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t Támogatást kértek?· 

AZ ITDK ÚJ MŐHELY-TÁMOGATÁSI 
RENDSZERE 

1 

Kik kérhetnek támogatást? 

Az !TDK azon aktív és passzív 
tagjai, valamint „szimpatizán
sai" - kortól, végzettségtől és 
foglalkozástól függetlenül - akik 
a LEV-LAP-ra való előfizetéssel 
beléptek ebbe a közös kommuniká
ciós hálózatba. 

Mire kérhető támogatás? 

Minden - az !TDK érdeklődési 
körébe vágó - kutatásra, részku- -
tatásra, vizsgálatra, kísérletre, 

/kezdeményezésre és az ezekkel 
kapcsolatos tevékenységekre. Ezt 
a bizonyos „ér9ekl6dési kör"-t 
1982-ben határoztuk meg egy kuta
tási hálótervvel. De mivel már 
úgyi� felújításra szorul és úgy
sem kívánjuk mechanikusan alkál
mazni, ezért az ismerete nem fel
tétlenül szükséges. Gazdaságossá
gi okokból (sokan ismerik, vagy 
birtokolják) nem tess�ük közzé a 
LEV-LAP-ban, viszont az IGYéSZ
től minden érdeklődő kölcsönözhe
ti. 

Milyen támogatások? 

Pénz, információ, eszköz, fó
rum, publikálási iehető�ég, be
ajánlás, megrendelés, hasznosí
tási ígéret, munka, csatlakozás, 
OTDK-ra való benyújtás stb. 

Kik a lehetséges támogatók? 

Elsősorban ugyanazok, akik ma
guk is kérhetnek támogatást, te-
hát magánszemélyek és magánszemé-
lyek társulásai, másodsorban pe
dig intézmények (jogi személyek) 
- főleg a velünk szimpatizáló mun

Folytat!s a 2. oldalon 
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TEAHÁZI PROGRAM 
,. 

január 

?. KEDD MAGYAR JÓZSEF: 
A MI1 CSALADUNK 

előadó: H. SASS JUDIT (MTA -----�- Szociológiai Intézet) 

14. KEDD A NfPHAGYOMANY A 
JÖVÖ MÖVE�TStGtBEN 

-előadó: AijDRÁSFALVY BERTALAN 
------ (néprajztuaós) 
. 
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21. KEDD A NÖI PRINCIPIUM 
A TARSADALOMBAN 

vendé�eink: BALOGH ZOLTAN 
(református lel
kész) 
RtVfSZ JUDIT 
(filozófus) 

28. KEDD TORONYIRÁNT - a 
MAFILM és az MTV 

közös dokumentumfilmje az 
ITDK '85-ös tabi nyári egye-
teméről; 
rendezte: ZOMBORY KATALIN --------

(Utána beszélgetés és vita 
a filmről és a nyári egye
temről.) 

A Teaház 18-21-ig tart nyitva. 
* 

Az elöádásokat PONTOSAN J 9 órakor ketdJűk, 
de a későbben érkezőket i� szerettei várjuk. 
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· ka társaik· révén -; · Né
.
gül ·pedig ma

ga az ITDK a hol kisebb, hQl na
gyobb le�et-6ségeivel.. 

A támogatás kérésének módja 
< . -

A LEV-LAP-ban közzétett, köz
vetlenül a lehetséges. támogatókat 

'célba vevő írással, melynek maxi� 
mális terjédelme 2 gépelt oldal 
lehet (1 ·oldal:·60-leütés, 32 sor). 

· Ezt a.sz�rkeszt6ség címére küldjé
tek.· Lapzárta.: minden hó 10-én •· 

. 
Mit tartalmazzon a támogatást 
kér6•írás? (Ez csak ajánlás) 

, 

'Mi·a cél: a kutatand� tárgy, 
probléma,· yagy a .végrehajtandó k í_
Sérlet, létrehozandó projekt stb.· 

·.és·a· beígért· ,,produktum" leírása.· 
A .felhaszpálni kívá�t -eszközök és 

· ·. mód.szerek. Mivel rendelkezik mát' .a 
műhely·és mi mindenre lenne még · 
szüksége. A múhelygazda nevét és 
címét feltétlenül: �de küldhető a 
támogatás. A műhely tagjainak 
· .. háttere": iskola, tevékenység, 

"munkásság" stb. A kért támogatás 
(támogatá·sok) konkrétabb vag·y ál-

. taláno�abb meghatározása. Egy ha
tár-időt kell írni, amikor a· támo
gatottak "elszámbin�k" a2 !TDK 
nyilvánosság�n�k. 

