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MESSZE �AKVNK HEGYHÁTSZENT
MARTONTÓL

Két ITDK-beli levélváltása kö
vetkezik, az utóbbi által, az
előbbi engedélyével röviditve:
..J e l e n t k e z e m! (De mire? )
„Szájhagyomány" 6tján jutott egy
kis információ rólatok hozzám, a
debreceni JAZZ-on, idén nyáron.
Előfizettem, és a novemberi szám
a második példány, ami eljutott
hozzám.
Tenni akarok (szeretnék) és
hiszek (hogy miben, azt nehéz
lenn.e röviden megfogalmaznom) • Az
6jságból „kisugárzó" szemlélettel
a legteljesebb mértékben egyetér
tek, falom ezt a „másságot". Kör
nyezetem langyossága. már az
,.agyamra megy" (Egyedül i9en ne
héz!) •
. Messze lakom Bp-től (250 km
re) egy Hegyhátszentmárton· nevü
kisközségben (keressétek meg a
térképen - jó? - Vas megyében, az
Orséghez tartozik), lakossága 102
fő, nem tévedé� - egyszázkettő és ennek a 80 %-a 60 éven felüli.
Rajtam kivill még 3 fiatal van,
(tn 25 éves vagyok.) - a falu
egyik nyitott emberét már 11meg
fertőztem 11 veletek. trdekes, el
szigetelt�ez a falu, csak egy
zsákutca vezet ide, az itt élő
embereknek esemény, ha átmennek a
szomszéd faluba. Vannak azért itt
,.vérbeli" magyar es�ü·emberek •••
Talán alkalmas hely lenne ahhoz a
bizonyos Környezetvédelmi Minta
faluhoz? (Itt a kutya sem „civi
lizálta szét" még a tájat - Al
pokalja, hegyek, völgyek.) Nyáron
(is) bárkit szivesen látunk.
tn magam földmérő voltam, 81ben végeztem a főiskolán, 3 évet ,
dolgoztam a szakmában, most elme
bete�eket gondozó szociális ott
honban dolgozom á�olóként.
Folytat!s a 2. ?ldalon
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A Teaház 18-22-ig tart nyitva.
Az előadásokat PONTOSAN 19 ó�akor kezd
jük� de a későbben érkezőket is szeretettel

v.írjuk.
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LtGYS;I' adjatok nekem ötle
tet,. hogy egy ilyen " abszoldt"
vidéken élo ember hogyan tudna
bekapcsolódni a munkátokba.
'as. dec. 3.
László Imre"

.Barátom, Imre,1
HAt igen, a földrajzi távol. ságl Ami végUlis olya�·kicsi (le
hetne). Ha nem koncentrálódna az
tLET (látszata) vízfej-Budapest
re, ha a közlekedés, óthál6zat,· ..
telefon 6-beduin szintje nem aka
dályozná meg ·az egymásnak kiál- ·,
tást. • ••
ts mégis! Ebben az iszonyd
'ködben is meg kell találnunk egy
más' kezét. Az ITDK (bocs') sz •••t
sem ér a céljaival, na nem talál
ja meg az egyUttmttködés olyan
módjait, -amelyek nagyjából egyen
lő esélyt adnak neKed is Hegyhát
szentmártonról az ügyekben való
alkotó részvételre./ Néhány f9
.életcélom" egyike, hogy·a kommu- 1
nikáció (és !gy az egyilttmüködés)
korlátait romboljam .f
Persze-tudjuk, hogy·e korlátoknak
csak a legészrevehetobb hányada
van az infrastruktdra hiányában,
s jóval több esik kevésbé feltOno
szférákba: a politika, a csoport
önzés, az általában vett emberi
érintkezés és persze-persze a
személyiség belso szférájába.
De ebben a küsz�ödésben nem
kenheted"
te-sem és más sem ránk
"
azt
a szereposztást, amely sze
rint mi majd postázzuk a megol
dást. Mi léptünk: a LEV-LAP-pal
és az IGYéSZ-szel. Te jössz 1 1 • • •
Az az ITDK, amit-·te gondolsz
(és sokan mások ·távol), nem léte
zik. Ne haragudj az ide kívánkozó
szónokias fordulatért: az ITDK te
vagy. Te vagy, mert ugyanazok a
kérdések izgatnak, ·mert e kérdé-'
sekben gondolkoz�i és velük kap
csolatban cselekedni akarsz, mert
-hivatalosan" beléptél a közös
kommunikációs hálózatba. Itt áll
junk meg!
- Miért nem használod?
Miért tQröd el, hogy mindig
ugyanaz a néhány ember hallassa a
hangját? tppen azok, akik már
��,is előnyben vannak veled szem-l
1

