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.Az élet elsódle6es célja, hogy önoa-
6u--:b61 alkossul{ w.eg a boldog em'bert. 
Zz a c��ele -ez volna a r.itele- alka� 
tás�i.nlr��ák, társadal.oi együttélésünk
nek, era:,ertársainl{ oe_gajándékozásának 
és i:;egsegí tésének. -Ha ezt tetteink és 
gondolataink láncolatából kihagyjuk, 
�inden érteloetlenné, céltalanná valik 
ben1?-ünk és körülöttünk. Okosságaink, 
erőfeszítéseink, szervezésünk, alkotá
saink, ajándékaink- üres �üvelyek ma-
rad.."lak ••• ·Hiszen mit is adhatna az 
egyik boldogtalan a másik boldogtalan
nak? �s mi az értelme, ha a legjobb, 
legszebb, legáldozatosabb tevékenység 
közepet·te 'is legvégül mindenki boldog
talan n::arad? 

Testi születésed talán életednek 
legnab.Yobb éloénye és egyben legna

. gyobb lell'"..i ·sérülése. Aki meg9zületettt 
beteg, súlyos lelki sérült. 

Ám testi születéseddel nem születtél 
ra�g igazán. Teljes ecbexi születésed 
nem fejeződött be. Fölébe kell kerül
nöd a testi születés sérülésének: lel
kileg is z:ieg kell születned. Ez a má
sodik születés. 

A oásodik születés akkor következik 
be, amikor nem visszafelé /az embrió
állapotban m·egél t első egység felé/, 
hanem elóre:ta.ladva; felnóttként talá
lod meg, éled meg az egységet. Az egy
séget a világegyetemmel, természettel, 
eobertársaiddal, az élőlényekkel, meg
naltakkal, az élettelen létezőkkel. 

E. FroillIIl arra· figye.1.meztet, hogy szá· 
mos pótcselekvés, egyéni és kollektív 
önhazugság ne�ezíti, akadályozza a 
felnőtt, oásodik egység megvalósulását. 

l 

• Széles -távie:otja:: sze::S.élve az em� 
ber és a civili=áció a �agy egye�emes 
·,i U.:-ce::':lészet �sze. Az e;:rete::1es 
l�:�el sze�ves i�sé6et alkotva á.;ya
zédík bel� a= eooeri lét. iia neo akar 
e:me� tudatában le!Jni, ha �em akarja · 
ezt a �a-gy tcrvényszerlfsé�et látni, na 
a. civilizáció iránti. ter:nészetes, okos 
·�s szükséges szere�ete �ellett nem hó
dol kozmikus tisztelettel, szeretettel 
az egyetemes teI'!llészetnek·- Uresszívű
ség!'Ól és öngyilkos gyengeelméj1Íség7' 
ról tesz tanúságot. Ne� a természet u
rává, .ha.nem buta, vak, fennhéjázó és 
öngyilkos lázadójává válik. Zppen· ·a 
szülőanyja, a te+'?Lészet iránt ellensé
ges, ostoba, öntelt embernek és civili
zációjának van a légkevésbé oka a büsz
keségre. Az ö�.magára vakon büszke, 
pusztulásba torkolló, agres3zÍv-civili
záció helyett, a kör::1yezetével szere
tetteljes harmóniát megvalósitó testvé
ri együttélé�, a civilizácié bölcs és 
kelleCTes fönnmaradása volna a �inden 
büszkeségre okot adó ig�zán nagy győze
lem. De ez lei:etetlen mély sze.retet, 
tisztelet, figyelem és rokoni·érzés 
nélkül. :!!:gyek vagyt1-'lk és - akár tudociá
sul vesszük, akár nem - egyek �aradunk 
az élő és az élettelen világ egészével. 
A biológiai és fizi�ai té!'lYen túl -
- vali?ssá, filozófiává, élettudattá 
és életérzéssé kell e_pnek válnia ben·-' 
nünk. 

