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-- . 
. · . . Amerikából jöttem ... 
·Miért félek a Los Angelesf utcán 
.sétálni sötétedés után? 

· · Talán amiatt aggódom, hogy 
megint leütnek és elveszik ujabb 

. I6 dollároma t? De hiszen csak 
néhány darab tört le a fogamból, 
nem is olyan ,nagyok, és ez külön
ben is megesett már velem, bátyám-
mal va1ó számos„testvéri" összeta
zésem alkalmával. Ugyan kérem. 
16 dollár az semmi. 
Miért megyek mégis „downtown"
ba, este, amely tudnivalóan a 
legrosszabb ·helyek egyike? 
1.) Hát azért annyira mégsem 

félek. 
· 2.) Most már narancs övem van 

karatéból, így hát ·renn hor-. 
dom az orrom. 

3.) Jobb félni mint megijedni. 
4.) Mi ez.ahhoz képest amit „Pilla" 

élt át? (Pillangó) 
5.) Igenis. f élrepöécin tem a sár

kányt, ahogy Müller Péter 
mondta. 

De hát könyörgöm, · Tamás, 
-a�t hitted, hogy az élet vizét 
csak úgy, egyetlen ·karcolás nél
kül fogod megszerezni? És apád, 
aki a fél' karját hagyta ott a 
yilágháborúb�n, hm, - talán 
nem ért rá ennyiszer tükörbe 
nézni� 

Mi az élet· vize? Amiért jöt
tem? A computer filmezés, visual 

·. _music, abstra�t · film, high-tech 
bullshit? 

. Igen. Itt most Krisztus után 

.. 

. 

· TEAHÁZI PROGRAM 

6. péntek AHOGY TETSZIK NAP . 
- Közös ze_nélések, beszélgetések, 
meghirdet/...eted magadat, hozhats_z 
bemutatni való könyvet, vendéget, 
bármit. 

13. péntek A MAGYAR MEZÖGAZ
DASÁG 1\íÚLTUNKBAN ts JÖ
VÖNKBEN. Beszélgetés MÁRTON 
JÁNOS tudományos tanácsadóval, 
a Hazafias Népfront Országos 
tanácának alelnökével. 

20. péntek A COMlvtUNARD VÁ
ROS MEGVALÓS!THATÓSÁGA 
A MENEDZSEREK SZEMSZÖGt
BÖL A „Mílvi környezet" műhely 
sorozata 5. Meghívott_ vendégek: 
DEMJÁN SÁNDOR, LENGYEL 
LÁSZLÓ,IF J.MAROSÁNGYÖRGY, 

SIKLAKY ISTVÁN 

27. péntek SZOCIODRA.\fATI
KUS BEMUTATÓ Vezeti Dr.. BOG
NÁR GUSZTÁV ,a MORENO Inté
zet pszichodráma asszisztense. 

,· 

-------------� 

vagyunk, néhány, két, va-gy három
száz évvel, nem tudni pontosa·n: 
A helyszín Róma, és persze buk
hat, bármely pillanatban, önkeze, · · 
önnön dekadenciája által: A titán, 
a rothitdó (rohadt jó?) kapita- · 
lizmus rothadásában is tisztelet-
re, vagy legalábbis kegyelemre· 
méltó, az oroszlán . betegen is 
hatalmas,' vergődik, fölkel vagy 
nem, .. ki tudja? Tanulság minden-. 
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képp . va·n, mit igen, mit nem: 
gazdasági fejlődés igen, környe
zet rombolás nem, fogyasztás
kényszer, mesterséges,. betegesen 
individuális igények nem, elide- , 
genedés mégannyira sem. 

Szóval miért az id·egesség? 
Sehonnai,,, bitang ember volnék, 
ki most ha kell, halni nem mer, 
16 dollárért, vagy 5 adag kokai-

. nért? Aha. Talán attól félek, hogy 
pukk, és semmi, semmi nem ma
rad hátra,· semmi értelme nem 
volt, nem csináltam semmit. Vagy 
tah\n nincs aki túléljen. Nincs 
gyerek, aki f elnö és emlékezik, 
és mozaikokból összerak-ja a ha
lott apa képét. Vagy legalább 
terhes feleség. Vagy - ahogy 
Cseh Tamás suhogja, gyengülten, 
zsidón: ,,Nem ne így legyen, nem 
így akarom, hogy nem látja, ·nem 

i tudja senki sem." Nincs csoport 
mögöttem. Insec�rity. A bensz-í!
lött, akit törzse kitaszított és 
kiátkozott, meghal a· stressztől 
egy héten belül, pedig vadon- és 
természetismerete . birtokában 

, .könnyedén túlélhetne, megélhet-
ne. 

Ab, ap-ap-ap-hap-hap, már 
megint honvágya,d van, te idegen
be �zakadt hazánkfia. Vagy közös
ség, ITDK vágyad? Vagy mind a 
kettö? Vagy van-e . hon egyál ta-

, · lán? Ott a langyos biztonságból 
növekvő nemzeti adósság lesz. A 

,
.. 

túlhajs·zolt versengésből (competi
tion) ugyanaz, itt, a túlfogyasztás
sal, pazarlással együtt. 

