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Az .ITDK intézmé�yeinek egyike 
az évenként megr�ndezésre kerülo 
nyári ·egyetem. Az elmólt négy al
kalommal táborainkat oly módon 
szerveztük, hoc;nr kutatási témakö
reink egy-egy fontosnak ítélt· 
kérdéscsoportJához hívtunk meg 
szakembereket, hogy a velük foly
tatott bes.zélgetések során formá
lódjanak dj szempontok, tisztá
zódjanak gondolataink. Az 1985 
nyarára tervezett tábor jellege 
· lényegesen el tér ettol a gyakor.
-lattól. · Ógy gondoltuk, hogy az 
immár négy éves együttrnunkálkodás 
_során körvonalazódott elképzelé
seinket felh�sználva bek'apcsoló""'.· 
dunk a 11 helyi társadalom és kis
táj" fejlesztési mozgalomba. 

Társadalmunk fejlodésének fi
gyelemreméltó jelensége, hogy 
több helyen alulról jövo' kezdemé
nyezésre,. mozgalom-indult egyes· 
kistájak helyi társadalmának fej
lesztésére, olyasféle összefonó
dó célkitazésekkel, mint 

/ . . 

- a kistájon lakók.közösséggé 
érlelodése; 

- a lakosság aktív {aktivizál
ható) elemeinek hozzáseg_í tése ah-· 
hoz, hogy él�i tudjanak a hefyi_ 
önkormányzatra·vonatkozó jogi ke-' 
retek.adta lehetoségekkel; 

- a helyi kul tu·rális élet- ser
�entése; 

- a helyi gazdasági potenciál 
kihasználásánák ösztönzése. 

E kezdeményezések tapasztala
taira támaszkodva, az 1985-ös 
nyári egyetem {.,Erdei Ferenc"_.tá
bor) fe Zadatának azt tekintj·ük; · 
hogy 

- segítse elo egy olyan·köz
. ség önszervezodésének továbbfej
lodését, amely e téren a kezdo · 
lépéseket már�me�tette; 

TEAHÁZI PROG.RAM 
-április 

. 

2. KEDD 11 Ember és otthona"-soro.:. 

zat; Beszámoló· a sárospa
_taki tpítész Konferenciáról, ela-· 
adó: RADAY MIHÁLY, 
9. KEDD ·.,Közösségek a politiká-

ban'·', eloadó: VITANYI 
IVAN {Mftvelodéskutatö Intézet 
igazgatója) {Ez az eloadás ugyan
is a mdl� h9napban elmaradt. Ak

kor VARGA CSABAVAL beszélgettünk 
a "Reformvár" könyv kapcsán.) 
16. KEDD „Az alkalmazkődás ·,dt.:. 

jai - ój munkaszerveze
ti formák II 

f eloadók ! SIMONYI AG-· 
NES és TÓTH FERENC {Munkaügyi Ku-
tató Intézet) . . 
23. KEDD „A „techné"-tol az ar-

chitekt6ráig", eloadói 
Dr. VIDOR FERENC {építészmérnök, 
MTA) 

3 O. KEDD ,,Communard város - sz .i-
' . liciurn völgy? II r eloadó: 

ifj. MAROSAN. GYÖRGY . 

/\ /\ 
� A fieaház ·1ah-tól tart nyi�va 
/\ 22 -kor bezár. 

és,�· 
/\ 
/\ 
/\ 
/\ 
/\ 
/\ 

�z eloadásokat PONTOSAN 18.30-
kor kezdjük, de a késobben ér
kez?ket is szeretettel várjuk. 

/\ 
/\ 
/\ 
/\ 
/\ 
/\ 
/\ 

...................... � ..... � ..... 

- a táborozók a közös tevé
kenység során szerezzenek ismere
teket és ,készségeket a társa�a
lomfejlesztés elméleti és gyakor
lati kérdéseinek körében. 

A választás Bakonyszentkirály
ra esett., ·amelyhez· két társközség, 
Eakonyo�zlop és Csesznek ta�tozik. 
A kapcsolatot már fölvettük a he
lyi vezei:éssel. 

A tábor tevékenysége - �lképze-· 
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léseink szerint - több oldalról 
-közelítene a kitttzött célhoz: 

I. Fizikai munka: 
II. Elméleti kutató-fejleszto 

tevékenység· 
III� Kulturális pr�gramok 

. . 
I. Eddigi hagyományainknak meg

feleloen a nyári _egyetem résztve
voi naponta négy óra fizikai mun
kát végeznek. Az ·1985-ös tábor 
esetében dönto, hogy olyan felada
tot vállaljunk, amely az,·adott he
ly� társadalom fejlodés�t elomoz
dítja. Ha lehet; akkor egy-két al
kalomm�l a helybéliekkel közösen 
dolgozunk. 