A támo�atást kér6k.vállalják, 
�-
- a befolyt támog�tások�ól a� 

ITD�.sze�vez6it értesítik; . . . 

. - 'a vállalt határidő lejártakor
mindenképpen tájékoztatják az !TDK 
ny1lvánossá�át, "az elért eredrri�
nyekr.61 vagy a dolgok állásá�ól; · 

a lét�ejöv6 eredmény� ,,szel
lemi tartalma" az !TDK k��kincse; . ' ' . 

ha a vállalt tevékenység va
lamilyen 0kból meghiúsul, akkor a 

. --:fel riem használt . támogat'ásokat 
,, (pénz, eszköz stb.t beadják az 

· I'i'bK közös ·alapjáb� 

A támogatók" 

- kérhetik a nevük és a támq
gatás kö�zététe}ét � LEV-tAP-ban; 

- külön kössék ki, ha a támo- / 
-gatás

y.
más irányú ITDK-be�i fel-

hasznalásáhot nem járuin�k h6zzá; 

·- ha egyéb 
0

kikötéseik ,is yan
nak, akkol?"-azokat egyidejűleg 
_küldjék el a szerke�ztőség címé-· 
re is. , 

Kiriek küldjük a támogatást? 

Általában közvetlenül a támo� .. ,· ·, 
gatást kér6k· megadott címére. Va
lamint indokol� esetben a LEV-LAP 
szerKeszt6ségébe (jelezve, hogy. 

·milyen célr� szánták.) Jogi sze- · 
mélyek csak az utóbbiho�, vagy · 
Lévai .Sándorhoz, �igy Síklaky · 
Istvánhoz forduljanak. 

, • f � 
' 

/ Mi is· a lényeg? ,. . 

Szabadverseni �oltik a lefiet
séges támogatók 11kegye"ié'.rt". Ma
gántőke ugyanágy mozgásb� �ozha
tó, mint inté�ményi áldás, netá�. · 
pénz is-. A dolog másik oldala: . · · 
akik egy. ilyen írást közzé tesz
nek, .azo·k �z zel egyúttal -l<iz:iyi,1-

. v4nítják, hogy az ITDK-,na·k egy 
kutató (kísérletező, ?kció2ó stb .. 
műhely'ét alkotják. Tehát nek�k . ,. 
�utoma�ikusan jár az ITD� ,,i?té�-· 
ményeinek" használat.i joga: 
a· Teáház és a LEV-LAP, mint fó
rum és a hosszabb írásaiknak,. do� 

_ kum�ntumáiRnak .az IGYéSZ7en át• 
történ6 közzététele . 

.\ 
. Végü} (a szerkeszt6 megjegyzé. se) · · 

�· Az, !TDK szűkebb és· tágabb, kb. 
7-800 f6s körében.egyaránt talál.
hatók �gyetemisták, f6isk�lasak, 
diplomásók és diploma ment�sek, · . 
neves kutatók és'neves intézmé
nyek munkatársai, oktatók·és ·. � 
hallgatók, , v�_llaík9z'ók és po�·i ti-· 
kusok is. f , 

Vajon tudunk-e egymással . vala
mit kezdeni? 

Vajon �épesek yagyun�--�· eddi_-g 
· szunnyadó, gátolt és elszigetett·· 

energiák felszabadí_tásár:a ... Vajon 
sikerül-e értelmes és hasznos tö� .. 
rekyé!ek kifutóteiét megteremte-.·· .. 
nün�? Si�erül-e az ember� együtt- : 
működé,· "magfúziója"-? � 

.:+, 
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Ö.C S A R N ()·K 

ANDRÁSFALVY BERT�LAN: A NÉP
�AGYOMÁNY A JÖVŐ MÜVE�TSéGéBEN 

A néphagyomány értékei iránt 
egyre n6 hazánkban az érdekl6dés 
az ifjűság körében is. Műló, sze
szélyes divatáramlatról vagy ér
tékkeresésr61 van szó? Micsoda ér
téke· lehet a néphagyománynak? 

A történelem és a néprajz ál
tal összegyűjtött anyag alapján 
azt állíthatjuk, hogy minden kor
ban, minden népnél és társadalom
ban volt igény arra, hogy az 
egyén maga is énekeljen, táncol
jon, - érzelmeit, indulatait meg
énekelje és eltáncolja, kifejezze 
és 11 kisilsse". A különböző népek 
mirid sajátos� az egész közösség 
számára alkalmas és elismert for
mákat, valamint alkalmat is terem
tettek ehhez. Ma kevés embernek, 
az össznépesség csak kis részecs
kéjének van lehetősége_jarra, hogy 
örömét lelje saját éneklésében és 
táncában, mint hivatásos énekes 
vagy balett-táncos. 