Tanulság: a Nap Keleten kel � fel, ha hagyják. Ha nem, -? -... 
A titán, az elf uló szocializmus 
elmúlás.ában is tiszteletre, vagy 
legalábbis, .. ?... 

Egy egységes világkormány 
ig�n könnyen f asisztá vá válhat, 
kiegyensúlyozó, ellenható erq 
híján, tudjuk ezt már régen. Az 
elnök !s a f ötitkár is, megsugdo-

lództák ezt már, t.i. hogy a két 
világrendszer vetélkedésére szük-

· ség van. A totális atomháború 
senkinek sem érdeke, a lézerf egy
verre szükség van, esetleges közel
keleti, vá.ratlan atomlufik lepuf- · 
fantására, az atomháború megelő
zése végett. 

Tehát a dolog folytatódik. A 
két réndszer. marad, bár a közele
dés, az egymásra utaltság fokozó
dása elkerülhetetlen lesz. Róma · 
bukhat, vagy átalakulhat,- de 
lehet· hogy még csak I. U. 200 
van ... , tehát az én életem időtar
tamán kívül esik a lényeg... 

A nap föl kel Északon, csalaf in
·ta kerülővel, ha .Keleten nem 
lehet. De a szabadság itt sem J 
totál :s. Mások a módszerek. Itt 
minden mífanyag, ífrkorszak-

. beli, egy vérbeli európai számára. 
Tehát a sárkány otthon van, a 
·legtöbbetek számára ... 

Kérdés, hogy meg lehet-e 
tényleg küzdeni vele, megmutatja
e magát tisztességes sportviadal
ban? 

Vagy csak fárasztás, élethosz
szi úntatás, noszogatás, bemelegí
tés, langyos semmi vár arra aki 
ott-hon próbál valamit? 

. ÉN NEM AKARTAM EL
JÖNNI, és tudom, hogy a legtöb
ben így vannak vele! De hát hogy 
méltányolhatnám az ótthont, amíg 
nem láttam világot? 
Hogy hozhatnék korszeríi, életké
pes, Nyugattal vetélkedő döntése- -
ket anélkül, hogy valaha kimoz
dultam volna a ,csöpp otthoni 
kertből? 

Hát hogyan tehetném ezt 
meg forintból, bürokraiikusan 
engedélyekr� évekig hiába várva, 
elúnva, lelohadva, megkopaszod-
va? ' , 

Mert az ufolsó pillanatig re
ménykedtem, hogy talán valami, 
közbejön, ·egy új, rugalmasabb, 
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GONDOLATCSISZOLÓ 
(Megjegyzések Agóa Jóuef gondolataihoz) 

/ ,, 

Anélkül, hogy a CV témáját érinteni kíván
nám, a gondolkodás pontciHága é'rdekében 
mzök kritikai megjegyzéseket a LEVL� 
februári számában megjelent gondolatok
hoz, azok sonzáma szerint. 

Ad:' 1. Sok. minden mondható „minden 
eddigi tánadalomra", as i1, hogy „kísér

let". Akkor viszont nemcsak a 11természet 
és ernberlánaink legyözésére" irányul, 
hanem sok máara is. A.J. válaaztáaa tehát 
esetleges, csak saját 
tetszését fejezi ki, a tárgyat nem gazdagít
ja, bármilyen meghökkentönek tiinik. 

Ad· 2. Ha van értelme a munka szót 
idéz8jelbe tennie, akkor az idézajel elhagyá
sa ezt as értelmet m6dosítja. A.J. kijelen
téséb81 tehát ez következik: 
11Nem igaz, hogy szinte minden eddigi 
ernberi munk� természetpuastító j4'llegii." 
Következéaiéppen nem ia antihumánus 
stb., etb. 

Nem világ<?•, hogy a humanizmus azért 
fajelmélet-e A.J. szerint, mert a korábbi 
nemzedékek „faját" preferálja a kés6bbiek
kel szemben, vagy as em�rt mint 11fajt" a 
többivel szemben. A terrninua haasnálata 
�1Yik esetben sem helyes. 

Ad 3. A szükségesség kifejezés mint ilyen 
homályos (Id. még a 6. pontot). _Nem tud�i 
ui., hogy A.J. ill. az emberek ilzükségletét, 
erkölcsi igényét avagy tárgyi elkerülhetet
lenséget jelent-é. 

··aa valaki szerint elöford�lhat, hogy a. , • 
többség rossz útra téved, eszel olyan erköl-
csi kategóriát vezét be, amelyhez aakis as 

/ 

· igazi rendelet, amely a külföldön 
való munkát, vagy legalábbis 
tanulást TÉNYLEG segíti... és 
akkor lehetne hazajönni... minden 
nyáron .. a Balatonhoz ... A füstös, 
fulladó Pesthez ... és nincs bantu
dat, konfliktus, aggódás, bizony-
talanság.:. .,, · -

Mert ·hazajönni jó. 
J 

,,A Tamás" 

' 
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emberi világban találhat kritériumot, a 
védelmemi ldvánt term4sseti egés�ben , 
nem, as efel�l kösömböí. 