II. A kutató-fejleszto tevé
kenység során a következo kérdés
körökkel foglalkoznánk: 

1/ Szellemi kultdra (mttvelodé
si ház; iskola, helyi hagyományok, 
néps�okások, emberi kapcsolatok, 
mentálhigiéne stb.), 

2/ Gazdaság és önigazgatás 
(helyi eroforrások.kihasználása, 
keresk�delem, szolgáltatás; K� 
dönt arról, hogy mi épüljön a fa
luban?, stb.) 

3/ Tárgyi kultára (építészet, 
építészeti hagyományok; falurende
zés, belso építészet, használati 
eszközök stb.). 

E témakörökre 8-10 fos munka
csoportok alakulnak, amelyek a vá
lasztott témakört részint elozete-. 
sen,_részint a· tábor folyamán fel
dolgozzák, ·és elosegi"tik, hogy a· 
helybéliek m�gtalálják és megfogal
mazzák az adott területen jelent
kezo problémákat, valamint a megol
dás és a fejlodés tltját-módját. 
A tábor befejezését követoen a mun
kacsoportok összeállítják tevékeny
ségük dokumentációját és átadják 
annak· aki az egész tábor összefog-, 

1-lalójának elkészítéséért fele os.; - Az ·egye& �érdéskörök zeldolgoza
sa - terveink szerint - a követke
zoképpen.történik: 

1/ A munkacsoportok (team-ek) 
az általuk választott módszer se
gítségével (pl o kérdoív, beszél
ge,tések, fotók, rajza� st�.) föl

-:térképezik az adott tema móltbeli 
vonatkozásait és jelenbéli sajá
tosságait. 

2/ ·Ezen információkra támasz
kodva 11 Fejtöro"-t s_zerveznek a 
helybéliekkel. A 11 Fejtöro"-k lé7 
nyege a párbeszéd, az aktív 
együttgondolkodás. Menete.a kö- · 
vetkezo: 

a/ ·ötletgyttjtés (brain-storm
ing) a helybéliekkel az adott 

· kérdéskör problémáinak megfogal
mazására, és a megoldási módokra: . 

b'/ ·a helybéliek által nem is
' mert 6j irányzatok, alternatívák, 

példák - mint lehetséges megoldá
si módok - ismertetése: 

c/ vita arról, hogy az a/ és 
b/ pontokból.mit lehetne megvaló
sítani az .adott községben. 

III. A bizalomteljes, jó kap
csolat megteremtésének részeként 
a falu,lakóival közös programokat 
is szervezünk. Ilyen lehet pl. 
kiállítás a 11tárgyi kulttlra" mun
kacsoport rajzaiból, fotóiból; _ 
tábortttz közös énekléssel, foci
meccs stb. 

Legkésobb május végéig a tábor 
tagjai egy kétnapos, bentlakásos 

·szemináriumon vesznek részt. 
A szeminárium feladata, hogy a 
csoporttagok és a csoportok.meg
ismerkedjenek egymással, amennyi
re lehet, közös szemléletet ala
kítsanak ki: a teant-ek elkezdjék 
saját témakörük feldolgozásának 
közös megtervezését-szervezését, 
valamint a csoportok együttesen 
hozzálássanak a tábor egészét 
érinto programok körvonalazásá-
hoz. · 

A nyári egyetem tervezett tdo
pontja: 1985. augusztu� 17-29. 

Az 1985�ös tábor szervezésében. 
az .!TDK mellett részt vesz a BME 
szakmai gyakorla€ot végzo mérnök-
·hallgatóinak egy csoportja Gábor
jáni Péter vezetésével, valamint 
a BME szociológiai köre Szirmai 
Péter vezetésével. 

Aki á nyári e<J)'etern iránt ér
deklődik, vagy annak munkájában 
részt szeretne venni, VINCZE ERZSt
BETnek írjon (a címe hátul van). 

\ 

r 



I 

. .  
' . 

3 

KOMMUNA-KUTATÁS! · - Jelenle51 hol léteznek, s mi� 
lyen szánµ)an kommunák,.milyen cé-
lok köré s�ervezodnek, milyen for-

. Várom a jelentkezését azoknak, mákban, struktórában _s körülmények 
akik olyan fokon.érdeklodnek a ko�- között md�ödnek? · 
muna-mozga!om ir��t, . h?gl egy_, az . . - ·· A hagyományos� családformákkal 
!TDK keret�n belül mdködo int!r: .