l . ..

ben: teaházaznak, táborozgatnak,
ott Ulnek az információs fazék
kö;il�? ts akkor hagyod, hogy Ök
töltsék meg ·azt a szócsövet is,
amin szólhatnál az ország másik
végében lakó (még) ismeretlen
. ITDK-s társadhoz! Hogy netán gát
lásaid vannak például irni?
A legközelebbi korlát (azok kö
zül, amikrol szó esett) éppen ez
a gátlás. S· ez az, amit m á's í nem
rombolhat le helyetted. S nézd
meg, mit csinálunk mi! Többnyire
a dolog könnyebbik végét választ
juk: a LEV-LAP-ba zsugoritjuk an
nak az írását, aki olyat mond,
amit mi is szívesen mondanánk.
Atlátszó, lu$ta'trükk. Csinál
hatod! ezt is.
Vagy azt mondod, hogy hozzád
nem jutnak el az .igazán friss
dolgok? Ha az IGYéSZ-tol ·azzal a
·megjegyzéssel kérsz bármit, hogy
irsz róla ismertetot, vagy tömö
ríted (persze, csak ha érdekesnek
bizonyul és nem minden ár-0n), ak
kor távirati postagalambbal küldöm máris. •••
A bekapcsolódásnak két, álta
lad említett módja a távolság mi�
att valóban nem járható. Viszont
azt hiszem, hogy a fennt irt dol
goknál milliószor több lehetőség
lehet arra, hogy csinálj/ (vagy
többedmagatokkal csináljatok) va-.
!amit. Méghozzá valami olyat, ami
nem bekapcsolódás a teáltalad
használt értelemben, hanem valami
teliesen önálló kezdeményezés,
amihez "mi" csatlakozunk, vagy a
ITDK kapcsolódik késobb
"pesti"
be.
Ennek egy szervezeti megoldá
sát ("Az önálló mOhelyek támoga
tási rendszeré"-t) lásd a követ
keze LEV-LAP-ban • •••
Jó munkát és sok hitet (hogy
miben?):
'85. XII.
Maurer
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"CW-DELFT" - EGY ÓJ NEGYEDBE·. I LLESZKED� KÖZÖSSéG I HÁZ
1 ,(ép.: FLIP' KRABB{NVAM)

zett és létrehozott egy ,koncep
ctó-brigád"-o"t::, amely kialakítot-,
ta a terv ajánlásait.
Aztán a terv jó idore·elha
lasztódott: a Társadalmi Lakás
.Társaság óvatoskodása, valamint
magának a „Tant:hof" negyed létre
hozásának elnapolása miatt. Ez a
hatadék lehetové tette az eloké
születi fázis meghosszabbítását,
amely alatt egy 5-15 személybol
álló, lelkes mag biztosította a
folytatást, megmozgatva a mintegy
200 jelöltet is.
Az ide előrehaladtával hély{
sajtóban megjelenő cikkek a je
löltek' folytonosan növekvő tábo
rát eredményezték. 1977-ben a
teljes csqportosulásból négy 6j,
kisebb csoport ( .. cluster u ) ala1kult •
• • � . '--Éz a fázis fejlesztette a la• kók kölcsönös ismeretségét minden
� egyes csoportosul,áson belül,. anOLVASNrfAI,Ó A PEBRUÁR 4-I
• nál is inkább, �ert tartózkodtak
EL6ADÁSHOZ:
• a csoportok ide előtti megalakí'
• tásától, a további rétegzodéstől,
• igy fejlődve a rokon szándékok
MAGYAR TUDOMÁNY 1985/10
·:szerint.A csoportok közötti kap"Ideál vagy ideol6gia" címil
csolatokat a csoportosuláson
•• - 20-40 lakó - belül a helyi e�. cikk, szerz6je:, l'ehér Márta
• rendeződé� biztositj�: a saját
, .folyosói tere� a csoport helyisé
tudományos
A
Kuhn:
Thomas
• gei szintén összekötik a köztük
forradalmak szerkezete
1
: 1é;o helyeket. Hasonlóan ehhez,
/GONDOLA�, 1984/
• 1 egy köz6.t, ·átszelve az eloudvart
• ·é� áthaladva az··--·egész... együttesen,
�

1970-ben· született meg egy La
kóközpont (.,Central Wonen", to
vábbiakban: CW) -terv megvalósí. t'ásának gondolata Delftben. (ösi
holland város, egy kicsinyített
Amszterdam. - szerk. -) Miután
ez· széles körben ismertté vált, a
kezdeményezek egy 11 szemléltető
tervrajz" segítségével megszerez
ték a városi önkormányzat támoga
tását. 1975-ben a városi tanács
elfogadta a delfti CW-terv egyik
beépitési javaslatát.
A későbbi lakók rögtön munká
hoz láttak: a tervrajzokkal siet
ni ke,llett, mivel az 6j ,lTanthof"
neg�edbe illeszkedő tervnek két
éven belül meg kellett volna va
lósulnia. A csoport hétvégi
... életrnegnyilvánulásokat" szerve-

··�·�� · ··�· · · · · · · · · · · · ·

.

1 FolytatAs a 4. oldalon
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Nagypál Endre�
"Hé tröÍ-h.§tre igazo.lód ik, hogy nemcsak olyan formája lehet a
_
tévánek, hogy hivatáso� újságirók pénzért csináljál<, 0s mé�
a nem-hiv�tásosak is hivatásossá lesznek és ebből kívánnak
·111egé ln i. Ga�dagré.ten. nem erről van szó. Másutt / t. L · más
kábeltelevizióknál - Sz.A./ talán sose fog kiderülni, hoey
,naeuk a lakók is iuctnak mU�ort késziteni, mert alkalmaznak
e't.t stéÍhot, aki� mindent m;;.!!uk c.sinálnak és nem is engednek
oda má.3t a felszere-l�sekhez."
. . ..
.

\

•· •••••

-:integy invitálja a negyed ! ö�bi
lakóját, hogy kapcsolatba lepJen
e kísérleti teleppel. Mindez
összhangban van a CW-terv által
többször is felvetett gondokkal:
nem zárkózni be a társas ösztön
nel csakis egy közösségbe, hanem
nyitottnak maradni• •••
A negyed és benne a CW 1980-81-ben végre ·felépült., A CW ke
retei között létrehozott 80 la
kásból 61 "HVAT" (magányos vagy
2 személyes szállás) -egységbol
�1�, minimális száll�s, amely
megillethet minden 18 éven aluli
holland polgárt. A többi 19 lakás
családoknak épült és magában f?g
lai egy hagyományos lakrészt is
("woningwet-sektor"= rei:ides-la
kás-szektor). Ezeket két dolog
különbözteti meg a megszokottól:
a mosógép hiánya és a kisebb
konyha.
/

A ·.,HVAT"-egységek magukban
foglal�ak egy fozofülkét is, igy
biztositva az étkezési-fozési ön
állóság minimumát. Több ilyen
egység elfoglalása egyaránt le
hetséges �gy család vagy néhány
egyedülálló számára is. Itt a
privát szférák csökkentek, helyü
ket a kollektiv terek nyerték el:
ezek képviselik a telje� lakott
terület kb. 20 %-át,
- Tony Ez a fordítás a nLakóhelyte
remto önigazgató társulások •••"
cimü, francia nyelvü kiadványból,
a részvételi kisérletek gyüjtemé
nyébol készült. A kötet ismerte
tését lásd a LEV-LAP 9. számában.
A CW-DELFT projektrol még van egy
2 oldalas, német nyelvü cikkünk
és népány .részletesebb tervraj
zunk. - IGYéSZ -