Ad 4. Ez természetesen megállapodáa kérdé
se. 

\ 

Ad 5. A ,jobb" értékítélet, csak nem. 
tudni, mi a mérce: A.J. tetszése, · egy 
konkrét CV -elképzelés megfelefése a CV 
fogalmának (ha van ilyen), valamely külaa 
kritérium stb. 

Ad 6. Logikai elemzés kimutatja, hogy 
A.J. tételei önellentmond6k: Mindenki 
kitérhet. (Aki nem tér ki, as nem dönth,t.) 
Ergo: .Aki dönt, az ki kell hogy térjen. lgy: 
van, aki nem térhet ki. 

CSÁKÓ MIHÁLY 

MAJGARDEN-VÁGOTPUSZTÁN 

Egy hétvégének indult, majd a 
nagy havazás miatt tíz nap lett 
bel/Jle. Ennyi idéig voltunk együtt 
Majgarden jelenleg, lakóival. 

Dániából jöttek.hogy szétnézze
nek Magyarországon, tanuljanak, 
tapasztaljanak, ember.ekkel ismer
kedjenek: Minden télen egy hó.na-

1 

pot töltenek utazással, í_nqjd· .e,gy 
h�napot ny�ron is, é� ·tavasz_ tájt ·�,; 
par hetet eszako11. s1elnek. Ez 4 · 

, _komm!'na jellegét :és · _m�.s;eriil, 
tekintve.· egyedülálló Dá,úában. 
Tagjai J7 .. ]7. éves fiatalok, (J „fia
talabbak" egy-másfél évei, ai �.id� 
sebbek" 2-4 évet töltenek itt, a;t4,, 
tovább mehetnek akár egy �sík 
kommunába, akár más életformát 
választva. 

A dán Tanács anyagi támogatá
sát élvezik, mivel több, a társadalom
ba nehezen beilleszked/J fiatal is 
tag, akik a kommunától megértést, 
·odafigyelést, szeretetet és dz ezek
b/Jl fakadó hasznos útrava/óJ kap
nak. A nap 24 prájában készen 
állnak egymás számára, az útazas 
alatt is· -:- mint ezt annyiszor ta
pasztaltuk - és így lesz minden 

·, 



,. 
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4: . Kedv·es LEVLAP. 
. ,. 

·Mélyeégea aomorúaáaal ,tölt . .i · u a ta- .. · 
· . i>...a.álat� hogy a Levlap . ia ast a m6djit ; 

· _gyakorolja u újaágb:ámak, -_melyet. -;,. 
egyebek mellett -- ·u „életreform- 1 · 

.kesdeményeséa" kritik,júiak céljaként 
�tett. Neveseteaen:. nem matkosik 

. 1semwel, ·hanem átszabja késiratukat. 
Lepllbbia u m ,,Mit _ia htünk Communard-

· vároaban iaJtolán"?. cím6 jegyseteiminel est 
tette. lndokolh� nyllrin némi húsút a 
terjedelem kényuere, akkor ia illik � ilyet 
a -....&re blsni. Különösen; ha a húsúak 

. logikája mögött óhatatianul ast énem;· 
'� .� lioa ,u ITDK hagyominyoe gondolatkö

rének ieb.abb gondolataim maradhattak, 
. . - a . nokátlanabbak pedig elhullottak . a 

LÉVLAP uerkeu�jének ollója alatt. 
A. dolog JmD'1 il faram11cibb, mert a 4.lap 
·alján ·� �kesdés� ,, Van itt · még két 

· kérdés ... ' formulával indítok, hogy után a 
LEVLAP olvaa6i már csak egy kérdést. 
találjanak, a „hassnál6k k1vánatoa rendel
kezési jogáról". As eredeti szövegben - u 

· !TDK-klubban �lmóndott referátumomban 
-· . itt még as is ·aserepelt, hogy: est 
bonyolult érdekhál6nak és irdekegyestetéa
nek tartom. De vott itt még · egy „máso-

' · dik" klrdéa is: As eredeti uöveg így 
hangzott: .... l· 

-
egyes útjuk él"·hasznos része állan-
dó egymást-neyelésüknék. Minden 
gondjukar._l)szintén a. közfjssé-g' elé:. 
tarják. é_S Vis$Zatérnek rá, míg a 

· feszültség teljesen fel nem oldódik. 

Tíz'en jöttek, �tíz különböz./J· 
· egyénis.ég. s mint !vf ajgárden lakói, 
ugyanazzal a céllal, mely a t(!nni
akarás a természetesebb, emberi 
életért . . 

A. szabályokban megegyeznek, 
és pirul, aki vét ellene. . . 

Kimondják. ami bántja, foglal- · . 
koztatja IJket, de el kell hagyniq. a· 
közösséget, ·aki a nagy Jürelem 
e/len4re sem „nyitja ki" ·magát .. 

