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l(ÖT;ÖDÉS. 
A kötődés alapvető emberi 1.geny. Fon� 
tos az egyénnek, mert a valahová tar
tozás tudata biztonságot ad, segíti és 
irányítja a kibontákozást, fontos a 
társadalomnak, mert a szi!kebb közösség 
érdekeit az egyének csak Így védik o
daadóan. A kötődés tudatosodása válik. 
felelősségérzéssé, ami mindennél fon
tosabb az egyéni magatar�ások összehan
golásában. Ez a.kötődés fizikai érte
lftmben is nélkülözhetetlen. Testi és 
szellemi fejlődésben marad el az a 
gyennek, akit· nem ölel, fogdos éa gyúr 
az anyja, táplálják bár a legkiválóbb 
tápszerekke1. 
A. családon keresztül valósul meg a kö
�ődés a szffi<ebb szülőföldhöz, az embe
rekhez is. Akit ez a sztlkebb szülőföld 
nem köt meg felelősségvállalással, ér
zelmileg és akaratilag, annak a tarka 
soranpó már nem jelent gátat az ország
határon. Hazához kötni rendelettel, 
drótsövénnyel, törvénnyel senkit sem 
lehet, csak a sz«kebb szülőföldhöz tar
tozás megkötő erejével. 

· Tdl nagy kereteket nem tud kitölteni az 
emberi lélek, mert csak az ·ismert, az. 
'elsajátított szerethető igazán. A meg
kötő szi.ilőföld sem lehet tö.bb egy látó
határnál: aki valahol otthon van a ha
zában, csak annak·van hazája. Minden 
megalomániás és közgazdászilag kiagyalt 
egyesítés, összevonás: táblacsere a kö
zös tánácsúvá lett falu határáb8.ll isko-
1la-összevonás, tennelőszövetkezet�ösz� 
szevonás, -mind egy-egy kötelék durva 
eltépés�, megsemmisítése • . 
A mi problémánk nem a munkanélküliség, 
hanem a szülőföldnélkülis.ég. Ennek kö .... 
vetkeztében a·kultÚranélküliség, a ha
zátlanság, mert a kötód�s csak� kö
zösségen, a társad.almon: anyán, csalá
don, rokonságon, barátokon_és m�atár
sakon, lakhelyen, falun, városrész.én, 
táj�n á�_�ehetséges! 
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7.péntek 
1 

SZtiNNAP 

114.péntek "AHOGY TETSZIK" 
1 Bővebbet a 3. oldalról 
tudsz meg. Az

1
elótérben: AXIS /vide-, 

okönyv/ szerk.: Bódy Gábor és Vera 

21,péntek A TÁRSADAIMI KISÉRLET FEL-
1 ·TÉTELEI 
A "Mi!vi környezet" mtÍhely sorozata 1. 
Meghívott vendégek: 

DAJKA BALÁZS filozófus -MTA 
KOVÁCS GÉZA jövőkutató -MKKE 
• 

. SZIRMAY PÉTER filozófus - BME 
TAMÁS PÁL szociológus -MTA 

Az előtérben: AXIS /videokönyv/ 

128.péptek MARGINÁLIS IFJ6SÁGI SZUB
KULTURÁK 

�vagy: közös�égek a társadla.lom szélé
re sodródva 

�endégeink: RÁCZ JÓZSEF. szociológus 
TEMPLOM KATALIN szocioló
gus, pszichológus 

,A �avelódés, a m�veltség évezredeken 
keresztül egyet jelentett a közösségi 
élettel. S ha a közösségek szétestek, 
mindenféle pótszerre került sor, bandá
zásra, btÚlözésre, szektásodásra, láza
dásra, elvándoriásra, vagyis: közösség 
keresésére. Hiába figyelmeztet évezre
dek tapasztalatára a néprajz, amíg a 
szociológia, közgazdaság és lélektan 
ne_m jut el ugyanerre az eredményre, le
söprik az asztalról és romantikának, 
nacionalizmusnak minősítik megállapitá
sait, figyelmeztetéseit. 

ANDRÁSFALVY J3ERTALA:N 

/Részlet az Alföld 1982/2. számából./ 
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/·6eszélge tés · HAZEL HEHDERSOifüAL -részletek/ 

K: A �ö�yveibe� az+, Írja, �o;;y a közgazdáságtudomány álruhába bÚjt�tott ;o��ti
ka; :1effi tudomciny, eze::iki v.Ül a közgazdaság különböző fogalmait is·...-�-=i tiká":al 
illeti,: szinte az egész tudományt. Miért tesz:J. ezt, és mik a mozga. ::ói e::ir.-3k 
a ra�ikális kritikának? 

