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A LEVLA.P ki:Svetk.ez6 száma 
szeptemberre várható. /Ha
csak. va1ami. éget5en fontos 
közl.end.6 nem követe1i meg 
korábbi kiadk'sát./ 

. 

SZERVEZŐDÜNK 
. 

I' 
A scen-tend:rei nyári. egye-te-men 
/1962-ben/ �t�rt,sre jutottunk 
abban, hogy él.etm&dkutat6, kisér-
1etel..Ok.éezi.t6 anmk:énket 8'Zlff!Ve•et
t-ebb :to1'111M>aa., · 1eaet.ó.lee- �-
1etkáo.t �el.i tovtitb€o1ytattti. Mint 
1 .... retee, t.öbtuwea pr6b:ál.lc.oá:sunk 
eredtdnyek,PPBB a _Mtlve.l6dáei Mi.
niastériuat61 ast-a táj�tatáet 
kaptuk. hOff' t�'--aimk "nem e
gy4tafileti ke�teat kivá, haaeal 
tudo.mú:iyoa ki..ér1et fo1ytatására 
irányu1", e&-&rt fordu1junk a Nép
Müve1éei Int-ézethez /a leve.let a 
decemberi LEVLA.P-ban kiözzéte�tük/. 
E táj_Mc.ot,gtatáa al.apj.án a� ITDK 
"törzsflli'ré!á.:ta" el.határozca; hogy 
eaeiare nem �eivwe az e«T•

sü1eti faraát - irá.oe agyüttmü
k.ö'd.&ri lllefJál.lap,dá"S rwái éri e 1 
tev�el17'9'ee � f-ok:Ú s�r
vesetta-'8-ét. Az együt-tmilködé-si · _ 
�• , és ezmal.. a "K.ALÁKA. 
ÉJ.e-tta6dJtgtat6 F.fJy(ltttllllködés• 
/KÉJCE/ március 23-áu 11199a1Eü1etett; 
Bz az együttmüködé.s a jövőben a-
z.oldul.l. bóvill, akik /1/ az egyi.itt
lltiliödu oélJaiTll.1 és ért,krandj é

vel egyetértenek /a2 értékrende� 
láed. a nov-etaberi LEVLAP-ban/, ald..k 
/2/ r6azt kivánnek venni a megé.1-
lapodáaban me8bat-áro�ott koordi
nált kut.atáeban, é-a /'J/ akikmrk. 
az �ttmtiködésben va16 részv-é
te.liwel a korábbi együttmükö.dak 
k.étha1"1118da egyetért. E.mse1 a tár
sada111li. munk4ban. vész.e t t ku ta t-áa 
"két�ejü saaaé.• vált. Azok, akik 
már kinőttek a tudomAl:lyoa diákkH
ri:Skbol, é.a azok a di.ákok, akik 
••g1'•1•� az előz6 �eltéte1ek-

A TEAHÁZ OKTÓBERIG SZÜNETET 
TART. 

AZ ERDEI FERENC TÁBOR 
ra további jelentkezéseket nem 
tudunk e.lfo�i., miyel a keret
.létszá� /4o ro/ betelt. 
A tábor vég.lege• helye és idő
pontja: Bak.onys�ntkirá.ly 1985. 
augusztua 17-29. 

E lap kézhefZ'Vé�elekor már .lezaj
lott a tábor résztvevőinek 2 na
poa eloká�i.tó tanác�kozása. A 
t.ál>oroa:6k irásos beszámolót, do1-
go�tai ószt61 kö.losönöz.hetok 
1ee.znek az IGYÉSZ Mühelybol. 
Lapzártakor négy st�b kés�ill r11-
met �orgiatni az eseményekről -
r-emé..ljtik, hogy egy e.lkészti.l és 
hemutatható 1ea2 a Teaházban is. 