· összehasonlítva a kommunák_mennyi
diszc!pl�náris�TEAM megalakitasa- beri hozhatnak létre .többletértéke-. 
�an reszt !en�enek, abb�·gon�ola- ket ój termelési és társadalmi vi
tokat cserelnenek, _kutato tevekeny- szonyok kialakításával? 
séget végeznének. Néz�tem szerint . · · . . 
a következo szaktudományok ,együtt-· - Milyen szubjektív, individuá-
mttködésére lenne szükség e téma lis és társadalmi feltételek szük- · 
megközel! tésében: filozófia, szoci- ségesek kommunák létrehozásához? . 

, oló<Iia, J?SZ�chológia, jog, közgaz·- - MilyJn problémákat ·vet föl � 
· dasag, !örte1;el�. )7�szont a TEAM- gyerekközösség és a csoportházas

ben va!o tevekenyseg szeri?t� nem ság·gondolata? 
kötneto szorosan a szaktudomanyok. 
mdveléséhez. Így bárkinek a jelent
kezését sz�vesen fogadom, aki va
lamelyest járatos vagy az szeretne 
lenni a témában, kommunában él 
vagy élt, ötleteket tud adni és 
kapni, s gyakorlati tapasztalatok
kal tud szolgálni.· 

A következo konkretizálásra vá
ró kérdések vetodtek fel eddig ben-
nem: 

- Milyen kommunák léteztek ed
dig� !történelem sor�n, milyen cé
lok köré szervezodtek, milyen for
mában és körülmények között mdköd
tek? 

VIT-A 

KI tNEKELJEN AZ OPERÁBAN?: 
(VáZasz Veres Emesének - résziet) 

Veres · ;Erne·se - az. 11 E_gy lehetsé
ges holnap"-ot bíráló - gondola
tai „Természetes esélyek-?" címmel 
olvashatók a februári LEVLAP-ban� 

Hadd emeljilk'ki enn�k negyedik 
bekezdését: ..... azok az esélye
gyenlotlenségek, amelyeket a ter� 
mészetes képességek hordoznak, 
egyáltalán nem képeznek.humánusabb. 
alapot a megkülönböztetésre, mint 
a szület�si kiváltságoK, vagy más 

, ·privil-égiwno». Nem tévesrthetjük 
ug?anis s�e� !151, pogy a k�t faj

. ta elony egyrnasnak ·oka-okozoja." 
Fordítsuk le ezt egy hétköznapi 
helyzetre. Az idézettel logikai

_.lag egyenért�ktl a következo kije-

Végül hadd utaljak személyes in
ditékaimra e témával kapcsol'atb�. 
T.erveim között szerepel egy nemzet
kö·zi kommuna létrehozásának kezde
ményezése, melybe Kelet- és Nyu-. 
gat-Európán tól az ·Európán kívüli 
világból is toboroznék tagokat. 
E kommunában pedig a rnagal'(l részé
rol csoportbázasságban szeretnék 
élni. 
BÁRTÖ_K GYULA (ELTE BTK �allgató) 
11-26 Budapes·t, 

Szobo-szZai u •. 11/B.
_
, III/2. 

TeZ.: 853-792 
.... 

lentés:· .. Ha-a jól éneklo Pét�r, 
és a botfültt, de miniszter-nagy
bácsival rendelkezo Pál pályáznak 
egy operaénekesi pos�tra, ákkor 
�rkölcsileg (vagy más szóval, hu
mánus szempontból) mindegy, hogy 
Péter kapj a meg az ·.ál\ás.t tehetsé
ge jogán, vagy Pál a protekciója 
jogán." �zárnunkra nyilvánvaló,. 
hogy a közvélemény e1Söpro·többsé
ge, és ku!t�r.ánk nagy·gondolkodöi 
számára egyaránt a tehetséges·; Pé
ter elonye helyes, a tehetségte
len, protekciós -�ál elonye pedig 
helytelen, mégpedJ.g mind �z er
kölcs,· mind a tarsadalrni hasznos-
ság szempontjából. 

A félreérté�ek ott·kezdodrtek,-
hogy Veres Emese azt hiszi, a CV 
gazdasági rendszere· a részesedés� 
nek valamilyen elvont igazságelvé
re épül. Ha !gy lennejl�gyen szó 
bármi·lyen elvont ig'a.zságelv�ol) , 

, .. ._.. 

. ' 
. 

. l 
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joggal lehetne bennünket.spekula
tivitással, életidegenséggel, dog
matizmussal meg egyéb haspn�ó�kal 
vádolni. A személyes társadalmi 
tulajdonra épüle piac azonban ép
pen arra képes (s ismereteink sze
rint csak ez képes arra) , hogy az 
elvont igazságelvek ereszakos ér
vényesítését kizárja a részesedést 
megh�táro·zó ,tényezek közül. Ezen 
a piacon az történik, hogy· a kö-
. zö.sség, amely a piacon jelen van, 
egyénileg vagy önkéntes csoporto
kat alkotva, szabadon, a maguk 
konkrét szempontjai szerint dönt 
arról, hogy ,egy-egy- személyes v. 