HH: Nos, a CTozgatórÚgói ma már közismertek minden állampoÍgár számára. A k�zgaz-· 
daságtud-0mány számításon .kívül hagyja a Lét alapvető letrel'!ozój'át· és fenn- � 

tartóját, a· Tennészetet • _továbbá a mennyiségileg nem meghatározható társadalmi . 
árfolyamokat és emberi ·_probl.émákat. Micsoda idióta mérce például ez a GNP ! 
Összead minden létező jót és rosszat. Az alapvető dolgokat romboljuk szét, hogy 
á statisztikában a számok kijöjjenek. És ha ez olyan mérce szerint tör:én�l:, ��i 
a létező j ó.t és rosszat a "fej ló dés" címszó alatt összedobálja -mind a köz-gazda
ságtanban, mind máshol- ez őrültség. Fizetnünk kell majd a levegő a víz tisz-

. tításáért, a toxikus pusztításokért ••• Aki ezt haladásnak ne�ezi, ari..r.ak �ényleg . 
pszichiáterre van szüksége! Min.tha,mondtam·volna már, hogy a közsgazdasá.;tudo
má-ny az agy�érülés �gyík fajtája. Es ezt k�molyan gondolom. Nézze. csak mEg azo-� 
kat a nagyon jó képességU diákokat, akik egy.átlagos közgazdasági tanfolja:iról 
é!' telmileg nyomorékon kerülnek ki. · ' 

K: Tehát ön szíves-örömest eldobná az összes közgazdasági paradig:r,at Úgy, ahogy 
van·? 

HE: Igy var.. Tudj a ••• A közgazdászok a le.::rnula tságosabb álmodozók. i�em ismerík 
cl a termodinamika törvényeit·, ezért ;;em értik a termelési -folyama �ot. Ha a 

termodinamika törvényei szerint ál�ít fel az ember egy olyan modellt, am�lyi� 
kilókalóriában számol, mindjárt látható, hogy mind�n termelési folyamatban 15 % 

elpazarlódik fUtésre, szennyezésr.e, és Így tovább. Aztán·ott van az entrópia 
törvénye: a folyamat minden mozzanatánál plusz energiára van s�ükség -ez azt je� 
lenti, _ho.z.y egy bonyolult végtermék termodinamikailag• egyáltalában nem hatha-· 
tós. Termodinamikailag a természet a! leghathatósabb. Gondoljon csak a mi ponyo
.lult világ��kra, amely tele van e�ást' átfe�ő hosszú folyamatokkal. Csak Úgy 
tUnik,. hogy közgazdaság:i.lag jól működik a dolog, de ez azért·van, mert sok el.ve
szett energiát teljes.eri_ elhanyagolunk, és mert vezet minket.a vakhit, hogy bánni 
áron menni� kel; tovább ennek a bo!zyolult rendszernek. A mi iparunk termodinami-· 
kailas .egyál talá:! nem hathatós. . , . 
K: Az embereket meg k�l.l ism:ertetni az Új paradigmákkal,'· elgondolásokkal, _nem_ ? 

HH: ·Ter't!Iészetesen, ha--. az ember fel -akarja lÚ vni mé.sok figyel!'n{t � de 9k még min-
dig közgazdász módon közelednek a való világ p:r_oblémáihoz, akkor az ő n1el

vü.kön kell beszélnie az embernek, legalábbis tudni kell hozzá egy-két szót ·az· 
•9 nyelvükön. De ha m�r egyszer sikerült felhl.vni a f·igye.1.piü.k;et ·valamire, van· ·rá 
remény, hogy tovább menjen 2 dolog.· Ez azért elég romboló dolog: az 6 nyelvükön 
beszélni azért, hogy meghaladhassa azt az ember. A humor elengedhetetlen ahhoz, 
hogy. kikerüljünk ebből :i. csapdából. 

K: �ö.nyvei ben a ,inap korának politikájáról" /poli tcs ·of the solar age/ beszél; 
· .... ·az embereknek az ·Új. paradigmák, ötletek kidolgozá�ára val.ó ·szövetkezJséról, 

és �nterdiszciplináris együttmlt.ködéséről; az ún. informális szektor erős!� 
tésének szükségességéről /önsegélyezés, lé tfe:nnta�,ó tevéke"nységek, önkén
tes munka·, kooperáció-, -háztal'tásbeli tevékenységs· ; a társadalmi j ólé-t és 
az öli.ológiai egyensúly Újfajtq,mutatói iránti- igényről. .,. 