SZERKESZTÖSÉGI ELÖSZÖ 

11 • • •  Véleményünk szerint a bázis
politikának az a feladata, hogy 
megteremtse az emberi léptéktl, em
berközpontó intézmények hálózatá
nak, az önigazgatáson alapuló szo
cializmusnak a szervezeti és szer
kezeti feltételeit és·mintáit, 
hogy lehetové tegye az utca lené
zett, nap mint nap becsap0tt embe
reinek, sot, az utca gyermekeinek 
is, hogy hallassák hangjukat a 
döntéshozatal központjaiban a tár
sadalom minden szi�tjén. A bázis
politika a közvetlen demokrácia 
szinonimája. 

Elhatároljuk magunkat a napja
inkban uralkodó szociáldemokrü�a 
modelltöl, amelyben keresztényde
mokrata, liberális, szocialista 
vagy éppenséggel eurokomrnunista 
funkcionáriusok állnak elven fal
ként az uralkodó osztály és a nép
tömegek közé. A szocialisták azt 
remélik, hogy a kapitalisták ros
kadozó asztaláról lesöpört kenyér-
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-morzsa fejében elhisszük nek±k, 
nógy a lehetséges vi.lágok legjob
bikában élünk, hogy tehát bármifé
le. v-áltoztat�s népsz.ertitlen lenne. 
A közélét a specialisták busi.
ness-e lett, amelybe csak magas 
képzettséggel lehet belépni. ösz
·szeállt a „társadalom mérnökeinek"· 
a kasztja, amely k±sajátitotta és 
teljes mértékben a saját belső 
ügyének tekinti .a közéletet, amely 
V€sztegzárat létesit az alulról 
feltörő kreativit"ás és a spontán 
társadal;.mi mozgások kirekesztésé
re, mintha pestisjárványtól tarta
na� A szocialisták minde� hitelü
ket elvesztették, amióta belefagy
tak a „cs6.csp6litikába", amióta a 
tömegeket csak szavazó csordának 
vagy a kedvük ·szerint mozgatható 
és manipulálható rohamcsapatnak 
tekintik. A legitimitásra koncent
ráló szdk filozófia, a pártszervek 
által ura�t politikai gépezeteR, 
az "igazi szocialisták" "hosszdtá
vó haszno"ssága" és bürokratikus 
magatartásmódja • ezek manapság a 
legf9bb értékek az önmaguk minden-
áron valo elismertetésére törekvo 
szocialisták számára. n 

(ALTERNATIVES, 1984) 
.. 

M e z e i Ferencoe1 teaházi ven------�--�-----------L--------�---
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1ete - Po1gár Ju1ianna to11áb61 
---- . ... 

Arr,J. a kérd�sre, hogy "Onnan kint
r51 mi1yennek 1át.1a he1yzetünket?", 
a· következőket fe1e1te: 

·"Az itthon divatos pesszimizmus 
nem fe1tét1en indoko1t. Sajtónk 
a viligban egyre jobb„ A azooia-
1izmus müködó formájak6nt azem
l é1ik Magyarországot, '5 ez a 

· .pé1da rengeteg embert érdeke1. 

ERIC BERNE: Emberi játszmák 
-

Bevezetés: n••- az érze1em és in
,gerhiány könnyen maga után•v.on 
vagy e1osegit szervi e1vá1tozáso
kat .. " n••- ebben az értelemben az 
ingeréhségnek ugyanaz a sze�epe az 
emberi szervezet f'e,..nmaradáaában, 
mint. a táDlá1ék-éhségnek." 
" ••• J köznyelvi kif'ejezé,sae1, ha 
�em simogatják a gerinoagyadat, 
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nek, a KÉKÉ-ben tömörW..nak. A di
áltok · é·s az e-gy 6vné1 nem· r�ben 
diplomásottak pedig -·akár KÉICE
. tagok,. akár IUMII, ·az rrmc-ban. E 
."kétfeJü sas"-nak közös �rtákrend-· 
je, közöa kutatási programja, '9 
közös koordinációs bizottsá.!a van. 
A Mltvel&téai Miniaztérium űtmutá
t&aa a1apj4m ja"nlaOl. tak a N'pmü
V'91,s1 IJltnetnek., hOff kÖ'asffnk . 
együttaüköd6-si ...._ 11al)Od6at .. 

