
Az ITDK Életreform Kezdeményezés 

ARA: 15 Ft 

198 8 áprilisi · körlevele 

As InterdlucipHn&rie Tud'?_mr.nyoe Dir.kkör bele!! tr.J,kodat6Ja. 
Saerkeest!I: �IAURER GYORGY 

Örülök az lljsdgte.rvnek, s· ha megcsinálod, 
Pesterzsébeten (a főváros XX.kerületében) a zöldövezeti 

SZÍYe8en lesz� helyi tudósítója, mivel magam 
véderdő által határolt terUleten, a Szent Lőrinci út 

is írd< itt egy ''Káli Híradót". . mentén 
A LEVLAP adta tl>zz.d az ötletet. Ez egy nagy-

KERTES CSALÁDI-HÁZAS 
szet:'tl ll�, de vérosi-forradalmdr nézOpontja 

valamint 
(kommundrd valros, ,netfol'fflltkísé.rlet, balos-

K O R s z E R O e s o p o R T o s beépítésre a 
fflOdern-tudaNnyoa ir*iy) miatt inkább az el-

Fővárosf,ill. a Kerületi Tanács területet ad át parcel
vdgyódd pestiek, mintsan·a falusiak lapja. Ha' 

lázásra, ctiol ·tlNEROS formában lakóházak építésére lehet_ 
leta,lepiilsz valahol, pár év múlva. megad is··, jelentkezni egyéneknek 

1 
vagy csoportoknak (pl. vál-

Utni feood, t.:,gy 8 ll'lágyar vidék IIÉQ jelen-· 
lalati úton). 

legi tönkretett dlla,xrUb an is milyen tartós ; , Ez a terület kapcsolatot tart (égy közös út választja 
drt4kek-et hordoz. A faluközösség, szomszéd- el) a Szent Lőrinci llti lakóteleppel,.· ahol max. 3-4 
ség, gazdtllkod4s, t-elyi összefonódások nemze- szintes magasságú téinbt�lkes házak épülnek, a hozzátar� 
ti, csa1'4:S:i, keteszUny gyökerekből táplál- tozó üzletekkel, óvodával, iskolával, rendelöintézet
koznak. E1Z&k iHO dolgok, Ezekre kell rákap- · tel, g�ógyszertárral, stb. Ez�ket, a közösségi épüle
csoldchi. Eltanulni, f�lerOsíteni. Amerikában teket, ill. azok szolgáltatásait a szóbanforgó kert
vagy akú Áta'ten ki*gyal t, önnagukban szép és 

város lakói is igénybe whetik, 111. a közcélra fem
igaz aszúk is l'Offlbolóan tu dnak hatni, ha. tartott te.rületeken a későbblek során (megnövekedett 
"l�'' wlük fa�ura, s ott "kipróbálj

.
lik". 1 igények, vagy lljabb szükségietek alapján) a térségben 

,6i<et. All ez 111.ég olyanokra is, Rlint a zöld 
· tov:ábbi középUleteket lehet elhelyezni. Egy Közösségi 

mozgala11 vegy • bi-okertdszet • A agyar 
pe

-
· Házat a fOvároe finenszirozni fog! 

·raut 1000 c!vig lH t összhangban, a Földdel 
(élne 11111 is, ha el nem veszik tole) · Ezek 8 

: A közműhálózat és közlekedési hálózat kiépítését kerü
'. tapesztalatOk dpp ide, �re az országra szól-

leti beruházásból fedezik. Tehát víz, cs�torna, vil
nak·, saj4t n,elvilri<ön, ran kell Oket angolból L..m=11::===m========---==--================: fordít'lni. M.i a teljes bio-irodalommil föl-
' s:terel ve kezdtük a gazdálkodást - ·de · pár év 
· alatt f1Hre kellett. ternJnk és Nagyváthy Já
nosra meg a helybeli öreg parasztokra hall
gatni. Áll ez a kultllra más ·területeire is. 
Elméleteket tehát ne vigyünk falura. Viszont 
szükséges a 1111, elméletre és nemzetközi átte
kintésre alapozott hitünk és szeretetünk sa-
jdt népünk iránt. Visszaadni az örbecsülést, 

a hitet saját kultllrájukban, anelyet ala�san 
megingattek a "városból. jött" enberek, esz
mék, utasítások. Egyszóval LEVLAP-szara újság 
kell, de �ásik, vidéken írva, Pesten szer-
kesztve. 

Üdv: Somogyi Győző 
SAl..fÖLO 

A LEV�L AP � Te eszközöd (az Dn es�köze) arra� hogy a T�bbiekkel gondolatot, 
információt cserélj. 
A t:iekül�tt kéziratokat megOrizzük és kérésre visszaküldjük. 



lany. gáz ez ingatlan negszerzésével 
rendelkezésére áll, valamint a főbb gyOjtő utak kiala
kítása is negtörténik. 
A területen 500-800 lakás létesíthető, attól függően; 
hogy a jelentkezők milyen típusú és milyen minőség&, 
méretO lakást igényelnek. 
A szervezők szeretnék elérni, hogy az építtetőként fel
lépő állampolgárok, vagy csoportok már a TERVEZ�S során 
érvényesíthessék egyéni érdekeiket, elképzeléseiket a 
lakásformát illetően. (Az egyes családok, személyek más 
és más életmódot folytathatnak, ill. más és ffi:ás elgon
dolások lehetségesek a lakások későt:tJi használatáról. 
Bővíthető, vagy leválasztható lakások, stb.) 
A KIVITELEZ�S során biztosítani szeretnénk, hogy az 
építtető szabadon választhassa neg az építési far.mát, 
az építésben történő személyes részvételét, stb. 

A lakásberuházásra a Budapesti Lakásépítő Szövetkezetek 
Szövetsége felügyeleténél Szövetkezetünk vállalkozott. 

A terület lehetőséget ad: 
- szabadonálló családi házas építési formára, 

szintben, garázzsal, 
- �ldalhatárra épülő, ill. 

�--__,.-, 

r-r-i--� 

�---� 

farm ra, 
- a különféle, korszerO beépítési formák költségkímé

� 
lőbbek az egyedi lakóházaknál, ezek: 

- sorház (kétszintes, tetőtérbeépitéssel, ga
rázzsal), 
átriuntiáz, 
lánc, vagy bokorház-beépitések, stb. 

Az építtetőkből alakuló építőszövetkezet biztosítani 
tudja a zavartalan építőanyag ellátást, s az építés be
fejeztével a szervezet átalakulhat üzemeltető és fenn
tartó szövetkezetté. 

Az érdekegyeztetésen alapuió közös fellépés a leendő 
lakók számára lehetőságet ad a hatékony belszólásra a 

TERVEZ�S, a KIVITELEZ�S és a 
HASZNÁL AT tekintetében. 

A (l)t,.f,tJ.IARO Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet révén 
olyan szövetkezetet szervezünk, melyrek elsődleges cél
ja az itt építtetők támogatása tanácsadással, az egyé
nek, a családok és más közösségek számára. A Társaság 
három pontban jelöli neg a támogatói, tanácsadási te-
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(Bl!szélgetás Tóth Tailssal 1988.fabr.25-ál) 

- Arra kdrlek, mutasd be magad egy rövid életrajzzal, IID"ldd el magadról ds a szüleidl'Ol azt, ai t 
fontosnak tartasz. 

Tóth Tanás: 1965-ben születtem. tdesapám református lelkész.Ebből következően vallásos nevelést kap
tam. Rövid ideig gimnáziumba jártam. A gimnáziumot 2. után abbahagytam és 16 éves korom óta fizikai 
muli<ából tartom el nagam, segédmunkás vagyok. 
- Az llldesanydd is vallalsoa wlt? 
T.T.: Egy lelkész család:Jan természetesen vallásos.a feleség. 0 háztartásbeli volt és az öt gyerekét 
nevelte. 
- Midrt hagytad fdlbe a gilnlziumt? 
T.T.: Amikor otthagytam, akkor ennek az oka az volt, hogy nem találtam ott szellemi társakat bizo
nyos kérdéseknek a negtárgyalására. Sőt azt vettem észre, hogy fokozatosan elvesz�tem a képességei
met arra, ha ·ott naradok, .1"1:lgy egyáltalán kérdéseket tudjak feltenni. Amikor abbahagytam a gi�náziu
mot, rengeteg szabadidőm lett. Ezt ezeknek a· kérdéseknek a megforgatására használtam. 
Mivel kultúrálisan elszigetelődtem az addigi társaimtól·& helyzetemnél fogva - én segédmunkás lettem 
és teljesen más élményanyagot kaptam -, ezért tulajdonképpen az olvasmányaim ébresztettek arra rá, 
hogy az enber rem feltétlenül alapanyag, hanem valami több. 
Tehát az egyéni S>rskeresés igénye, amibe egészen biztosan a vallásos neveltetésem is közrejátszott. 
Annak ellenére, 1"1:lgy integrált ebben a társadalomban, tehát nem konfrontálóct,at egy vallásos Elllber, 
(sőt a vallásos enber konfrontálóct,at legkevésbé a l'li!gfélemlítettsége miatt nem is a társadalonmal, 
hanem. a hatalonmal) ennek ellenére egy olyan kultúrális kincsestárhoz kapja meg a kulcsot a vallásos 
neveltetésO ei:nber, ami aztán nagyon sokmindenbe beleillik. De ez nem jelenti azt, hogy vallásos va
gyok. 

·- Mikor cilntötted el, hogy meg fogod tagadni a katonai szolglilatot? 
16 éves korom körül 'kerültek be az első ismerőseim katonának, akik mélységesen gyűlölték és kriti
kával illették ezt az egészet, ami körülöttünk folyik. Ekkor tűnt fel ez a szakadék a tényleges cse
lekvés és a mentális között. -· - - -

- ,e: 
-

- "'-..,,-t: .. töi}.• 

vékenységét: 

I. Az egészségmegtartó életmód feltételeinek megte
remtése •. 

II. Környezetkímélő és energiatakarékos építési és 
használati formák közreadása. 

III. Az egyUttélO egyének és társas csoportok együttlé 
tének, esetenként önszerve�ődő �soportjain�k 
támogatása, ill. ilyen, társadalmilag közösségi 
célokat szolgáló formák segítése, s a ·térbeli 
keretek olyan szervezése, mely támogatja ezeket a 
formákat múktidésm<ben. 

A fenti szervezet már a jelentkezések idején Informá-
cióS Irodát állít fel, rtiol e szükséges felvilágosítást 
mepadjuk, s e pénzügyi, építési és használati felté;e
leket illetően ez érdeklődőket tájékoztatjuk. Az ez 
építtető, aki e fenti szervezet célkitűzéseit magáénak 
tekinti, jelentkezhet az aiábbi címen: 

�KESI NANOOR 1032 Bp. Gyenes u. 5.-III/4. 

A Szövetkezetbe történő jelentkezés és tagként való 
bejegyzés feltétele az építtetői jogok gyakorlásának. 

�udapést, 1988. március tó 
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'
1 �n úgy látom, hogy a l"etalmat gyakorlók nincsenek tisztában a jog fogalmával " 

Én ezt annak tulajdonítom, hogy válaszaink csak akkor lehetnek, ha fel merjük tenni a kérdéseket. ts 
a törUnelem nem kérdez, az rátesz egy futószalagra és visz. De a kérdéseket nekünk kell feltenni. 