A néphagyomány felé fordulásun
kat számosan ellenzik és bírálják. 
Az elmarasztalások három gondolat 
köré csoportosulnak. -

Az els6 az a vád, hog.Y a népha
gyomány fölértékelése nacionaliz- ./"" 
mushoz vezet. Nacionalista-e a nép
hagyomány vagy a vele foglalkozó 
néprajztudomány? . , , 

A másik vád az, hogy a mult ha
gyományainak fölértékelése roman
tikus nosztalgia, kísérlet az idő 
visszaforgatására s így a haladás 
tagadásával jár együtt. A magyar 
néphagyomány tanítása, felelevení
tése pedig egyenesen a paraszti 
lét idealizálása. Szépnek mutatja 

s s •••• no s 

" , 

be azt, aminek a felszámolásának 
éppen ö_rül.ni kéne. El akarjuk fe.:. 

.ledtetni ezze! egy elnyomott osz
tály �iral�as állap�t4t, keserveit, 
az elmaradottságot dícsé�jük. 

A harmadik vád az, ho9y a nép
h.agyornány 11 kul tusza" akadályozza 
az új, egyetemes, szocialista köz-
1műveltség létrejöttét, új formái
nak kialakítását. '. 
, F6 kérdésünk az, hogy mit je
lent a néphagyomány a jövő mayelt
sége kialakításában, mit jelent
het a fiatalok számára ma? 

(A ·Janus Pannonius Múzeum ÉV
.. könyve n983) 28; 241-251. Pécs, 

1984) 

Környezetvédelmi mintafalu 

A Teaház december 3-i vitaestjén 
vetódött fel egy fal�yi méretü. kö
zösségek.számára kidolgozandó, fa
lusi életmód minden szférájára ki
terjedó, egységes,környezetvédelmi 
szemléleten alapuló környezethasz
nálati rendszer terve. E rendszer 
keretében . ú'j és már meg-
1lévó tecru-:ológiák, megoldások öt
vözésével szeretnénk környezeti 
szempontból kedvezőbb, s a falué
letmódját nem fenekestől. felfordi
tó� reális anyagi ki�atású al�er
nati ,r környe zethas znala ti tevek�ny
ségeket ösztönözni, ille�ve il�e7 
nekre támogatást s2erezn1. _Az_elenk. 
vitában már eddig is több ertekes 
javaslat .vetódött föl, de s ze.ret-

'nénk minél több ötletet beépiteni 
az elgondolásba, ezért vlrjuk :nind
azok jelentkezesét az alábbi címen 
levélben ·;vagy telefonon/, akiknek 
ilyen elgond.olá.sol�ból fölösleges 
készleteik vannak. Várjuk azokat 
is akik csak meg .a-karnak ismer
kedni a minta.ialu koncepciéval, 
illetve szívesen vitatkozncinak fe
lette. 

J:Sarabás' iol tár: 
J:Su. IX. Szamuely u.39/b 
1ö93 
T: 170-038 



4 

VÉLEMÉNYEK 

Arra a feladatra vállalkoztam, 
hogy a tabi.Erdei Ferenc tábor 
utórezoéseir61 írok valamit a . 

(LEV-LAP számára. Ehhez rendelke
zésemre állt egy, a táborlakók 
reflexióit tartalmazó kis csomag: 
válaszok a körkérdésekre, vala
mint tanulmányok·, beszámolók. Az 
utóbbiakból nem érdemes részlete1 
ket kiragadni. Az IGYéSZ hamaro
san hozzáférhet6vé teszi minden 
érdekl6d6 számára Pleszkán Éva, 
Révész Sándor, Fekete István és 
Gáborjáni Péter rövid tanulmánya
it, Szabó Gábor cikkét és ugyan 
még nem érkeztek be, de nagyon 
várjuk Kemény Bertalan, Gondos 
Ern6, Kelen László és a többiek 
hasonló műfajú munkáit, valamint 
Síklaky István összefoglalóját. 

Inkább a körkérdésekre adott 
válaszokból sxemez9etve próbálok 
némi k�pet adni a nyári tábor 
hanoulatáról. 

·Az alábbi kérdésekre válaszol
. tak a résztvev6k: 

1/ Mi·a véleményed a tábor 
(elsősorban bels6) életér61? 

2/ Mi volt a·munka közben 
szerzett legpozitívabb, 

3/ és legnegatívabb élményed? 

