 
- Irodalom árusítása. 
- Tanácsadás külföldieknek, akik 
�án kommunákat akarnak látogatni, 
es ott akarnak dolgozni,. 
- Felvilágosítás iskolákról, nép
foiskolákról, egyetemekrol, ha
zai és külföldi újságokról, vala-
mint szociális segélyekrol. 

A KoKoo szervezet címe:· 
R!dhusstraede 13,1466 Kopenhagen, 
DENMARK 
(Megjegyzés: Lapjukat, az évente 

10-szer megjeleno KoKoo magazint 
rendszeresen kapjuk, talán a 
szemlézése is hamarosan megoldó-
dik , . 

. 

Appropó: Ki tud itt dánul???) 
Jten.: Horváth Zsuzsa 

.. 

, 



L'habitat g�oupe a.utoge�e au 
Benelux et en Eu�ope (Lakóhelyte
remto, önigazgató társulások a 
Benelux államokban és Európa töb
bi országában) Habitat et Parti
cipation, Fondation Roi Baudouin, 
Louvain-La-Neuve, 1984, 184 p. 

A belgiumi "Habitat et Pa�ti
c..ipation" csoport kezdeményezésé
re a CIEDART (a vizuális mttvésze
ti nevelés kutatásának, tudomá
nyos dokumentációfának és fejlesz
tésének nemzetközi központja) ke
retében adatokat gyttjtenek minda
zokról az eur.ópai ( legalábbis nyu
gat-európai) kísérletekrol, ame
lyek·önigazgató lakóhelyteremto 
társulások kialakítását, az érde
kelt állampolgároknak a tárgyi kör
nyezetük megformálásába·n való 

'részvételét célozzák. Az össze
gyttjtött tapasztalatokat összeg-
zi a kiadvány. 

A könyv elso részében a lakó
környezet kialakításában való ,ál
lampolgári részvétel politikai,, szociológiai dimenzióit tárgyalo 
tanulmányokat találunk, a máso
dik részt az esettanulmányok töl
tik ki. 65 eu�hpai (belgiumi, hol
·1andiai, NSZK-beli, dániai, svéd
országi' "finnországi stb.) k...t.6 l�
let �l.6zlete.6 adatokkal - alapraj
zokkal, dokumentumszövegekkel és 
rövid kommentárokkal - ellátott 
leírását tartalmazza a kötet. 

5 

-V en:d�:g v·!�:h k.·a.t 
-Iie,c:e.6Unk 

A határainkon tól vezeto 
erecskék életbentartására. 
nélkülözhetetlenek a szemé
lyes kapcsolatok. Várjuk azok
nak-a jelentkezését, akik: 

- szívesen létesítenének 
kapcsolatot európai fiatalok
kal, 

- idonként néhány napra 
szállást adnának nekik, 

- megismertetnék velük az 
IDTK tevékenységét, 

- és általában segítenék 
oket abban, hogy az átlag tó
ristánál mélyebb emlékekkel 
távozzanak. 

(Személyesen a.Teaházban, 
va� levélben Ma.u�e� 
Gyö�gy-öt keressétek 

november 15-ig.) 

szerepelnek a fentebb ismertetett 
kötetben. Jómaga egyébként Delft
ben lakik egy .6zlp i.6 embe�llptl
k.U lakótelep - általa tervezett -
kollektív-házas negyedében. Idé-
·zem ajánlatát: · 

11Az utóbbi 10 évben kb. 800-
-lOŐO diát készítettem különféle 
dán, német, amerikai, kanadai és 
persze holland kezdeményezések- ' 
rol. Ezek a projektek eléggé kü
lönbözoek. Közös bennük, hogy na
gyobb csoportok számára készültek, 
de a hangsóly egyiknél a napener
gia .hasznosításán, a másiknál a 
saját kivitelezésen - az autonómi
án - vagy a vidéki (falusi) éle
ten van,és !gy tovább. Lehet róla 
szó, hogy Magyarországra_ut�zzam 
és válogatott diákkal eloadast 

. · Ennek a könyvnek, a könyve.t 
Megalkotó intézményeknek és a 
könyvben szereplo csoportoknak a 
felfedezése fontos pillanat mun
kánk történetében. Egyszertten ar
ról van szó, hogy megtaláltuk a 
CV-projekt régóta esedékes rész
letesebb kidolgozásához nélkülöz
hetetlen tapasztalati anyag egyik 
legf�ntosabb .forrását, megtalál
tuk azokat az információkat, ame
lyek birtokában kialakíthatjuk a 
mi proje�tünk nemzetközi kapcso
latait. 