Tehát vegyUnk egy konkrét történelmi helyzetet. A zsidókérdés csak az0<nak volt kérdés, akik vál
lalták a fáradtságot, hogy felkutassák azokat a forrásokat, anin keresztül zsidókat bújtathatnak. De 
a történelem nem kérdezte meg tOlük, hogy akarsz-e zsidót bújtatni vagy sem. Tehát fel kell tenni a 

kérdéseket. ts engem mindig azok érdekeltek eszmeileg is, akik olyan kérdéseket mertek és tudtak 
feltenni, anit nem bi2tos, hogy meg tudtak oldani, de fel merték tenni. 
Egy Dosztojevszkij nem tudta megoldani az0<at a filozófiai vagy etikai problémákat, anikkel foglal
kozott, De talán éppen ezért hiteles, hogy mert velük foglalkozni. tppen ezért találjuk meg magunkat 
benne.· 
- 16 évesen te malr 1:ökjletesen elhatalroztad, hogy meg fogod tagadni a katonai szolg.Uatot? 

T. T.: Igen. Azzal, hogy otthagytam a gimnáziumot, egy olyan mentalitás lett rajtam úrrá, hogy már _ 
magában a gesztusban ez volt benne, hogy ki ha én nem. Hogy mászkáltunk a gimnázium folyosóján és 
szídtunk mindenkit és közben telt az idO. Telt az idO és a ténylegesen minket meghatározó tényekkel 
szemben nem nagyon volt befolyásunk. �s az idOsebb generációnál is azt tapasztaltam, hogy ugyanebben 
a t-elyzetben van. Tehát, .hogy nem tud nagykorúsodni. �s ez kétségbe ejtett. Ez az a kor, anikor min
den 17 év körüli anber rájön és kétségbe esik. �s .ennek ez következménye volt, hogy ezt játszuk vé-
gig. . 
Es hogyha nem fogadom el azt, hogy a társadalom �épes az én szellemi fejlődésemhez a maga legális 
útján formát bizto�ítani, akkor vagy az van, hogy én abnormis vagy0<, vagy pedig meg kell állapí
tanom, hogy ez a társadalom számomra szellemileg nem fejlett. �s meg kellett állapítanom, hogy nem 
fejlett. Tehát következtek egymásból ezek a dolgok. De ez nem volt ilyen tiszta. Egy kamaszban sok
kal több minden kavarog ennél. �n csak most·· tudom ilyen átláthatóan megfogalmazni, akkor egészen 
biztosan nem tudtam _volna ilyen logikusan. De 17 éves koromban nagyjából tisztában voltam azzal, 
hogy itt a l"etalDmíJak alapanyagra van szüksége, tehát csak ilyen viszonyban hajlandó velem kapcso
latban lenni. Én pedig egy más viszonyt igényelek, nem csak a hatalommal kapcsolatban, hanem úgy, 
ahogy minden enber, mindennel kapcsolatban. 
- "" ml helyzetben, a nai eszeddel milyen indokok alapján tagádod meg a katonai szolg1Uatot? 

T.T.: Az indok.tulajdonképpen az, hogy nem állok jogi viszonyban a hatalommal. Most hagyjuk, hogy a 
többi· ember egyáltalán jogi viszonyban áll-e a hatalommal, illetve· a hatalom jogi viszonyban áll-e 
vele. Én a jogot úgy fogalmazom meg hogy-az egy szerződés. SzerzOdés emberek között, ani kötele
zettségeket ró pro és kontra rájuk. ln úgy látom, hogy a hatalmat gyakorlók nincsenek tisztában a 
jog fogalmával. Ha a Kommunista Kiáltványt elolvassuk, abból az egyértelműen kitűnik. Nincsenek 
tisztába n a jog fogalmával, ezért nem vagyok velük jogi viszonyban. Itt gyakorlatilag nem a katonai 
szolgálatról van szó. Az butaság, hogy ezek miniszternek, hadügyminiszternek· nevezik magukat, Én nem 
választottam Oket.meg. Ez egy picit olyan dolog, mint hogy ha én most azt szeretném bizonygatni, 
hogy III.Lipót vagyok. De hát ahhoz kell néhány feltétel,· hogy ezt ·elfogadd. El kell fogadni bizo
nyos tényezOk igazólását. És egy országban ez e külsO tényezO az állampolgár, anelyik legitimálja 

. öket, tehát legitinmé teszi azal, hogy választja Oket. És jobb esetben ez persze nem egy üdvös álla-
pot, nem 8QY. állandó menyországszerO valami, mert ezt a legitimitást nekik napról napra meg kellene 
szerezniük. rn ezt tartom egy ideális állapotnak.1 Na most ha ez nincs, akkor szolgálat sincs. 
- TehU politikai okok miatt tagadod meg a katonai szolg1Uatot, illetve ezáltal a jelenlegi rend
szert. 

T.T.: Igen. Nem tartom jogrendszernek. 
- Mit tartanál idmllis talrsadalmnak? 

T.T.: Itt lehetne arról beszélni, hogy keleten és. nyugaton hogy csinálják. De én nem ismerem ezeket 
a társadalmakat, belUltOl kellene látni. Én ennek a népnek, ennek a földnek érzem a rezdüléseit, azt 
hiszem, hogy itt.tudom e legjobban eldönteni, hogy mi van és abból mi lehetne, és ebben tudom csak 
elhelyezni magamat. És ezért itt és most ezt csinálom. Most az egy jó dolog, hogy ezekbe belerúgok, 
és nagyon örülök, hogy erre lehetOségem van. És ebbOl nagyon sok minden kijöhet, ·ae ha,nem jön ki 
semmiféle társadal�i változás, akkor nem jön ki. Tehát nem tudom, hogy mi.lesz. · · 
�s a többi ember elképzeléseirOl azt hiszem ebben az országban sajnos senkinek sincsenek informá-

, ciói, és ez borzasztó. Tehát nem tudom, hogy az Bnbereknek mi leme jó. Nekem ez most egy jó érzést, 
egy _biztonságot ad ei a lépés. 
- Te malr kát évvel ezel6tt megtagadtad a katonai szol(Jlilatot. Ez hogy zajlott l.e ds mi lett az e� 
llálye? 
T.T.: Én 65-ös vagyok, és így 86-ban kaptam meg a behívómat, amikoris megtagadtam.a katonai szolgá
latot. Az ügyészség minden ilyen esetben elrendel egy ell\le és egy pszicholó_giai vizsgálatot. A 
pszichológiai vizsgálat mutatott ki pszichopátiás személyiségszerkezetet, ani alapján engem az 
ügyészség orvosa alkalmatlanná minősített a katonai szolgálatra, ami fO enyhítO körülményként szere
pelt, aninek én köszörtietem azt, hogy 1 év börtönt kaptam, anit felfüggesztettek 3 évre. Mc;>st még ez 
a felfüggesztésem tart. 
- Téged wglegesen alkalatlarnl llinftsttettek vagy csak ideigl8f189al? 

T.T.: Na látod ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a laikus azt hiszi, hogy a hatalom az hatalom. Mi
közben többé-kevésbé egymástól sokszor független, és nem feltétlenül összehangolt nódon mCiköctlek. 
Itt az az eset történt, hogy engem a Katonai Ügyészség alkelmatlemak tartot_t és minősített. A 
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_ �ap_ról �apra _ nem lehet úgy élni, rogy folyamatosan érzem azt, hogy itt 
húskérdés vagyok egyszerűen és szánkérdés '' 

Kiegészítő Parancsnokság ezt nem fogadta el és elrendelt egy újabb vizsgálatot, ami alapján én al
kalmas vagyok, és "B" betűt kaptam. És természetesen ''B" t:etűs t:eírással én l::ehívható vagyok, ami 
most magtörtént. _ 
- A Katonai llgyászság llBII nagyobb dr a Kiegdszítö Parancsnoksav,ál? 
T.T.: Ezt nem tudom, de borzasztó érdekes jogilag ez a helyzet. El tudok képzelni egy olyat, hogy 
most a Kiegészítő Parancsnokság behívott katonai szolgálatra, és az Ügyészség előkotorja a régi ira
tait, miszerint ez az enber alkalmatlan, tehát én jogilag nem támadom. Tehát míg a kieg. engem. t:e
hív, addig az. Ugyészaégnek van egy olyan sansza itt, hogy őrizetbe se vesz és nem hajlandó vádat sem 
enelni, és nem hajlandó foglalkozni sem egy megbüntetett anberrel, aki egyben alkalmatlan is. 
Tehát már ez nonszensz volt, hogy egy alkalmatlan anbert megbüntettek, és most hogy újra behívnak, 
ez egy újabb ronszensz. De hát nem jogrendszerben élünk. · 
- Ezt az elhatdrozdsodat hogyan fogadta a családod 6s a baráti köröd? Volt-e aki ellenszenvvel fo
gadta, netdn ezuUn meg is tagad tdged, 1§8 wlt-e aki megdrtett 1§8 tdmogatott? 
T.T: Ez árnyaltabb. Nem feltétlenül függ össze az ellenszenv és ez a c:blog. A családom árnyaltan fo
gadta ezt az egészet. Tehát magát9l a c:blogtól elhatárolta magát, ugyanakkor tolem nem határolta el 
magát .. Tehát disztingvált és családtagnak tekint, és segít ott, aiol tud. A környezetemben nyíltan 
senki sem tagadott meg. Egyfajta leírás történt, hogy ez nem komoly ember. Ezt éreztem. És ez ter
mészetes is. azoknak, akik úgy érzik, hogy egy konszolidált életet akarnak építeni, ami a legtermé
szetesebb emberi igény, amit én elismerek. És azok részéről természetesen ez a c:blog l::eletrafál. 
Teh�t olyan megvilágításba helyez egy csomó cselekvést, amibe nagyon sok Bnber egy etikai kihívást 
érez. És azok részéről, akik vesztesnek érzik magukat, azok részéről kimondottan ellenszenvet 
tapasztaltam. És Ok már elintézettnek tekintik a viszonyukat a hatalomhoz. Tehát elfo.gadják azt, 
hogy nagy kérdésekben alapanyagok és a magánéletükbe vonulnak vissza. Az újabb generációnál már erre· 
a visszavonulásra nincs is szükség� �rt már ezt a kultúrát sajátította el, ahol a történés ereje 
csak a negánéletben hat, és a többiről nem veszünk tudomást. És ez teljesen természetes, mert napról 
napra nem lehet úgy élni, hogy folyamatosan érzem azt, hogy itt húskérdés vagyok egyszerűen és 
száf'lkárdés. 
- Volt olyan csq>oft, aki elismert ds tánogatott? 
T.T.: Az 1 enbereknek a 3o-4o.%-a elismerte ezt, csak a gyakorlati jelent�ségével nem értettek egyet, 
tehát nem tartották gyakorlatilag jelentősnek azt, hogy én most ezt egyedül itt megcsinálom. Tehát 
nem tartották módszernek és nem is tartják, és lehetséges, hogy nem is az. És lehetséges, hogy én 
most csinálok  valamit és más enberek, más csoportok más mentalitással, más rródszerekkel sokkal na
gyobb sikereket érnek el Etlben a kérdésben. És hát ezt kívánom nekik. 
- Mit tartasz fontosnak, azt, hogy egyénileg vállalod a katonai szolgálat ds·ezen keresztül a jelen
leg� hatalm negtagaddsdt, vagy pedig szeretré:t elftsegíteni, hogy kdsObb talán többen is merjllk vál-
lalni ezt a megtagadást?' . · 
T.T.: Nehéz kérdés. Úgy látom, olyan korban élünk, hogy illúzió azt hinni, hogy a felnőttkor azzal 
kezdOdik, hogy valamiért is felelősséget tud az ember vállalni. Szerintem épp a felnOtt korban sza-

·porodnak neg azok a dolgok az Bnber körül, amikor még magáért se nagyon tud. Persze az, hogy ezt be
vallja, ez .alapja lehet nagyon sok mindennek. Most például én nem tudom azt, hogy egészségesen fo
gok-e kijömi, és nem tudom, hogy nem úgy fogok kijömi, hogy elérik nálam, hogy szembeköpjem magam; 
Tu1niillik minden szolgálatmegtagadó megkapja félévenként azt a lehetOséget, hogy megtegye úgy, hogy 
a börtönbOl k�jöhet, ha leszolgálja a katonai szolgábtot. 