, Benk'-5 � igasga t6 tól ast a Tá
la.azt kaptuk, hogy erre DMI haJ
l.and6, mert a kutatú nem tartozik 
az int'zet f'eladatJcörébe, de as. 
ezwi nyári . egye te� smffc:e,

ges e&git.séget aegacl.ja. 
A .. tovaibbi f'ejl� f'o1.,,.._
toaa.n táj �tatjuk a LE'VL,\P ol- ·· 

·vas6it. 

Igya k,t tAboe kös6tti. f'...W.t 
helyzetben Magyaroraá,g DafJY -'r-. 
ték:ben ho-zzá tud járu1ni a dial.6-
gus fenntart,a6.hoz, uti 16t1'oa
tos5'gú, '• egy"átta1 Da8Y f'e1e-
10saég sz4,nnnlrra. 
Nyugat-Eur6� ,ive megérti az 
ember, nem v,letlen, hogy a ssi>.
�ializmue ••ZlnéJe·ott /llártllint ·, 
Nyugat-Eur6p\ben/ született. -. .A.z ,'. 
a.kkox:_i problmaák nagy ré-sze .ma is· 
megoldatlan. I.1-yen a munkan,l.ki:b. 
liség és a Dll«Y vagyonok eokaaor 
korruvt, törvmiyt kijá ta-z.6 bata1-
ma.. A munka 'Sze:rYezett-'t!:e &s az 
é1etezinvoza1 ilta14.ban r1sen -
gas, annak ell.enére, boa �
talán nem viszik túl s48be a amn
ká t Pé1dáu1, ha vasárnap TIID , 
teohnikaara ezüka�, nem tudok 
rihesz élni aenki t a monk4:ra. 
Technikus ko11é_p.im U8"J'&Di.• elég 
J61 keresnek ahhoz, hogy a tú1-
6ráért fi-zetett clup1a 6rabtbmil 
többre &rt'1w1J6k a�- id6t." 

kiszikkad.· _Amikor �l az amyá.; · 
hoz füzé5d6 intim k

&
posolat i-d6s�-

ka, az ember é1ete vé�ig di1emma 
e1é keri.11, melyben sorsa és 61et
benmaradása a tét. A gyenaeki t't
zikai intimi.táe :tannaeradúáma.k 
·társada1111i, pszioho16g-iai . és bio
l6giai erök áll.ják útját; ugyan- · 
akkor az ember soha nem adja f'�h 
törekv6aét annak e1ér�sére. Áz ese-

,..4. oldalon · 

/ 
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e r MEK u T A z  6 x·N A K 

Szerte Eur6J)á'ban sa:ámoa o1yan kö
z6ss·ég ,.1, amel.y a -munka, ge.sdál.
Jtod6.s, ae-rmekne••l.'•, gondosko
dás stb. vonatlr.oséaában a1ternativ' 
é.J.et1116dot fo1ytat •. Ha nyli.ri utaz6.
eoc;l sorm:i fel. a.llara& kereeni il.yen 
ktisöe ... t - ho-gy 5at éa ta
raaatal.ataikát 11egiamsrd - oimek
kel. tadlmk. 8efJi. tani. 

vé1�ál.tást vá11a1va. a DJe�e1elo. 
.1yel.vet beszélve kiván hozzájuk 
l.átogatni., 
Aki tapa.azta1atait őszre irásos 
t'ormába önti, az a Lev1ap és az·, 
IGYÉSZ Mühe1y használ.atával. meg
oszthatja azokat az ·ITDK kb. 600.;. 
800 t'oa nyi1vánosságáva1, vagy·& 
Teaházat veheti igénybe �él.m.ény
beszámol.6jának megt•rtására. 

c·taeink /és néhány aoros ismerte
ti51nk/ aa a.l.ábbi· ora�l. Tan
zak: Bel,«tma, • Angl.ia, Fim:ao_rszág, 
Bollendla, Fzwiaorsság, NorYági.: 
a, PGrtua,6.J.ia, Ol.aasorsság, Spa-

e eee e e e e ee�e •• ·-·.e ••••••••• ee e e e. e • ., 

KERESZTÉNY TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
TÁBOR 

1esz júl.ius 1-t�l 8-ig Balaton
szemesen. A. progra1n és a r4szv,
te1i. 1ehet6sé8"9 k iránt ,rdekl.odni 
lehet: 