· Tíz nap- rengeteg beszélgetés;· 
· közös . jógázás, éneklé$,· gyógy-· · 
.. masszázs, túrák, reform- táplálko
zás', hólapátolás„ f avág�s. vízhúzás.;. 

,,Hogy�· via9C?nyul" .,Communard-vúoe"· ·éa 
neveléai-ml\vel&léai-kösöuégi létesítménye· .. 
as ilyen t1pusú .i�túmények bagyoriláriyoi . · 
�ekcióe-1selektáló funkciójáhos? ·A Yat'08 
elképsel&ébal · .nyilvánval6, hogy ·. itt egy 
alaposan differenc:jált, de mégiscaak egységet 

· in�nyrlSl van ·1z6, · ahol nem „j f.r" 
kill�n iskola a kerepeatarcaai . elittn_ek ét a 
ke*J)eetaraai hátrányoshélyzeUieknek, bár 
jár árnyalt'° differenciált fejlesztési atraté
gia as ESEL YEK egyenliJsítésének talajá
ról� nemkülönben as „intézmény" demokra
tikus társadalmi, e.sas ön-igazgatásának 
rendíthetetlen talaján!' 

Bár - aserénytelen ragaHkodása es -a 
megnyirbált 1serz8n�k kedves aoraiho& - a· 
többi kimaradt · gondolat - alig egy gépelt 
oldalnyi - se volt kutya; 

: . 
. . . 

Ps. Itt jegyzem meg azt is, hogy as ITDK 
érdeklada STENCILES formában ne� u 
én gép- 1 1semben ismerhették meg rövid_ke 
dolgoza,omat, �t a· kéziratot le láttam, 

. benne sok értelemzavaró· hiba található -
levélben kértem · Lév·ai Sándor barátomtól. 

-helyreiguítáat. 

19s1. n. 1. · 
. ..,. 
. 

_Trencsényi .Llazl6 

_Pár nap alatt _emberek nyíltak. ki, 
fe1fedezve lényük /ino1

7Jabb rétege
·it .. Tudtuk, elfogadjuk egymást�. 

. . Az " türelmük és határozottsá
guk� nyitottságuk, és benslJséges· 
légkörük, a mi türelmünk, egészsé- · 
ges életmódunk, énünk és a világ 
megismer_lsére való törek-v.ésünk -
kölcsönösen inspiráltak, és inspirál
nak. Mindannyiunknak .igazi lelki 

. f e/üdülés, f e/töltlJdés volt·az együtt-. 
lét. 

' .' ... 

vágot pusztaiak 

Lapzárta.kor érkezett hfr: Mette, a . 
közösség egy· ·lánytagja visszaér
kezett Dániából, hog)I a megszere
tett vágotpusztaiakkal . ·még . két. 
hónapot egyÜft.tö[tsön . 

,-
' 



., 
. . . 
. .  

. . . . · . VINCZE ERZStBET: 

. : · . . EGY VILÁGI ABSZOLÚT tRTJ!K.REND KÖRVONALAI 
. . ,. 

5 

� · LÉV-LAP 17., 18. ée 1. 1&!mában megjelent: · egy-egy trú az ITDK · él'tékeiröl. 
· Valamennyi vonsó ée · köv�téare érdemet. Ami miatt mégis fennakadtam rajta, az az írások-· 
·felsoroláa jellege. Teljesen esetlegesnek tftnik ui.,· hogy miért éppen est · a néhány értéket 
. ragadták ki a izerzdk és nem ak·árhány - ugyancsak rokonssenves - máaíkat. Nem derül 

� ki, milyen uempontból · tekintik értéknek · mind�t, amit megfogalmaztak. Úgy _ gondolom, 
hogy- az ember V\lágb� ·való bistonságoa tájékozód'8áh�z nem elegenda néhány esetl_egesen 
megfogalmazott ERT·E�, · hanem átfog6, koherens ERTEKREND ke.11. Az, alábbiakban egy 

." i!yen értékrend körvonalazására teszek kísérletet. A gondolatmenet !dként Marx és ll,eller 
Agnes munkáira �ámaszkodik. Ez az tráa egyben - a szer� . szándéka szerint - elsö, 
nyers megfogalmazása a nNégysz-ázoldalaa holnap" egyik fejezetének . 

• • • • 

Ai ÉRTÉK társadalmilag szabályozott, tudatos elanyben részesítés , preferencja. 
ÉRTÉK MINDAZ, ami as emberi kultúra FÖNNMARADÁSÁT eUSsegítí. EMBERI 
KULTÚRA: az evólúció jelenlegi csúcspontját képviseld emberi· faj , az áltála megteremtett, 

··· · megl5rzött és továbbfejlesztett anyagi� szellemi és puichikai javak összességével. LE_GFÖBB 
ÉRTÉK: az emberi kultúra GAZDAG ODÁSA. . . 

