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I..ECTORI SALUl'EM! 

A nyár már csak emlék. S mi megint dolgozunk, 
tanulunk, gyereket nevelünk, beszélgetünk és hall
gatunk mintha mi sem történt volna. Pedig hát tör
tént azért egy s más. Sokan voltunk különféle übo
rokban, aliol pihentünk, kutattunk és építettünk , 
vitatkoztunk és megegyeztünk. Mások országról or
szágra, faluról falura járva ismerkedtek emberekkel 
és tájakkal, gondokkal és_örömökkel. A nyári übo
rokról olvashattok beszámolókat az utolsó oldala
kon. 

Immár fél éve, hogy az ITDK barátai közti inf or
mális és személyes kapcsolatot a Levlappal is pró
báljuk er6sfteni. Szeretnénk, hogy ez mi lapcseme
ténk mind terjedelmileg mind tartalmilag megizmo
sodjon, s valóban közös információt- és vitaf óru
munkká váljon. Ehhez kérünk segítséget minden 
barátunktól és m:lekl6dőt61. SZERKESSZÜNK 
EGYÜrr! Várjuk véleményeteket, ötleteiteket, 
tanulmányokat, hfrekeJ, kéréseket, könyvismerte
téseket, kritikát .•• 

A megújulás jeléneJc tekintjük a most induló 
SZOCIOL0GIA és KOMMUNAKUTATAS rova
tokat. Ezekhez .és további rovatok indításához kér
jük a segítségeteket. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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A meghasonlott autonómia 
(részlet) 

A vi14gháború után természetesen csakis egy dik
tatórikus elemekkel átszőtt demokrácia jöhetett 
létre az országban. Az elláüs és az újjáépítés fela
datai, a győztes hatalmakkal szembeni kötelezett
ségek olyan kényszerllelyzeteket teremtettek, a
melyekben a békeidők demokratikus mechanizmu
sainak a keretein belül nem lehetett eredményesen 
cselekedni. Ez a háború uüni állapot általános és 
nem magyar jellemzője. A nagy kérdés az, hogy mi
ért nem következett be a demokrácia stabilizálódá
sa és letisztulása, illetve miért következett be a dik
tatórikus elemek folyamatos, Rákosi önkényural:
mához vezető kiterjeszkedése. Nem ismételjük meg 
az erre a kérdésre adott ismert válaszokat, és nem 
tagadjuk a külpolitikai vonatkozások relevanciáját, 

TEAHÁZI PROGRAM 
október 

1. KEDD TELEPULESFEJLESZTES, Kö
ZOSSEGFEJLESZTES 

előadó: KEMENY BERTALAN (V ATI) 

8. KEDD FLUID-AUTOMATÁK: az élet rend
szerelméleti megközelítése 

előadó: GANTI TIBOR (Természet Világa) 

15. KEDD TERMESZETEPITO TÁRSADA-
LOM 

előadó: AGOCS JOZSEF (Erdészeti és Faipari 
Egyetem, Sopron) 

22. KEDD V AROSTERVEZES ES JOVO
KEPEK (Val6ság 85/ 8 ) 

előadó: SZIRMAI VIKTORIA, szociológus 

29. KEDD KONSTRUKCIÓK EGY VILAG-
NEZETROL 

előadó: SIKLAKY ISTV AN (Ipargazdasági 
Intézet) 

A Teaház 18-22-ig tart nyitva . 

Az előadásokat PONTOSAN 19 órakor kezd
jük, de a későbben érkez6ket is szeretettel 
várjuk. 

csupán új összefüggéseket, válaszelemeket keresünk 
az i.fjúági szervezetek szintjén vagy inkább példá
ján. S�átos kérdésünk pedig az, hogy magának a 
népi kollégiumi mozgalomnak, a tanszabadság és a 
pedagógiai autonómia legérettebb, legteljesebb kí
sérletének milyen szerepe volt ebben az őt niagát 
is elpusztító folyamatban. 

... Bibó István nyomán az alábbiakban demokrá
cián a „szabadság objektív technikáját" értjük. A 
,,szabadság objektív technikájának" az érvényesü
lését igen sok dolog nehezítette. Ez az „objektfv 
technika" (els6sorban) az MKP részér61 igen ko
moly önkorlátozást fel tételezett volna, hiszen az 
adott történelmi helyzetben az MKP hatalmi fö-
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lény� éles ellentétben állt kisebbségi helyzetével. 
Talán fölösleges lenne elősorolnunk mindazokat a 
tényezőket, amelyek kizárták azt a lehetőséget; 
hogy az MKP a maga hatalmi erejének a működ 
tetését kísebbségi szavának szintjére szorítsa le. Mi
vel azonban az MKP is rákényszerült arra, hogy fel
vállalja ·a demokráciát mint a szabadság objektív 
technikáját, hatalmi túlsúlyának a demokrácia ke
reteib<$1 kitüremkedő működtetését a demokrácia 
fogalmi keretén belül fogalmazta meg, s ezáltal ma-. 