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • • • • • • • •••• • •• • • • ••••••••• • •••
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DEMOKRACIAELM.ELET t

I

(Tizi�ek siKLAKY ISTVÁN »Kon��

Jr.u.kc..lbk egy vil�gntze.�Jr.t,l" c..lmU

!����hoz)

/

.1/ A demokrácia .elméletének
elemei: emberkép (antropológia),
értékek és intézmények. A demok
rkciaelmélet fejlödésében model
lek killönithetoek·e1, amelyek az
·elemek sajátos összekapcsolásán
alapulnak. A demokrácia-modellek
valamely érték maximalizálásának
alapján épülnek. fel.
. 2/ A. demokrácia-modell érték
maximalizáló szempontja lehet a
szilkségletkielég!tés, az egyéni
képességek kifejlesztése, vagy a
politikai részvétel (participá
ció). Mindhárom modell jellegze
tesen kapcsolja össze az ember
kép, az értékek és �z intézmények
elemeit.
3/ Ha a demokráciát nem a ma
teriális értékek oldaláról ( .. de
mokrácia-ontológia"), hanem a
formális eljárások, a technikák
szempontjából ( .. demokrácia-tech
nológia") értelmezzük, akkor a
demokrácia-modellen b�lül az in-

TÓL A PIACON �s A HATALMON

tézmények elemét állitju.k elotér
be, s közömbösitjilk az �mberkép
és az értékrend elemeit.
4/ A demokrácia a többségi
döntés létrehozásának technikája
ként értelmezve (demokrácia-tech
nológia) nem tartalmaz materiális
értékkritériurnokat a Döntés tar
talmára vonatkozóan, illetve nem
tételez fel sajátos minoségü em
berképet (demokrácia-ontológia).
5/ A demokráctának formális
-technológiai felfogása, a több
ségi döntés kialakításának elo
térbe állítása egy sor intézmé
nyes és társadalmi keretfeltétel
teljesülését kivánja.
a/ Az eljárás nyitottsága,
-nyilvánossága.
b/ A magán- és a közszféra el
válásának intézményesítése.
c/ A elöntések megváltoztatha
tósága, .. visszafordithatósága"
(reverzibi litás, revideálható
ság).
d/ A döntést befolyásolók és a
döntéssel érintettek egybeesése,
illetve intézményes összekapcso
lása.