"� Világosabbá kellene tenni 
a helybeliek ·számára, hogy kik 
vagyunk, mit és hogyan, kikkel 
akarunk megvalósítani. 

- Egymást jobban. kellene in
formálni aktuális 1tábori) tevé
kenységünkr61, gondolatainkról. 

- Munkánkat folyamatosan ösz
sze kéne hangoliji a közben fel
tárt bajokkal, vágyakkal és ráa
lakítani az id6közben megismert 
és bevont emberekre. 

- Többet kéne azzal tör6d
nünk, hogy milyen nyomokat ha
gyunk az ott él6kben, hiszen nél
külük semmit sem tudunk csinálni. 

- A legkGlönfélébb hivatalos 
vezetÖkkel valé bíbel6dés arány
. ,lan volt, ha egyszer f6 célunk 
dZ alulról jöv6 önszervez6dések 
feltárása és segíté�e lett volna. 

- Nagyon fontos, hogy,csak 
olyan eszközoket használjunk, 
olyan módokon próbáljuk érv�nye-. 
síteni elképzelés�inket, ame�yek 

bármelyik ottani lakosnak is ren
delkezé·sére áll, elérhet6. Hi
szen olyan folyamatot sz�retnénk 
elindítani ill. segít·en·i, aminek 
6k a f�szerepl6i." 

Szabó Judit 

"Els6sorban az i�meretsz�rzés 
iskolája az egymás iránti tole
ranciáról, a feladatvállalások 
egyéni felfogásáról, a segít6-

.készség különböz6 f�kairól stb. 
A nem egyenletes munka rá

nyomta bélyegét a bels6 szerve
zetre, a bels6 kommunikáció tar
talmára is. A feladatok · túlvál-

. lalása következtében kevés idő 
marad� bels6 ügyeink megbeszélé
sére, va�y e9y-egy tábortűznél 
me9tartott beszélgetésre .. Hiány
zott az előzetes programban ja
vasolt külső me9hívottak el6adá
sa, programjain'khoz kapcsolódó, 
konzultatív jellegű összejövete
lek. . .. · · 

.... A sokak számára váratlan. 
- f6leg fizikai munka terén adó
dó - tevékenységeket,viszonylag 
jól szervezte meg a közösség, s 
mindi9 volt vállalkozó egy-egy 
h:ányzó �� helyettes\ítésére." 

. . . Gáborjáni Péter 

"Arról, hogy gondjaink nagy_ 
részét a kis létszám okozta 
- tudtok mindnyájan ••.. 

.•. Ha már Tabon adott hely
zetbe kerültünk, akkor még egy 
kísérletet vártam volna el� ba
jok csökkentésére (esetleg elhá
rítására): baj esetén fokozott 
összetartást, igen erős közös• 
gondolkodást, közösségi érzést 
"szítani". A feladat nagysága 
miatt nyilvánvaló volt már tábo
runk elején, hogy gond lesz és 
nem is akármilyen. Ebben a hely
zetben tudatosítottam volna - és· 
er6sen ! -., hogy mindannyiunk 
tisztességér61 van szó! Az egyei 
csopor�ok érdeke ·saját, el6re 

tervezett munkájuk elvégzését 
kívánta - különben minek jöttek 
Tabra? De mások - az el nem jöt
tek - hibájából olyan helyzetbe 
kerültünk, ami magasabb rendű a 

l 
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csoportérdekeknél. (Most végülis 
súlyos qondnak érzem, hogy a �i
látót ne� mi építettük ·fel.) . ... 
A feladatok racionálisabb felmé
rése és megvitatása (pontosabban 
élosztása) - de szükség lett vol
na az érzelmekre is hatni� Pszi
c�ológusabb ráhatás hiányzott." 

Vass István 

"Tetszett a kísérlet kockáza
tának közös, elszánt felvállalása. 
Mindenképpen egy reménysugár, 
hogy tehetetlenkedés és közöny. he
lyett az· aktívitás került el6tér
be„ Addi.g jó, amí_g 1kezdeményez az 
. !TDK. . .. .  

... úgy· tűnt, hogy a település 
reflektorfénybe állítása me.gmozdí
tott valamit. Hogy jó vagy rossz 
irányban, azt a következmények 
döntik e 1. ... 
. . .·. Szerintem a látványos fizi

kai munka helyett olyan feladatok 
elvégiésére ke1lene vállalkozrii, 
amelyek �gyértelműen hasznosak a 
közvélemériy szemében és nem igé-· 
nyel_nek túl sok szalctudást .. " 

Erdély Dániel 

.. Még a végén is-volt élet._ 
A.délutáni munkamegbeszélések kü
lönösen tetszettek . •.. 