A másik variáció, amikor az Bnbert egészségileg morzsolják fel. 
És van a harmadik, amikor nem a hatalom morzsolja fel és ez a legborzasztóbb, hanem az a környezet,· 
ami uralkodik a börtönökben. Tehát ami egy börtönben folyik, az a maffiózás, a társadalom legalsó 
szintjén folyik, s ez ll)Odellezi azt, ami a társadalom legfelső szintjén folyik, és ezáltal az egész 
társadalmat. 
Tehát nem olyan dolog hógy felelósséget lehet vállalni. Nekem ez most jól esik. Örömet okoz .az, 
hogy az emberi meggyőzOdés nem csak arra való, hogy leírjuk, nemcsak arra való, 'hogy bészéljünk ró
la hanem cselekvésre is át lehet váltani. Ez egy ilyen jó érzés. Különösen annak, aki polgári ne
veitetést kapott, annak egy iszonyú nagy élmény, ha eljut idáig, hogy nem csak �szélni lehet a dol
gokról, hanem csinálni is őket, és ez nem ugyanaz. A d?lgokhoz való kapcsolódásnak� az a legmaga
sabb foka, hogy leírjuk őket. Ez fejlődhet k� legtelJesebben, mert a csel�kvési ter�leteink na�yon 
lehatároltak és viszonylagosak sajnos. Hanem az a legnagasabb foka, amikor a telJes személyiség 
résztvesz valamiben a gyakorlati rezdüléseivel is. 
Visszatérve a kérdéshez, nem tudok azokért a gyerekekért, akik esetleg utánam csinálják ez�, f�le
lősséget vállalni. És ha lesznek ilyenek, akkor nem ajánlom ne�ik, hogy olyan aspektu�ból csinálJák, 
hogy az üzeneteiket fogja is a társadalom. Lehet, hogy nem fogJa, ·nincs hozzá antennáJa. Tehát akkor 
csinálja meg, ha úgy érzi, hogy ez egyfajta személyes öri:inöt okoz neki. Ez a .. l�g�őbb. ts akkor .. nem 
érzik azt, hogy a 63-ban szabadultak élményét élik át, akiket a társadalom kirohögott. És a legtobb-
nek a személyisége nem a börtönben 63-ig morzsolódott fel, hanem utána. 
Tehát ne érezzék úgy, hogy kicsúszott a lábuk alól a talaj, hanem, hogy csináltak valam�t, mert ak
kor abban a pillanatban ők úgy tartották jónak. És lehet, hogy tévedtek, de a tévedés �s el�felté
tel� a fejlődésnek. Tehát valami egzisztenciális belső biztonság nélkül ezt nem lehet csinálni, mert 
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pont a börtönben élik meg azt, anikor azok az emberek, akik velük együtt szenvednek, tagadják meg 
6ket. Ez egyrészt irigység .is, mert más azért ülni, mert csináltam valamit, ani örömet okozott ne
kem, -anit .)5nak tartok és ez bearanyozza magát a szenvedést is. Egy bOnözőnél ez ritkán van jelen és 
ez nagyon elválasztja ezt a két enbertipust. És a bOnözőtipus ott egyértelmO fizikai fölényban van. 
Ha a fiúk így mennek neki, akkor teljesen mindegy, hogy szeretném vagy nem szeretném. Tőlem függet
lenül döntsék el. 
- Szerinted ezt mindenkinek egyed.11 kell el(l;ntenie 1§9 csak egyecl.il csinálhatja Vl§gig, mert saaifd-
le aagítatlget nea kaphat? .. 
T.T.: Igen, bár talán valami minimálisat kaphat. De egyelőre a helyzet olyan, hogy abbdl kell kiin
dulni, hogy akármennyire botrányként fog dJrran�i ez az eset, ez gyakorlatilag az én helyzetemen 
csak rontanj fog. Tehát ebből induljanak ki és akkor csinálják. De. teljesen mindegy legyen nekik, 
hogy valaki előttük csinálta-e vagy sem, mint álogy nekem. is mindegy volt, hogy csinálta-e valaki 
előttem vagy nem. És az is mindegy volt, hogy más országokban mit csinálnak etekkel. Tehát el kell 
jutni egy olyan szellemi függetlenséEt,ez, amikor nem megy be az erdőbe. És minden generációnak el 
kell fogadni, hogy fel kell nőni valan:ii olyasmihez, ami teljesen új. Tehát az előző generáció ta
pasztalatai-, szokásai csak áttételesen érvényesek rá, mivel azok egy más időpontban alakultak ki. ts 
az új generáció ezt az időkontrasztot már pontosan érzékeli vagy érzékelnie kell. ts minden generá
ciónak a kialakult életstílusok és az azóta megváltozott életkörülmények közötti szakadékot kell be
töltenie: ts ezt el kell fogadnia .. Szerintem az ez egészséges, ha elfogadja, hogy ő más, időben és 
térben elkülönült, és az 6t behatároló környezet is időben és térben más, mint ami alapján kialakult 
az előző generációnak az életstílusa, életstratégiája. Mert itt, Kelet-Európában nagyon fontos, hogy 
nincsenek mozgalmak, nagyon sok minden nincs, izolált Bnberek és életstratégiák vannak, anit egyéni
leg kell JISgjátszani • És iszonyú_ sok a tőlünk független tényező. 
Tehát ha idáig eljutnak, akkor nem lehet kihúzni a t�lajt a lábuk alól, mert azt mondják, hogy akkor 
ez ott jó volt, de én itt vagyok itthon, és mivel itt vagyok itthon, ezt érzem, és jobban tudom, 
mer,t én csináltam végig, és ezért teszem azt. · 
Tehát a történelmet bizonyos értelemben nem elfogadni kell, hanem azt kell elfogadni, hogy akarva, 
akaratlanul teremtjük. 
- fibst milyen tjjntetdsre szdlnitasz? Ezt végiggo11ckJltad mllr? 
T.T.: Az elsO alkalomnal, 2 éve, tépelődtem rengeteget ezen. Akkor iszonyú sokat foglalkoztam azzal, 
és idegileg ki is akasztott az a bizonytalanság, hogy mi lesz. 
- Akkor mdg nea hallottdl arról, hogy a szolgdlatmegtagadók milyen biJnttttl§st kapnak? 
T.T.: De hallottam. De mivel egyedi esetnek tartottam magam, ezért nem tudtam. Aztán egy kicsit más
ként, de ·tányleg egyedien sült el az egész, mert aki oda bekerül, nem kerül ki ilyen kevés idő után 
alkalmailanná minősítve, mint én. Nekem gyakorlatilag a legjobban sült el a dolog. · . 
- Tudod-e, hogy miért· ez lett a vdge? Net4n volt-e egy csoport, esetleg az ellenzt!k, aki felv6llalt, 
vagy a katonai Ugydszség orvosa teljesen tdrgyilagosan valóban .felfedezte ezeket a pszictq>atds UJ-
neteket. 
T.T.: Semmilyen csoport nem vállalt fel, mert semmilyen kapcsolatom nem volt az ellenzékkel, sem mAs 
csoporttal, ezért az utóbbi lehet. ElképzelhetO, hogy pszichopatikus személyiségszerkezeto vagyok. 
Emlékszem; hogy egy tárgyaláson mondta a bíró már a vége felé, amikor a nagyja lement, hogy enber; 

magának most nem sikerült nemzeti hősnek lennie, mert tulajdonkéRpen maga egy beteg ember és ennél 
fogva nem konfrontálódhat a társadalommal. Konfrontációképtelen. És ekkor elmondtam neki, hogy én 85 
tavaszától Oszéig én sírásóként dolgoztam, és amit én pszichésen ki akarok bírni, azt kibírom, ha 
nem akarom, akkor nem bírom ki, fel se merül, hogy ki ·kéne bírnom. És akkor az ügyvédem rögtön szót 
kért és elmondta, hogy Ovele elOször fordul elő� hogy a védencével szembekerül, de meg kell jegyez:

nie, hogy a védencének az elOzO nyilatkozata egyértelmO bizonyíték a pszichopatikus személyiségszer-
kezetre. 
- 0 kihelyezett Ugyvdded volt'vagy te választottad? 
T.T.: Kihelyezett ügyvéd volt. 
- �a jelenleg is kihelyezett ügywded lesz? 
T. T. : Ez ne este dől el. 
- AmaU a kárd6sn1U tártottui<, hogy milyen bCíntetáare szdlútasz, illetve az is drdekes, hogy 2 dv
vel eze10tt mire száítottall. 
T. T. : · Két évvel ezelOtt ez probléma völ t és idegesített, és ez nagyon megvisel te az idegeimet 
amiatt, hogy nem tudtam függetleníteni magam attól, hogy az a lényeg, hogy én megcsináltam: ez meg
történt, itt vagyok bent és akkor foglalkozzunk mással, olvassunk könyvet. Túl vagyufik rajta, töl
tOdjUnk fel, csináljuk az életünket, álogy lehet, álogy tudjuk. És függetlenítsük magunkat bizonyos 
dolgoktól. De hát ez nem sikerült. Túl sok mindent kellett megszokni a börtönben, túl új volt. Bor
zasztó volt az egész. · 
Most már egyáltalán nem érdekel. Azt tudom, hogy itt jogi eljárásról a szónak a klasszikus értel
mében szó nincs, nert jogrend sincs, jog sincs. Ez egy hatalmi kérdés lesz az O részükrOl, és bizo
nyos mértékig az én részemről is. Tehát az biztos, hogy az nem tényező, hogy mi születik. Más dolgok 
a fontosak. Nekem az a fontos, hogy gesztus értéke van a dolognak, egy jelzés a többi ember felé. De 
nem a pártburzsoázia felé jelzés: én·nem vagyok beszélOviszonyban velük, és azt hiszem, ezzel nem 
vagyok egyedül. Nan kív.ánok nekik a meggyOződésemról információkat eljuttatni. Cl< morálisan kizárták 
magukat a társadalomból, és egyelőre jobb, ha hallgatnak és mentik az irhájukat. Tehát ez a társada� 
lom többi,tagja felé egy jelzés, amit aztán rábízok az emberekre, hogy ezt hogyan fogadják. Mert nem 
kívánom, hogy ez kötelezettségeket rójon rájuk, hanem álogy gondolják. �s ha találkozás jön ebbOl 
l.étre köztem és köztük ennek a jelzésnek révén, ez csak külön jó. Akkor Ok is érzik, hogy nincsenek 
egyedül.· 
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· Most a saját dolgo1111ak a szervezése közben, hogy az információk eljussanak, olyan emberekkel talál
kozok, akiknek a gyakorlati sorsára nem tudok befolyással lenni, és ami velem történt az elmúlt 3 
évben, arra sem tudtak befolyással lenni, és mégis örömet d<ozott az az érzés, amikor velük beszél
gettem - gyakorlati dolgokról volt szó -, hogy valami létrejön a levegőben, ani már nem a nagány, 
nem az izoláltság, annak ellenére, hogy úgynevezett gyakorlati értelemben ennek egyelőre nem lehet 