'"- gát ezt a fogalmi keretet is összezavarta és diszkre-
ditálta. A helyzetet tovább- bonyolította, _hogy a.z 
MKP keretében egy olyan mozgalom rendelkezett 
hatalmi túlsúllyal, amely konspirációs szervezc'Sdé
sénél fogva egyébként is az informális pályákra te
relt politikai harcokban volt a legerősebb. Az infor
malitás szférájában pedig a szabadság objektív tech
nikái elhalnak. A formális és az informáli� szféra el-
szakadásának a következpiénye volt többek között 
az ifjúsági egységszervezetek hovatartozásának, ... 
pártjellegének, függőségénék az elmosódása, pon
tosabban az elköd9sítése (nem utolsósorban a részt
vevők előtt). 

A demokráciának mint a szaba�ság objektív tech
nikájának a fogalma csak bizonyos, nem is túlságo
san széles rétegek fogalomtárában létezett. 19.45 u
tán igen jelentős töm'egek számára a demokrácia fo
galma egyszerűen a kialakult új körülményeket, az 
átfogó változásokat fed te. Ez a f enomenológikus de
mokrácia fogalom kevésbé volt érzékeny az antide
mokratikus politikai technikára. A demokrácia fo
galmának a széthasadása, a függőségek elködösítése, 
az inform�is politizálás nagymértékben megkönnyí
tette, hogy széles demokratikus beállítottságú réte
geket vonjak be a demokrácia felszámolásába. 

Révész Sáhdor 

BUNTETtS VAGY TAKARfTAS? 

A dán jÓgi hatóságok megváltoz
tatják a fiatalkord bdnözokkel 
szembeni magatartásukat. Már rég
óta kétséges, hogy van-e értelme 
és hat�sa a hagyományos, primi
tív, bosszd-motivált büntetésnek 
vagy a humanitárius jav!tó rend
s z'ernek. A dán törvények It,löS t 
megengedik, h9gy egy éven át a 
fovárosban és a jütlandi körzet
ben figyelmen kívül hagyják a fi
atalkord bdnözokkel szemben al
kalmazott hagyOmányos eljárást, 
és .a kötelezo, tngyenes társadal-

'mi munkát rójanak ki büntetésként. 
Ha az egyenértéka büntetés a ha
gyományos bünteto törvé·nykönyv 
szerint hat. hónapot fölül mdlna, 
a b!ró nem javasolhatja a társa
dalmi szolgálatot. 

Az elso ilyen ·1téletet 1982. 
októberében alkalmazták egy har
mincéves férfival szemben. Több
szöri csalásért és csekkhamisítá
sért négy hónapi felfüggesztett 
börtönre és 75 óra társadalmi 
munkára ,;ítélték". A büntetés: 
takarítás estenként és hétvégén 
egy koppenhágai közhivatalban.· 
(Persze, más lehetoségek is. van

nak .kórházakban, könyvtárakban, 
mdzeumokban.) A „büntetett" csa
ládjával élhet, m�gtarthatja rend
szeres munkáját. Így elkerülheto 
a passzivitás, agresszivitás, a 
bdnözési'hajlam meggyökerezése 
- mindaz; ami a börtönökben megfi
gyelheto. Természetesen, igyekez
nek elkerülni az olyan társadalmi . 
szolgálatokat, amelyek még több 
munkanélküliséget �koznak. Eddig 
12 közintézmény fejezte ki készsé
gét a szolgálat biztosítására 
- !gy k!ván „patronálni" 200 fia
talt biztatóbb jövőjük érdekében. 
Másrészt, visszáeso· bdnözés esete
ben a fiatalok a hagyományos bün
teto intézményekbe kerülnek. Egy 
év mdlva - a tapasztalatok alap
ján - a törvény az egész országra 
érvényes lesz; vagy teljesen ha
tályát veszti. 

· (P..oul Thorsen: Puno�aö purigo, 
Mona to , . l 9 8 3 / l) 

A szervezőbizottság össze
jövetelei·t hétfonként tartja 
19 órától, S!klaky Istvánnál 
(a címe hátul) • Várjuk nu.nda-

. zokat, akik. részt kívánnak 
venni a szervezomunkában. 

. ' 

, 
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BEK0SZ0NT0 

Uj rovatot indítunk a LEVLAP-ban: Feladata az 
ITDK érdeklődési körébe vágó (vagy azt érintő) szo
ciológiai műhelyek, illetve kutatott témák bemuta
tása, nem a részletes megismertetés, hanem inkább 
a figyelemfelkeltés igényével. 

Véleményünk szerint erre azért is szükség van, 
mert a hazai szociológia mind intézményi bázisát, 
mind kutatási apparátusát és tématerületeit tekint
ve oly szerteágazó, hogy aki nem szakmabeli, alig
ha tudja követni a napról napra bővülő ismeret-
anyagot. 