HH: Igen ez mind k·ell, és nagyon. fontos az emberek sokirá.'11.yÚ tevékenysége. Véle-
ményem szerint a poszt-ökonómikus eljárásmód legfontosabb eszköze a jövő ta- ··· 

nuLmányozása: megpróbálni ki�olgozni különböző módszereket a lehetséges jövőbe-
li változások hatásáról a társadalomra, emberi tevéke"nységre, ö�o:l.ógiára, -és. Így 
tovább ••• Ezért hÍvom'magam inkább jövókutatóLak, mint k�zgazdászn�k-
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. AZ ITDK ISMERTETŐHÖZ /lásd.:· 17 „ LL-ban/ 

Az értékrendünket körvonalazó rész
·hez·késve futott be Révész Sándor meg
.fogalmazás-javaslata. Abban a meggyó� 
ződéeben tesszük közzé, hogy csak a 
megfogalmazási módoan és a "körvanala
zás" méretében tér el amár közöltek• 

·tál -/amit szükségsze.rünek tartunk, ha 
már.két megfogal.mazóról vw; szó/-, de 
a mélyebb értékrend.i bázis lényegileg 

· ugyanaz. 

ÉR�NDUNK KÖRVONALAI 

- köteles szolidaritás: aki megszüle
tett, annak . joga van az egészséges 

élet feltételeihez; 
- törekvés a szab�dság minél magasabb 

s�intjére: önmagunkban, az emberi vi-
. szonyok_ban és a társadalomban; 

harmóniában élni a természettel; 
az erőszakmentes magatartás, az erő
szakmentes célköveté.s elsajátítása; 
a hierarchikus technikai-fogyasztói· 
társadalommal szemben az �iulról é-

pitkező, az ember i.ml!lanens értékeit 
tiszt_elő társadalmi mozgások támogatá
sa; 
- a gazdasági cs�lekvés szabadsága, a: 

melye·t a kizsálunányolás és a nagy ma-. 
gántulajdon elutasí�ása, a köteles szo-

·3 

r,,,ielrl,.�l_uie . -4•tde méilJ�-cis . 

Az ITDK-n belül egs 8-10 "sejt"-b61 
/családokból és egyedülállókból/ szer
veződött csoport elhatározta,.'f:!ogy �ol
jl,.eKtÍ v házat épít_ magának. A csoport a 
1helykeresés időszakában van és igyek-. 
szik olyan' heiyet találni, _ahol mód 
ny.Ílik arra, hogy több vállalkozó kö
zösség jelentkezése esetén kollek�Ív 
házakból..-álló kis telep alakulj.or. :Ci. 
A cs�port öra:nmel :ogadja koll. házban 
élni szándékozó egyének, "sejtek", kö
zösségek jelentkezését, és szivesen ve
szi azt is, ha tanáccsal, informác:i.ók
kal; közvetítéssel segítik abban, togy·· 
a fővárosban, vagJ ar.nak·körr.yékén meg� 
felelő helyet találjon. 
/C:únÜIÍk a a. oldali címlistán van./ 

. 

+ 

' 

·AHOGY ·1_Ef'SZIK. 

lidaritás és a ermészet v-édelme ha tá- Novémbert61 m1.nden hónap első· teahcí. �i 
rol be; 
- tolerancia mindenféle kisebbséggel 

szem-oen·, kivéve az erőszakosan into
lerán::;, a .·többség fele-;";i uralomra tö
rő kisebbségeket. 

· /Az !TDK értékeiről lásd mJg a LL l. 
számát -szerk../ 

� -programja "Ahogy tetszik" lesz, tehát 
nem lesz egy egész estét betöltő köz
ponti téma, n-em lesz megh.Ív<;>tt vendé
günk, előadónk, :ia.nem ••• Ahogy tet-
sziK. e 

Talán; 

., . 

egy-két kisebb asztaltársaság b�szél
get külön-külön Őket érdeklő �érdé-._ 
sekről /könyv, film, problé�akör/, 
néhányan egs gi tározót, f\irulyá z"ót 

' 

A;an déka-.ti egy 
t·ev�tAP-ctf/. 

annak a barátodnak, ismerősödnek, mun-
katársadnak akit érdekelhet, aki talán 

,.. . 

ülnek körül, 
valaki �z IGYéSZ legfri&iebb szerze� 
ményeit lapozgatja, . 
egy csoport félrevonulva szeméiyisé�� 
fejlesztő játékoka� folytat�. 
egy LEV-LAP cikk szerzője Írásáról 
vitát hirdet-• 

·b�lép közös kommunikációs hálózatunk
ba. •. •Te is most fizethetsz elő vagy a 

valaki Úti be.számolót tart az érdeklő
dőknek diával, ·filmmel, 
valaki c�ak üJ. egyedül a teáját szil:r
csöl_ve, mig hozz� n_em lép._.� . Teaházunkban, vagy-a mellékelt postau

talványon. ITDK ismertetőt minden Új 
·eláfiz.evónknek küldünk • 

..... 