, csoportos teljesítményt mennyire 
értékel. Ami híányzik, az :éppen a 
központi,spekuláció, amely �elül
rel rátelepedik az ·.állampolgárok 
döntéseire. Itt minden ·polgár és 
a polgárok minden önkéntes csopor
tosulása a saját herére spekulál, 
s a piac kqzössége rögtön dönt is 
spekulációjának érvényességére!. 
Ez tehát az ·a rendszer, am�ly a 
legkevésbé engedi elszakadni�, 
speku+ációt 9z 'élettel. Ez az a 
rendszer, amely a leginkább érde
keltté teszi a közösség tagjait 
abban, hogy a közösség javát, a 
közösségnek a saját maga által 
meghatáPozott javát szolgálják. 
A piac leheteséget ny6jt arra, 
hogy a közösség rendkívül árnyal
tan és rugalmasan döntsön a maga 
javáról, hiszen nem igen:n·e1 vagy 
nerranel szavaz, hanem egy végte
len skálán (az árskálán tudniil
lik) értékel, mégpedig nem öté
venként egyszer, hanem folyamato
san, !gy döntéseit folyamatosan 
módo?ithatja is. A résztvevek és 
a kisebbségek sorsát n�m a parla
menti-"ari trnetika dönti el, piszen 
egy kisebbs�g· is eltarthat,· mond
juk, egy harangöntot, mégpedig 
anélkül, hogy ez bármilyen szem
pontból a többség ká�ára l�rine. 
. A személyes társadalmi tulajdo

non alapuló piac a feltétele an
nak, hogy a közösség egy horizo_n- · 
tális, kooperatív rendszert alkos� 
son. A kooperatív rendszernek.az a 
jellegzetessége, hogy a rendsz·er 
elemei nem állnak egymással alá-/ 
fölérendeltségi viszonyban, hanem 
a rendszer rögzített szabályrend-

· szerének a kerétein belül autonóm 

módo� funkcionálnak, s a rendszer 
fölérendelt, elkülönült .irányító 

,központ nélkül, a kölcsönös szol
gáltatások hálózatával szervezi 
meg a maga életét. A tökéletesen 
hori.zöntáli·s, a központi irány! tás
tól tökéletesen szabad kooperatív 
rendszer természetesen ol�an ideá
lis modell, amelyet a valoság nem 
tud elérni (mint ahogy semmilyen 
más ideális modellt sein) . A CV sem 
tudhatja. A kooperatív rendszer
ként mtikögo társadalom, gazdaság 
számunkra igazodási Porit. Hogy a 
CV mekkora utat tud majd megtenni 
ef felé az igazodási pont felé, azt 
egyelere nem tudhatjuk, mert a be
folyásoló tényezek közül igen so- 1 

kát egyelere nem láthatunk, de a 
CV annyira lesz CV, amennyire ezen 
az ·.u ton elere tud· menni • 

Révész s. � Siklaky I. · 
.......... , ...................... . 

EGY LEHETSéGES HOLNAP* 
( téJméJr'Í tv_ény) 

Az ITDK mozgalomban 11 kívánatos 
jövekép" minosítésre tarthat szá
mot· (egymással párhuzamosan) min
den olyan jövokép (Conununard Vá
ros hátteréül és létesitésének 
irányelvéül szolgáló koncepció) , 
amely riem áll ellentétben az. "ér
tékekkel" és az „elsedleges' tézi-
sekkel". . 

Ezideig egy ilyen koncepció 
került „kido1.gozásra „Egy lehetsé
ges-holnap" címmel. E koncepció 
szerint a lehetséges és kívánatos 
társadalom a gazdaság oldaláról 
szapadvers�nyes piacgazdaság, 
amelynek alapja· nem a magántulaj
don, hanem az ón. személyes tár
sadalmi tulajdon. Ennek az a lé-
nyege, hogy mindenki egyenle 

. eséllyel juthat hozzá a· terrnele� 
eszközök feletti rendelkezéshez. 
f gy a társadalmi v.agyoh egysége·-
i vel mindig az .rendelkezik, aki 
a leghatékonyabban mö�ödtetio, 
A siubjektum üjrpte�melését az 
üjt-lpustt · (az egyén szabad válasz
tásain alapuló) kéJzéJss4gek elter
jedése, és a szabad kéJzmllvelódés,· 
ezen belül a - legfeljebb vizsga-

Foly'tatás a 6 .. ·ol.da'lon. 
---....... --...-

*szer z e i: Révész Sándor,· 
siklaky István, Vinaze Erzsébe't; 
Szerkeszteje: -Siklaky István 
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ELÖCSAR"NOK 

Dr,' VIDOR FERENC; A „techné"-től 
az architektü-
ráig 

. - A mai sokarcú technika két ar
cának (ha.táresetének} szembeállítá
sa produktív feszültséget kelthet 
az architektura (és az urbaniszti
ka} problémavilágának ·kibontásához. 