,

(

).
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nak maximalizálása alapján a. ta
e/ Viszonylagos egyetértés a
nulási
képessé9, az információ
társadal1ni alapkonszenzusban. ·
feldolgozás, a kreativitás vilá
6/ A többségi döntés létreho
gában találhatjuk meg.
zásának ezek a keretfeltételei
9/ A.humanista ertékek, az
gyakran nem teljesülnek, s ez
képességek kifejlesz
egyéni
.problémati�ussá teszi a többségi
tésének maximalizálása a de-·
döntés demokratikus igazola�át,
mokrácia-modellt posztmateria
valamint a kisebbségek.jogainak
lista, erőszakmentes, az
érvényesülését -.még a tolerancia
anyagi-ga�dasági (szükséglet
maximuma mellett is. Hogyan iga
ki�légités) és a politikai
zolható demokratikusan.a többségi
(participáció) szférán tdlmu- !i
elv, ha olyan megváltoztathatat
tató
szociokulturális· szem
lan következményekkel járó dönté
pontdvá változtatja •. Ennek az
sekhez vezet (Se/), mint pl. az
elvnek a következménye a gaz
atomtechnológiák alkalmazása,
daság és a politika szerepé
vagy más nagy természetátalakító
nek leértékelése a demokrá
tervek? Hiszen itt nem teljesül
cia-modellben, amelyet csak a
het az a követelmény, hogy ki
demokrácia
nem-piaci és nem
sebbségbe szorult ellenzői majdan
-hatalmi
elmélete
valósíthat
többséggé válva megváltoztqthat
meg.
ják a döntést! U gy anezeknél a
döntéseknél vetődik fel a nemzet
10/ A demokrácia posztma
állami kereteken kivül élő érinteriális, eroszakmentes, szo
'tettek, illetve a jövő generációk
ciokulturális értelmezése
kérdése - ok ugyanis nem vehetnek
számára nem lehet közömbös
részt a többségi döntés kialakí
saját természeti alapja.
tásában, ám annak hatásai mégis
A demokrácia-modell mindhárom
érintik őket (Sd/).
elemében, az emberképben, az
értékekben és az intézmények
7/ A többségi elven alapuló
ben olyan változásoknak kell
demokrácia-technológia a döntés
amelyek, sza
végbemenniük,
minőségét tartalmilag befolyásoló
kítva
a
korlátlan
természetdemokrácLa-ontológia nélkül a ki
·elsaját!tás
öngyilkos
illdzi
sebbségek jogai�ak sérelméhez ve
ójával,
az
ember
és
a
térrné
zet, a tolerancia maximalizálásá-·
szet között "partnerkapcsola
nak ellenére. A többségi elvet
tot" biztos!tanak. Ez a de
formalizmusa következtében bizo
mokrácia-modell elodeivel
nyos materiális értékekre alapoz
,zemben nem a természettel
va relativálni kell, s ennek le
emancipál,
hanem a természe
kell vonni az intézményes konzek
tet
is
emancipálja.
venciáit (pl. minositett többsé
gek, döntési moratóriumok, ellen
állási jog) •
8/ Az egyéni képességek kifej
lesztésének értékét maximalizáló
, ,
demokrácia-modell tdlmutat a,h�
A TANITVANYOK
talom hagyományos értelmezésén.
Gtza 6ilmje)
(Be�emtnyi
Amig a hatalom a gazdasági (javak
'
elsajátítása, szükségletkielégi
A tervezés és a szervezés évtés) és a politikai (akaratkife
századának és kelet-európai vál�
jezés és érdekérvényesítés az
/ tozatának keserft tanulságait von
eroszakalkalmazás lehetősége alap
ja le a film,képet festve arról,
ján) szférában határozódik meg,
hogy mivé lettek a harmincas évek
addig nem b.i:-:osithatja az egyéni
nagy r�formálmai,-hogyan futottak
képességek K�iejlesztését, a hu
zátonyra az ország- és _yJ!ágmegmanista értékek maximalizálását.
·váltás hajdani nagy tervei. A kor
A hatalom alternativ értelmét az
néhány jellegzete.s magatartást!egy éni képességek kifejlesztésé! Folytat!s a 6. oldalon
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TABI KALENOARIUM
I

.

·pusát., világértelmezését; eszmé-.
jét táncoltatja itt be a sz�rzo �1
pusztulásba. !me, a főbb szerep
lők közül 'három.
A vitlgmegvllt6 �lcl6: Magyary
szernelyesiti meg azt az :eredeté- ,
ben-és.szándékéban nemes ·hitet,
hogy·az emberi értelem megtervez
het és me·gv�lós.!that egy töké le- ,
·tes társadalmat • .Amde klderül,
hogy ez a hit, ha elhatalmasodik
emberen és társadalmon, ha kiszo-·
· r!t minden más hitet és meggondo-!
lást, ajtkor pusztitó erové· válik.i
A.v1tAgmegvAlt6 mozgalom;
Nagy, aki fenntartás nélkül hitt
a·mozgalom· világmegváltó hivatá
sában, öregen a halottas ágyán
. magy�rázza; hogy de hiszen .mi
tudtuk a.jövet� de hiszen mi meg
csináltuk, de hiszen a mi terve
ink szerint készült minden, - de
�iatal hallgatóját mindez egyál
talán nem érdekli, menne már· a
· strandra_

.