Tehát: ahQgy N� tetszik. 
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\ �986 ny.:;.ráY: öt rr.ar:;yar e ·y .... 1;2rr.:.s :a ét !1apot öl töét m. "együtt.élő csoportok" 
·v�nd�g.ké�t ��:landiába-� és Bel��'...lmoan. A látottakat diári örökítettük meg, a 
... E.;t-;akat c·::ten a dol�ozattan. /A telje� dolgozat kölc_sö:iözhető az IGYéSZ-tól 
-s;:.er�./ 

i,:IRE MO!iD "Nfil11"-ET ? 

/ { az emberver�eny: az eg:y-üttélő ember már nem akar vagy már nem tud/!/ részt-
venni az egyre bonyolultabb szinteken megvalé5sul6 -Ő.jrater

melési ciklusban. Lemarad abban a betegségekkel terhelt versenyben, ahol normá-· 
lis állapotként a lakóhely éjszákai szállássá redukálódik, a hétköznap egyil 
fele a pénz megszerzésével, .a másik fele az elpazarlásával telik el, ahol az é
let mind�n területét specialisták sajátítják ki, stb ••• egyszóval a piacgazda
ság feldarabolja és kiárusítja az élet legaprobb elemeit is, csak éppen az 
EMBER marad kieljgületlen. 

a pazarlás: a piacgazdaságban egy 8€!:fSé� mttködésénél a hatékonyság válik el-
sődleges szemponttá, a lehetőségek �ihasználása i� �i�d1g a. 

legkis.ebb é11enállás irányába halad, nem tart szem előtt takarékossági me3gon• 
dolásokat. Ezért például sok földterüle.t kiakn.i.zatlan marad, amelyek nem alkal
masak farmczer� gazdálkodásra, sok kész fakas üresen áll a magas lakbérek miatt 
/nem vélet"len, hogy az _alternatív mozgalmat kapcsolatok ftízik az amszterdami 

\ lakás:i.'oglalókhoz/, s tb •• ·• Egy re· nyilvánvalóbbá -.rálik a fogyasztói társadalom 
direkt pazarlásra épített szisztémája, ahol is a silány áru további fogyásztás
ra ingerel, és ahoi a doktornak nem f�z�dik érdeke a beteg meggyógyításához ••• 

. \ 

' 

globális gondglkodásmód: a társadal00i/edd(g szttk szférákban kezelte á fel-
�rült problémákat. Például először megoldotta a 

termelés feladatát s .csak utána volt haj.landó gondolkozni a környezetvédelmén, 
s a nukleáris ·e.rőll\{rveket i� pusz..tán erőforrásoknak tekintette, stb. Az al terna-
t!v mozgalom a. társadalmi probl'émák globális megoldásának h:!vekédt közösséget 1 

... 

· vállal a béke- és ökológiai mozgalmakkal, s kiemelten kezeli a harmad�k világ
gal .való szolidaritást. 

-

· - ,a lokalitás bóví tése: az együttéló. ember,számára a lakóhely fontos környe-
. · · �· . zeti· életelem, nagy gondot fordi t megfele�ó kialakÍ

- tisára,. intenz!v�bben·használja a közvetlen környezet lehetőségeit. E fokozott 
· j elezi'tóség> következménye, hogy az együttélő em,ber kölcsönös se·g! tség · vagy sz!

ve_ssél;ek alapján j6 kapcsola�ok,at igyekszik kiépíteni szomszédaival, a helyi 
bivatalo1cka.l. Problémáit helyileg szeretné megoldani /egyelőre csak szeretné./ ,' 

együttmffkijdéssei, egfüttgondolkodással. Álmai ·közö!( ef!:! olyan gazdaság szere�· 
pel, amely a vaselóállÍtástól.és szénbányászatt61 lefelé" /az �rucikkek-irányá
ba/ jóval több variációs eremet tartalmaz lokális és egyéni szinteken. 

- · tij�ah�sznos!tás: a használt anyagok ismételt felhasználásával a pazarl6·ter-' · . melési ciklus.rövidre zárása /építőanyagok, alkatrészek, 
hulladék/. A gazdálkodásban a szükségesség előtérbe helyez_ése, az önellá·tás, a 
sr:éleskör!r ijntevékenység irányába történő e1.mozdulás. Ehhez kapcsoLÓdik a speci
alizáiódásró1, a specialistákról való lemondás a lehetséges szférá�ban, a mun-

'kavégzés emberi-formáinak visszaállítása, egy kézm1v�s-polihisz�or ideál kiala
kítása. 