-·A technika egyik arcának a ma 
általánosan elfogadott - akár neo-

• 

. tradicionálisnak vagy új tradicioná-· 
lisnak jelezheto - irányt jelöljük 
meg. Ez ·a. meg.közeli tés a technikát 

/ 

_a gyakorlattal , a tudományos elvek , 
elméletek alkal.nlazásával , ezek 
rendszereiként egyben olyan eljárás-· 
ként is értelroez·i ,  melynek révén 
tárgy (dolog , gép , szerkezet} jön 
létre. 

- A technika másik arca - osibb 
tradiciók nyomán - a „techné" an
tik értelmezésére utal vissza. Az 
ember és a technika kölcsönhatá
saiban a teljes (ebb} embert hang
só.lyozza. Ezzel az ·.egyén és a tár
sadalom számára olyan asi , egyben 
ó.jszertt és átfogóbb szemléleti 
formákon nyugvó , alkotó hozzáér
tés elvi-gyakorlati kpvetelménye
it hó.zza alá , melynek napj.ainkban 
egyre nagyobb szükségét érezzük. 

- A két (széJ.so} technikaértel
mezés között a mindennapi praxis
ban gyakran nyelvi , értelmezési 
differenciák lépnek fel. ·Számos é
pítész ·.és más szakember , amikor 
kritizálja yagy elveti a techni
kát (pl.·a Machu-Picchu-i Karta} , 
az ·elso értelmezést veszi figye
lembe , mások· a technika apoteózi-. 
sát hirdetve a második vagy ahhoz 
közelálló megközelítést vesznek 
figyelembe (pl. Moholy-Nagy , Mies 
van der Rohe). 

- A görög , illetve prehellén 
techné nemcsak a kézmttvességhez 
kapcsolódott; azt a hozzáértést , 
azokat a fogásokat jelentette , 
melyek ·révén a mester ó.rrá lehe
tett közömbös anyagán. Az 11 anyag" 
azonban nemcsak a szószoros érte
lemben vett matéria volt , a szel-

• 

lemi matériákkal foglalkozó szo
fisztikának , grammatikának vagy 
politikának éppen úgy volt te�h
néje , mint'azoknak a szakmáknak , 
melyek 11valódi 11 anyaggal dolgoz
tak. 

- Az antik technére épülo asi
új technikának lényegébol követ
kezoen hidvero ka�aktere is van , 
tudományhoz és müvészethez egya
ránt kapcsolódik , sot , a maga ide� 
jén szakrális tartalma is volt. 

- A7.architektó.ra fogalma az 
asi technébol ered. Archi-techné 
az osi , a kezdeti vagy a vezeto 
technét jelenti , az .archi-te�túra 
már a latinizált formát fejezi ki. 

- Az architektúra feladatának 
Sullivan-i értelmezése: 11to intei::
prete and ·to initiate" új szint 
nyer a tec;::hnika· . tágabb értelmezé-

.sében, az .asi' techné szintetizáló , 
és teremte karaktere aktualizáló
dik a formulában. 

I 

-. Az· �architek�úra , mint erre 
sokan , !gy Le Corbusier is rámuta-· 
tett , kozmikus min�ákat követ. 
E minták , világképek az. architek
túrában ma is hatnak , kölcsönhatá-· 
sok is felismerhetok , csak még

J
(e

véssé vesszük figyelembe ·ezeket. 

Jörn Gustavsen - Héthy Lajos: 
Szervezeti vagy „humani�ált" ipa
ri munkát? in: VALÖSAG 84/10 • . 

11 • • •  Számos - faként kevésbé 
iparosított - országban egyre na
gyobb az·érdeklodés az iránt is , 
ho<.p7 milyen lehetoségek vannak-a 
pretaylori szintrol való tovább
lépésre anélkül , hogy végigjárnák 
a munk� ... .. részekre tördelésé
nek" ötvenéves korszakát. Már az 
autonóm csoportnak - mint-korsze
rtt szervezeti formának - a beveze
t�sekor töb�en felismerték , hogy 
ez a forma igen közel áll a pre
taylori tipusó. szervezethez, !gy 

/ 
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az éf>!töiparban ,  •a .fakitermelés
ben stb. mttködo hagyományos munka
cs·oporto1�.hoz. Ez fel veti a pre
tayl�ri szakaszból.a posttaylori 
szákaszba való közvetlen átmenet 
lehe·toség�t' azaz • • • az . elsobol 
a harmadikba való ugrápt • ••• 
Több kelet-európai ország - köz
tük ••• Magyarország ís - hasonló 
válaszót · elott 'áll: a szervezeti . 
hatékonyságot a hagyományo� tay- •, 
lori. módszer�kkel - mint például 
az ösztönzo. bérezés , teljesitrnény
bére�és , szigoró vezetoi kontroll 
stb. - célszertt-e növelni , vagy 
inkább nagyobb.tere� kell ·engedni 
�z ·alulról jövo kezdeményezések-
�ek , a munkások' részvételének. 
A 4ilernrna ••• ma még nem eldön
tött.". 