Kiszely Károly 

,Az egységre és �z egységélmé::iyre tö
rekvés infantilis, sérült és épp ezért 
hamis és sikertelen módja a konformiz� 
raus /az egység.és egyenlőség összeté-
vesztése az egyformasággal/' a divat' � ' fa a narkotikumok, fölületes szexuális ' ·xl kapcsolatok, lázas tevékenység, nyüzs- · 

\\� 
gés, vagy_két ember tapadó, fülledt, ', � ·

; 
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�= e=oe�iseg �é: csoportTa oszt�ató. 
.Az egyi":;. i-:özépe:J. :°"yooj a ::!le-3 a fogkré
ce�, a �ás:::.k ezt �elytelen::ek srzi, és 

. há tul.::.·61 1:e:::d.i ':l.'... k.:::.nyor:..-:i a tubus 
tartaL�á�. �a közjz ;o;kré=et kénysze
rülnek �as�ál:-ri, kijékithetetlen el
lentétek tá::ia�ak között�. 

Bár.:::iilyen közös tevéker-ységbe is fog 
két e:-ber, rends�erint ke�atkeznek kö� 
zöttük surléd.ások. �gy-egy adott moz
dulatot az egyik ig,y érez ter::1észetes
nek, a -n<>sik úgy.A ;nczdalatok ::iögött 
gyakran egész értékre!'ldek állnak, ha 
pedii nem állnak ott eleve, akkor az 
e�berek s::Ívesen �eresnék. A tubus. 
_kinyooásának esetében például általá
ban a,takarékossá6 t:1 sze�ben az.élet. 
gondtalan élvezetével. Az er.iberek ezt 
indulatosabba.� szokták kifejezni: az 
egyik fél a �ási�at rigo'1.yásnak, kö-· 
tözköd5nek, kibírhatatlan smucignak 
tartja, míg fordítva általában olyan 
vádak hangz1::..>'l� el, hogy: rendetlen, 
gondatlan, figyelmetlen, és �cs te
kintettel cáso�ra. 

Az élet különböző pillanataiban elő
- :forduló viselkedési különbségek ·alá tá
. �asztására nagyor. sokféle értékrend 
kinálkozik, bár az emberek nem mind
Járt értékrer:deket fogaln:aznak oeg, 
hanec csoportókba sorolják a másikat. 
Ezzel -elintézik xind a problérr.át, mind 
a :ná sik ec bert. 

' 

"Tudod az els5 pofon a legnagyobb, 
aztán a többit lassan megszokod ••• 
• • • En a· fülemet- adtai:. r:eked, 
de te nallot�ál valaz:iit rólam, 
Zs mi neo beszélgetti.:nk éveken át •• 11 

- .'unikor én főztem, akkor te azt 
�ondtad, hogy cég a kanál is rosszul 
áll a keze�cen, legjobb lenne, h� r2.0-
bÍznád ezt a levest, �ert ezt érez."li 
�e1i. �ttól én egy kicsit �egsértód
tem, térUltem-ford�ltao, ezt-azt bela
szérta.I:l és közben a kreativitás fon
tosságát ecse�elten. Te azért nemet
ted·�eg � levesünket, wert nem hason
lított az o��honira, én azért hagytam 
ott, oert a te oerev�égedtól semmi Íze 
nem lett. 

- :rekem azt !.lO:ld ták a barátaid., hogy 
magya:talanul beszélek és a.ffektálok. 

- Velem pedi� szóoa.sem�állt�kJieid. 
a 

·±s·=eg se� csinálo�,2mi� elt�r,eztec, 
�ert ezek::lek éR �ec csinálok se.!':?:!it. -, . ... k. �· . d „ t • ., ...,ze.;; ::. .. e �·ere:.. • ..,se.A az J'..:.that el:>-
i�e, sl.d ezekbe bejut. Csakhogy ai �6a
zi értéket nao., _ezek a körö!-: képvise-
lik. 
1 

- Atté:, hogy te �e� csinálsz se�!.Ülit, 
még nem �ellene zsidó összeesk-üvést,,. 
látnod mindenütt·, ahol történik 7ala-
�. 

Barátaink ennél a pontnál :·ezdték 
egyoás belét k:.dönte!!i, hl most' sor
sukra ·hagyjuk őket, és· csak azt �ér
deznénk a nyájas olva.sótól: igaz-e, 

1hogy az emberiség két csopor�ra osz�
iható. �z egyik középen nyooja �eg a 
fogkrémet... 