. nagyon sok jelentősége. De ez egy nagyon szent emberi érzés és élmény, hogy szolidáris tudok lenni 
valamennyire, még ha a jelzé� szintjén is, és hogy legalább a jelzés szintjén velem is szolidárisak. 
- Mit tuds:z; a szolgaUataiegtagadókról, hányan vamak jelenleg börtönben? 
T.T. Én azt hiszem, ez benne van a köztudatban. 
- Te milyen adatokról tudsz? 
T.T.: Én úgy tudom, hogy lSo-en vannak bent. Amikor a tárgyalásom folyt, akkor súlyosbító körülmény
ként vették figyelembe azt, hogy az utóbbi 'időben elszaporodtak·ezek. Szóval lehet, hogy ez azóta 
megnőtt. 
- Tudsz-e val.•it arról, hogy a szolgálatmegtagadók a bCintetds letöltáse után lég milyen diszkri--- . 

, ainácidt szenvednek el? 
. T.T.: Priuszt kapnak, ami bizonyos ideig él. Tehát a letöltés után eltiltják a közügyektől egy bizo
nyos időre. De nem lehet tudni, hogy mivel jár. Hallottam olyan emberről, aki kijött priusszal, utá
na útlevelet kért Bécsbe, és megkapta. Nem lehet tudni, mert Etlogy a nyugati újságírók mondják, a 
helyzet cseppfolyós, tehát egy konszolidált anarchiában tespedünk. 
De általában van diszkrimináció. Nincsenek pontos információim, de gondolom, hogy bizalmi állást nem 
tölthetnek be, márpedig a segédnunkán kívül minden bizal�i állás egy diktaturában. Mert úgy nt'lködik 

1 csak, ha mindent integrál. 
, - Mi a vdlandnyed a fegyver nélküli katonai szolgálatról, vagy lln. civil szolgaUatrdl, aml a fegy
; ver fogdsa helyett valaailyen tunánJs cselekedetet vdgezndnek, netán a szociaUpolitikai feladatokban 
segítendnek? 
T. T.: Én ezt bohóckodásnak tartom, mert ezt nem tartom aktuális kérdésnek. Tudniillik egy diktaturá

. ban teljesen mindegy, hogy csapágyakat csinálsz, embereket gyógyítasz, vagy éppen stukkerrel trap
polsz és játszod a katonát. Teljesen mindegy. Tulajdonképpen az összes fizikális tevéke�ységem be
határolják és megdézsmálják. Ez itt a fő kérdés, hogy a társadalom be van kebelezve néhány szeren

',csétlen eszelős által. Az erőszak és a hatalom elvont dolog. Tehát nem feltétlenül kell személyesen 
·megálni valamit, tr:>gy részese legyek a megtörténésének. 
És nain is nagyon vesz tudomást arról a hatalom, hogy én személyesen mit élek meg .. Ezeket az informá

'ciókat csak a társadalom képes felvenni. A hatalom nem képes személyes élményeknek teret adni. 
Tehát ez egy naiv gyermeteg dolog, hogy ezzel megold valamit, hogy betegeket hurcolnak. A beteghur
colásra megvan a többi ember.,. akik ugyanúgy elhurcolnák a betegeket. 

tlehet, hogy a legundorítóbb történik ebben a kérdéspen. Hogy míg minket politikaiakat kicsinálnak, 
adJig a vallásosaknak biztosítanak egy ilyet és ez nem i� lenne rossz lépése a·hatalomnak. Habár tu
lajdonképpen az a legjobb, ha ezek meg vannak osztva. Ugyhogy mindenki Etlogy gondolja, úgy élhesse 
meg. 
Én tulajdonképpen nem tartom módszernek, nem tartom értelmes dolognak, bohóckodásnak tartom de min
denkinek joga van bohóckodni, és mindenki játsz� meg az életét úgy, Etlogy akarja. 
·Tulajdonképpen ha én ebbe beleszólhatnék, hogy legyen-e ez vagy. ne, ami fl8ll1 valószínű, 8'<kor én azt 
mondanám, hogy legyen, de én nem választanám. 
Ez alatt a 2 év alatt igen nagy bizonytalanságban tartottak és ha pszichésen rájuk hangolódtam vol
na, talán ki is készülök, hogy minden félévben jelezték, hogy be fognak hívni és nem hívtak. Tehát 

:bepörgethettek volna, ha komolyan veszem őket. Ez jogi szempontból érdekes. 
� Ndhány E!lllber tehet-e érted szaadly szerint valaait azzal, hogy küld csmagot vagy levelet. �J�,:� 
zi tív vagy negatív lenne-e szerinted? Gondolm, ha sok levelet kapsz, akkor az neked amyiban jd, 
hogy érzel esetleg valaai visszajelzést, de lehet, hogy a börtönben tovább k811dnyítik pont eaiatt a 

helyzetedet. 
· · 

T.T.: Hogy ha így fogom felfogni, majd jelzem nektek. De remélem, hogy nem tudnak eljuttatni idáig. 
·És remélem, tr:>gy méltó tudok lenni azokhoz, akik velem szolidárisak. 
- trzed-e, hogy ez erftsít téged ott bent? 

· · 

T.T.: Igen, erősít, és ezt előre is köszönöm. 

Ta.mt.9 Q.'Z i11{ojJi löv.eÜ J,l,l:llött o. wi�10.J,U ,;,.. �.Ly•/t " K't1.fo„11i .f:;;.;f1;m:pt "'1t1t-l., 
c,.�ol j�9yz..:.l.ö11yv/,� v•U..é,I,. A Szolf6.{r..lni.tfta1e.Jdlt-a. 1,,0140..f.l.�1� ,�ieÍ.u,.:Uut., flt<O.iq{ 

,_...,ful��si( kAi.o.01„J4�k.'. 
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Csak tDgy a légvonalbeli összeköttetés Budapest 
és Los Angeles között neg ne szakadjon . 
Teljes gőzzel járok az egyetemre, JJ éves fej
jel .  Nekem elég természetesnek tűnt egészen ad
dig, aníg az egyi k előadás során egy magyar 
l ányra nem b.Jkkantam . Ez eszembe jutatta a ma
gyar egyetemi éveimet, és a magyar egyetemi vi
szonyokat . 
Egy dolgot szeretnék csak ki emelni, de előbb
egy ki s le írás következik az egyetemről . Terü
lete talán valamivel kisebb mint a városligeté, 
de az is lehet, hogy ugyanakkora . Neve : Cali
forni a State University, Northridge . Itt minden 
szak, ág, "fakul tás együtt van, legalábbis majd
nem minden .  Ennek az a rendkívüli előnye, hogy 
f a n t a s z t ikus ke reszt tanterveket á l l í thatsz 
össze magadnak, nézzük például a következőt : 
k é m i a, ak t r a j z o l á s ,  s ú l y e m e l és, hum an 
sexuali ty, le isure studies (szabadidő felhasz
nálás )  - egy a lehetséges kombinációk közül . 
V�gy : bevezetés a sz ámí tástechnikába, angol 
i rodalom, pénzügyi al ape lvek, fi lmmúvészet . 
F e l  tételez z ük, hogy felv ettek e ldöntetl 1,m 
szakr a .  20 éves v agy, nem tudod pontosnn mi t 
akars_z , csak az t, h�gy tanulni . BenylÍjtod a 
felvételi kérvényedet, és minden t".3élyed roogvan 
r á ,  hogy f e l v es zne k, ha a köz ép iskolában 
legal ább közepes erecinénye id voltak . Ha ennél 
rosszabb, akkor is van val�ni kiskapu, felvesz
nek próbaidőre, vagy val �m i.  ilyesmi . Szóval �
.!:!!. az egye tem re bekerülni  nem nagyon nehéz . 
Varnak magán, komolyabb hírnevú egyetemek, aho
vá jóval nehezebb, és a tandíj évi tízezer 'dol
lárra is rúg,at . 
Kiválasztasz 2-5 "general education" (ál talános 
okt atá s )  osz tályt, tő led függ, hogy roonnyi t, 
mit, és az időbeosztás, valamint a tanár lll�gvá
laszt ása is elég tág lehetőségek közö tt nozog . 
A t andíj évi 700 dollár, pl usz könyvek (kb .  
100-400 dollár ) .  
Kb . 2 év után illik eldönteni, hogy mi t akarsz, 
ekkor el olvasod a katalógusból, hogy fll:lly osz
tályokon ke l l  á tverekedned magad éi1hoz, tDgy 
diplomát kapj . A Bache lors Oegree-t (kb .  J éves 
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fő i skol a i  d iplom á v al egyené r t ékú ) J-4, a 
Masters Oegree-t (az ötéves pesti egyetemi dip
lomákkal egyenértékú, de talán valamive.l ne
hezebb) 5-6 év után lehet negszerezni . Az első 
J - 4  évben te sz abod meg, hogy teljes, vagy 
félidőben jársz egyetemre . A heti óráidat beál
lí thatod t'eti 2 órától kezdve egészen t'eti 2o
Jo órá i g .  Sokan teljes állásban dolgoznak, és ' 
félállásban tanulnak, így persze a diploma meg
szerzése több időbe telik . Általában nincs idő
höz, vagy határidőhöz kötve a diplomaszerzés, 
de minél feljebb kerülsz, annál több ösztönző
korlátozás van . Pl . különböző student statusok 
vannak, újonc, al sófok, rangi dős, diplomázó, 
stb .  mi t tudomén, tDgy forditsam ezeket, érted, 
a lényeget . Magasabb státus, szigorúbb követel-, · 
mények, pl . ha egyszer diplomázó státusba ke-
rülsz, akkor 3 éven belül be kell fejezned min
dent, különben bizonyos osztályok elévülnek, és 
újr a el kell végezni őket . 
Szóval, vi sszatérve a IEvezetőben anlített do
logra, amit  ki akartam anel11i : időnként látni 
egy-egy 45-65  éves "tanulót" az osz tályokban, 
am i nagy örtinömre szolgál .  Nanritkán ők a leg
jobbak, tudják, hogy az ő korukban már csak ko
molyan érdemes . fi< már nem kapnak pénzügyi se
gélyt a legtöbb ese tben, a tandíjat keményen 
megspórolták, így nem hagyják kárbaveszni lin
keskedésse l .  Az al_kotmány biz tosítja a tanu- . 
láshoz való jogot, korra, nemre, faj tára, nem
zetiségre, vallásra és sexuális orientáltságra 
való tekintet nélkül .  
Ez lehe tőséget ad 20 év után roogfáradt pedagó
gusoknak, vásott gyerekoru .titkárnőknek, akik
nek hi rtelen benőtt a fejelágya és rájöttek, 
hogy többre érdemesek, nelósoknak, akik elkezd
ték továbbképezni magukat, és közben rájöttek, 
hogy tov ábti<épző tanfolyamoknál mélyebbre ,renő 