Látva ezt a gazdagságot szinte hihetetlennek tű
nik, hogy alig 25 éves múltra tekinthet vissza a 
szociológia újralenöülése Magyarországon. Az öt
venes években a szociológia is a „burzsoá áltudo
mány"-ok lomtárába került, (bár tegyük hozzá i
gen jó társaságban, hiszen a kibernetika, vagy a 
Mendel-Morgan f éle genetika is � titulust kapta), 
így szociológiára szakosodnj, abból tudományos f o
kozatot szerezni nem lehetett. S tegyük hozzá azt 
is, hogy erős hagyományai a felszabadulás előtt is 
sokkal inkább a szociográfiának voltak, s kevésbé 
a szociológiának. 

Amikor a hatvanas évek elején a marxista szoci
ológia első szárnypróbálgatásait tette, ez a handicap 
két vonatkozásban is rányomta bélyegét indulására: 

- a korábbi dogmatizmus elleni harc jegyében 
domináló volt a szociológiában a kritikai funkció, a 
,,társadalom önkritikája" volt, 

- módszerbeli apparátusát onnan vette, ahol az 
már fejlett volt, a polgári szociológiából. 

Mindkéi vonatkozás ma is jellemzője a szocioló
giának, s ma erényként említhetjük őket, miköz
ben újszerű megközelítések és módszerek és a rend
szert stabilizáló megértő tényfeltárás is sajátja a ma
gyar szociológiai életnek. 

R�vatunkban � éppen tárgyalt téma legfonto- \ 
sabb rrodalmára 1s fel szeretnénk hívni a figyelmet, 
igy tesszük : e BEKOSZONTO végén is. A hazai 
szociológia történetéből olvassátok el Illyés Gyula, 
S�abó Pál, vagy Erdei Ferenc szociográfiáit, avagy 
Litván György - Szücs László (szerk.): A szocio
lógia első magyar műhelye című könyvet. A tudo
mány belső tagozódásáról Kulcsár Kálmán (szerk): 
A szociológia ágazatai című kötetet, összefoglaló 
áttekintésnek használható a Márxista-Leninista Es
ti Egyetem szociológia szakosító jegyzete, vagy 
Kulcsár Kálmán Szociológia, egységes jegyzete. 

Erdekes kutatási eredményekből pedig a Szoci
ológia és a Társadalomtudományi Közlemények cí
mű folyóiratok minden számában találhattok né
hányat. 

Sz. P 

KOMMUNA-KUTAT Á S 

A Dartington modell egy jöv<Sbeli közösség számára 

A Dartington Hall Trustöt tartós érdekek fűzik a 
faiusi élethez, és hogy útmutatót kapjanak gondola
taik.hoz, ami ennek az életnek a lehetséges formáit 
illeti, a tröszttagok felkérték Andrew Page-t, hogy 
vizsgálja meg a lehetőségeket a jövőre nézve. 0 úgy 
döntött, hogy ezt modellkészítés formájában való
sítja meg. A modell azonban nem egyszerűen a tár
gyi elrendezés egyfajta megoldása. Itt inkább vala
mi átfogóbb dologról van szó, nevezetesen a nyelv
ről, amelyet beszélnünk kell, ha azt akarjuk, hogy 
a jövőnek legyen értelme. 

Semmi kétség, hogy a jővó egy új nyelv haszná
latában áll, vagyis abban, hogy másképpen gondol
kpdjunk a világról; inkább minőségben, mint meny-. 
nyiségben: inkább arról, hogyan élhetünk együtt a 

földdel és energiáival, mint puszta feÍhasználhatósá
gukról: éppen úgy a helyi, mint az országos állapo- · 
tokról: éppen úgy munkáról, mint foglalkozásról. 

Ezeknek a fogalmaknak a természetessé tétele 
gondolkodásunkban azonban erőfeszítéssel jár, mi
vel a szavak régi jelentése .:.... mint az oktatásé vagy 
a művészeté vagy a pihenésé vagy a munkáé - töb
bé R·em érvényes. Ha van kulcsa ennek a folyamat -
nak, akkor az az, hogy központi szerepet kell ad
nunk lakóhelyünknek úgy, hogy településeink ne a 
P��ta eredményei legyenek annak, amit megte
szunk �agy elmulasztunk megtenni - össz(?s egyéni 
érdekeinknek-, hanem értékeink meghatározóivá 
yáljanak. Ebben a szellemben ajánlja hát a Tröszt 
,,a Jövő Faluját", mint egyfajta tanulási folyamat
hoz való hozzájárulást. 