Hasznos divat kezd terjedni a
Dunántó.lon. Egyes hely-ségek ka
lendáriumot adnak ki. Nyári tábo. rozásunk során mi is javasoltuk a
tábiaknak, hogy ndivatozzanak" ok
is. Valaha Magyarországon a na
gyobb községeknek (hogy a váro-·.
'sokról ne is szóljak) volt sajtó
juk. TabAak is - történelmének
egy korszakában müködött egy he
tilapja, mert életrehívta a he'lyi
társadalom·, a helyi gazdálkodás,
ipar, kere�kedelem információ
igénye. Az.információ ma sem ke
vésbé fontos, a szükséglet, s az
igény ma isJlétezik. Kielegitésé
re a megyei lap nem tehet éleget,
éppen, m�rt kívül 'van a helyi
társadalmon. A kalendárium gondo
lata tehát valóságos szükségletre
felel, ha nem is ·elégítheti ki
azt maradéktalanul. A kalendáriuro 1
a helyi s
· ajtó egy változata, s
jól tették a tabiak, hogy bátran
belefogtak megteremtésébe.
A könyvtár ambi9iózus munka
társ�, dr. Kálmán Mária vette keA 4zemtlyl�tg iu�on6m�Aja.
zébe a szerkesztés ügyét, s ami
·A f�lmbeli züllött gróf fogalmaz-·
ezzel együtt jár: hónapokig har
;za meg, szellemesen, durván és
colt a kézira�ok biztosításáért.
ironikusan a tiltakozást a husza
Mi,
pestiek, amiben lehetett, se- ..
dik század világmegváltó eszméi
gitségére
voltunk. December ele
... 'vel szemben, ·amely· véleménye szejére
állt
össze
a kézirat, bele. rint eltömegesiti a társadalmat,
.
értve
a
le�torálásokat
is. Jelle
·
mindenkit célszerü kis robottá és
gét
mindenekelott
a
helyi
mdlt:
rabszolgává silányít. "Maguknak
történelem és folklór, népi hie
· nincs külön ábrándja, nincs el
.
delmek és régi mesterségek leírá
képzelése, amivel az általános
sai - szabják meg. Emellett heiyi
·�omályból kiemelnének valamit."
szerzqk számolnak be intézményeik
(Nna, ITDK, tudsz-e ebbel a
jelenére! és terveire!. Szolgál
;_i:_��91 valamit tanulni?)!
tató rovatok ismertetik a,z intéz
Ismertetésünket Hank�4J Elemt�
mények helyét, telefonszámát, s
.í�ásának felhasználásával készi
'más, szükséges adatokat. Megszó�
tet�ü�: Pa�aboti·v�gy hallltAnc,
lalnak a kalendáriumban helyi ve-1
in: Filmkultdra,· }985/11.
zetok, s a mieink közül Kemény
'Bertalan. Az irodalmat egy Jókai
- ma töredék és a község neves- szil- ·
.
.
:
..
. . .. .
.
Ta�áts Gyulának lírai
:·d!S,;:tm;,·:i&IS·tS&;;t'f!i·,:is\l:;i1:$1A;i;s&s,o; löttjének,
emlékezése képviseli. ,
. , A kalendáriumot a Somogy me
gyei Könyvtár adja ki, ok vég�ik
Erdély Dani az elozo LEV-LAP
a nyomdai munkát is, és ha minden
ban többeket elmarasztalt - mégha
a tervezett módo.n halad, a köte
igen nlágy" formában is - amiatt,
tecske februárban az olvasók (vá
hógy ·az ígért tábori beszámolóju
sárlók) kezében lesz. A példány- .
kat még nem küldték el. E névsor
ba.Gondos �rno alaptalanul C n go�
számot - s ez külö� figyelmet ér
-datlanul")-kerillt és ezért elné�
3000 körül tervezik.
demel
zését kérjük.·
- szerk. - !
GONDOS ERNO
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Az ITDK Az EFIN-EN