KAKTUSZ-SZIGET 
Részletek Rév István írásából 

(utólag a '85. december 10-i 
el6adáshoz) : 

" . .. A kezdet igen egyszerű 
volt: a hagyományos pedagógia, 

·feltételezve, hogy a gyerekek 
c�ak konkrét, epikbs történeti 
tudás elsajátítására képesek, 
eseménytörténetet tanít./ ( •.. ) 

Különbség a kisiskolások és a 
középiskolások között csupán any
nyi, hogy a meseszerűség elhagyá
sával egyre szárazabb, érdekte
lenebb tények fekszik meg a gye-, 
rekek gyomrát, amit a jobb fo- . 
gyas�thatóság és az ideológiai 
felvértezettség érdekében ideoló
gikus körítéssel tálalnak. Ez 
utóbb� mibenlétéről a gyerekek
�ek halovány.fo�afmuk sem lehet, 

A fűrésztelepen azt a nehéz 
fizikai munkát olyan kitartóan vé
gezték.- a távolró sem ehhez szo
kott társak -, ho� ez nekem. is 
természetes volt és-így fárasztó
nak· sem·vo�t olyan fárasztó." 

Talata József 

A.levelek alapján az is kide-. 
r:ül t, hogy legtöbben viss·zatérnt\-:
nek jqv6re Tab környékére, foly
tatni a megkezdett munkát az ösz� 
szegyűlt tapasztalatok, informá
ciók felhasználásával. Megkezd-· 
tük az el6készít6 megbeszéléseket 
az 1986. évi táborról. Ezú\on kér
jük a LEV-LAP tisztelt olvasóit, 
hogy tanácsaival, ötleteivel, · 
esetleg más jellegű munkájával 
vegyen részt a program ki·alakítá-" 

-

sában. A legjobb ötleteket, ja-
vaslatokat a következ8 számban 
közreadj�k továbbgondolásra. 

Személyesen minden· hetfő es-
te 7h-kor, Síklaky István laká-

. sán, levélben a szerke·szt6ség 
-címén (a címeket lásd hátul) vá- �· 
gyunk elérhetők. 

?�fJ� 
1 -

.. 
-

nem tudha't_;ják ho·gyan is' tudhat-
nák -, miért éppen így tálalják 
nekik a tények. érdektelen halma
zát, mivel szemben kell elhinni
ük, amit beléjük tömnek, létez
nek-e alternatívák� vitatható-e 
egyáltalán a nekik tanftott �r-
telmezés? ( •.. ) .

· 
·Fel sem merül,-hogy a ténye

ket más rendben, más nézőpontból 
is �ehet értékelni, s6t� hogy té-· 
nyek adott halmaza eleve valami� 
lyen vála�ztás eredmény�. ( ••• ) 

Ez a mindennapi és mindenna
pos gyakqrlat adta a kiinduló öt-. 
letet, ami kezdetben·még nem 
tért el kirívó módon az iskolai 
gyakorlattól. Mi �örténne a�koi� 
ha a hagyományos értelemben vett, 
és a gyerekektől igen távol eső. 
események helyett konkrét, meg-
fogható, vízqális eszközök segít� 

Folytat!s a 6. oldalon 
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ségével próbálnánk bonyolult tör
ténelmi fogalmakat megismerni és 
megértetni? Ha az eseményeket a 
gyerekek reprodukálhatnák, megele
veníthetnék, és ez az általuk lét
rehozott képi valóság szolgáltat
ná az alapot az értelmezéshez? 
( . . .  ) 

Elképzeléseink, .céljaink idő
közben változtak. Rájöttünk, hogy 
a gyerekek sokkal többet elbírnak, 
mint azt eredetileg feltételeztük. 
Nemcsak bonyolult történelmi fo
galmak elsajátítására képesek ját
szi könnyedséggel, hanem valójá
ban azt igénylik, hogy maguk ta
lálhassák ki az összefüggéseket, 
magu k gyárthasság a fogalmakat, a 
kategóriák�t. Nincsen szükségük 
bemagolandó, _életidegen események 
biflázására, magu k szeretnék el6-
állítani azt.a történelmet, ami
nek se9ítségével a világ magyaráz
ható a magu k számára. Szükségük 
van konkrét tényekre, de ezeknek 
a tényeknek csak akkor van monda
nivalójuk a �ámukra-, ha közük van 
hozzá, ha vérre megy a játék, ha 
róluk van szó. ( ... ) 

..• megint tovább akartunk men
ni egy lépéssel. Feltételezéseink 
a következők voltak: a mai iskola 
ósdi eszközei segítségével igyek
szik pozitfv modellt adni a gyere
kek számára, példaképet nyújtani, 
értékeket beléjük nevelni. ( ••• ) 
Az iskola mindig csak pozitív pél
dákat állít, absztrakt értékek 
alapján igyeks�ik a gyerekeket bi- .. 