. 
. ,.,, 

AZ EMBERI · KULTÚRA GAZDAGODÁSA: Az. ember (mint faj ) szükségleteinek, tevékeny
ségl'.e vafó hajlamápak, képességeinek, ·érzelmeinek egyre teljesebb kimunkálása (közelítv.e a 
mindenkori biológiai lehet&égek határait), minden emberi erllnek (úgymint -l"UDATOSSAG , 
T4SADALMASOD0TTSÁG, SZABADSÁG , UNIVERZALITÁS) mint olyannak, ell:Sre 
adott mércével fel · nem mérh�t� fejl&iése, az a létállapot, amelyben az ember nem arra 

· törekszik, hogy �lyan valami mar.adjon, ami lett, hanem A LEVÉS FOLYTONOS 
MOZGÁSÁBAN VAN. 

- . 

� eml>4;ri �ultúra létrehosói, f�nntartói, továbbíejleeztdi a 1semélyi1�gek. E�ért A 
SZEMEL YISEG ERTEK. , -

. A S ZEMÉLYISÉG totális létesd; anatómiai, fi"ziológi�, pszichikai jellemzdk nyílt, 
fejlöd�, koherens rendszere, amely sajAt .tevékenység�ben munkálódik ki és nyilvánul meg, 

. as· egyedi genetikai kombináció, valamint a mindenkori történeti-társadalmi feltételek által. 
befolyásolva. 

.A személyiség . tehát az egyén szüle_tésekor még cs� LEHE'l'ÖSÉG . .  A megszület8 
egyén alapvet"en a biol6giai evolúció terméke, · �: emberi faj · genetikusati meghatározott 
képvisel5je. Személyiséggé társadalomba történa beilleszkedésének folyámatában ·válik . E. 
folyamat a korai életévekben a legintenzívebb, majd - csökkenl5 intenzítással -- az egész 
életen .. 'át. tart, és csak a halállal zárul le . . A személy, iség téhát TÁRSA.l)ALM)\SOD (?TT 
EGYE�. � társadalmasodás egyik alaP.vet� .. mozzanataként a „történeti hagyaték egy részét 
EI:iSAJATITVA építi öntnaiát. � TORTENET! HAGYATEK az emberiség által eddig 

- · MEGTEREMTETT és MEGÖRZOTT anyagi, szellemi és pszichikai javak .összessége . A 
J # ,. f' 

társadalmasodás másik mozzanata e hagyaték GAZDAGITASA. Minden személyiség 
magában hordoz egy megismételhetetlen, EGYSZERI, LEHETŐSÉGET a kultúra, g.;,.zdagítá
sár�. Ezen értéken alapul a másik ember szem�ly�ségének.- TISZTELETE és az egyedi��ge 
iránt.tanusitott TOLERANCIA. A személyiség LETFELADATA, hogy föltárja ·és megvalósít-

. sa a benne rejl5 egyszeri lehetaséget . Amennyiben a. létfeladat tudato�ul, úgy a •.  személyiség 
individuummá válik. · As INDIVIDUUM olyan személyiség, akinek tud�tos és 1 választott 
viszonya van lét

°
feladatához, és képes ·életét eszerint berendezni.  AZ INDIVIDUALITÁS 

tehát ÉRTÉK. A a.aját le�etl5ségeit tudatosaµ · azemlélö„ as altematív·�·�at fölismerö és azok 
között autonóm módon választó individuum. nagyobb eséllyel �öltj be . . �étf�J�dat�t , nagyobb 
valószín!lséggel gazdagítja . a ,kultúrát . Ezért az értékhierarch_iában az · individuum a 
személyiség fölött áll. . . 

Az, ember · társas lény voltáb61 adódóan a személyiség csak a más személyiségekkel 
folytatott tevékeqya�gcserében, a t8Iük kapott folytonos visszaje�ések alapján rnunkálódhat · 
ki és . -�nyilvánul_hat meg hit„elese!1· Ezért a .n.1ásik emberrel fönntart�tt . KqZVET.LEN 
SZEMELYES KAPCSOLAT ERTEK,--

As -ember tevékeny lény. "T�vékenyaégének· jellemzaje ('az állat�hoz viszonyítva), hogy 

,1 

I 

. ... . 

,. 

. '• 
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SZABAD -éa TUDATOS. S�abad éa tudatos, amennyibe� a célkitiizés, a megvalósításhoz 
szilkséges képességek elsajátít·áaa, a célmegvalósítáa és az eUenörzés- egységes, átt�kinthetö 
folyamatot alkot , és minden elemében tartalmazza a választás lehetdségét . A személyiségek 
közötti tevékenységcserében táraadalmuod.ó egyén csak azáltal emelkedhet az individualitás 
s_zintjére, ha tevékenységéb�n„ megvalÓ!3Ul a szabadság és a tudatosság. Tehát A SZABAD 
ES TUDATOS TEVEI{:ENYSEG ERTEK. 