Idén a Kertészeti Egyetemen lesz
az EFIN (Budapesti Egyetemi, Fő
iskolai, Ifjósági Napok) február
utolsó és március első két nap
ján •. Ez egy szép hétvége, amire
bennünket is meghívtak. Lapzártá
,ig nem pontos még senuni, csak a
·következet tervezzük:
1/ Az IGYéSZ-roühely szervezé
sében megpróbálunk némi képet
ny6jtani azokról a nyugat-európai·
közösségekre!, amelyek mindennapi
életükben keresik az életmód,
munka, gyermeknevelés és a kör-·
nyezettel való kapcsolat alterna
ltiváit. Megpróbálunk néhány velük
·kapcsolatos hazai "babonat", tévképzetet is oszlatgatni. Az. ele
adónk, .. aki diákkal felszerelkezve
jön, FLIP KRABBENOAM, holland
építész lesz.
2/ Egy·nagyobb fajta teremben
levetítjük a táborunkról készült
Zombori Kati-féle dokumentumfil
met ( nTORONYIRANT"), azután kiü
lünk jónéhányan céltáblaként, és
akkor hadd·röpüljenek.a kérdő,
támadó, érdeklődő, firtató nyilak.
E kiülésre senkinek sincs privi
légiuma, tehát, akik az ITDK
ügyet magukénak vallják, azok
mind-mipd céltábla-szerepet vál
lalhatnak.
Ha válaki ·szerint még valami
mást is kellene itt és most mu
tatnunk, mondanunk vagy tennünk,
az ízibe értesítse bármelyik mü
helygazdát, vagy jöjjön el a kö
vetkező szervező bizottsági üldö
gélésre.

..
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HAMVAS BELA: A láthatatlan törttnet -·Bp.
1943. p. 185.

, • A titán az a 16ny, akinek ereje isteni, de morál
ja nem az. Ezért nem ismeri a mértéket. Es ezért
a nagy Renddel össze kell ütköznie és el kell buk
nia. Hiába van· ereje, ha a mértéket 4tlépi. Ereje
határtalan és kimeríthetetlen, és ez az ero nem
tűr maga mellett és maga fölött senkit és semmit.
A titán vétke a kevélység. Azt �i, hogy a lét
erő dolga, erőé, tudásé, tehetségé, k.itartásé, aka
raté. Azt hiszi, hogy a világ zsákmány, és erővel
meg kell hódítani.
Aztán éppen ez az erő válik benne gyengeség
gé. Van valami, amit nem tud s amire nem elég e
rős. Ez a valami az alázat. Mindenki, aki erejét em
berfölöttivé fejleszti, azzal a veszéllyel játszik, I .
nogy titánná le$Z, vagyis a mértéket elveszti, ön
magát teszi meg els6hek, s így a kevélység bfu)ét
követi el. Aki pedig kevély, azt Jelenti, hogy va
lamit nem tud és valamire nem képes � valamire
nem elég erős. A mérték néllcill maradt emberfö
lötti ero démonikussá válik s az ellen fordul, aki
felhalmozta. S az emberen éppen az áll bosszút;
amiről azt hitte, hogy a győzelemhez segíti. Az e
rőbe bukik bele. Folyton győz és győz és győz;
csupa diadal és diadal. Közben nem veszi észre,
hogy egy oldala üres, födetlen, gyenge, töred�k.
hiányos. Nincs ereje ahhoz, hogy megálljon és tér
det hajtson. Nincs mértéke, nincs morálja, nincs
vallása, nincs gyengesége és a gyengeséghez nincs
ereje, n'em tud hálás lenni; ezen az ürességen az űr
be kell buknia; ezen a hiányon semmivé· kell vál
nia."

"Amíg valami csak·. nézet
és nem életvitel ( életmód),
addig csak megcáfolható és l
megcáfolandó ( !) tételei,
illetve messianisztikus kép-.
viselői, hirdetői ( no meg,
természetesen, hősi halot
tai!) lesznek, és sohasem
megértő-elfogadó tömegbázi
sa •. S mivei eddig minden
csak nézet volt ( a legna- .
gyobbak is!), és mert egyre
kisebbek izületnek, h� szü
letnek, lesz egyre zavaro•dottabb az emberiség, lesz/
egy.re' kilátástalanabb
életünk alakulása."
. 1 - pol-_jul
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Kedves Ba-rátunk, biciklizz velünk!
Kedves iarátunk, biciklizz!
Kedves Barátunk!