.,,, 
Maurice Ash 

Folytatás a 4. oZdaZon 



A modell mögött egy elképzelés rejlik. Az embe
reknek, akik kigondolták, megtervezték és segítet
ték a modell i6t:rejöttét, ötleteik, elképzeléseik és 
eszméik vannak, amelyeket szeretnek megvalósítva 
látni a ma és a·holnap világában. Ezeket az eszmé
ket a modell nyilvánvalóvá teszi. 
A következ6kben lehet 6ket összefoglalni: 

x Az olyan emberi közösségben való hit, amely
ben az emberek osztoznak és együttműködve 
élnek. 

x A kisközösségek eszményében való hit, ahol 
az emberek ismerhetik egymást és ahol napi 
tevékenységük közepette rendszeresen talál
ko��ak. 

x Egy terület földjével és egész természetes ál
latvilágával való tör6dés. Ohaj a természettel 
való harmonikus és kiegyensúlyozott együtt
élésre. 

x Annak a felismerése, hogy a mikroprocesszo
ros forradalom végményesen gy6zött, és mó
dunkban áll úgy felhasználni, hogy gazdagítsa 
az életünket. 

x Ohaj a munka, a tanulás és az élet (tjraegyesf
tésére, hogy töb� ne legyenek szétválasztva, 
hanem szoros·egységet alkossanak a közösség 
mindennapi életében. 

x-ilit abban, hogy hasznos és el6nyös annyi ön
kormányzatot megtartani, amennyit csak le
he�es, úgy, hogy a ,,közöaégi önsegélyezés" 
és az „önkormányzat" ugyanazt kezdje jelen
teni, és hogy a magasabb szinten való távolab
bi kormányzás a szükséges minimumra csök
kenjen. 

� _Annak a sejtése, hogy az élet értelme több 
puszta anyagi céloknál, és hogy az élet anya
gi oldalainak olyanoknak kellene lenniük, 
hogy segítsék és ne akadályozzák ezekÍlek a 
céloknak az elérését. 

A „Jöv6beli Közösség" modelljének sok vonása 
azokból a törekvésekb61 következik, amelyeknek 
lényegében az a céljuk, ,,hogy meglév6 közössége
inket alkalmassá. tegye és berendezze a sok várható 
változásr-. 
AFÖLD 
Egyetlen kultúra sem lehet ép és egészséges anélkül, 
hogy a földet a kijáró tisztelettel ne illesse, figyel
men kfvü1 hagyva, hány városlakó hiszi, hogy étele 
az élehpiszerboltból és csemegékből származik, teje 
pedig üvegekből. Ez a tudatlanság nem menti fel 
6ket a mez6gazdaságtól való végső függéstől. 

(Pete, Maurin) 

A modell kivitelezési terveiben fellelhet6 a szán
dék, hogy szoros kapcsolat legyen a föld és az ember 
között. Megnyilvánulásai: munkaigényes művelés a 
mezőgazdaságban, kertm(lvelésben és erd6gazdál.ko
dásban. Lehetőség minden lakos számára, hogy 
résztvegyen e tevékenységben, valamint az élelmi
szer és faipari termékek előállításában. Szükség sze
rint az egész lakosság részt vehet a földművelés 
sok kezet igénylő időszakában, pl. vetés és aratás. 

A föld a partikuláris földrajz és a terület sajátos-
ságainak közelségével a közösség fakói élvezhetnék 
azt a különleges kapcsolatot a ,,hely"-jel, melyet a 
preLu.rbánus civilizációk mindig is egyedien.kielé
gítőnek, titkokkal és ·.félelemmel telinek találtak. 

A mezőgazdaság és mGvelés alapjai a természet, 
józan gazdálkodás és az élővilág törvényei lennének. 
(,,Elj úgy, mintha holnap Jlleghalnál, de ga;dál.kodj 
úgy, mintha ezer évig élnél.") 

ENERGIA 

Az energia fő céljai a gazdaságosság és az önellátás, 
energiamegtakarító eijárások módján (épületek ki
vitelezése, továbbítás, energiaáramlás ellen6rzése, 
szállítás.minimalizálása, anyagok újrafelhasználása) 
és a helyi megújuló forrásokból (nap, szél, biogáz, 
fa, hulladékanyagok) energianyerés. 

Az energiatermelés maga is energiatakarékos, 
hiszen kevesebb a továbbítás során elveszített 
energia. 

K0WSS2G 

A közösség lüosainak tervezett száma körülbe
lül 2000. Ez elég nagy népesség ahhoz, hogy lehe
t6vé tegye a teljes és ·alkotó életet, és hogy igazolja 
a közösségi területek kiterjedtségét, de még elég ki
csi ahh9z, hogy a lakosok összefügg6 egészként ér-
zékeljék. 