' , 
I 

A teaházban mondta 
GELLÉRI PÉTER: A SZÁMÍTÓGÉP 
ÉS JöVőSOKK című ·előadásában. 

- A számítógéppel kapcsolatos 
törtéhésekt6l valóban várhatók 
- s ez nem túlértékelés - az em
beri faj sorsát is érint6 fordula-. 
tok. 

- Az előállítás, fejlesztés te
rületén végbemenő folyamatok nem 
kontrollálhatóak és nem is kont
rollálta�. Egészében a prognoszti
zálás nagyon nehéz. 

- Az egész tárgykört illet6en 
tele vagyunk mítoszok kaf és el6í
téletekkel - a s�1tóban, a közna-

.. 

zonyos m.odellek követésére rábírni. 
A gyerekek, jobb híján, némán el
fogadják ez� a mesterkedést, de 
ezek az értékek sohasem válnak meg
győződésükké pusztán az iskola pré
dikációja alapján. ( ... ) 

Az iskoiának a pozitív irántL 
olthatatlan vonzalma helyett m9st 
olyan ��lyzetet akartunk teremteni, 
ami bár elég érdekes ahhoz, hogy 
érdemes legyen él_ gyerekek számára 
egy évig a létezés tereként elfo
gadni, de elég elviselhetetlen ah
hoz, hogy számukra végülis elfogad
hatatlan legyen. Olyan helyzetet 
akartunk, a�it a gyerekek a végén 
nem fogadhak el, ami ellen.fellá
zadnak, amit el kell, hogy ítélje
nek . ( ... ) 

Volt, aki azt állította, 6 biz
tosan érezte, hogy a hazudozásnak 
csak rossz vége lehet, mások sze
rint a levéltrük k�l csúszott 
rossz irányba a vállakozás. Elí
télték a püspök hatalomvágyát, 
de a többség a taná{okat hibáz
tatta, és egyetértettek abban, 
hogy hiba volt visszavonni a ta
nárokat kiközösít6 els6 határo
zatot. A gyerekek ítéletet mond-

/ tak az egész vállalkozásról, az 
ahhoz felhasznált eszközökr61, 
az intoleranciáról, és míndezt 
saját magukra is kimondott íté
let formájában. A gyerekek szé
gyeltéK magukat, náluk csak a ta
nároknak volt'töblJszégyellniva-
lója. 11 

pi gondolkodásban és a tudomány-
ban egyaránt. / 

Csak jelzésszerűen elsorolok 
néhány problématerületet, ahol, 
ezek a mítoszok megfogalmazódtak, 
megfogalmazódnak és aggodalomként 
vagy reményként hatnak. 

1/ A tudomány területén: 
- A számítógép feletti ura-

lom - mint kezelési képesség - a 
hagyományos hierarchiák szétrob
banásához vezethet. Magas kvali
tású emberek nem tudják a gépeket 
használni, s azt mondják J hogy 
nem is tudják megtanulni. Gondol
juk meg: egyetemi oktatók - Ameri
kában ; leballagnak a leggyorsabb 
kezű diáktól megkérdeni (akinek a 

, 
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, ·hálószobájáb�n van az lBM g�p) , 
_J • .• hogy e·z t 'vagy c;tzt hogyan lehet 

megcsinálni. •. 
· · - Felbomlani látszanak a ki-

• al�kult diszciplínák, megjelenik• 
. I 

'Valamifajta ÚJ tÍpUSÚ 'gondolkodás 
� �z �információs mérnökök" igen 

. . · . -jql ·.értik egymás szavát. 
2./ A tudás demokratizálódásá-

nak próblérnáj a: . . 
. -{Az egyétemek�ri okt��ott . 

anyagok k�zdenek irrelevánsá vál
ni. A . professzion·ális ismeret 

. l�étt�kel6dÍk� így péld�ul a vil
larnosmérnj:>ki tudas.szoftvertámo

. : gatással kikerülhet6. . · 
,. � - ( Komoly vi t�k .forrása, 
ho9y a számítógépek megjelenése 
az állami hatalom k0ncentrációjá
nalc. fokozód_ásához vezet-e. A7. ol
csó ·és nagyteljesítményű gépekhez 
és a I1}'itott adatbankokhoz valo 