A létében hordozott megismételhetetlen lehetBséget csak a testileg-lelkileg egészséges 
személyiség képes teljes gazda�ágában megvalósítani. Ebböl fakadóan érték mindaz, ami a 
asemélyiaég TESTI-LELKI EGÉSZSÉGÉHEZ szükséges. .. � .. .. .. A testi egészség íüg1Yénye az ember és a természet �OLOGIAI EGYENSULYANA!(. 
Esért énék minden olyan törekvéa, amely a harmóriikus ökológiai viszonyok :fyf E9 I�MERE

SÉRE. a modem technika '1t�l a�ly9sa,n veszélyeztetett természet M�GOVASARA, az. 
eddig okozott kár<?� HELYREALLJTASARA és az emberi tevékenységnek a természeti_ 
törvóyekkel val6 OSSZEHANGOLASÁRA irányul. A testi egészség továbbá kapcsolatban 
van a Hemélyea életmóddal. Ennek folytán érték minden olyan alternatíva-keresés, amely 
a FIZIKAI ERÖNLÉT JAVÍTÁSÁRA irlnyul. (Így pl. a testedzés és a mozgáskultúra új 
útjai, a reformkonyha, a betegségmegellSMS módszerek stbJ .. .. .. -.. 

A 1se�lyisf� lelki egéa.zaége asoroaan összefügg TARGYI TEVEKENYSEGENEK és 
INTERPERSZONALIS KAPCSOLATAINAK MINŐSÉGÉVEL. Ebb51 fakadóan érték 
minden olyan törekvá, ame!, !- 1zemélyiség_ lelki ter nészetével ,Összhangban léva tevékeny
ségstrukturák MEGISMERESE�E, a azepié!)'is„ége � egyoldalúvá. torzító és fejlödését 
megakaazt6 tánadalmi gyakorlat KORRIGALASARA, valamint a személyiséget gazdagító 
tevékenységformák KIMUNKÁLÁSÁRA irányul. Érték továbbá a · személyiség pelsa törvé
nyeivel �asr.h�gban lév� interpenr.onália kapcsolatok te1mésr.etén.e)t KUTATÁSA, KIKISÉR-
LETEZESE ES GYAKORLATA. . . . 

Az egyén EGÉSZSÉGES SZEMÉL YISÉGFEJiODÉSÉNEK egyik feltétele, hogy 
személyközi viszonyai a hitelea viuzajelzéseken alapuló intimitásra, a kölcsönösségre és az 
ebMl fakad6 bizalomra épüljenek. Az ilyen jellegii interperszonális kapcsolatok rendszere a 
kösöué1 �gyik i.lmérve. Esért a K_ÖZ.ÖSSÉG ÉRTÉK . 

.. 
• • • 

A további kérdéa, hogy mi igasolja er.t u értékrendet. Miért fontos, hogy er.t, és ne 
valami egásen m&át v'1auzunk? \ A történelmi 1oráíordul6, amelyhez az emberiség 
napjainkban elérkesett. E aonfo'rduló lényege;, hogy az emberiség képessé vált önmaga és 

.. , kultúdja teljea megaemmiaitéaére egy atomhM>orú által uonnal, vagy a k�rnyezet további 
· puutítáaa követkestében némileg hoaazabb id.<'J alatt. A történelem · -eddigi menet�ben a 
kultúra íönnmaradúa terméasetea, mi több, term'-zeti adottság volt, most viszont 

. � � . . V ALASZTAS KERDESE. Aki élni akar, annak a kultúra fönnmaradása értékként 
'4teles&lik. 

Viaa�atekinw� u emberiaég eddigi történetére, kirajzolódik egy általánoa vagy 
ABSZOLÚT tendencia: AZ EMBERI KULTÚRA GAZDAGODÁSA (abban az értelemben, 
ahogyan a gudagodáat korábban értelmeztük): Es a folyamat a NEMBELI TENDENCIA. 
A nembeli tendenciának van egy vertikális é1 egy horir.ontális összetevlSje. A VERTIKÁLIS 
ÖU&e_tev� értelmében . u ember. mi�aj, önmagát, az éppen-elért szintet mindig túllépve· 
egyre GAZDAGODIK, a horizontál11 összetev<'J értelmében pedig a nembeli gazdagság 
magaa értékeit i1 elaajátitani ú gyarapitani �é�a H!mélyiségek hányada„ az emberiségen 
belül egyre növekszik. A nembeli tendencia a TORTENETILEG. KONKRET TENDENCI- / 
ÁKON kereaztül úvényeaül, asok eredöje. A történetileg konkrét tendenciák segíthetik 
vagy gátolhatják a nembeli tendencia el8rehaladását. Ezt a mozgást a kultúra fölvirágzása-
kint ill. hanyatlúaként érsékeli a történetirás. (Ilyen pl. a görög demokrácia fénykora és 
hanyatláaa.) 