A modell több közösségi lehet6séget és szol ál
tatást foglal magába - a Falu Házát, a Faluhivatalt 
és Forrásközpontot, képzési lehetőségeket, a Für
dőt, a Vízlculturaközpontot stb. Hogy ezeket fenn
tartsák, lenne egy közösségi adó, amelyet minden
ki fizetne, akár készpénzben, akár munkával. lgy 
számos közösségi szolgálatot az önkéntesek névso
ra alapján lehetne ellátni, olyan emberek által, akik 
a hozzájárulásnak inkább ezt a formáját választják, 
mint hogy az adót készpénzben fizessék ki. Több 
lehet6séget, mint például az Ismeretcserét, pénz
nélküli kölcsönös segély alapján, amit az érdekeltek 
nyújtanak egymásnak, lehetne megoldani. Minél 
szélesebb körű az önkéntes együttműködés a kö
zösségen belül, annál több szabadul fel a ,szinergia' 
varázshatalmából, abból a többletenergiából, amely 
akkor keletkezik, amikor az emberek harmoniku
san összedolgoznak. 
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1 ELÖCS.ARNOK 

Dr. Gánti Tibor 

CHEMOTON ELMELET 

(részlet) 

A mindannyiunk által ismert szúnyog robotpiló
tával ellátott, helyből felszálló repülőgépnek is fel
f ogh-tó.Manőverezőképessége tökéletes, hiszen so
ha nem zuhan fe, igen kis hőveszteséggel do]gozik, 
hőfoka szinte a környezetével azonos. Hajtóanya
ga a természet megújuló energiaf orrcisai közül való. 
Fény, szag, hősugárzás segítségével egyaránt navigál. 
,,Robotpilót�a", amely mindezt ni.nyitja és vezérli, 
- és ezen lcívül még sok minden mást is - ezred
gramm nagyságrendű. 

A szúnyog nem a: legkisebb robotrepülőgép. A 
Mymaridae-k (tojásparazita hártyásszárnyúak) közé 
tartozó parányfürkész (Allaptus minumus) testhosz
sza 0,2 mm, szárnyainak fesztávolsága 0,6 mm, súl 
2-3 · 10 -S gramm. Szárnyait másodpercenként 400 
fordulattal forgatja, jól repül. Es nemcsak repülni 
tud, de ugyanezeknek a szárnyaknak a moi.gatásá
val a vfz alatt kitünően úszik is. 

Teljes irdnyftó és vezérlt5 robotberendezésének 
- azaz idegrendszerének - összsúlya mü/iomod 
gramm nagysdgrendr1! 

Ha ehhez hozzávesszük, hogy ez a ,,robotpiló
tával m(lködő repülőgép" önreprodukáló képesség
gel is rendelkezik, biztosan állíthatjuk, hogy az élő
világ által kifejlesztett technika $Okkal nagyobb le
het6séget rejt.magában, mint az emberi civilizáció 
által kifejlesztett - önmagában ugyancsak bámu
latra méltó képességgel rendelkez6 - technika, a
mely alapvetően a mechanikai és elektromos ener-• giával való manipulációkon alapszik. 

----

Az élő rendszerek működése alapvetően nem a 
kinetikai energia változásán alapszik, de még csak 
az elektromos energia változásán sem. Az élő rend
szerek müködés6nek alapjai kémiai folyamatok. 
Ezekben nem a mechanikai vagy elektromos, ha
nem a kémiai energia változik. A kémiai energia vál
tozásának is van iránya. Ha máshonnan nem, ezt on
nan is tudhatjuk, hogy a vegyészek a kémiai egyen
leteikben az egyenlőségjelet gyakran nyilakkal he
lyettesítik jelezvén, hogy a folyamat kétirányú-e 
(űgymond reverzibilis) vagy egyirányú (irreverzi
bilis), s ha irreverzibilis, akkor melyik irányba megy 

végbe. Ezeket az irányokat azonban közv�tlenül 
semmiféle érzékszervünk nem érzékeli irányként 
és ezen irányok mellé semmiféle módon nem ren
delhetők tényleges geometriai irányok. Ezért az 
élőlényekben zajló folyamatok organizációja szá
munkra közvetlenül nem, csak közvetve -eredmé
nyeiben - érzékelhető, s a m(lködés alapelvei misz
tikumnak tűnhetnek. 

Pedig ez a misztikum fel oldható. Ha a kémiai re 
akciónak iránya van, 1lkkor az egymás után követke
ző (konszekutív) kémiai reakciók sorozata egy pá
lyát jelöl ki, amelyen a kémiai energia végighalad. Ez 
a pálya ugyan nem értelmezhető a geometriai térben, 
de egyértelműen értelmezhető - és kvantitatíve szá
mítható - egy absztrak� kémiai állapottérben. De ha 
a kémiai állapottérben kijelölhetők - és valóban ki
jelölhetők - olyan különböző pályatfpusok, ame
lyeken a kémiai energia kényszenlen halad végig meg
felelő körülmények között, akkor konstruálhatók 
olyan - nem geometriai térbelileg szerveződött, e
zért szemléletesen nem érzékelhető - ,,alkatrészek••, 
amelyből kémiai gépek, készülékek, automaták épf \
hetők. 