. hozzáférést ,akadályo·zhatja. ,. ·- Hozhat-e létr� e csúcs-

• 1 

4( Technikai, technológ�aj kér-, 
dések: · · • 
- A-számítógép-fejlesztés 

é� -piac tot��is anarchiája. Márii
,ákusan túlpörgetett�· irracionális 
fejlesztés·, de: az eredmények .nagy
sz�rűek. Félig kész .gépeket dob- . 
nak piacra és,a hibájelzések alap� 
ján jqVÍ�ják. ' -... : 

) ,, . - Medciig lehet elju.tni a 
t�o�; érvényes fej lesz t��i 

1 

_v_on�1a·.:. 
KOn,. 

Csak ezeken a vonalako'n · · 
lehet továbblépni· ( lásd Gánti Ti-
bor: 'Fluid�automáták!) ? · 

' - Mikor szakad le·a sz0ft-· � 
. ver' a hardvert61, mikor ne·m le-.· 
�et már a:gépi l�h�t6ségekk�l· 
mit kezdeni? . ii. r 

· · � Mikor várható az,, , hogy_a 
gép önállóan gondolkodik? Várha.;.:, 
tó-e? ts akkor tartható-e. �mberi ·.· · 
kontroll alatt? Számos programo
zó azt mondja, hogy egy közép-bo
nyolultságú program esetén már 
sokszor fogalmuk sincs, hogy vol-

1 taképpen mi történik a'gépben .. 
) 

technológ{a újfajia elitet? Ha 
igen, milyen ismérvekkel jel�e

rmezhet6: á qép birtokosai, szak
··tudással rendelkez6k? De ma már 
� kiderült, 'hogy a �rogramozás, a 

p�ogramoz�i tudás fázisa megke-
-rülhet6. . . 1 ,/ HELYE$BíTtS 

Gelléri Péter-Dénes Tam.fs,: 

. .  

- Hogyqn hat ·a foglalkozá-
si' strUkt\:írára,. és vajon növeli-e 
a társadalmi izolációt v�gy csök-
kenti? · 

· 3/. Pszichológiai problémák, 
jöv6sokk: 
- ·szüntelen a változás és 1 

túl gyors •. Félévente változnak jó 
·és,kö�etés�e �éltó hardvervona
lak, �zoftverelképzelé�ek. De ez 
ugy�nakkor �lmény is, fzgalmas.és 
kihív.6. ,·· 

.. - Túl racionális, balfélte-
ke-dominanciás kultúránk nem vá-· 
..1.ik�e még jobban ilyenné, · még in
. kább fantáziaszegénnyé?· Viizont 
vanJ)_ak ·olyan gépi programok,· ame-:., 
lyek ez ellen. hatnak, pl. a·z Ap
ple�nyel�f r���kív�l képi. �z meg 

.. · .a� í-rástudatlanság irányába hat- , 
hat, mint· a. TV-hatás .. A számológé-· 
pek tö�e9ek�t sz9ktattpk le a�. .

, / · alapv'et6 sz.ámc;ilási ismeretek tud.á-
sáró l is. Baj e� vagy nem?-A dön
téstámo9atói rendszerJk bizonyos· 
fajtájű ·haszná!at� ne� a hülyülés 
iranyába hat-e?· 
. ,· 

A kivételek szerepe a tudományos 
megismerésben - A kreat..fvitás a 
kutatásban című írása a·Pszicho
lógiai Tanulmányok új kötetében 
szerepl6 tariul1!11Íny ·lesz, nem pe� · 
dig� Pszichológiai Műhely �j · 
kötete, ahogy a 9. LEV•LAP-ban 
tévesen írtuk. 

,. 
,,. 

J 

ÚJ szerzemtny_elnk 

Kreatív társadalom szerve-
, ---------------- -L--------

���L-�gy�� (szerk.:fFehér J.A . 
_Is Ranschburg A. ) S�VT, 198S i · 

p. 203, példányszám: 400; 
A kötetben mai magyar.szer

z.ókt�l találunk összesen ·34 ta·� 
nulirián'yt .az ... alábbi tagolás sze- · 
rint: I./ Társadalom és életmód, 
II./ Csöport és szervezet, ·rrr. /' 
Egyén és ér�ékrend; 

. . . A válbgatás színességé �évén 
,. mindenkl találhat ben�e· néhány 

. - őt érdeklő- - írást. . . 
I · J 

i Fo��at!s a 8. oldalon 
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Ranschburg Agnes-Fehér Jó
zsef: Kteat'ív_múhely:_alkotás-
Z!!���!Y!2�S:�!�!�ód, Népműve
lési Intézet, Budapest, 1985, 
p. ':'/7, pé�dányszáln: 200' ,,, 