... . 

(Lad6 Márfa - SimÖY!,yi ignés - . T6th 
Ferenc: .Az alkalmazkodás �tjai 
íri: VALÖS.AG 84'/10.) 

" • •• Nem azt tartjuk.'tehát az 
alapveto ké.rdésne� , hogy munka
szervezeteink mennyiben tayloriak 
vagy mennyiben tudjuk a taylori· 
elvekre épülo munkaszervezeteket 
megváltoztatni , meghaladni , hanem 
azt , hogy gazdasági-társadalmi fel
tételeink . között mennyiben tudjuk 
a tµdományos vezetés eszközeit si
keresen felhasználni , potenciális 
é�őnyeit élvez

.
ni , hátrányait csök

kenteni , s egyáltalán milyen felté
telek mellett , milyen célok érdeké
ben lehetséges.a munkaszervezetek 
dj formáinak'megvalósitása. Helyte-· 

. len lenne és kétes következmények
.,re vezetne , ha _a meglevő vagy· a le� 
·. hetséges munkaszervezeti formákat 

.köt.elezettségge·l ,->.valarnÍ.nt anti
humánus értékek közvetítésének , . . 
és ilyen módszerek ·alkalmazásá�· 
nak �ilalmával korlátozott - tan
szabadság-jellemzi. 

A. ktJzigazgatásban. humá.nu·s -r;ar
talm� demokratikus deaentralizmus 
érvény�sül: minden közügy az ész
szertten legalacsonyabb szinten 
dol el , mégpedig ahol lehet köz� 
vetlen , ah9l !gy n�m lehet , képvi
seleti önrendelkezéssel , a dönté� 
sek pedig tiszt�letben tartják az 
európai . kul tdra nagyjai ált'al· 'meg
f ogaµnazott ·(a Helsinki-záróok- · . 
mányban is rö·gz!tett) emberi joga._-

. -kat. A t�nulmány egy társadalmi 
kisérlet alapja , amelynek kereté
ben egy , a vázolt elveket nagymér.
tékben megvalósító·. település - a 
COMMUNARD VARot(- jön létre a kor� 
mány által remélhetoleg majd enge
délyezett· .. kísérleti társadalmi 
övezet"-ben. A város jelszava a 
t o l  e r.a n a·i a. Keretet ad 
bármely 'egyéni ·vagy közösségi 
életmód számára , ·amely nem zavar
ja ,mások választott életmódját . 
Az· épitett életkeretek megtervezé
sében , fenntartásában és fejlesz- ' 
tésében ·a közvetlenül érintett la
kosok döntO.$Zerepet játszanak. 

A szerzők dgy gondolj�k , hogy 
ez a jövokép -� szocialista magyar 
társadalom egy lehetséges és kívl
natos fejlodé�i iránya ,· és az .. eb
ben az ·irányban való haladást , il
letve az ·.erroL hozandó kormáfiyzati 
döntéseket megkönnyíti egy ilyen. 
elvek szerint mfiködo kísérleti te
lepü�és lét�. 
000000�000�00000000000000�0000000 

csupin·elvont etikai noJ:íllák szerint 
i:télné:r:ik meg. Az tpari valóság ösz
�zetettebb annál , semhogy á munka- . 
szervezeti formákat s munkaszerve
zeteinket egy egyenes vonaló fejlo
qés különbözo állomá�aiként jelle
mezhE;ssük, vagy pedig egy ilyen · 
konfliktu�mentesnek ttinő dt nyomvo
nalait kijel6lhessük. " 

,.A legnagyobb embertelen-. ' 
séghez· • • • mindig azok az es'z""I 
mék .·• • .• vezettek , arnél.:yek az 
elleritmondás-nél�illiséget , a' 
harmóniát, a teljes· szabadsá-
got :ígérték az· .emberiségnek� s 
miután ennek megvalósítása 
szilkségszertten.képtelenségnek 
bizonyult , tdzzel-va�sal kény-·/ . 

· szerített�k az .embereket arra, 
hogy legyenek szabadok az .esz-

.............................. , .... 

• 1 

. me nevében. " · 
1 . . 