· tartsak errol a témáról." 

R.S. 
La.pza�ta.ko� l�kezett 

�gy levél Flip Krabbendam Hol
land építésztol, a�inek munkái 

Ugyanakkor klildött egy német 
nyelvtt cikket is az általa terve
zett kollektív-házas telepekrol 
és néhány tervrajzot. 

•Ógy gondoljuk, hogy ha Flip 
ideutazik, akkor érdemes töl:fu 
eloadásra is alkalmat teremteni. 
Tehát.akik saját iskolájukban, 
kollégiumukban szivesen szervez
nének-programot vele,,azok miha-
mar�b !rjanak az IGYéSZ 

� címere. -�-�-}_ _ 
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A következőkben röviden átte
kintjük, hogy milyen neuralgikus 
pontjai vannak a jelenlegi egész
ségügyi szervezetne� s ellátásnak, 
el5rebocsátva, hogy kritikánk nem 
lép fel az átszervezés igényével. 
Véleményünk szerint a jelenlegi 
rendszer még egy átszervezést nem 
bírna ki. 

Az orvoshoz fordulásban világ
rekorderek vagyunk, ugyanakkor ko
moly egészségi problémákkal nem 
kerülnek szakellátáshoz a betegek. 
Ez a tény az ellátás egyes szint
jei közt zajló, bels5 konfliktu
sokra utal: 

a/ az alapellátás - 6gy tü
nik - mintha rendben lenne, de az 
egy betegre jutó id5 igen rövid. 
Ebbel ellátásra nem futja - a be
teg továbbkerül a szakrendelés 
szintjére; , 

b/ a szakrendelés rengeteg 
olyan beteget lát el, akik az� 
alapellátásban (vagy kórházban) 
kap(hat)nának adekvát kezelést, 
ugyanakkor az ellátás színvonalá
nak alacsony volta, az ellátat
lanság 6jraterrnel5dése miatt no 
a látogatások száma; 

c/ a magyar kórházi orvosel
látottság pl. az angolnak több
szöröse, a müszerezettségben a kü
lönbségek óriásiak, a korszerü mü
szerek s az orvosi kvalifikáció 
sokszor kihasználatlan, de mivel 
ez a legmagasabb presztizsü terü
let az egészségügyben, preferálá
sa egyértelmü. Az ágykihasználtság 
maximális, a hiánygazdálkodás pe
dig kitermeli az olyan érdekeltsé
get, mely egyáltalán nem törekszik 
a szolgáltatások adekvát elosztá
sára, hanem épp a hiány fenntartá
sára. 

A jelenlegi egészségügyi intéz
ményrendszer - a progresszív be
teg�llátási szintek elvének beve
zetése ellenére � az akut esetek 
ellátására is csak dgy-ahogy ké
pes, a krónikusokkal szinte sem
mit nem tud tenni. Az olyan prob
lémákkal, melyek nem az egészség
ügy területén erednek - mint az 
alkoholizmus, más devianciák, neu
rózis, öngyilkosság, halmozott ká-

rosodások az életmód következtéb�n 
stb. - szembe sem tud nézni, s an
nak.ellenére, hogy megoldására 
képtelen, görcsösen ragaszkodik 
vélt kompetenciája maradványaihoz, 
mert presztizsveszteségnek éli 
meg, ha valamit kienged a hatáskö
réb51. Még akkor is, ha nem tudja 
megoldani! 

A korszera technoL6gi
dk bevezetésévei kapcsoiatos 
egésaségUgyi kockdzat tdrsa
daLmi �ezeLése: I. kötet, 

, OMFB, 1984. nov. , p. 124; Ké
szült 150 pld-ban; 

MUNKATÁRSAKAT KERESUNK 

Angol, német, francia, dán, 
olasz, holland nyelvtudással 
az IGYéSZ mühelybe: folyóira
tok, kiaqványok szemlézése; 
levelezés; fordítás; utazás 
stb. 

A jelentkezést 11 EURÓPÁBAN 
ÉLNI" jeligére várjuk. Címünk 
a 8. oldalon. 

-

HELYESBÍTÉS 

A mdlt havi LEVLAP „szar
vasi találkozó" c!mü beszámo
lójában tévedtünk. 

A Budapesti Müszaki Egye
tem Bercsényi Kollégiuma he
lyett a BME Martos és Münnich 
Kollégiumai vettek részt mind 
az el5zetes, mind a sza_;vasi 
szervez5 munkában. 