tanul ásra · van szükségük ahhoz, hogy a későn 
fe l isme r t  ado ttságokat kifejl esszék, lehe
tőséget ad ar ra, hogy éle tük közepén pá lyát 
változtassanak . Vagy a megl évő pálya tapasz
tal atát egy új, mos t születő pályával -tudom
ányággal kombiná l j ák .  Vegyük csak példának a 



computer science-t. A számítógéptechnika minden 
hagyományos iparággal létrehozza a saját ötvö
zetét, és az új ágakban a legkiválóbb szakembe
rek azok lesznek , akiknek megvan a tapasztalata 
az alapágban , plusz a computerismeret, ami ön
magában is kemény dió .  Egy nagy kórház előnyben 
fogja részesíteni az orvos-cOlll)utertudós-gyógy
szerészt a szimplán COfTllUter szakemberrel szem
ben . Egy cég , ame l y ik zenével kapcsol atos 

, ' 

szoftvereket akar ki fejleszteni , csak olyan 
embereket fog alkalmazni , akik zenében és com
puterben egyaránt jártasak , méghozzá mélyen , és 
alaposan . 

A high �phnology , az anberiség új korszaka ki
termelte az új életformát, az élethosszig tartó 
tanulást (nemcsak a közmondás szintjén , de in
tézményesen is ) .  Ha Magyarország jelenlegi po
zícióját megta�tani , vagy javítani akarja a vi
l ágpiacon , alka lmazkodnia kel l  ehhez a. tanu-
láshoz va ló jog (és szabadság )  szocialista mó-
don való kiterjesztésével . Kiterjeszteni korra , 
tanulmányi végzettségre való tekintet nélkül .  
Mellesleg' zárásul megemlítem, hogy a magas tan
díjakat nem tartom hülyeségnek . Ami ingyen van , 
azt az anber t-ejlamos "olcsónak" ,  azaz értékte-

lennek tekin teni , és ta lán kevésbé becsü li 111 ! • 1 ,  

mint azt , amiér:t johban meg ke l l  f i  ze t r i  i • A 
könnyebb IEjutási rendszer többeknek ad 1 ,  1 1etó
séget arra , hogy erejüket a gyakorta 1. 1 ,. 1 1 1  pró
bálják ki , izzadós , rövid ,  mesterséges körül
ményű fe lvételikkel szemben , amelyek sokszor 
nem produkálnak ITEgbízható eredményt a rendkí
vü l i  stressz ( "minden ezen múlik") miatt. Az 
első években sokan kihullanak , de nem hi szem, 
hogy ezek a próbá lkozások igazán népgazdasági 
kárt okoznának . Am it megtanulnak , az meg van 
tanulva , és a tanulás mindig profitál , indirekt 
módon . K iszámíthatatlan , hogy egy osztály vagy 
ta nfo l yam elvégzése mennyi konkrét hasznot 
hajt. Sokkal több veszteség adódik a tehetséges 
emberek el kal lódásából � a reménytelenségtől 
ivásba menekü lő viselkedésformákból , a "rossz 
embe� rossz he lyen" okokra visszavezethető 
nagyméretű népgazdasági hibákból . 
Igaz-e , hogy Magyarországon 25 éves kor után 
csak miniszteri különengedéllyel lehet egyetemi 
tanulmányokba kezden i?  Mit mond a tanuláshoz 
va ló jogról a Magyar Alkotmány? 

Lassu Tanás 

LÉVAI SÁ�DOR 

(Tapasztalatok az !TDK történetéből II . )  

A televíz ióban 1970-ben hul lámvölgybe került a bábmúsorok 1-ejója , hónapokig alig volt munkám, tehát 
valami értelmes elfoglaltságot kellett keresnem . 
lgy került kezembe a "Sanyi Manó meséi"  e. kötet , ami nemcsak rám gyakorolt mély benycmást, t-enem -
mint kiderült - Bá lint Ágnes kollégámra , a Gyermekosztály szerkesztöjére i� . 
Az eredeti angol mese hösei : Sanyi Manó , a Vasorrú Bába , az üstfoltozó , a Huhu Varázsló, a Kőfaragó , 
a létrás Törpe és mások egy mindössze 7 házból á lló településen éltek egymásra utalva egy \aze , de 
mégis kitapintható szálakkal összefűzött közösségben .  
A kitűnő pedagógiai érzékkel és fantáziával megírt mesék nagyon alkalmasak voltak arra , hogy azokból 
egy tv-sorozatot készítsünk . / 
Egy áthághatatlannak látszó akadály állt utunkban , a stúdiók szúk keresztmetszete . 
Kézenfekvő volt az ötlet, amit a gyártásvezető főnöknek el őadtam : mivel a külső felvételekhez erdős , 
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ligetes helyszínt kell keresnUnk , építsUk fel ott a 7 házat úgy ,  hogy azok a belső felvételekhez is 
alkalmasak legyen�k . Igy fUggetleníthetjUk magunkat a stúdióbeosztás esetlegességeitöl ! 

Az ötlet tetszett , mindössze egy kérdése volt : mindez . mennyibe fog kerülni? 

Több , mi nt két éves munkámba kerül t ,  amíg a kérdésre választ tudtam adni . s e válaszadáshoz 50 
fiatal szakembert is meg kellett nyernem Sanyi Manó Ugyének . 

Mivel a vállalkozás volumene meghaladta a TV lehetőségei t ,  egy társad�lmi összefogással megva
lósítandó tervet ct>lgoztam ki , amihez a közreműködök hozzájárulását igyekeztem megszerezni . 
A terv a következO volt : 

. \ . . Olyan helyen és úgy épüljenek fel ·a házak , hogy a filmforgatás után a kORl)letten berendezett núhe-
lyekben a gyerekeknek be lehessen mutatni a kihalófélben lévő mesterségeket és az egész telep alkal
mas legyen gyerekek szabadidejének aktív eltöltésére . 
Ehhez :. 

- meg kellett találni és megszerezni a forgatásra alkalmas területet , 
- meg kellett írni az 52 részes sorozátot , 
- meg kellett tervezni a házakat és azok berendezését 

. . . 

. , 

- partnereket kellett keresni a kivitelezéshez , 

- és gazdát találni , aki a forgatás után vállalj� a házak Uzemeltetését . 

Végigjárva a budai hegyeket , a TUndérhegyi útnál , a TUcsök rét környékén - nomen est omen - megta
láltam a csodálatos domborza tú és vegetációjú területet , ami a síugró sánc és a LibegO közt �rül 

el , mintegy 20 hektáron . 
- ElOadva tervünket a XII . kerületi és a Fővárosi Tanács illetékesei elvi hozzájárulásukat adták aihoz , 

' ' . 

hogy a terü letet a forga tásra ingyen _igénybe vehetjük , továbbá hajlandók voltak a házakat üzemel-
tetni . 
A kezdeti siker Bá lint Ágnest is felvillanyozta és megírta az 52 részes szinopszist . Mindezt meg

bizás rélkül ! 

Jómagam szinte beköl tözteni az Ip·armúvészeti Múzeum könyvtárába anyaggyűjtésre , azután - majd egy / 

éves munkával - megterveztem a házakat ,  s elkészítettem azok M=l : 50-es makettjeit . 
Közben az ötlettel megkerestem Pogány Frigyest , az Iparművészeti Főiskola igazgatóját,  és megkér

deztem : hajlandó lenne-e a már megépült házakban a növendékek számára olyan nyári üzemi gyakorlatot 
engedályezni , .tiol a hallgatók elkészíthetik a bútorokat és a kellékeket? 
A válasz i:x>zitív volt . 
Az. ígéretekkel tarsolyanban végigjártam a Kertészeti Egyetem, , a Térképészeti Intézet , a Víz ,  Csator

na és El ektromos Művek KISZ-szervezeteit ,  ugyanis a végleges költségvetés tételei közül még csak a 
házak felépí tésének forint összege volt birtokomban , amit a makettek alapján egy építész kollégám 

állított össze , elkészítve a kiviteli tervek teljes núszaki ct>kumentációját . 
A Térképészeti Intézet KISZ-esei felmérték a területet és elkészítették a térképet , amin - a házakat 

elhelyezve - a többi szakember megcsinálta a terület közművesítési tervét , valamint a forgatáshoz 
szükséges patak és tó létesítéséhez a géph�z és a vizet cirkuláltató csőrendszer ct>kumentációját.  A . 

Kertészeti Egyetem két tanára és diákjai pedig a telepítendő évelő virágokról , cserjékről és fákról 
készítette el a kertészeti tervet . 
Az úttörőszövetség a - kivitelezési időszakban anyaggyűjtésre és nyári táborban való munkára mozgósí

totta volna tagjait . 

Igy összeállt a tervdokumentáció és költségvetés ( 50 millió Ft ) ,  amit a makettekről és a területről 
- a 4 évszakban - készített színes fotókkal ,  (a F�NYSZÖV KISi-eseinek ajándékával ) illusztrálva , 10 
példányban készítettünk el és tet,tünk a főnökök asztalára 1972-ben . 
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A SERYAS lffiUZLI A tEMZETldlZI OTAm<AT 

" • • •  minden egyes igaz barátság erOsíti a világ J 

békéjének alapja it . Gondolatról gondolatra , 
tettrOl tettre és minden lélegzetvétellel -az 
erőszakról való lemondás bi rodalmát építjilk , 
azt , ani az �beri lélek igazi otthona . "  

A SERVAS Útazói meglátoga thatnak ún . Nritott 
Ajta;ú Hdzi�zdákat, akik két napra , il . éj- · 
szak ra , de Fia fusszabb idOre is vendéget fo
gadnak , vagy ún . Na�özi Házi�azdákat , akik nem 
ajdnlanak fel szállst ' de ln ormdclóikkal sze
retnének segí teni , ill .  idegenvezetOként szí
vesen vezetik körbe lakóhelyükön a vendéget 
étkezést adn.ak , vagy csak egyszerűen szí vese� 
találkoznának idegenekkel egy kis baráti" 1:E-

. szélgetésre . 