VÁR REÁD AZ IDEÁLIS éLETTÁRS

Szép, csöndes, szerény, igény
telen, kedves és játékos!
Tavaly nyáron kipróbáltuk,
Sőt: .. Azt hiszem, a jóisten
amit nektek is ajánlunk: A.békeegyenesen a nagyvárosokban lakó
mozgalom csatornáin olyan barátoszegény állatbarátok kedvéért tekat kerestünk és találtunk, akik
remtette az aranyhörcsögöt .••.
velünk biciklizték végig a BudaNem ismerek egyetlen másik rágpest-Bécs 6tvonalat, Burgeflandon
csálót, amely olyan "intelligenkeresztül. Meghivóval utaztunk és
sen", már-már kutya- vagy macskaigazi vendéglátásban volt részünk.
módra já�szanék, mint az aranyVégre nem éreztük t6ristának mahörcsög. A jóisten·ebben a kis
gunkat! Sok, 6j barátra tettünk
mestermüben egyesítette a szobaszert. Egyikük Münchenben lakik
állatok minden kellemes tulajdonés egyedül eljött ·audapestre.
ságát, és gondosan mellőzött minPéldáján felbuzdulva elhatároztuk,
den kellemetlent. Az.aranyhörhogy idén mi is megtesszük az
csqg nem harap •.. nem mászik, és
utat ellenkező irányban.
_
olyan keveset rágcsál, hogy nyuAug�sztus 1-é� fogunk indulni
godtan hagyhatjuk szabadon futkáBudapestről. Indulás előtt Mo-n
rozni a szobában, nem okoz semmi
fogunk kb. 1 hétig kirándulgatni,
kárt. Ráadásul pusztán küls�re is
....endégeinknek megmutatva a mi táa világ egyik legtakarosabb áljainkat. Ógy gondoljuk, hogy kb.
latkája ••. " (Konrad Lorenz: Sa2 hét alatt eljutunk Münchenig.
lamon király gyürüje).
Ha van kedved, csatlakozz hozKedves Barátaim! örömmel értezánk! Annak is nagyon örülnénk,
sítelek benneteket, hogy·Léna neha magad is hasonló t�rára válvü hörcsögöm anyai örömö� elé néz.
lalkoznál. Címekkel> tanácsokkal
A kis hörcsögökbol szívesen ajánsegitünk!
· -� f dékozok mindenkinek, arnig jut.
• ..t
FÓTI PtTER
. Révész S,ándor
1026 Budapesi, Orsó utca 36.
Tel.: 477--014
·\,
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Mdhel.yga.zd!k:
.Mdyi kOrnyezet•
IÁvai S!ndor, 1165 Buda
. pest, Géza u. 31.

Mh. tel.: 328-977

.Atheneum• (iskola, mdvela
dés stb.)
Révész S!ndor, 1098 Buda
pest, E�reserd� u. 32.
Tel.: 477-014
.cv gazdas!ga•
Siklaky Istv!n, 1021 Bu
dapest, Tirogat6 dt 28.

.szemilyiség 6s közösség•
Vincze Erzs'1>et, 1021 Bu
dapest, Tirogat6 6t 28.
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Te�Ül.e�i �ze�vezek:
Oeb�tctK: Csorvási Lászl6
-------- 4010 Egyetem tár
1/r
����g��!;�: Giczey Péter

4400 Ungvár sé
tány 25. VII/10

t

Irott anyagok és magnöfelvetélek személyesen és levélben
is kölcsön kérhetök max. két
hétre. Cs� LEVLLAp elöfize
töknek'l! A postaköltséget
visszakUldéskor bélyegekkel
téritsétek.
Ój szerzeményeinkr�l a LEV
-LAP tud6sit.
HaszriAlati dij: 6j informi
ci6ll
Maurer György-1125 Bp.,
Szarvas G&bor u. 42/b.

Bels6 HJlkoztatd !TDK-tagoknak
fk: Maurer Gy6rgy

Buda.pe�ti

�z&ll!.s:

Maurer György
Révész S!ndor
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T EA H AZ

KFKI KISZ-Klub, Budapest,
XI., Budafoki dt 10/a.
(Bejirat a Bertalan Laos utcai oldalr61)
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