Lisl,ta Tibor 

' 
/ 
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B-ESZÁMDLÓ 
A 11 MERRE TARTANAK AZ ALTERNATÍV 

MOZGALMAK 1984-BEN?" CÍMMEL, 
1984 JÚLIUSÁBAN, A HOLLANDIA·! 
WOENSDRECHTBEN MEGRENDEZETT 

NEMZETKÖZI •TALÁLKOZÓRÓL 

Mindent összevéve ötvenen-hat
vanan vettünk részt a vitákon. 
Svédországból, Dániából, Nagy
-Britanniából, Franciaországból, 
Flandriából, Belgiumból, Hollan
diából, Németországból, Olaszor
szágból és Ausztriából·érkeztek. 
résztvevok, akik képviselték a 
mai „Nagy Testvér''-- (Big Brother) 
társadalom gyökeres átalakítása 
felé törekvo mozgalmak minden t!
pusát és össze.tevojét, a nomoz
galmakat, a libertáriánusokat (a 
szabad akarat h!veit) ., az anti
militaristákat, az ökológusokat, 
a regionális önállóság harcosait, 
az antiimperialistákat, a nemzet
közi béketáborokat, az önigazgató 
qsoportokban és kommunákban élo, 
dolgozó embereket, a személyes 
átalakulást, az alternatív tech
nológiákat és életformákat hirde
tőket, a báziskezdeményezéseket, 
az eroszakmentességet, a ·munkás
mozgalmat, az alternatív hálóza-

. tokat stb. 

Akai6jnk ds mozgaZm�i�k k8z8s 
alapja 

Vitáink során arra a megálla
p!�ásra jutottunk, hdgy bármeny
nyire különböző· témákkal foglal
kozunk, bármennyire sok�éle vona
lon haladunk az ·alternatív moz
galmak különféle rétegeiben, Eu
rópa különbözo országaiban, a kü
lönbözo régiók.ban, mégis ugyan
azon egyetemes ·átalakulási folya
mat részeseinek valljuk maguhkat, 
s ez a következoket jelenti: 

- radikális decentralizáció 
minden szinten, az indusztriali
záció visszafordítása, önmagunkrá 
való támaszkodás és önigazgatás, 
a magánélet és a társasági élet 
minden elemének a felszabadítása, 
hogy ójra a saját kezünkbe vegyük 
személyes életünk irányítását,és 

-a földgolyó sorsát;' 

7 

- az együttélés ój 6tjainak, a 
közösség-centrikus életformák kere
teinek a megtalálása, a nemi diszk
rimináción, alapuló strukt6rák leé
p!tése, az együttélés és a közös 
tevékenység ój ótjainak a keresése 
a férfi-no kapcsolatban; 

� a patriarchális ipari társada
lom által szétszak!tott életelemek 
reintegrációja; 

- harmónia a természettel; 
'� ösztönzés az önazonosság és a 

kulturális id�ntitás megtalálására;. 
- az értelmes emberi kapcsola

tok kialakításának a vágya, amely 
a szerzésvágynál erősebb; 

- ellenállás a patriarchális 
struktórákkal és intézményekkel 
szemben; 

� te�jes egyenlőség a személyes 
és kulturális sokféleségben (ameny
nyire. ez ·egyáltalán lehetséges'), 
nok, férfiak, gyermekek, idosebb 
emberek egyenjog6 teljes részvéte
le az élet minden dolgában; 

- törekvés a kollektív, a loká
lis és a regionális önellátás felé 
(a lehetőségek határain belül), 
felhasználva a közvetlen erőforrá
sokat s tiszteletben tartva a Föld 
életképességének m�g5rzéséhez szük
·séges· regenerál? tényezőket; 

- nem ismerjük el a szakosított 
intézményeket, amelyek absztrakt 
elemekre és funkciókra darabolják 
szét ,az életet - mi az összes élet
funkció- reintegrációja felé hala-

, dunk; 
- megszerzett tapasztalatainkkal 

és kifejlesztett képességeinkkel 
nem a hatalom megragadására, hanem 
a Föld, a Kultóra és az tlet szol
gálatára törekszünk; 

- mindannyian az 7eroszakmentes
ség magatartásával közelítjük meg 
mindazt, amivel szembenállunk (pl. 
a nukleáris fegyverkezést), mert 
ógy gondoljuk, hogy ez az ·egyetlen 
lehetoség arra, hogy a mi globális 
forradalmunk ne akadjon el, ne·vesz
szen el a régi hatalmi játazadozá
sok útvesztőiben •. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Az .ELTE Természetvédelmi 
Klub (Figyelemre méltó tár
s·aság·!) két beszélgetést 
szervezett áprilisra: 