�-!!1�-��gy�f-�§y��Y!�t��! 
Ko�ferencia el6adásai, I-II. \ 
kötet-(szerk::-ör:-Nováky Er
zsébet ) SZVT, 1985, p .. 256 és 
290, példányszám: 450; 

A két kötet 76 db, eléggé tö
mörített-előadást tartalmaz 
i�en szerteágazó'témakörökben. 
(Ha .valaki elolva�ná az !TDK 
"szemüvegén át" és ismertetné a 
LEV�LAP-ban .•. ! )  

Síklaky István: Konstrukciók 
_egy_ világnógzetr61,, p. 13 (góp
irat ) 

Dr. E�6ss Lász�ó: JQYQ��E-1§ 
E!!!�bQ!�9!�, p. 73 (gópirat ) 

Dr. Szirmai Péter-Fóti Péter: 
Helyi_társadalom_-_hel�i_eoliti
kai_struktúra_ (Simontornya ) ,  
1985, p. 64 (gépirat ) ;  

Ez a tanulmány és a mellékle
tei adják a BME Társadalomtudo-, 
mányi K4tatókörének nyári tábo
ráról az összefoglalást. Magáról 
a táborr0l a LEV-LAP 8. számában, , 
a 7. oldalon olvashattatok. 

Múhelygazdók: 

,.Művi környezet" 
.. 

Uvai Sándor, 1165 Budapest, Géza u . .31. 
Mh. tel.: 328-977 

� ,.Atheneum· (iskola, müvelödés stb.), 
Révész Sándor, 1098 Budapest, Epreserdő u. 32. 
Tel.: 477-014 

• cv gazdasága" 
Siklay István, 1021 Budapest, Tárogató u. 28. 
. \ 

.Személyiség és közösség" 
Vincze _Erzsébet, 1021 Budapest, Tárogató u. 28. 

Az előadásokat PONTOSAN 19 órakor kezdjük, 
de a késöb6en érkezőket is szeretettel várjuk. -

• 

, 

Szekfű András: Hozzájutás
-részvétel-kezdeményezésLhozzáfé
E�§, Tézisek, p. 9 (gépirat ) 

Tardos Márton: A_oazdaság_és 
a_ krízisveszély (el6ddás a "Vál
ság" Konferencián, 1985. augusz
tusban ) · p. 8 (gépirat ) . .. 

Révész Scfndor: A háztartási 
elektronika_magyarországi_eiacá
nak �ajátosságai_-_á�akL_vámokL 
�E2����, T.K., 1985, p. 35, pél
dányszám: 650 

Akinek legkés6bb 1986. január 
20-ig sem érkezik meg a 86-ra 
szóló el6fizetése, azt kénytele
nek leszünk törölni a listánkról. 
Ha később küldöd, akkor a feledé
kenységed többletmunkát okoz ne
künk, mivel ismét be kell írnunk 
az adataidat. 

,_ 

A LEV-LAP el�lllitAsAt és post!
z!Ját számonként�.- Ft-ért tud
juk megoldani. Ha rendszeresen 
kapni akarod, adj fel a cimUn�re 
(Maurer Györ(JY, 1125 Bp., Szarvas 
G!bor u. 42/b.) 40,- Ft-ot postai 

felad6vevényen. 
Felad6ként azt a c!met ird, ahovl 

a lapot várod. 

Információ 
. · GYüjt-0 
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u 
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E 

LY 

Amelyik írás 
mellett az emblémánkat 
lát�annak a teljes szö
vege kölcsönözhető. lrott 
anyagok és magnófelvéte· 
lek személyesen és levél· 

és 
SZolgáltató 

ben is kölcsön kérhetők 
max. két hétre. Csak LEV-LAP előfizetőknek!! 
A postaköltséget visszaküldéskor bélyegekkel 
térítsétek! 
Uj szerzeményeinkröl a LEV-l.AP tudósít. 
Használati díj: új információ! 

Maurer György 1 1 25 Bp. 
Szarvu Gábor u. 42/b . 

Területi szervezők: 

De b ; e-e e n: 

Csorvási László; 4010 Egyetem tér 1/l. 
Ny I re gy ház a: 

Gicz.ey Péter, 4400 Ungvár sétány 25. VU{l O. 

Budape_sti szállás: 
Maurer György 
Révész Sándor 
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. \ Beoo tájékoztató ITDK-tagoknak 
Fk: Maurer György , . 
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