A modem civilizlci6 megsr.ületéséig e folyamatok apóntán módon, a tudat reflexiója 
nélkül zajlottak. Caak a XIX. ar.ázad második felére - a történeti materializmus 
megszületése idején - vált nyilvánvalóvá a történelem mozgásának ilyetén természete. Ma 

· pedig, amikor u emberiség fönnmaradása éa további fejl8dése választás kérdése,· az eddig 
tudattalan objektív i folyamat ÉRTÉKKÉNT TÉTELEZŐDIK. Ily módon a nembeli 
tendencia - as emberi kultúra gazdagodása - MINT ABSZOLUTUM (origó,. legföbb 
érték) . JELENIK MEG. Minden egyéb ehher. viszonyítva minasül pozitívnak 

\ 
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• Félix a kerepestarc,ai táborunk Baszk résztvev6je - küldött néhány spanyol 
nyelvii cikket számunkra, melyeket el kellene olvasni valakinek: 20 oldal sok . képpel. 
Amennyire látom (egy szót aem értek ... ) egy része egy újrahasznosítási . (recycling) 
kezdeményezésrat, aztán rendc5ri önk�nyrc51, egy atomer5mli bezáratásáról, Euskadi ökológiai 
problémáiról, atb. az61. ETK-aok figyelmébe ajánlom. 

/ 

• Kapcsolatkeresa levél érkezett Szentesr81, a VE-GA Békeközösségi Centrum vezetditd( 
akik azt trják, hogy ehhez viszonylag önálló kisközösségek láncolata tartozik. Ezek 6-23 
f8sek és jelenleg kb 120 - zömében középiskolás - fiatalt érintenek közvetlenül. 
Mellékeltek e így 6 oldaias h:áa t is, mely az öntevékeny közösségek problémakörét, s a 
„védekez8 jellegü közöny" létrejöttének okait taglalja. Válaszomban meginvitáltam öket a 
teahásunkba. 

• Nagy a „publicity"-nk! Talán nagyobb is mint amit érdemlünk. Az ismertetönket 
teljes terjedelemben közölte a „Soproni Egyetem'J novemberi természetvédelmi különszáma 
a mellette Dria írását ,� ITDK útjain" címmel. E számot a Kaán Károly Ökoklub 
azerkesztette. A lap szerzc5i kqzött több soproni' ,,ITDK"-st · fedezhetünk fel . Ugyancsak az 
ismertetönket közli - némi tömörítéssel - a Természetvédelem 14. száma. (Ha valaki nem 
ismeri: ez ú �LTE Természetvédelmi Klub széles körben népszer{\ belsö tájékoztatója, 
melyre a tagdíj kifizetésével elö lehet fizetni.) 
S végül a Támpont - as MKKE új lapja - kért bemutatkozást tfüünk. Egy általános 
ismertető után fel fogj ák kereseni a mllhelygazdákat és a Kezdeményezdket, hogy külön 
külön bemutassák a munkájukat, ügyüket . • 

l 
• 

. 
J 

vagy negatí vnak. 
A konkrét történeti tenden

ciák közül azok tételezödnek 
értékké�t, amelyek a nembel i  
tendencia e lőrehaladását segítik. 
I lyenek: 
- a fejlett árutermelés a szemé- · 

l yes társadalmi tu lajdon á lap-
já„n, ?.Jt:l5!ly � s�ell!élyiség au tonfHptaJara epul  „ e� .azt gazda
g1 tJa a ga.zdasag1 cse lekvés
ben· 
a . tá,rs�d.a lmi örqkség, alJ1;ly 
m1n1malts anyagi  garanc1aJa 
az é lethez valo Jognak, es 
ezáltal annak "a lefietöségnek 
hogy a személyiség betölthes� 
se Ietf eladat-át; 
humanista, decentralizált  
demokrácia, amely a szemé
l y iség autonómiájara épül  és 
azt ga.zdagi tja a társadalmi 
cselekvésben. 
(Ezen értékekről bővebben 

lásd:  Síkiak)' István: Konstruk
ciók egy vi lagnézetről cima mun
káját.) 

• 

'-

INDULJ EL ! 

Egyszer volt, hol nem volt, ta
lán nem is volt, csak úgy ké.pzeltem, 
egy gyönyöriJ fehér és mégjs átlát
szó üveghegy. A csúcsán egy f eke-
te klJ-liliom. Ez az ü�eghegy a 
világ legjósziv/Jbb királyának a1 
országában volt. 

A k/J-liliomnak egy olyan tulaj
donsága volt, hogy aki beleszagolt 
csodálatos képességet nyert . . De 
mivel ez az üveghegy magas volt 
és felülete síkos, mint a jég, a 
k/J-liliomot még senkinek sem sike
rült megszagolnia. Kérdezhetnéd, 
hogy akkor honnan tudtak az em
berek róla? Az öreg cigányasz
szonytól aki az ország egy eldu
gott kis falujában lakott. Nem 
mondta Ö el senkinek, csak úgy 
gondolt rá néha-néha, és ö olyan 
/Jsi lélek volt, hogy amire gondolt, 
az szétáradt a leveg�b.en, és így 
minden emberhez eljutott. A cigány-

.. 
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A · Budapeat . · Mftasaki Egyetem 405-öa 
T�adalompoJitikai köre „KÖRÖK KORA 
3" címmel · új kiadvány· kiadáaát terv_esi. A · 
kör korábbi rüseteihes ( Öt évea a 405 kör 
(1985), Körök kora 2 . (1986)) huonl6an a 
táraadalompolitikai, tánadalomtudományi 
körök, klubok, Hakkolégiumok helyzetével 
ktván foelalkosni .  �ként a korábbi kiadvá
nyokban nem. uereplc5 .klubokat ,uerefmi 

Kérünk minden kör- és klubvezetat, -hogy 
mn.ködött, mQködc5 klubjir61 kb 1-2 gépelt 
asöveget . (leíráat) kµldjön el . a 405-ös 

bemutatni. 

körnek. 