. n,-ol.eraá«, :irszx, Svédoraság, A.
uastrii.i.&, .. :JCanad&, Israel, Me:d.kó, 
UJ Zé1and, USA.. 
Ceak as kazieaaen fel. be1ari:fnke t, 
aki Ta.l.6bel:l aagt.amen•t "'-tékt61. 
Ve4Úr9l.V. /e D8G1 ingyen sa.11Ú
he.J.yeri/, a ltöt.J.es8 · el.&zetee l.e-

Németh Zsolt - 1146 Bp. 
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�! /A. f'al11 as ut6bb i ••t'61 
h"�uied .-c,a�lai irodal-

� 
T!J:ol!tc>U _ biU�t� a f'a-
1-.1. f'og-JaJlDDa6 s-o�l

ai ircMla�l, 19'69-t�l -
l�l. Glct.-tc� �Uei 
l'.At. 1�. p.6.5. /knsW.t )oo 
pld.-baa/. 
,,.U· e.l--.e ·� f'I rie•Ni · . 
tasc,.UcHk. JCill.lka f'e.,...tlMcl 
��- as-.t a k'nüe:-.1, 
ho.ff ai. a f'al.u, -illetve a ta-. IIY'L hel.ye, _.,... al&lcul. a 
f'al.u '9 a� kapo.901&
ta t..J...,w.6e--, .-sda•'e- 6e 
t&r--J.o-.c,11 t ika t •zeapo.nt 
b61, � b4tff&Í1 Ut-.·· 
� '-, lib�.ljAk e vbsonyt 
a -.ai�U.c. A úsodlk 
f' e.j.-.t a f',1u .-•caa.éci ,1e
Une1t n'Winy Unyepe v-t 
zá.sá� ..,..._i � /•1Dd•
n.-ic5t t a Tac____.ioa prob-
1'-tt /. A baraadik a f'alu 
hatalmi-politikai vi.s-�
tt , a he«Yedik 1'eje-t pedl« 

az 6rt61trend, 1H•tm6d, kultú
�- k6rd6akörét.. Ytzsgálja." 

SZÉKELY• ANDRÁS BERT.lLAN : A 

;�'s>=!!!!!=..��la�!!!�:. 
J!_�-��r-t11domf.n�anL_kös
�n d o.lkodásban 6e kö„9'16-

�!!�!2 N,pca(.tvelési .Int . 1 1984. p. 61. /lcé
�zUlt 350 pld.-ban./ 

.Ój s,z�zeményeink 

Az ELTE Tennészetvé
delmi Klub kiadványait rend
szeresen kapjuk. Eddig a kö
vetkezök vannak meg: 
- Saj�6szemle: 1984. szeptem
berétől folytatólagosan. Ez 
az egyedUlálló vállalkozás 
havonta egyszer-kétszer jele
nik meg (sajnos csak 70 pld
ban), és módot nydjt a tágan 
értelmezett természetvédelem
mel kapcsolatos hazai és szá
lllOS külföldi publikáció fi-

. gyelemmel k1sérésére. 
- Termflszetvéde.lem: 3. és 4. 
szám megjelenik: 250 pld-ban. 
BecsUletes, okos kiadvány, 
szivesen ajánljuk a téma 
iránt �rdeklödök figyelmébe. 
JC a r i Pap ir /A BME 
tp1t,szmérmökl K&r 2o-25 ol
dal.as lapja/ 
Épitésaeti, társadalomtudomá
nyi, b�plmi, tenaészet
T6delm� é e  alte«-natiT moz
.&&l�l kapo.11olatos - igen· 
iD1'orw1&tiT - &l:ly&gokat is kö
zöl. Eddig 8 szú Jelent -«· 
Közvet itésilnkkel v,sárolhat6 
is, 1 pld. .5 P't. 

Ragyor.rány éa kr_e_ ativi
tds 

(szerk.: Zelnik József) 
Magyar·paraszti gyermekneve
lés • o 39 
Oktatás, művészet, foiklór 
játék 2. p. 115 
Kreativitás és hagyomány 3. 

p. 180 
Népmüvészeti és Közmüvelödési 
Információs és Módszertani 
Központ, .. selyemgombolyi·tó" 

- 1982. 