Október 29-i el6adáshoz 

,, ... szükséges lenne egy olyan előszó, amely a vi
lágnézeti konstrukció múf ajának módszertani helyé
ről és létjogosultságáról szól, mert a leegyszenlsftése
ken és bornírt katekizmusokon felnőtt értelmiségi 
közönséget - még mielőtt a konstrukciók tartalmá
ról szó lenne - maga a néhánylapos, rajzos „világ
magyarázat" mint vállalkozás fogja sokkolni. Tisz
tázni kellene, hogy nem arról van szó, hogy a dol
gok ilyen pofonegyszenlek, hogy a világ elkeserítő 
bonyolultságát néhány egyszerű rajzban az elemi 
logika szabályai szerint fel lehet oldani, hanem ar
ról, hogy a do]gok leírásának, értékelésének és meg
változtatásának elkeserítően bonyolult folyamatát 
segíthetik azok az egyszerű konstrukciók, amelyek 
képesek magukba fogadni, tartalmazni ezt a bonyo
lultságot, s a bonyodalmak abban a pillanatban 
visszatérnek, amikor a konstrukciók - akár csak 
egy_ szinttel konkrétabb - értelmezésére sor kerül. 
Nem ártana röviden szólni magáról a plakát-mód
szerről s annak alkalmazásáról." 

Révész Sándor 

, 
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Javaslat kriliku, problémamk frllarására egy új diszciplina kereté
ben, vala1111111 ajánl:i, e prohlt'111:il,. 111cgolJására egy környezet-i!pitő 
1ár.aJalu111 kialakJl:i.a 1évé11. 

s,.ámos 1.:ny é, ö�Lcfii�t.'s 111;,I Jrr,1. hol\Y a jch:nlcJ már ismeri 
pruhk111al. llll'I\Ul<latlJ1";il\,Íllal.. ui..., kh,·1 M "· ht>g>· a 111.!0111any 
�crket,·h: ,., fogalo111fl.'11J!>lcrc chlir a lcr111é!>Zetétől, és l!llll<J/1 · 
ro,stul tudjuk. 1111 i, valójában a probh'mánk. Nem zárható ki, hogy 
k,·nk,...·1111..n: atcrl 11c111 kapunk v.ila,Ll.  ,·djJinkat atérl nem érjűk 
cl, meri nem h aL a k<'n.16, nc111 1, at a .:él, an11l mi annak gonJo-
lunl,.. 

· 

Fdtctd,·.1:1111,. c.1:érl. hogy ;1 1crn1é.i:c111ck meghatároz.haló és a 
1uv,ihh1Jl..ha11 11cm k1kcrulhc1ö >Lcrl...:i:clc és rcn<lJc van, amc!lynek 
111ci:is111cr,�liwl mcgv,ila,wlhaló klird.:sáhez, megoldható fela
dJtol,.hu,. dáhclÖ .:ch)khu.1: ju1ha1n.í11k. Elért a terrnészel rend
Jén.·I,. 111.:1\1>111,·rc,,,.· ,·�IJJhol ,�y r.·11,ll.,·1.:sö 1cvékcny!>égbe kcld
lunl... a1111:ly111.'k .:rc<lményckénl clj11 1u1rnnk a llmnészct rcn<ljé
ho. ,.,, �11l'1 ,•i:yu1 1 .  ,•lt,>l l'lvál,"1 lh.1l;,ll,u111I ÚJ v,·111kkln:, i1j 
J1,.1:.:1ph11a· é, lugalumrcn<ls.1:crrc, uj 111.:rlolkrcn<lszcrn: 1, szeri ki· 
lunk. 

A 1cm11:,zc1 C!>l<'rinl nem „<lolgokból, tárgyakból", .,elemi ré
,.1:cl..hől" .. álló'' .,rendszer", bam:m egymá,banfoglallsági hierar
d11Jl mulató. orrt'11yle,b1t11 meg11y1/vti1111/ií úll11put, amely konkrét 
li111uml.1J11 b�lul, zartvonalú ké11ys:nptilytik mentén, folytonos 
11111 ugur.im<JI. formájában, n:n<lsi:erbc ,urvezö l.olcso11hutúsok sc
gn">égévcl .1:ajhk J hat.irokon kivuh l.tJm l'l':l't. mmt magasabb lokú 
orv,·nylii rt'1ulsi:cr állapotától vagy közvellt'nül. vagy pl. a bio
,ll�ra cselébt'n közvetve függöcn. Az örvénylés mértéke n,:m hő
mér�éklct é, összetétel, vagy egyéb tudományos mérték, hanem az 
orv'énylesl ncm mutató egyensúlyi állapottól való eltérés, amit 
d111111111k11s h6mérséklemek is m:vczhetünk. 