A·szervezciliizot�ság össze
jöveteleit hétfonként tartja 
19 órától, Siklaky Istvánnál 
(a címe hátul) • Várjuk mi.nda
zokat, akik részt kívánnak 
venni a szervez5munkában. 
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A. ii zo c.ia.Uiita. pia.c.ga.zda..6 !g poli
t.dia.,l g·a.zda.'.6i!gta.na. 

--Novemberben az Ipargazdasági 
Intézetben szakmai vitára

1

kerül 
Bársony JenO dj tanulmánya:� 
gazdaságirányítási rendszer prob
lémái a szocialista országokban" 
(305 oldal). A tervek szerint 
1987�ben a Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó k�nyvként is ki fogja 
adni, az IGYéSZ mfthely révén 
azonban már most .is· hozzáférheto. 
fzelítoül közreadunk néhány sze
melvényt: 

..... a szocializmus szükség
képpen árutermelo gazdasági rend
szer, mert az árutermelésnek nem 
csak a magántulajdon, vagy más 
tulajdonbeli eltérés az alapja, 
hanem mindenfajta gazdasági elkü
lönülés •... , amely az el téro ér
dekekbol - a közösségi viszonyok 
hiányából (felbomlásából), illet
ve a hatalmi viszonyok kényszere 
alóli felszabadulásból (akárcsak 
annak „réseibol") fakad • ••• Az 
áruterm�lés megszüntetésének ide
ológiája a szocialista fejlodés 
során ••• az állami tulajdön 
alapján - közösségi (kommuniszti
kus) viszonyok helyett - djfajta 
hatalmi gazdaságirányításra veze
tett. Központosította, a politi
kának rendelte alá a gazdasági 
döntéseket, végletesen monopoli
zált gazdasági szervezetet ho� -
zott létre, és mindezt egyenlősí
to·, kommunisztikus ideológiával 

·· támasztot_ta alá. A néptömegek 
felszabadítása és egyben djfajta 
alávetése azonban továbbra is el
idegenedést szült • ••• Az eddig 
megvalósult szocializmus történe
te azt mu�atja, hogy a néptöme� 
gek.ismételten fe�léptek az _emlí
tett elidegenedéssel, a hat�kony
ság hiányával szemben ••• a meg
djuló reformtörekvések mélyén az 

, árut�rmelés szükségességének fel
ismerése rejlik, annak belátása, 
hogy a vállalkozás, a piac nélkü
lözhetetlen a hatékonysághoz. Ez 
azonban beleütközik azon dogmati
kus körök. ellenállásaba, ·ainely_ek 
az árutermelést továbbra is elvá-

. laszthatatlannak tartják.a magán
tulajdontQl; a társadalmi tulaj
ioi9nt az állami tulajdonnal azono-

7 

sítják: féltik kivívott pozició.:. 
jukpt ••• A döntő kérdés, amit 
Íel kell .tennünk: mi az, hogy 
szocializmus? Ezt válaszolhatjuk: 
olyan társadalom, amelyben a gaz
daság alapja a társadalmi tulaj-

• don, amelyben tehát kiküs·zöbölőd- · · 
tek a termelőeszközök tőkés ma-. 
gántulajdonából és egyéb monopo
lisztikus.tényezőkből 'fakadó elő
jogok és a kizsákmányolás • ••• 
sem a piaci viszonyok nem azono
sak a kapitalizmussal, sem pedig 

, a szocializmus a hatalmi gazdaság
irányitással, az állami tervezés
sel. • .• _ A fentiek alapján nem vé
letlen, hogy a fejlett országok 

· kommunista mozgalmai nem ·kívánnak 
lemonda'1i-az árutermelésnek a te
kés fejlodés során elért vívmánya
iról, hanem a monopolizmussal 
szemben a demokratizálódásért · / 
szállnak síkra, s nem vonzó szá
mukra a dir�kt!v gazdaságirányi-
tás." (21-24. oldal). -

. . . . 

. �ode1 s·pc i:nPn�u sy�-e.60�� ·e 
�za po�Jzse� �1a1 pgs� e 1azza 

• Á.6oq 'pa��as-si: mau ueso�zi:q 
'�y�y ze epo pa��a� mau s9 . 

. '1o�v1v� �O-dV1�31 v 
P"rraurara9 n6r; ?JV9'.> ?'?JV '"l 

OLVASTAD·? 

• A VAL0SAG-ban az ITDK-ról• 

Sóvári Zsuzsa:·· ,,d.tomba.n 
; k:ell 1tö püln.l! (85/9.) 