ápriZis l�én: B�szélgetés a 
környezeti ne

. velés· helyzetérol a,felsook-
1 ta tá.sban: 
' Meghívottak: 

Dr. Kecskés Sándor 
(BME) 

Dr. Galló László (JATE) 
Dr. Fülöp Tibor (ELTE) 
Dr •. Viktor András 
(ELTE) 

... \ '
ápri Zis 26-án: Mit tegyünk , 

hogy ne lep -
jen el -J:>ennü�et a .szemét? 
Eloadó: SIMON ·LASZLO , az 

ausztriai Voest 
Alpin c�g budapesti 
kirendeltségének 
vezetoje 

Mindkét rendezvény helye: 
Budapes't, II., Bimb6 f.lt 7. 

1·18 h r 
(Érdemes kézbe venni izgal
mas.kiadványukat , a rendsze
resen készillo Sajtószemlé-t.) 

OOO 

Debrecenben és Szegeden nem 
történik senuni. 

· (Vagy legalábbis nem írnak 
róla.) 

' 

·1 
. 

... 

, .. OLVASTAD.? 

Jávor -István: trijekérvényesí- · 
tés • • • (Világosság 84/10) 
Hankiss Elemére. "Második tár
sadalom?" (Valóság 84/1:0) 
Kamarás I. . 1. Varga Cs • ·=. Re
formvár - JAK füzetek 7 • 
(Magveto Kiadó) 
Diósi Agnés: Hetedíziglen 
(Kozmosz 'Kiadó) 
Kodolányi Gyula: Lewis Mumford 
(V.alóság 84/12) - Mumfórdtól 

és ·a tanulmányban említett 
Geddes-tol valamicske olvasha
tó az Urbanisztika címtt , 
egyébként is figyelemre méltó 
kötetben (Gondolat, Budapest , 

. 1979) 

E � Ö F I Z E T t · S 

, A LEV-LAP el�lllitását és postá� 
zását számonként 2,- Ft-ért tud
juk megoldani. Ha rendszeresen 
kapni akarod,. adj �el a cimUnkre , · (Maurer György, 1125 Bp., Szárvaa 
Gábor u. 42/b.) 20,- Ft-ot postai 

felad6vevényen. 
Felad6ként azt a címet ird, ahová 

a lapot várod •. 
A Teahlzban is eU5fiaethetsz. 

A LfV�LAP oivtU!ja�ln� a LEV-LAP 
W j AvA ú, vAU.UI -' 

VARJUK IRASAIDI 

LtVAI SANDORNAK (Mövi környe
zet Möhely) dj címe van: 
1165 Budapes�, Géza u. 31. 
munkaheZyi teZ�: 328�9?1 

Hflhslygaaddk: 
� 

.személyiség és· közösség• - Vincze 
Erzsébet, 1021 �udapest, 
Tárog11.tó 6t 28. 

TszoUls'ti sa8l''1JBai1k: 

.Mtivi környezet" - Lévai Sándor 

• Információ,Gytijto és Szolgáltató• 
Maurer György 1125 Bp., 
Szarvas Gáb�r u, 42/b.· 

JOvi5kutató" - Gábor tva • 
BME Filozófia Tanszék - 1111 
Budapest, Mtiegyetem rkp. 3. 

Kibuc-mozgalom• - Vass Péter • 1024 Bp., Ezredes u. 14. 

Debrecen: ·Valuch Tibor� 4032 -------- Thomas Mann u.' 33." 
Nvire""hizá: Nyvelt Erik - 4400 -"----.a"'---.- S6st6i 6t 7 /e. , II / 6 • 

szeged: Sarnyai Zoltán - 6726 --- -- Korondi u. 4/a. 

• Atheneum• (iskola, mdvelodés stb.>--------------
. ,T6th Rita - 6726 . 

Középfasor .u. 31-33. 
Révész Sándor - 1098 Bp., TEAHAZ• Epreserd� u. 32/iII. 
Tel.: 477-014 

KFKI KISZ-Klub, Budapest, 
Budafoki ót 10/a. 

--
.cv gazdasága• - Siklaky Ístván. 

(Bejárat a Bertalan·Lajos Budape•ti szállás: Maurer György,. 
utcai oldalr61.) 

,�rf
sz SAndor (cim a �elygazdák 

1021 Bp., Tár
1

at0 .6t 28. 
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Bel,só tiJékoztat6 !TOK-tagoknak' 
Fk: Maurer György 
hNrota 85-0192 

. ( 

/ 

\ 


	LevLap 1985 03 01
	LevLap 1985 03 02
	LevLap 1985 03 03
	LevLap 1985 03 04
	LevLap 1985 03 05
	LevLap 1985 03 06
	LevLap 1985 03 07
	LevLap 1985 03 08