A leldaban a Klub &lakuláaár61� mfiködési 
helyml éa körülményeiral, a vizsgált' társa
dalmi k'1'(léaekröl. problémákról;- a Klub 
ml1ködéaérlU, célkit.Gzéaeirdl, terveirlJl, a . .  · 
látogatottságról stb. szerepeljenek inf-0rmá- · 
ciók. A korábbi kiadványokban fdként a 
·budapati klubokról 1riunk, Heretnénk · 
vidéki egyetemeken, mtivel&iéai há&akban 

asszony az összes- el�z� életében 
árra várt, hogy eljöj]ön hozzá , 
valaki, és · megkérdezze ·_· t/Jle: mi
lyen út vezet az üveghegyre? 

� mOködlS klubokat is bemutatni. A kiad
vány ezentúl u elmúlt tanévi klubmozga
lommal kapcaolatoa �írekröl , eaeményekröl 
éa · uok eajtóvianhangjáról izámol be. 
Máaréut a klubmo&plommal kapcaolatoaan 
körJünk még írásokat, interjúkat. 

· .  De soha senki nem jött. 
. 

. 
VÉGE . 

� írásokat u alábbi címre küldjétek: , - ·. 
1 • 

, Örkényi Péter 
T: .426-_29 J 

Dicsházi Bertalan 
1138. Budapeat 

Váci u. 163. III. 1,6. · 

Mt"!HEL YGAZDÁK TEAHÁZ TE
0

RÜLETI SZERVEZŐK: 
=====::::::::=========! 

M1:1Vl KÖRNYEZET: Lévai 
Sándor 1098 Bp. Mezö 1. út. 
55/57 munkahelyi T:_ 328-971 

ALTERNA'tÍV LAKÓ- ÉS 

MINDEN PÉNTEKEN HAT-: 
TÓL 

Almáuy téri Szabadid� Köz
pont Bp. VIl.ker. Almássy 
tér 6. 4.emeleti teázó 
Megközelíthetö: 5 perc az MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

Maurer György 1125 · Bp. _- EMKE-t�l sétálsv:�-
· Szarvaa G. 42/b. 

/' 

DEBRECEN: Csorvás·i László 
4010 Egyetem tér 1/1 

NYÍREGYHÁZA: Giczey 
Pét�r 4400 Vasvári P. 87. 
fsz. 

SOPRON: Horváth . Elvira 
9400 Ady E. 5. 

KIBERNETIKA Várhelyi 
Tamú 4032 Debrecen Tesse
dik S 120. T: (�2) 26-632 

Ft<= M "!- � re „ 
1� u � -rc:,y 

_______ '1_. 1 ____ SZOMBATHELY: Szab6 
Gábor 9700 Bagolyvári sé
tány 1 :  

KEREPESTARCSAI KEZ-
D.EMÉN.,XEZÉS Kem,ny 
Bertalan 1036. Bp> Magyar 
L.14 munkahelyi T: ·569-1'22 

. 

BUDAPÉSTI SZÁLLÁS: INFORMÁCIÓ GYt'JJTÖ ÉS 
SZOLGÁLTATÓ {IGYéSZ) 
Maurer György 1125· Bp; · Szarvaa G .  42/b üzenc5 munka
napokon: 213-460 

GYORSHÍREK: Forgács É�a Adamecz Gabriella 1212 .Bp. 
T: 140-073 Hívhat6 este 9 Makád u. 2. T: 984-032 

. 

óra után 
T�Z CSOPORT Bora · LEV-LAP TERJESZTŐ: Man 1037 Bp. Kalap 12. T: Werebea János 1021 Budake-883-441 asi" út 57 /b. 
K(?LLEKTÍV-HÁZ�ZDEMÉ- ELMÉLETI MtJHELY Vincz� 
NYEZÉS Síklaicylatván 102I° Erzsébet 1021 Bp. Tárogat6 
Bp. Tá��at6 út 28. i út 28. 

" . ,,., 

TÁJÉKOZTATÁS:AzIGYéSZ
USI kérhetö · ingyenes ITDK
ismertet6. 

ELŐFIZETÉS; Egy évre 
-'0,-Ft Ezt a sz�rkesztdség 
címére küldd, vagy a Tea
há&ban fizeJd be _személyesen. 
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