(Mmatma Gandhi )  

A SERVAS házigazdák és utazók egy ·olyan hálóza
ta , -amelyet azért alakítottak ki , t-ogy elOse
gítse a vi Ugban a béke ,  egyetértt§s és a .)j- : 
akarat . Szellemének elterjedését azáltal ; hogy 
a kUlönbözO kultúrális · háttérrel rendelkező 
emberek között mélyebb és személyesebb kap
csolatok kialakítására nyújt lehetös�t • 

. A látogatókat egy idegen család , vagy lakókö
zösség hívja . neg · az otthonába , rogy kicseréljék 

a vtHeményUket nemzetközi és társadalmi kérdé- · 
sekben ,  és h:>gy nego5szák az alkotó élet és az 
emberUrsaki!rt érzett felelOsség iránti köl-· 
csönös érdeklOdésUket . 

Hat kontinens csaknem száz  országában több , 
mint 9000 házigazda jelentkezett , többnyire 
egyének, családok , szanszédsági körök , ashramok 
( i nd i a i  tanya szerű településközöeség , pl . 
Gandhi i8 egy ashramban lakott ) ,  vagy lakó
közöss� . 

A SERVAS Svájcban mint egy nemzetközi , nem be
vétel orientá lt  szervezet van bejegyezve . Ez 
egy kul túrális célú , nem állami , c*=i nem is föl
dalatti , nemzetközi bizalomerOsítö szervezet . A 
SERVAS-nak az ENSZ Gazdasági és lársadalmi Ta
nácsában tanácskozási joga van . A SERVAS nú
ködése mindenüt t  önkéntességi alapokon nyug
szik . 

tmYAN LEt-ETSZ UTAZÓ? 

- KUldj egy levelet az alább közölt címek egyi-
kére , és kérjed , h:>gy továbbítsák 1 a SERVAS tit
kárságának , vagy az ország,oz tartozó terUleti 
szervezOhöz . 
- Kapni fogsz ezután egy "Bemutatkozó levelet" 
amely  egy űrlap , és amelyet kérvényezés é� 
jó váhagyás céljából ' kitölve kell visszakül
dened . 
- Ha ez is megtörtént , negkérnek , rogy járulj 
hozzá a SERVAS postázási és egyéb költségeinek 
fedezéséhez . 

A javaslatot a TV elnöksége tárgya lta , mová engem nem hívtak neg , s a döntésrOl - ami elutasító 
volt - máig sem kaptam egy sor értesítést sem . S ugyanígy azok sem , akik a kb .  1 millió Ft értékO 
társadalmi nunkát · elvégezték ; 
A munka szervezése közben feltűnt , rogy bármelyik vállalatot bármilyen kéréssel kerestem �g , napok · 
alatt negszervezték a .csapatot , s úgy cblgoztak , mintha célpréniumot ajánlottam _volna nekik . Pedig -
a tisztesség kedvéért - mindenUtt azzal kezdtem, rogy lllJflkájuk elOfeltétele a döntésnek , és nem biz
tos , tllgy el fogják fogadni a javaslatot . 
�rdeklOdtem , t:i:,gy mi sar�allta Oket erre a lelkes .nunkára? 
A válasz ·- szinte egybehangzóan - ugyanaz volt : 

·, 

. R itkán jutnak olyan feladathoz , ami szaktudásukat ·igénybe veszi . Ha a ruti'r1nunkák 90rában ·akad 
ilyen , azt örtinmel csinálják . Pláne , ha gyerekekről van szó . 

Ha egy-két ilyen választ kapok , talán fel sem tűnik .  De az negdöbbentO volt , rogy mindenütt ezzel a 
válasszal találkoztam. 
F i atal , lelkes , jól képzett szakember�k , tele kihasználatlan energiával , anivel hegyeket lehetne 
megnozgatni ! (Ezeket az energiákat azóta - szociológiai adatok tanúsága szerint - szépen lekötötte a 
létfenntartás kényszerébOl végzett túlmunka . Vagy talán mégsem? Talán a mennyiségi Jekötöttséget még 

ma is sokan váltanák minOségire? - a szerk . )  
Tulajdonképpen ez a felfedezés érlelte meg bennem a Társadalmi Kísérlet �ndolatát , c*=i Etlhez - a már 
leirt tapasztalatokon túl - más eseményekbOl levont konzekvenciák is mzzásegítettek . 
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H !l-J NAL I BTVA N R Ó L  

Lapzártakor jelent neg a Valóság 88/3-as száma 
s benne Glatz .Ferenc Hajnalról írt tanulmánya , 
de ezért korábbi szándékunkat nem feladva itt 
is írunk· róla .  Légrádi Tibor küldött néhány el
dugott Hajnal tanulmányt az IGYéSZ-nek azzal ,  
hogy "Megítélésem szerint ( • . .  ) gondolatrend
szere · az !TOK tipusú szellemi mozgalmak egyik 
legfontosabb elméleti háttere kellene , hogy le
gyen" . A tanulmányok kölcsönözhetők , felsoro
lásuk 'az előző számban . Aki tovább kíván tájé
kozódni , annak Tibor a Medvetánc 1982/2-3 . szá
mában Lakatos László  tanÚlmányát ajánlja "Az 
el felejtett Hajnal Ist vánról 11 , nelynek végén 
bibliográfia is található . 

. Aki tovább kíván tájékozódni , annak íme Tibor 
összeállítása : 
1 .  A Medvetánc 1982/2-3 számában Lakatos László 
írt egy tanulmányt "Az elfelejtett Hajnal Ist

ván"-ról . (Ennek a végén fölsorolja a legfonto-
! sabb Hajnal -munkákat és a legfontosabb róla 
szóló írásokat (317 . o � ) .  
2 .  Ezután köz l i  a Medvetánc e száma Hajnal 1. 
"írásbel iség , intellektuális réteg és európai 
fejlődés" c. tanulmányát . 
Lehet , hogy nincs kéznél ez a Medvetánc , ezért 
fölsorolom itt is a legfontosabb írásokat : 
J .  H . I . : Történelem és szoci�lógia Századok 
1 939 . ( 1-32 és 137-166 o . )  (Ez egy _ nehé� elmé
leti-fi lozófiai tanulmány . A le!Jll8gvasabb mun
kája , de nem javaslom az olvasását ezzel kezde
ni , nert kitartás kell ·t-ozzá. ) Megjelent a Rajk 
Szakkol légium Hajnal füzetében .  Novotnik Imre 
szerkesztette és egy nagyon jó előszót írt hoz
zá. (16 .  ' füzet 1983 . )  
4 .  H . I . : A ·technika fejlődése . Oananovszky Em
lékkönyv .  1937 . Nagyon érdekes olvasmány a vas
feldolgozás társadalmi-történeti folyamatáról 
és következményeiről. 
5.  H . I . : Az európai város kialakulása . Városi 
Szemle 1941/6 . (Ezt is elküldtem. Nagyon olvas
mányos és szemléletes , nekem az egyik legna
gyobb élményei vol t .  A mi nden szempontból 
kulcsfontosságú európai városiasodás életszerű 
folyamatát mutatja be . )  

6 .  H . I . : Az osztálytársadalom. Magyar Művelő-

1 2  

HAMVAST 
Nehéz. Nagyon nehéz. Az ember ma minden sikert 

kil.árólag annak köszönhet, hogy személyes életét megta
gadja és kikapcsolja. S7.cmélytclcnségi attitüdöt vesz fel 
és elmegy katonának, hogy mihelyt alkalma nyílik, saját 
apját lcpuffantsa. Nemsokára már nemcsak a siker, dc a 
lélegzés, a kenyér is csak azé lesz, aki személytelenné vált, 
ami ugyanaz, valótlanná és hazuggá. Önmagát letagadja. 
Önmagát-a létezők sorából kil.árja. A személytelen hata
lomnak magát át kell adnia. A személy bevetése botrány 
lesz. Tilos. A fclelös9ég ismeretlen. � játék bűn. Senki 
nem vállal semmit. Senki nem szól egy szót sem. Az 
ember megszólítha_�tlanná válik. A közösség felbomlik. 

Milyen s.zánalmas és bárgyú reménykedés, hogy a világ 
megjavul, a válság szépen elmúlik és a történet · (a sze
mélytelen izmus) csak úgy magától, tölünk függetlenül az 
emberiséget a boldogsággal meg . fogja ajándékozni. 
Könnyezni való baromság. Az elhazudott létezés hülye 
fantazmagóriája. Reménykedni, ezek után, abban, hogy 

· van embertől és személytöl független történet és fejlödés, 
az Apokalipszis happy endbcn végzödik. Csak úgy, a 
személy hozzájárulása és akarata és cröfeszitése és beve
tése nélkül. 

Életrcndem újítása ez: az összes kérdéseket függöbcn 
tartani. Ezek s,:erint a gondolkozást nem lel.árni, hanem 

· ép�n minden ajtót kinyitni. A fonalakat neni csomóra 
kötni, hanem minden csomót felbontani. A kérdéseket 
nem megoldani, ha'nem azokat megkeresni, minél többet 
és minél veszélyesebbet és a lehctö legélesebben felállíta-

. ni. A szellem tevékenysége elöl a megoldásokkal nem 
cizárkózni, hanem az összes ajtók és ablakok teljes kitá
rásával a szellemnek szabad beözönlést és kereszthuzatot 
biztosítani. Semmiféle szilárd megállapodás és megálla
pítás .. Semmi elv. Semmi meggyözödés. Hadd jöijön és 
járjon át a levegő és süssön a nap. Az egyetlen módja 
annak, ·hogy megérjck. A .mcgoldá.sok, ha jók, mindig 
gyönyörködtetnek. Dc senki se kívánja tőlem, hogy bár
mit is megoldjak. Semmi sem 'áll tőlem oly távol, mint 

· rendszert építeni. �s semmi sem tud annyira mulattatni, 
, mint az úgynevezett világnézet. Szüksé8em van arra, 

hogy önmagammal ·minden pillanatban szabadon rcm,lel-
, kezzcm, és fenntartom jogomat arra, hogy azt csináljam, 

amit akarok. Paradox. A paradoxon kísérlet arra, hogy 
az igaznál igaubb legyen. A pafadoxon abszurd. Dc·� 
ebben. az abszurdban remekül érzem magam. Mert az 
abszurd sl.ámomra a csoda lchctöségének áifandó nyitva 
tartása. A csoda tömény valóság. Már nem is·mcgvalósu-
14s. Ennél több: a · beteljesülés. Azzal, hogy az összes 

. ablakokat és ajtókat éjjel-nappal tárva-nyitva tartom, a 
szellem nemzöercjc számára magamat hozzáférhetővé 
tes:zem. Eresszétek be a napot. Alles stehct im �undcr. 

· . A lélek. a Tíze:r.erbörü Tűz .gyermeke. Pyripais myrio_:
. derm�tikos. Tízezer bömck kcll lehámlania, hogy önma
gához elérjen. M.indcn vedléssel kisebb lesz, a tüz na
gyobb. Fizika és kémia és biológiá és pszichológia és 
filozófia és vallás, mind kéreg. Páhcél, burok, álarc, kam
ra, fegyház, elv, doktrína, · világnéze�. Mind rövidl.árlat. 
Defe�t. Az intelligencia tevékenységének leállítása. 