• Bruno Bettelheim: A me..6e 
bllvölete l.6. a. bonta.k.ozl, 
gye1tmek.i lll.ek. (Gondolat, 
Budapest� 198i, p. 476) 
Könyv arról, hogy mit kap
hat a gyermek a mesétől 
önmaga felépítéséhez, és 
arról, hogy mit meséljÚnk, 
hogy hogyan meséljünk és 
miért meséljünk. (Meg
jegyzés: A Communard város 
felépitését már itt meg
kezdheted!) 

• S.zabó Máté: AlteJtna...tlv. u.tl,
pia.. - a..Ú·eMta...tlv modeJtn:.iz!
c.i'l,? (VALOSAG '85 / 10 ! ) 

1 
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Új szerzeményeink 

· • John Lobell: The Ll�tle 
G�een Book (A Gulde to 
Seló-Relia.nt Living ln the 
'80h) SHAMBALA, Boulder, 
1981, p. 406 

• Sarah Eno, Dave Treanor: 
The Collee:tive Houhing 
Ha.ndbook, Laureston Hall 
Publications, Scotland, 
1982, p. 142 (róluk még 
szó lesz a LEVLAP-ban) 

. 

• A Guide to Coope�a.tlve Al
te�na.:tiveh (Community p�r
ticipation, social change, 
well-being, appropriate -
technology, networking and 
almost anything else hope
ful in America) Community 
Pupcations Cooperative, 
Virginia, 1979, p. 184 

• James Robertson: The Sa.ne 
Alte�na.tlve (A Chóiee oó 
Futu�e) St. Paul, Minnesota, 
1979, p. 151 

• Yea.�book oó Wo�ld P�oblem� 
a.nd Huma.n Poten:tia.l 1976 
Union of International As
sociations, Brussels, 1976, 
p. 1136 

• Building Soela.l Cha.nge Com
munl:tieh by Movement for a 
New Society, Philadelphia, 
1979, p. 105 

• L'ha.bita.t g�oupe a.utoge�e 
a.u Benelux et en Eu�ope 
Louvain-La-Neuve, 1984, 
p. 184 (ismerteto e szám
ban) 

• E.F. Schumacher: Sma.ll � 
bea.utlóul, ABACUS, 1974, 
p. 250 

SZEREZZ EGY ÚJ ELÖFIZE-
TÖT - 1986-ra! 

., Pers�e, csak ha magad is 
JOnak latod a 86-ra szóló 40 -
Ft kifizetését. Azt a címet '· 
írd, ahova a lapot kéred. 

A Teaház1)an postaköltség 
nélkül, személyesen is elofi
zethetsz. 

Mllhelyga.zdi!k: 
Amelyik 
!rás mel
lett az 
emblémánkat 
látod, an
nak a tel-

"Mdvi környezet" 
Lévai Sándor, 1165 Buda
pest, Géza u. 31. 
Mh. tel.: 328-977 

nAtheneum" (iskola, mdvelö
dés stb.) 

Révész Sándor, 1098 Buda
pest, Epreserdö u. 32. 
Tel.: 477-014 

"CV gazdasága" 
'Siklaky István, ·1021 Bu

dapes�, Tárogató dt 28. 

"Személyiség és közösség" 
Vincze Erzsébet, 1021 Bu
dapest, Tárogató dt 28. 

• Jövökutató" 

.. 

Gábor tva, BME Filozófia 
Tanszék - 1111 Budapest, 
Mdegyetem rkp. 3. 

Információ M 

GYüjto � 
,s 'E 
SZolgáltató LY 

jes szöve
ge kölcsö-

' nözhetö. 
Irott anyagok és magnófelvé
télek személyesen és levélben 
is kölcsön kérhetek max. két 
hétre. Csak LEV-LAP elofize
toknekll A postaköltséget 
visszakUldéskor bélyegekkel 
téritsétek. 
Ój szerzeményeinkröl a LEV
-LAP tudósít. 
Használati dij: ój informá

ció! 1 
Maurer György 1125 Bp., 
Szarvas Gábor u. 42/b • 

Belső táJékoz1"ató !TDK-tagoknak 
Fk: Maurer György 

UTORG 654/85 • 

���1����: Csorvási_J.ászló 
4010 Egyetem tér 
1/I. 

�q{1�gq����: Giczey Péter 
4400 Ungvár sé
tány 25. VII/10� 

Buda.pe�tl �zhllh�: 
Maurer György 
Révész Sándor 

' 

TE AH AZ. 
KFKI K�SZ-Klub, Budapest, 
XI., Budafoki dt 10/a. 
(Bejárat a Bertalan La
jos utcai oldalról) 
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