harmonikus életideál: az ;oberversenyből való kiszállás egyben a felgyorsí
tott tempÓjli életst:!lu:;; tagadását· is jel,enti.. A vil

lámfejlődés ._eredm.ényeiről, anyagi lehet,faégeiró1· való lemondás sajátos· életide
.álja nem az anyabi világ, hnnem elsősorban a7 emberi góndolkodá� megváltoztatá-

.. 
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1sát tazi ki célul, az ebb�n rejló ha
talmas és még ki nem alrnázott lehető� 
ségeket próbálja ki�asználni. Nem a 

·'fogyasztás üteméhez kÍ ,ánj a igaz{ ta.l"J.i 
1
a külvilág erőforrásait, hanem a hosz
·szútávi; környezeti é's belső /pl. Újra
hasz�os!tási/ lehetőségekhez a fo
gyasztást. 

KIK� ÉS MIÉRT ÉLNEK EGYÜTT ? 

A 60-as évek értelmiségi mozgalmai már, 
felvetet-';,k és alaposan meg is tár3:1a�
ták egy - a nukleáris család�ól külön
böző- életforma szükségesség/t, ·1.ehet6-
ségét. Az elienkultúra ideológiája min
dig is bázisra lelhetett a helyüket ke

,reső fiatalok -talán értelmiségiek- kö
irében, de az igazi áttörésre a �akor
·latban a 70-es évek recessziójára volt 
szükség /vagy inkább.az előérzetére?J •. 
Clsősorban·azoknak kellett Újraértékel-

·ni a.világot, akiket a recesszió legin
kább sújtott -a munkanélkülieknek. A 
munkanélküli állapot, a gazdasági kör
forgásból való kirekesztettség döntő 
l�pést j9lethet az Új életforma kiala
kitása felé. Ha van munkád: nincs időd, 
de van pénzed,.hogy materializálódott 
szolgáltatások megvásárlásával éld in
tenzívnek t{mő életedet; ellenben .ha 
nincs �unkád: akkor sok időd van, és 
me·r·t ne.Jll tudod megvásároln� a· szolgál
tatásokat, am�tőr �ódon ki 'ke�l szol
gálr.od magad, fokozottabba.p rá vagy u
talva mások segítségére, nem utazol ki
looiétereket dolgozni, jelentőséget ka� 
közve.tlen ·környeze·ted, stb. Aztán jön
nek mások akik ugyanlgy,áll�ak, meg. l�
galább annyira idealisták,.hoQT bel·e
vá�janak, aztán csak tár�aságkedvelők, 
színes életre vágyók ••• 

OLÁH ANDRÁS 

' 

. . 

. . /. 

TE 
filinder .. tömör és közérdeklődésre· számot 
tartó írást, gondolatot, idézetet, in
fo!'!!lációt közlünk. Amit még�em.,annak 
a kéziratát megőrizzük és az IGYéSZ 
révé:_ kölcsönözzük az érdeklődőknek. 

\ ' 
. 

. 
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•l. A humanisztikus pszichológia az 

. 

e _yén és k;:5zösség _emberközpontú 
szem1J1etét. és gyakorl� tát :d vánja meg-· 
valósí�ani. Ne� köthető sz�.lanához, 
technikákl1oz és inté zmé.nyekhez, hanem 
ezek em\ert szolgáló �rték3fnek és mfl
ködésének helyreállitását és. megterem� 
tését célozza. 

.. 
2. A humanisztikus pszichológia ember-

képe: 
az emberi lény önmagában is organi·

kus �gisz és képes szerves egység kia
lakítására mind természeti, �ind társa-
dalmi �örnyezetével, 

alapvet5en és lehetőségeibe� ,ozitiv 
természe.t!!, 

önmegva16sí �ásra, ai.;.ten.tikus létre, 
vé�telen fejlődésre képes, 

. � 
képes arra is, hoö,y személyiségébeú, 

kapcsolata�ban konstrukt1v e=őforrás
ként mU..cödják, egyéni és, társas kon -
fliktusait alkotó ·módon kezelje. 

. 

, J. A humanisztikus pszichológia szem-
leletének központjában az embe.r 

sze�élyiségének a fejlődése áll. A =ej
ládés á ,személyek_saját•önt�r7��ye.sze
rint folyik. Elősegi:té$éne.k _ fontos ele
mei a nyílt k�mmunikáció:i :alapuló ta-

�lJl�ozáso�. A fejlődést elÓSeöÍtó kész
ségek tanit�:6k, ':anu1;1atók ·és fej.-· 
leszthetók. 