Az idézetek forrása 
a V ig i l iánál megjelent kötet : Hamvas Béla :  
S i lent ium ; T i tkos jegyzőkönyv ; Unikornis 
Budapest .- 1987 . Tájékozódásul az  "Életünk" 
1987/9-es , egészében Hc111vasnak szentelt számát 
ajánl juk . Utóbb negjelont művei : A világválság 

) >. > > ) 



OLVASOM 
„Elveted a ·tettet, kinö belőle a magatartás. Elveted a 

magatartást, kinő belöle a jellem. Elveted a jellemet, kinö 
belőle a sors." N�csak az egyes ember sorsa. Az egész 
emberiségé. � a1 régiek tudták azt is, hogy még mielőtt 
a tett volt, van valami más, annál mélyebb, sokká! mé
lyebb. Ez a kép, a gondolat, ez az idea. A régieknek 
tudomásuk volt arról, hogy ezeknek _a képeknek, vagy 
gondolatoknak leírhatatlan hatalmuk van. A kerek föl
dön a legnagyobb hatalom az idea s ezért a legnagyobb 
valóság a kép. Ma azt hiszik, hogy a hatalom a revolver-

' golyó. S ezek u.erint az egyetlen valóság. A régiek tudták, 
hogy a revolvergolyót megelőzi az embernek önmagáról 
alkotott, látott képe. A gyilkos előbb van, mint a revolver. 
A pisztolyt az ember süti el, mégpedig az idea, a kép és 
a gondolát mágikus. érintésére. A kép kitágit és leszükít 
és lel\angol és felbuzdít és megörjit és búskomorrá tesz. 
A régiek a képeknek az emberre tett hatásával tudatosan 
foglalkoztak. Ezért tudták, h�gy ,a kép az embert az 
emberiségről leszakhhatja és klgyóvá varázsolhatja, mint 
Odyaseus t,rsait Kirké bübája disznókká vará:zsolta. 
Tudták, hogy a kép az emberiségről egész népeket szakít-
hat le és örömtelenül nyü:zsgö hangyabollyá teheti. A kép 
jelzi azt, hogy az ember önmagában milyen erőket táplál, 
hova és merre koncentrál, milven·höfokon; azt, hogy mi 

1 • 

-a vágya, mitől fél, mit kíván, merre mégy, mit titkol és 
mivel kérkedik. 

Ma ismét kezdik tudni, hogy nincs külső és belső 
valóság. Valóság az," ami hat: És semmi sem hat mélyebb
re és mélyebbről, mint az idea. Az embert nem intelligen
ciája vezeti, nem akarata, hanem imaginációja'. Ma ismét 
· kezdik látni, milyen iszon� veszélye. és következménye 
.van annak, ha valaki a pszichológiai realitást elhanyagol
hatónak véli. Kezdik megérteni az ideák hatását és kez
dik megérténi, mi történik azzal az emberrel, aki önma
gát klgyóvá és azzal az állammal, amely önmagát han-_ 
gyabollyá változtatja. Kezdik megérteni, nem.a revolver- ' 

; , golyó varázsolta el öket, hanem saját képükké alakultak 
át Az emberben elhatalmasodhat a choc en retour, .a 
visszafelé való .szédület; amikor az .. ember saját létéről, 
anélkül, hogy tudná ' .. inikor és hogyan, leszakad és a : 
sötétség . búvöletében a létezés távoli, elfelejte�t tájaira 
visszabukik: . , · · · · · · · · . 

Ez a clloc en retour minden :megrázkódtatáskor fellép 
·és minden mutáció egyik legfontosabb tényezője. Ilyen
·kor az örvény visszaszívó hatalma igen erős. A lények 
ezreit, egész népeket szlvhat vissza, mint ahogy vissza
szívta a hangyát és a kígyót. /. 

'.... Ha sok az ellenségem, ha szegény vagyok, ha gúnyol- · 
nak, még nem jelenti, hogy többet 'érek. 

- Tartózkodni a megalázottak kevélységétöl. . Nem 
hinni, hogy a�iért üldöznek, részemen az igazság . .  

- Az evangéliumot megérteni annyi, mint nem a taní
tást, hanem a normális ember élettechnikMát megérteni. 

- Ne csinálj faragott képeket. Ne csinálj bálványokat. 
Ne csinálj elveket és elméleteket és világnézeteket. 

(Magvető , Bp . 1983 ) ;·· Szellem és égzisztencia 
( P écs , 1 988 ) Karnev á l  ( - r egény- Magvető , 
Bp . 1 985 )  és az emlí tett kötet , anelybOl válo
gattunk . A lev-Lap a 1 2 .  számában közölt kis 
részletet a Láthatatlan történet-bOl (Bp . 1943 ) .  

) ) ) ) > 
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déstörténet V. kötet 1942 .  (SzerkJsztette : Do
manovszky .Sándor (Ez egy konkrétabb történeti 
munka a _ negyar társadalom tagozódásáról . )  
7 .  H . I . :  A kis nemzetek történet! ásának nunka
közösségéről . Századok . 1942/1-3 .  és 4-6 számok 
(Ez  a másik alapvető nagy tanulmánya . Olvasmá- . 
nyes . Az eu rópai fejlődés külörböző régióinak 
összehasonl ító történetét vázolja fel az új-, 
korig . Vil ágszínvonalú tanulmány volt akkor . 
Erre épül Bibó és Szúcs Jenő : · (vázlat Európa 
három történeti régiójáról ) hasonló témájú gon
dolkodása ) .  Tartalmazza a szakkollégiumi füzet . 
A második fel�t l:Eválogatták a Helyünk Európá
ban _(Nézetek és koncepc iók a 20 . századi Ma
gya rországon ) Magvető Bp . 1986 c. válogatás I .  
kötetébe 624-645 . o .  
B ;  H . I . : Az újk�r tö rténete (Hóman-Szekfú
Kerényi szerk . Egyetemes Történet III .kötete. 
Magyar Szemle társaság Bp .. 1 936 . )  Legnagyobb 
szabású munkája . 
9 .  Nemrég adták ki tőie "A Batthyány-kormány 
külpol itikája " e .  késői tanulmányát . Gordolat· 
Bp . 1987 . 
.10 . Ez és a többi jelentősebb írása már konkrét 
történelmi-empirikus vizsgálat . (Pl . : A Kossuth 
enigráció Törökországban . )  . 
11 .  Legjobb előtanulmány Hajnal István megérté
séhez Erdei Ferenc : Történelem és szociológia 
( Társadalomtudomány . 1942/4-5 . )  c .  tanulmánya , 
ame.lyl:En Hajnal gondolatrendszerét és legfonto
sabb fogalmait érthetően , világosan_ és �ntosan 
összefoglalja . Ez megjelent az . Akadémia Kiadó' 
által  kiadott Erdei-összes valamely ik köte
tében. Sajnos ezt nem írtam fel .  
12.  Az "Új történetszemlélet" c .  ·kis magvas ta
nulmányt elkü ldtem , egy eldugott könyvben je-
lent meg. 
n. "Az első gépek" �· tanulmány a Válasz utol
só 1949/5 . számában jelent neg . Ez a lap meg
szúntetéséhez és az ő nyugdijaztatásához veze
tett . Hajnal István 1956 elején halt meg . Elmé
leti kérdésekkel foglalkozott , ezért "aktuális". 
pol itikai  je lentőséget nem lehet az írásainak 
tulajdonítani , de Bibó munkássága nem l:X>nta
kozha tott volna ki s nem lehetett volna olyan 
egységes szemléletű nélküle . 

Légrádi Tibor 
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_. JlliYAN LEIETSZ HAzIGAZOA? 

- KU l dj egy levelet  az alább közölt címek 
egyikére , és kérjed , t-ogy továbbítsák a SERVAS 
titkárságának , vagy az országhoz tartozó te
rUleti szervezOhöz . 
- Nemsoká ra kapni fogsz egy jelentkezési Urla
po t ,  amelyet a negfelelO adatok kitöltése után 
kitöltve vissza kell kUldened . 

A SE RVAS  ÜDVÖZÖL A B�KE�Pf TOK CSALÁDJÁBAN . 
KERESS t-EG MINKET! 
A SERVAS HELYI SZERVEZ0INEK LISTÁJAt 

SERVAS DE*1ARK 
Birgi tte bamsgaard · 
Vangs Allee 20 
2500 Valby 
Copenhagen Denmark 
( tel : 01 161179) 

KELET ÁZSIA 

' AFRIKA 
E . K . Narter-Olaga 
P . O . Box 4229 
Accra 
Ghana 

L E N 
Ann Young 
16 Skerton Avenue 
Hornby 
Christchurch 4 

�� 

Takashi Aoki 
5-7-1 Setakedai 
Suita-shi 
Osaka-fu 565 

......_ •. .- Japán 

(A !ordító megjegyzé�i)  

1987 nyarán Dániában találkoztam a SERVAS helyi 
szervezőjével , ( a  szemre kb . 70 éves ( ! ) ) 
Bi rgitte-tel . Elmondta , t-ogy a jelentkezéssel 
járó levélváltásra és más lx>nyodalmakra a házi
gazdák védelme miatt van szükség . A címlisták 
pl . szigorúan a SERVAS tul ajdonában vannak , 
ezeket csupán megtekintésre adják az utazóknak 
kölcsön , anelyet azután ·vissza kell kUldeni , és 
tilos visszatartani , másolatot készíteni róluk , 
vagy egyéb módon felhasználni őket . Hasonló · 
okokból ol yan országokban , ltlol ennek állami , 
jogi garanciái  ni ncsenek , a SERVAS nem tart 
fenn hálózatot , és természetesen címlista sin-
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A.Z I G Yé S Z ÚJ ANVAGIAI 

e MAURER GYÖRGY : A konmunától a szomszédságig -
három tanulmány 1987 p. 72 . (kézirat)  

e KE�NY BERTALAN : A termOfÖld , mint természeti 
erőforrá s , és hasznos í tásának társadalmi 
környezete 1988 (kézirat) p . 53 

e K�K BOLYGÓ BME Zöld Klub kiadványa 

e L �VA I  SÁNDOR : A k ö rnyezetkímélő életmód 
lehetOségei Magyarországon , az ezredfordulón 
19B7 p . 42 .  (kézirat) 

• NépfOiskolai kezdeményezések és tervek 1983-
84 (szerk . :  Tóth János) Bp. 1984 NI p. 108 

14 

csen . Csak így kerülhető el- az , l"ogy a címlis
tát hi vatalos szervek elkobozzák , vagy más , 
akár magánszemély által elkövetett visszaélés 
történjen . A OCl-as évek elején a SERVAS kezde
ményezte a szervezet kiépítését Magyarországon 
i s ,  de hi vatalos szerveink - elsOsorban az or
szág devi zamérlegében a SERVAS mOködésének kö
vetkezményeként kialakuló feltételezett hát
rá�yokra való hi vatkozással - nem támogatták 
ezt . Magyarok ennek ellenére kapcsolatba lép
hetnek a szervezettel , legcélszerObb a legköze
lebbi , a nyugat-berlini szervezOn keresztUl . 