.. 

,/ . / ,,... 

... 

Thököly út 44. / 
Te1. : 416-602· 

ROGERS C.G.: Ilren ya(tok 
/Thia ia Me/ 

Népművelést Inté�et 1982. p. 
•16. /készfllt loo pl.d.-ban./ 

Klein Sándor: A pszi 
choi.cJguQ feZeZ5sJ4Je 

(Beszélgetés John Ravennal a 
Raven-tesztröl, djsz€rÜ pszi
chometriai elképzeléseiröl és 
a pszichológusok társadalmi 
szerepéröl) 
JGYTF Pszichológiai Tanszék, 
p. 28 

DIÓSI GYÖRGY: Cé�zdálkodás 
gépirat 198). p • .51. 

• 

1 
A korszera tcch�olJJ�-

d� beveze!iaJvel �aDcsoi�:os 
e�iazsdgüg�i kockizat �áre;
c�l�i keze�efse: I. köt�t, 
om·s, 1984. nov., o. 124; Ké
szült 150 pld-ban; • 
A téma iránt nem érdeklödök
ne� is érdekes lehe� a-:r::enQ

_szerelrnéletü problémakezelés; 
az általánosabb érvényü mód
szertan és az egészségügyünk
kel kapcsolatos statisztikák 
miatt. 

Ter�!etileg differü�
cidZt oktatáz da �ave

lddéapolitika lehetdsJ�ei a 
terULetjejleaztdsben 
Szöveggyt1j temény (szer!<.: Ke
mény Bertalan), r.-rr. kötet; 
VATI és Népmüvelési Intézet 
VGMK, 1984., p. 168; 94; 
A ,kötetekben 13 tanulmán·, ta.a· 
lálható. Kérésre elküldjdk a 
cimiliéet. 

Pöcze G. - Révész 5. -
- Varqa V.: -
18?5:·A r�r.dazer is a azabad-

ad:1 (gépi.'rat) p. ·32 

( . 

. . 

. , 
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FÉL - MA.GÁNKÖZLEMÉNY 
198S. Jú1ias 13-15-én /s�ombat
hétfő/ parasztház heiyrepo:foz6 
happeninget tartunk Ma.kádon /So 
km Bp. -től, a Csepel-sziget vé
gén, közel a Ráckevei Duna-ághoz/. 
Péntek este utazunk 1e közösen 
Pestről. A délelőtti néhány órás 
/2-4/ munka után vizben és nap
ban :fürdésre van m6d, majd a 
résztvevők igényei alapján szer
vezett "szellemi" program követ
kezik /vitáindit6·e1oadáaokt61 

·hangszeres élozenéig minden le
hetséges/ •. Férőhely a házban lo 
:f'őriek, a kertben :felállitott eát-. 
rakban korlátlanul van. 
� tatarozásban résztvevők ház
használati joghoz jutnak. 
Jelentkezni levélben lehet, leg
később június végéig. 
Ird meg, hogy milyen programot 
fogadnál, vagy milyet adná1 azi
vesen. 

Maurer György �s többen má
sok cim: ,. 

1 nform.íció M 
GYUjtő Ö 

és· �-
SZolg5.ltató �Y 

Amelyik 
irás mel
lett az 
emblémánkat 
látod, an
nak a tel

lc:==========� j es s zöve-
ge kölcsö-

, nözhetö. 
Irott anyagok és magnófelvé
télek személyesen és levélben 
is kölcsön kérhetek max. két 

hétre. Csak LEV-LAP elofize
töknek!! A postaköltséget 
visszaküldéskor bélyegekkel
téritsétek. 
Ój szerzeményeínkröl a LEV
-LAP tudósit. 
Használati dij: dj informá

ció! J 
Maurer György 1125 Bp., 
Szarvas Gábor u. 42/b. 