1:. rend szermt a sejt, a sokseJtÜ élőlény, az ökoszisztéma és a bio
vlér:1 analóg v.crka.clii u111a111111111si1al.. l.ihernclitmusnak 1,·l..1111· 
hélú, sőt ld,mt-,11</Ö, amdyckl>-,11 kalaht1ku, képcss.:gü alkatn:,.1:ck 
bcbö gerjt'SLtést crt'<lmé'nyezö önsz.:rvt'tt'lt cgyüttmükö<lese révén 
áll elő egy bizonyos optimáh, mértékünek, a tart<i:, létezé:. Jeltéte
/eu l.t<'légít611t'k nevezhetö örvénylés. 

Az élölénypopulác1ók és egyedeik válto.1:ását ezért riem „fajra" 
nézve „kjlödésnek ", hant'm az ökoszisztémák és a bioszféra élei· 
mi h,1l(l/alanak mükö<lési célJábúl kövctketö h61 •11té.1111·k.gaz<la
gu<lá,11al.., 11tre11úe:tiúé:.11,·J.. kell tcl..1111cnunl,.. Az .:mbcr sem onma
gáért keletkezett, hanem az öko!>li!>llc:mák é, a bioszféra határam 
b�luh örvénylés állanJó:.ágának. ,1ab1lit:banak további fenntartása ' 
célJából. mivel az a kubö feltételek változásai következtében nél
külünl.. már nem volt fenntartható. 

A1. össze, többi élólénypopuláció tevékenységénez ha'°nló öko
:,1.is.1:té111.1· é, b10,zfér agerJeSLIÖ, Val\Y 111asnévcn környe�ctépitö le· 
\él..éJ1y:.cg lchál olyan vála:,1.ú lkénl tarol li>I clőttunk, amely 11.:111· 
c,,;ik egy új, rc,111:nykdtö ld1t'tÖ<>ég, hanem az egye<luli, tehát sluk
:.t'ge\\s'g i>. 

A természet rendjéből következő kömyezetépitő tevékenységre 
való áttéré,nek jelenleg még valósi:inülcg minden feltétele rendel
ke1.é,unkre áll: Ezek a feltételek azonban rohamosan erodálódnak, 
s ha nt'm időben, vagyis az ökoszisztémák és a bioszféra türöké
pc�g1 határán belül kezdunk hozzá, akkor később már minden
erőf eszitésimk hiábavalóvá válik atomháború nélkül is. 

Néhány ember kömyezetvt:dő tevékenysége a társadalom zö
mének kömy,:zetromboló, kömyezctcMllapitó, vagy a környeze
tet lerombolt, egyensúlyához közeli, örvény lést nem vagy ahg mu
!Jtú állJpulhan tarló tcvékl·ny�gc l'lkncn.: lcgfi>ljd> b iJöny.:rés 
céljaból lehet o:redményes. A környe1.et cró1.1óját nt'm elég lassí
tani. <le még megállítani sem. A környezetet építeni. regenerálni, 
up111nali, :, llapulban tartani kell. !:gy ilyen tcvo!kcnységrc való 
.ítteré, jclcntő�ge az emberréváláséhoz hasonlítható. 
• A kömyezet�pitő tevékenységre való áttérés első lépései okta
t,hpohtika1 crőft'szitésckcl iginyclno:I.. l{.!s.1:bcn a ve.1:ctökcl kell 
kiképt'lnl aL új célnak megfelelő feladatok irányítására, részben pe
dig a „tömegeket" kell felkészíteni az irányváltásra. A biosi:férJ, 
� igy az emberi populációk Jövőbt'ni léte i, azon múlik, hogy ezt az 
cl� lépist sikerül-<! i<löben végrehaj lam. 

-

NVARI TÁBD Rj;>.K 
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,, ... a kilátó nem épül magától." (népdal) 

Erdei Ferenc tábor - Tab 1985. augusztus 1 7-29. 

Mint tudjátok Bakonyszentkirály helyett a Bala
tontól 14 km-re fekvő Tab-on rendeztük az ITDK 
ötödik nyári táborát. Tab 6000 lakost számláló vá
rosi jogú nagyközség, amelyhez közigazgatásilag 
1 1  társközség tartozik. Az eddigi táborainktól el
térően ennek most alapvetően falukutató jellege 
volt. E tevékenységünk.Rei kapcsolótltunk a Nép
művelési Intézet két munkatársának, Kemény Ber
talannak és Köles Sándornak a Somogy megyei 
települések fejlesztése érdekében folyó kutatásai
hoz. 

A tábor létszáma a vártnál jóval kevesebb, kb. 
20-25 fő volt. Bezzeg a mindennapjainkat filmező 

..Jcét forgatócsoport nem küzdött ilyen gonddal. A 
szállásunk a tabi általános iskola tantermeiben volt. 
A délelőtti (gyakran délutáni is) fizikai munka két 
részből állt: egyrészt fagerendákból egy beton alap
ra kilátót építettünk, másrészt az iskolaudvar ha
tárát jeJentő l 00 m hosszú betonfalat festettük ki. 