�. A.humanisztikus p!izichol"ó,3ia "!lveit 
elfogad6k emberi ks.pcsola taÚ(a t 

korrekt, egyenrang� szerz6dás �iapján 
kötik, kommunikácü5j u.k .szem,Hy""s, .. i te-
1 e s é·s :iyí 1 t • 

5. · Ahumanisz ik�s ;szichológiát mini-
;··�-:ök m!!velhetik, akik az értékei':' .. 

magukénak vailják, é$ saját életüj{et is 
a�ok szerint rendezik. 

B5ve�b· 'inforcáció, bekapcsolódás: le�-s
tőségek: 
HPE �CS......Cserepesház, 1144 Bp. Vezér�. 
28/b. T: 632-656 1'i1gont Irma 

-

; 
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HANGULATUETSZET 

/I�K 6. nyári tábor, '86. aug. 15-28. ,1 

Htv-megálló nevüket elvesztők, demonst
rativan nagy kórházzal, kicsi mozival, 
eladott kulturházzal, hiányzó klubbal, 
tervezett sípályával-stranddal-usiodá-Egy általános.iskola. Vékonyfalú, . val, Szilas-cseppjeivel, biokultúrás há_zgyári, lakótelepi.· De ez a lakó te- gazdáikodói val·, daloskört" ·él tető nép-_lep· kisebbfaj ta - a P��tie�ez �épest_ •. �«vés�-nénij�vel. Elsorvadt közösségek . telj esen emberméretlr .• Es az iskola mö- emlékével. Hungaroringgel. Utcáival. , gijtt �ár: mezó, szabad tér.. Lakóival. Térkép, adatok, tények han-·. Az "fpUletben a tantermek mosta szobák. gulatok. Tervek. Remények. LEHET�SÉGEK_ • Az ágynem<tnek sárga_színo van, sajátos . . 

hangulat, nap:ténysz:!n, vidám. Sok á{!;;f- Mi most: lak�- és· munkaközösség /alter-1 
egy szobáb�, de mégsem tcinegszállás, nativ?/,- ..!Jlelynek az egy-egy napra ide-
mert: valamiféle közösség. . . érkezó Ó.j arcok is szerves részei. Be-

Az iskolai ebédlóterem sem egysze�ff szélgetések, érdekes világli emberek 
"menza" most, az .Stel elm.ondhatatlanul -erdélyi, német, felvidéki fiúk-, ta-
j óízír, a terem hátsó felében könyves- lálkozások, felfedezések. Bará ts.:.gok. l 
polc áll ·berend.

ezve ·IGYéSZ anyaggal 
/könyvekkel, melyek nekUl)k fontosak/. 
Ös3z0tolt asztalok, kqrbe�akott székek 
-val::thánya.n itt mindig összeültünk dé

lután �ól éj_[élig� Nagy a.blak;ok, fény. 
�iplemente. Holdfelkelte. 

Az ITDK, mint "szabadegyetem'' ugyan
ezen a székeken: Agócs· József, Kodolá• 
nyi -Gyula, Oláh Andor, "A rák ellen a.z 
emberér-t, a: holn�pért" lorvos"csoport. 
A világ Új m·egközelítései /amelyek u
gyan belül réöen élnek; de ·a megfogal
mazás: l�nyegb�vágó ráismer�s/ •. • . . 

A ker·ep�starcsai "teaha"'z" -nem nagy, 
de szép,. tc�mJszetességet sugárzó fa
épület- végül csak-csak kinőtt a.föld

. bél. A terníészetvédelmi terület /a Szi.:.. 
· l�s patak forrásvidéke/ mellé napról 
napr� kúszva felépült·a gépkocsikat ki-

. rekesztő f'akorlá t. CölÖl'faragás, gödör
ásá�, szöeelés itt, alapozás, deszka
festés, tervezés-m•rés.-építés 9tt. Kö
zös -m.unka, közös munkarend szelle.me. 
·&nl.ékeil:).k -:ha majd Újra· erre· járunk-,· 
ugyanakkor Jelek" -és remélhetően í'unk-· 

:c_ionáló tárgyak-. . 

. A dé.lutánok során mindenki -nyaktába 
veszi a község Útjait /fel.mérési munka, 
környezet és természetvédelmi-, szoci
ográfiai.-, tárgyi" kultúra csoport/. El- · 
indulunk szerteszét az·itt élőkhöz. 
Néha stoppal ·Kerepestarcsa· egyik végé� 
tól a másikfg. · 
Kérdezve� beszélgetve, hallgatva· látni 
kezdünk e-nagyközségben -20 percnyire 
Budapesttől. ·s�erves egyságbe. for;rni 
nem _tu�ó Kerepes-�i�tarcsa-Szilasliget, 

I 

.• 

ts úgy érzem, hogy az ITDK: 
megtartódó kapcsolatok. Van rá tér és 
idú s van élő energiabázisű l�hetőség; 
A dolgok term.észetéból adódóan elválá-. 
sok Félkiili alálkozások. Táborunk spa
ayolörszági tagja, Feli.X Rey hazauta
zott Baszkföldre, de �z sem elválás, 
távolabbra_kerülés. Belsó útJaink és·a. 
kívül keresettek rokonítanak� Belső.i
ránytrrink filggetlen, lényegi hasonló
sága az, amiért összefuthattunk • És 
ugyanez tart minket ezután is párnuza
mos és több ponton találkozó_ utakon - · 

- nem engedve valami igazi-végleges 
"-egymás. elve!!zÍ tését". " · 

. . . 