'-

tek többségében kompromia•zum szil. 
letik. Az ember megtanul.Ja, hogyan 
érje be rejtetteb, sőt akár jelké
pes gondozási fonwkkel. i•. A 
kompromisszum :folyamatát killÖZlbö
ző kifejezésekkel jelölhetj� p1. 
a szublimáot.6 ea6vai, de bárminek 
nevezzük is, az eredmény azono.e, 
a gyermeki ingeréhaég réazJ.ese...,_ 
átalakul val.amivé, amit e1islll8r6-
éheégnek nev.v:hetünk. Miná.l. bonyo
lultabbá válik a ]Eompi,omtsev;um.. 
ann4l egyénttib l.� az il.l.et6 •s.
mély el!isGl8r'9i vágya; etZek a 
megk:ill.Jnb.öz ta tő jegyiek teseik vál.
toza toaaá, a tár881S érintka&-éat, és 
ha tározsák me,g az e.gyéa. sora.át. 
E.gy f'ilmaz� eeetl-eg heti 
száz 11simogatá.9• _ia ke.l.l hódolói
nak· nevte1en és· alak.tal.an taaap
ből ahho:11, hogy geril:Loagya ki ne 
s.z1klcadJon. Egy tudós ezzel. nsem
ben akkor is 1118f!f6rizheti :fizikai 
�s lelki 96é�•'sét, ha �l.amely 
nagyra beoeill. t meet•r �nt-.e akár
csak egy "sia>fl&�SWD" résme-aiti. 
A "simogatás" a.s intim f'izilr&.i. 
kaposola t ál tal.áa.o. f'opJá:Dllk ér
telm.éb.en ha�jul.., s a gy9,kor
latban. ez ktUcSut'é1e f'or.mákat öl.t
h-et. 

• • • akár.mi..ly--en le� is a táreaa 
irintkezéa, biol6giai1ag m.inden
képpen e.lonyöaebb, mintha nin-os 
érintkezés. " 
nKlsérletek bizonyitjá.k:, hogy az· 
ingerszeeény környezet múl6 pez-i
oh6zist V&l!/Y legalábbi• át1118neti 
lelki zavarokat válthat ki." 

"••• a magánzárká.t61 9'g azok a 
rabok is rettegnek., akik ho.zzáed
zódtek a fizikai brutalitáe-okho.s; 
azzel a hirhed.t eljáráa.sa1 az eli-

.táltek pol.itikail.ag is bajl.itha
t6kká t-ehet«Sk. Éa meg€ordi tva: a 
haJl.itbat6ság el.l.eni J.e«jobb is
mert fegyver a k ö • ö s s é g •" 

:,tllhel.yga::ddk: 

• MQv i környezet• - Lévai Sindor 
1Ii5 3�i�paa�. Gt�c �. Jl. 

.cv gazdaa!ga• - S!klaJty Iatvin 
1021 Bp., Tlrogat� dt 28 • 

Teryl.eti paer�ezd'k: 

Deb!e�!�: Valu ch Tibor - 4032 
Thoma.s Mann u. 33. .JOvökutat6" - Gábor tva 

-

-< • 

BME Filoz6fia Tanszék - 1111 
Budapest, MOegyetem rkp. 3 • 

• Atheneum• ( iskola, m0velöd6s atb.} • 
Révész Sándor_ 1098 Bp., . Kibuc-mozgalom - Vass Péter 

�:if!!!m!!!: Nyvelt Erik - 4400 
�óst6i dt 7fc., II/6. 

Epreserdö u. 32/?tI. 1024 Bp., Ezredes u. 14. -�!��: T6th Rita - 6726 

Középfasor u. 31-33. 
Tel.: 477-014 

.személyiség és közösség• - Vincze 
Erzsébet, 1021 Budapest, 
Tárogi"tó dt 28. 

/ 

' 

TEAHAZ: KFKI KISZ-Klub, Budapest, 
Budafoki dt 10/a. Budapesti sz!ll!s: Maurer György, 
(Bejárat a Bertalan Lajos Révi.z Sindor (clín 4 mtlhelygazdák-
utcai oldalr61.) nil) 

8els6 tájókoztató ITtlK-tagoknak 
Fk: Maurer György 

hearota 85-0243 
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