Kilián Imre 

• PETER R :  BERGER - THOMAS LLCKMANN : A valóság 
társadalmi megformá lása - tudásszociológiai 
tanulmány 
Népművelési In tézet 1985 p . 232 . /példány
szám : 100/ 

• D r . B é r e s  József e lőadása  a B i okul tura 
Egyesület Klubjában 1987 nov . p . 19 .  

• Diagnózis és terápia - Magyary Zoltán társa
dalomszervező tevékenysége I . - I I .  szöveg
gyűjtemény OKK 1986 p. 148 , 115  /példányszám : 
1000/ 

• Reitzer Béla válogatott í rásai I . - II . OKK , 
1986 p . 149 , 158 

e K ISS JÓZSEF : Egy falukutatás váz lata OKK , 
1987 p . 127 . /példányszám: 31Xl/ 



- Hamvas B é l a  Kör  a l akul t a z  ELTE BTK-n , 
postacíme : 1446 Bp . Pf 394 . . 

J( 

- A BME Zöld Klub új kiadvánnyal jelentkezett , 
címe : K�K BOLYGÓ . 16 oldal , Bemutatkozás , ózon
paj zs , v í z - s zemé t - l evegő-bioszféra ügyek , 
Bruntl and-jelentés , külföldi szemle stb .  Cím : 
Martos Flóra kollégium XI . Stoczek u . , főszer
kesztő : Csikar Zsol t .  Udv az új lapnak ! 

- Januá rban Fiatal Szociológusok Klubja ala
kul t .  A plenáris ülések mellett szekciók műkö
dését is tervezik .  �rdeklődni a szervezőbizott
ságná l ( Bá rdossy Gyö rgy , Fábi án Tamás, Hadas 
Miklós ) lehet az M<KE Szociológia Tanszékén . 

J( 

- A biokultúrások végre egyesületté alakulhat
tak . Az V .ker .Molnár utcai összejövetelek foly-
ta tódna k . A program és az egyesület iránt 
Frühwald  Ferencnél lehet érdeklődni , telefon : 
671-248 

>t 

- Öri::inmel halljuk , hogy a vágotpusztai közösség 
vi sszakapta a korábban joga lap nélkül bevont 
útleveleit . Nagyobb öri::inmel csak azt hallanánk , 
hogy senkitől sem vehetik el jogilag korrekt 
indoklás 'nélkül .  

.:. A "Budapesti népmúveló" 1987 /4 . számában Ke
l81T10n Gabriella tollából cikk jelent rreg "Szub
jektív benyanások egyesületekről , majdnem egye
sületekrlH " cínmel , melyben az ITOK-ról , - a HPE
ról és az ETK-ról , va lamint az Almássy téri 
Teaházr.ól ír informatívan , d<osan .  

X 

- Két publikációban találkoztunk az ITOK tevé
kenységére való hivatkozással :  Kapitány Ágnes -
Kapi tány Gábor : Utóp iák védelmében (Valóság 
, 88/2 . ) ;  Szirma i Viktória : "Csinált városok" 
(Magvető , 1988 ) 
Az előbbi szerzőpárossal a Teaházban március 4-
én beszélgettünk . 

- Február 29-én Maróthy környezetvédelmi és 
ví zgazdálkodási miniszternél az ITOK-t Maurer 
György ·képv iselte azon a kötetlen beszélgeté
sen , amelyre a mi nisz ter invi tált  meg hazai 
"eutonómokat" . Lapzárta után rádió-beszélgetés 
készül az ott elhangzottak felidézésére . 

• A szoci álpedagógia múhelyei (beszámolók az 
ELTE népmúvelés szakos hallgatóinak gyakorla
tairól ) Bp . 1984 NI p . 71 .  

e FÖLDIÁK ANDRÁS-SZÁSZ JÁNOS : 
Két tanulmány az ifjúsági klubmozgalomról 
Bp . 1977 NI p. 222 (példányszám: 800) 

• Szociológiai tanulmányok Nagykanizsáról 
Nagykanizsa , 1986 p . 141 .  (példányszám : lCXJO) 
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Környezetvédelmi klubok találkozója 

Az egye temi és fő iskol a klubok negyedik or

szágos találkozója Sopronban lesz április 14-

17 között . A Kaán Károly Ö�oklub lesz a házi

gazda és - híreink szerint - a többiekben ki

csit csalódott , magára maradt szervező . Pedig 

a többi klubhoz eljuttatott körlevél jól vá

lasztott idézettel indul : 

"Hogy ne vesszünk el , ne váljunk arctalanná , 

hogy szemé lyes autonómi ánk ne váljon hideg 

magánnyá , magunknak kell megteremteni tevé

kenységünk , közös érdeklődésünk kis közössé

geit , ezer és ezer félét , hiszen ezer és ezer 

félék vagyunk . Kapcsolódásokat kell terem

teni , gyökeret verni a hivatalos hazában is . 

Sza kszerúséget , értelmes tudást szereznünk , 

am it  csak néhol ad atott hivatalos formában 

tennünk . Gyülekeznünk ,  ani nehéz , véleményt 

nyilvánítanunk , anit nem szoktunk , közösséget 

választanunk , mikor nincsenek . Ez a mi szük

ségünk és feladatunk . Azt tudnunk kell ,  hogy 

az ilyen cselekvés ma nem természetes . Egyéni 

elhivatottságot , el szánást , felelős életet 

követel az ilyen irányú legcsekélyebb tenni

akarás is . Kevesen vannak , akik mindezt tud

ják és mégis vá llalják . Kevesen vagyunk , és 

nem kevesebb forog kockán , mi nt saját jövő 
életünk . Nincs mi re várnunk . Az idó nem ne
künk d::Jlgozik . "  

( Részlet a pápai Szakkollégiumi Találkozón 

elhangzott vitaindítóból ) 

Az idéze t fr appáns választ ad a miértre is . 

Igen , szembe kell nézni minden kezdeményező

nek azzal , hogy a feladat nagyrészt rajta fog 

ragadni , majd "élősködni " ,  és mégis csináJni 

kell , mert csak a példa képes fertőzni . 

Sok sikert soproniak ! 

e GROSCH-LÜNZER-VOGTMANN : Ökologischer Landbau 
Oaten-Fakten- Zusammenhange ifoam-Sonderaus
gabe 4 p . 44 .  

e HAZEL HENOERSON : Thinking globally , acting 
locally : The . 
P o l i t i c s a n d  E t h i c s  of the SOLAR AGE 
Berkeley , California , 
1982 p . 28 .  
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1.· péntek 

8 .  péntek 

15 . péntek 

22 . '  péntek 

AHOGY TETSZIK tw\P 

KOZMIKUS JELKÉPEK A ��SZET
BEN 
vendégünk : Jankovics Marc.ell 
filmrendező 
Az általa  ajánlott könyvek e 
témához : 
Csillagok között fényességes 
c s i l l a g  - a Szent  L á s z l ó  
legenda ; Erosz a folklorban;  
A c s o d a s z a r v a s · m o n d a  a 
csi l l agos égen (Az Oshazától 

· a Kárpátokig c .  könyvben) .  

KÖZÖSSÉG ÉS ÉPÍTÉSZET ; KONKRÉT 
L A KÁSÉ P Í TÉ S I  L E HETŐSÉG  a 
Szent Lőrinci úti lakónegyed
ben 
Vendégünk a tervező : Gerő 
Balázs 

POSZTMODERN KOR , avagy a. 2000 
év küszöbén 
- a BIBLIA tükrében . 

· Beszélgetőpartnerünk : Farkas 
József református lelkész 

T E A H A Z 

M I N D E N  P ÉNTEKEN  HA TTÓL  - Almássy  t é r i  
Szabadidő Központ , Bp . VII . ker . Almássy tér 6 .  
I V .  emeleti teázó . Belépődíj : 3 0  Ft 

T A J É K O Z T A T A S :  A z  Információs 
műhelytől /címe a műhelyeknél /  kérhető : -
!TOK Ismertető "/4 old . / ,  - !TOK bibl iográfia , 
- Az !TOK története két ,  összességében 170 
oldalas tanulmány formájában , - régebbi LEV
LAP számok , amelyekben az IGYéSZ új szerzemé
nyei is folyamatosan megjelentek . 

BEKAPCSCl.llOAS : Az !TOK Ismertetőben leírt ITÓ

dokon kortól, foglal kozástól és lakhelytől 
függetlenül  bárki passzív vagy kezdeményező 
módon csatlakozhat hozzánk . Öntörvényűek ,  mi
n ő s é g - e l v ű e k é s  b e l ü l rő l  vezérel tek 
előnybe�.'. . .  · 

ELŐFIZETÉS (tagdÍj ) :  1988-ra : 130 Ft . 

Elküldhető postau_t_�!.�ányon a �zerk . új címér.e : 

29 . péntek MEGÉ LT  GONOOLKOOÁS - Beszél
getés Hamvas Béla 

különös életéről 
Előadó : Dr . Szi lágyi Imre 

�\, l h/,, / 
� MÁJUS ., 
.::;:;7,1 , i�' 

"' 

6 .  péntek 

1 3 . péntek 

AHOGY TETSZ IK NAP - program-
ramja : ÖNREFLEXIÓ . 
A Z  ! TOK  TAPASZ TALATA I NAK 
MEGBESZÉLÉSE 2 írásmű alapján 
V e z e t i k : L éva i  Sándor é s  
Maurer György 

A JÖ ZAN É SZ GYAKORLATI FILO
ZÓFIÁJA - avagy 
mire támaszkodhatunk bizony
talanságaink közepette 
előadó : Kállai Klára 

2 0 . pé n tek AZ  ! T OK  NYÁR I EGYET EMÉ NEK  
. ELŐKÉSZ1Tő MEGBESZÉLÉSE 

E lővezetik : Gáborjáni Péter 
és Lévai Sándor 

27 , péntek . ÚJ F I LOZÓFIÁI ISKCl..ÁK : BIRTO
KCl.. NI VAGY LÉTEZNI? 
Előadó : György Lajos 

Ezután nyári szünet . Mindenféle ötletedet vé
leményedet a teaházzal kapcsolatban eljutt�tha
tod levélben a Lev-Lap szerkesztőség címére 
Bors Marinak egész nyáron át és előbb is - ké

oobb is . 

' M O H E L Y G A Z O A K  

MŰVI KÖRNYEZET : Léyai Sándor , 1089 Bp . Mező 
I . ut 55/57 . munkahelyi T :  328-977 

K IBERNETIKA : Várhelyi Tamás, 4032 Debrecen 
Tessedik S .  120 . T :  /52/26-632 

TEAHAZ CSOPORT : Bors Mária , 1149 Bp . Kövér L .  
63 . T :  632-800 · . 

AL TERNATIV LAKÓ- ÉS M.JNKAKÖZÖSSÉGEK : Maurer 
György , 1149 Bp. Kövér L . 63 . T :  632-800 

INFORMACIÓ  GYŰJTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ /IGYéSZ/ : 
Maurer György , 1149 Bp . Kövér L . 63. T :  632-800 

A LAP tiffMfTARTil 
!TOK LEV-LAP 1149 Bp . Kövér L .  63. 

vagy előf izethető a Teah�zban személyesen , ahol a régi számok is megvásárolhatók . 

Belső tájékoztató !TOK tagoknak . 
Fk . :  Maurer György 
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