·A szerencse a felktszült ela•knek 
kedVH" (Pasteur) 

"A ha.taloa de111oralizil, a hata
loa·iga.zolisra szorul, a hataloa
gyakorlAs csak. valamilyen morl.lis 
c•lja rAv•n kaphat igazol.l.át, fel� 
lllent•st." (Bibó Istrin) 

· "A valód:g nea úr, �e• fino-
1�'1. t4sra vtrd .arany" ( Teilhard de ' ' 
Chard.111) 

•Aki alkot, viasza.fel, n• tu� . · · 
lAJWli, 

s ha 8'.r kin6tt minden ruhl.t, 
-' meztelenül 1?<>rzong a vAgtelen 

' �· - . part�, .1u.g to�zArkozik 11og• · a vilq". 
( Sz i ligyi Domokos) .. 

Jo • •  ( 
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ZOLD 'MIOIT4tlOI( · t.-
:k1i is a teljese�� élet? Kevesebb sza

koso<ictt m�ka, kevesebb munkai.dó. Több 
L!é, erő,figyelem gyermekeinkre, sze
retteinkre, bete;eink ápolására, be.rá
tainic.�a; . a !ermészetre, alkotó kedv;te
léseinkre. GyaKra.n járunk a természet
ben, erdőkbe�, réteken, szántóföldeken, 
s{kságo�. hegyekben, vizparton, néha 
elmegyünk meghal� hozzátar!03Óink s!r- • 

jához, Új �cvá�yek�el,állatokkal ismer- -
kadü�k; mllveljük a ker�i.inket, tartunk 

·. nénány háziáll�tot... Ezzel megtenne}-· 
. jük magunknak a legszükségeseboeket, _és 
�arátságban, ismeretségben maradunk lé
tünk fontos eseményeivel; folyamataival. 
átváltozásaival, tartópilléreiYel: a 
földde!, növényekkel, állatokkal, víz
zel, l.e-iegŐvél, iJ5járáss�l, természe-

,tes illatokkal, �angokkal, színekkel. 
Esztétikai és reaiitásérzf,künk tágul, 

'fejlődik, létélményünk teljesedik; kel
lemes, mély, me;;rázó v·oltukban is jóle
ső érzelmek, hangulatok, érzetek kelet
keznek bennünk. Nem kell és nem is :e
het elszakadni a civilizációtól sem, de 
a teljesebb élaten �evel�edett értel
�ünk, érzelmeink, igé�yeink v�s.szaad
ják nekil-�� azt az érzéket és okosságot, 
amivel tudj'uk, ho;;:,an kell a civilizá
�iót a magunk eszközévé tenni. Ez �z 
életmód első hallásra talá� tűlságosan 
hasonlít a hagyományos falusi <álethez. · 
A·sok azonosság mellett alapvetően kü� 
lön�özik tóle mégis a következőkbe�: • 

- Gazdagabb egy tapasztalattal: már is
ne�i a városias, túlcivilizált, a cél
ra törés ::.llÚziójá1ial leplezett üres, 
fogyas·ztói-tennelói öncélúságot, ielki 
nyomort. 

- Hiányzik belőle a vidéken is elter
jedt kapzsi teljesítményszemlélet, Új-· 
paraszti.gígantománia • 

. --Nincs meg benne a hagyományos falu 

lf.ojtogató lelki légköre, személyiség� 
torzitó, sokszor célszertltlen, merev, 

(önálló hat�lommá nőtt hagyományaival, 
�icsinyesen szigorú nonnáival, yersen4 
gése�vel. 

" 
- A civilizációnak a te:rmészetkqzeli é-
letm.�ddal összeegyeztethető javait ve
szi át, őrzi még �s fejleszti. 

� 

A modern kultÍlráva� tartja a szelie
mi kapcsolatot. 