Templom _Katalin 
és 

Derd.ák Ti bor 

/A gohdolatmenet fólytatását a szerző
páros "KISZORÍTÓSDI" című kéziratos 
!tanulmányában olvashatjuk, amely -a 
szek.szerint- tisztázó erejű, igen lé
:riJ,egi hozzászólás a megindult ·párbe
szédhez /lásd:"�essze lakunk 3e�::.át-
szentnártontól" a 12., ":.:essze vagy·nem 
messze" a 15., ".�toene-'; vagy lepusztu
lás" a 16. Levlap szá::lban/. 
A tanulmány néhány, a :::iatal -=.agyar 
.értelmiség körébe:i föllépé koz:flil-:tust 
elemez, és �egkezdi a kor.=liktusok 
há tteréoen megh1.izódó érté·kre�dszerek 
rekonstruálását. 
Az IGYéSZ-tól kölcsönöza.etó./ 

·röb.cün.k o:I:vasmár.yéb:.é:zye ,;cl t mosta..-riá- . 
ban 3RICH FR0:.21 kis könyve "A szeretet 
m{fvészete" /Eelikon,198'4/, anelyról 
azt gondoljuk, hogy jó alkal:.lat kínál� 
hat fontos kérdések végiggondolására. 
tA beszélgetés formájául a nyitott asz� 
taltársaságot választjuk, ahová mind-
azok od.ateleped.hétnek, akik elolvassák·. 
e kö!lYvet és értel:lét látják közös 
szellemi. feldolgozásának. 

·Első összejövetelünk helye és időpont� 

ja: ·ITDK· Teaház.., nOTember 14.· 18 6ra 
Jlaurer O,örg 
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Az I��éSZ az en roerise6oe •rete""; o:.zal
�á t azon a �zé�séséges  ��don ;ejezi ki 1 

ho.gy pét olaa�at:an kézi�ato�at és  :d.
adványokat kölcsöncz . �z az IT.DK leg
oe=észetb �is�rlete,  c::aez képest Con
:au:::.rd V.iros + építeni ba,_gate:1 , !1iszen 
a kc::-::0-rtárak ;:.ást sep �s::.i:.ál.::ak /ezér-t 
V2-"1 ss:i�:ség r�nk/ , :ni.r:. t ·� s sza�cé:-in
cséló lev2leke� kü2.dözge-:�ek. 

' 
ITe:1 t-..:.dj ul.:, b.ogy :lán::,;an go:.:dol ták 

vJgig te t tiL�et , 2.r:.ikbr �e6tartottak 
egy }:önyve t /az t é'. bi zo:::yos �:::-magasló 
. 1 ... "' ' " . 1 ' . . ' t· J e  ell . o segu, se .. :..9 :r.:e::; .:rapn2.to,  s o 
könyve t/; }fogy ki t fcszto-:tak meg tő
le ? Azt a néhány em�ert,  aki iso�ret
lenül is a sze!lemi társuk : aki ugya.r.
olyan· tÜzzel keresi kcnyvtárrél könyv
tárra �gyanaz� a =tlvet .  De hiába. �ár 
a � polcunlrnn van. 
:.:i-ndez százs zo:..,osa.-,. igaz az IGYs.SZ l{i
kölcsCnzött ar-yagair,.sl-. �:eki;--:k n; ncs 

. .  _,.Pénztink másodpéldányokat fénymáscltat-
. ·- ni, és visszaké=ő le·<1eleket Írogatni. 

Igy hát ezen az lton er.üélceztetjill:: a,o
�at , akik �ir ré�éta adósai� : 
Ács :.:::.kl -:s Aute.s :s1..:zsa 
Ada.::ecz Gaoi 
Gala::bosi - :Péter 
Ga.!' ami Srika 
E113 �:ö:1yvtár 

.MlLhel!{ga.zdtik:  

Mailá te :.:ór:ika 
Medí;::t�si z:álint 
Iclokso::..y :ászló 
Nyve2.t Erik 
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