- Nem páternalista,"hanem demokra�ikus; 
a megalapozott tekintélyt nem tagadja 
ugyan, de viszonylagosÍtja. 
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o Megj elent a Körök kora - 2 . /az 
MKKE házi sokszoros!tlsaban 600 pl/ 

amely folytatása a '85-oen· kiadott 
"Öt éves a 405-ös _kör" -nek.  /ismer
tet tük a 10. LL-bl}ll/. Folytatja a tár
sadalompolitikai klubok bemutatkozását , 
ismerteti az ezekre vonatkoz6 körkér
dés Új abb válaszait , és  megtudhatjuk 
belóle a klub-mozgalom elm�t tanév be� 
li j elentósebb -eseményei t .  
/Az IGYéSZ-tól kölcsönözheto. / 

� 
- ' 

o Az anarchizmus magyar hagyományai-
ról rendezett tudományos üléssza

kot az ELTE BTK 1986 okt.  4-én, 
"Schmi tt · Jen5 rienrik és az erószaknél-

1 
küli ség" c{mmel. A,7, elhangzott 11 elé
.adás íro tt anyagát a szerve zók meg kí
vánj ák j elent etni . Ha az anyag össze
áll , akko� az IGYéSZ-tól kölcsönözhetó 
lesz. 

MU.he;liJga.z diik.: ... 

• � k������!!�!!:����-v������! =in-
terj�Hazel Hendersonnal 7IGYeSZ fordÍ 
tás 1966/ p . 10. 

Oláh András : ��gt!�!é�.,.:�!:�·a!�!: 
/beszámoló/ 1986 ,  p . b .  7gepirat7 

• _Szab6 Máté : Adalékok a társadalmi 

������!�-�!!!!�!§��
--7gepirat7-�-

19a6 , p . oo 

• Szabó Máté : "Kis mas;lar · utófia" 
Kamarás I. -Varga"-cs::Reformvar. -Ji.�
f�zetek 1. /gépirat/ 1986 , p . lJ .  -- . ·- � 
a Körb1c kora 2 .  BME 405-ös Társada- . 
lanpoliti'.kai-i{'8r , MKKE Társadalomtudo-· 
ányi klubj a 1986 , p.40 /példányszám : ";\. 

600/ , 

• De Kleine Aarde ./The Small Earth/ 
and-Öther-aiternative organizations in 
The Ne therlands Bo�tel , 1981 ,  p .  12. 

• The World We Choose European Festi 
-�-----------------val 83 Catalogue 

Brussel,  1983 ,  p .  85 . 

• !!:!�!l_l����-!��� The Books of 
Alice A .  Ba.iley ·and the Tibetan Master 

, Dj wha� Khul . p . 3 2 .  

• Graswurzel revolution Nr. : 90/91 
i,:Iöt;----·-----------

Te.1ti1.l.e.:U .6 ze.1tv·e.zltk : 
1 

!YY!���!.!!!, 1'va1 3'ndor 
1098 Bp. •ec6 I. ut 55/57. 
aaunkahelyi T, 328-977 

B&laton kezdeaté!!lezés 
Bart3�Giu"1:a�-ii2;-ap. Szoboszlai 
ll/b. T: 853-792 · 

�ebr.ecen, Csornlsi. r.szld •010 
lfa•t'!ll tér l/I. 

AJ. hrna ti v lakó- '8 anmkalt!Szö ... 
;z-ei""--!laiirer"7�ii----------
iil�Bp.szárvaa o. •2/b. 
Kibernetika Vúbelyi Tmú 
4�,r�en TuHdik Se 120. 
T: /52/ 26-6)2 
Intomo16 Q,rlli t& ,s  Saol'""itatd 
rnrin,��8ra:r-::-
112s Bp. Sza.rvaa G. •2/b. 
Uzen6 mUDkan&polt:mu 213460 
Teahis csopon Bora lfari 1037 
lip:r.Iip-i2:-lf1 8834U 
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... �TÉAHAzL 
MINDEN PÉNTEKEN HATTÓL 

Almássy téri Szab&did& Központ 
Bp. VII.ker. Almássy tér 6 . ..... 
29.leti te,zd' -

.. 

lle�iSselitbet&1 5 'perc az IIIICB-

t!!'"iliJiv�;---

�!R�!&' Gicze7 Nter � 
. fasv,r1 P. 87. tsa. 

�Et� r" Hona tb n v1.ra 

1-
9.00 lt.q Bo 5. 

1 �!_Ol!batbe!l: Su.bd Gibor 9700 
r -le.golpú1. sétq l. 

1 

. -- ·-

, Bu.da.pe.�ü. ,·z-&Uü : • 
Adameez Gabriella 1212 Bp • . 
Makád u.. 2'. T: 98•-032 

-

.. 

f 


	LevLap 1986 10 01
	LevLap 1986 10 02
	LevLap 1986 10 03
	LevLap 1986 10 04
	LevLap 1986 10 05
	LevLap 1986 10 06
	LevLap 1986 10 07
	LevLap 1986 10 08