Bár a kilátó tervezési és szervezési problémák mi
att a tábor végéig csak félig készült el, a tanács 
költségvetési üzemének dolgozói utólag befejezték 
a munkát. A falfestést viszont Erdélyi Dani tervei 
és irányítása mellett szépen sikerült kivitelezni. A 
sivár betonszalagra egy-két zöld tengert varázsoltunk 
a maga színes állat- és növényvilágával együtt. 

A szellemi munkából jelentős részt vállaltak az 
Államigazgatási Főiskola hallgatói Kelen László ve 
zetésével, ők a nemrég alakult előljáróságok és ta
nács .kapcsolatát, valamint a társközségekben létre
jött önszerveződő csoportok: olyasókörök, gazda
körök tevékenységét, hatását vizsgálták. Tevékeny
ségükkel segítették a kapcsolatok kölcsönösebbé 
válását. 

A gazdasággal foglalkozó csoport Tab üzemei
vel, szövetkezeteivel (VIDEOTON, BVG, AFESZ .. ) 
ismerkedett. Az együttgondolkodásukon· felvetett 
KAPTÁR vállalkozásszervező szövetke�et és a 
CYCLOTOURS részvénytársaság határozott érdek
lődést váltott ki. 

A szellemi kultúra csoport a kis létszám és fizi
kai munka miatt kevesebbet tehetett az elképzelt
nél. Néhány ötletet adott a kultúrház hatékonyabb 
működéséhez, ismerkedett a társközségek hagyo
mányaival, kulturális életével. 

A tabiak TABI KILÁ Tó néven kalendáriumot 
fognak kiadni, amelynek szerkesztésében és meg
írásában is közreműködünk. 

Az urbanisztikai vitában is résztvettünk, de nein 
sikerült egységes álláspontra jutnunk. 

Fo lyta tás a 7 .  o lda lon 

' 
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A tábor jó hangulatára jellemző, az István-
napi ünnepség, a tánc, a footballmeccs a tabi öreg
fiukk;.i ,. a közös éneklések, ping-pong- és sakkcsaták 
a lullai .:ór. , 

A kutatócsoportok tevékenységét dokumen-
táló összefoglalók az IGYESZ műhelyben hoz-
záférhetők. G. P. 

· � · � · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

TABORI HIRADAS 

Az ITDK táborral közel egyidőb.en, augusztus 
18-tól 25 -ig tartotta nyári szociológiai táborát.a 
Budapesti Múszaki Egyetem Társadalomtudományi 
Kutatóköre. 

Simontornya, a szállást és terepet kínáló közvet
· 1en megyei irányítású .nagyközség, minden szem
pontból kiváló táborhe�ynek bizonyult. Az Al�ános 
Iskola földszintjén ránk-,váÍó laticelmatracos elhe
lyezés érdekesen vegyítette a ·nomád táborok ro
mantikáját az elegánsabb szállások hideg-melegvizes 
komfortjával . 
. Arra, hogy megismerjük Simontornyát, ezt a már 

nem falú, még nem- város települést, egy hét termé
szetesen kevés volt, inkább csak ízlelgettük formá-

. · ját, szagát, viszonyait. ,,Szagát"- írtam, nem vélet
lenül, mert a .község meghatározó létesítménye a 
több, mint 200 éves Bőrgyár, 'félreismerhetetlen il
latával. 

Az 5300 lakos több, mint fele ipari foglalkozta
tott, csak a Bőrgyár mintegy 1500 embernek ad -
sokszor kegyetlenül nehéz és igencsak egészségte -
len - munkát. De aki nem ott dolgozik, az is kap
csolatban van a· Gyárral, eljár a községi és gyári kő
zös művelődési házba, fürdik a gyár strandnak ki
épülő víztározójában, gyerekét járatja a gyári segít-
séggel épült iskolába, stb. 

A 1 7  táborozó két teamre oszolva kezdte az is
merkedést, interjúzást. Az egyik csoport kérdése az 
volt, ,,Miből élnek a simontornyaiak? ", a másiké 
„Hogyan élnek a simontornyaiak? ": Kultúra és 
gázdaság persze a valóságban sem válik ketté, s a két 
megközelítés is át-átcsúcsott egymásba, kiegészülve 
eg y az Országos Pedagógiai Intézet megbízásából 
végzett pedagógus interjúsorozattal, amellyel a pe
dagógusok munkakörülményeit, véleményét, ter
helését vizsgálja az OPI. 

Elkészülő dolgozataink (az interjúlutyers össze
foglalásán túl) várhatóan a ,,helyi társadalom ... " 
kutatási irány számára �ársadalomt�":1ányi In
tázet) a „Helyi társadalom, helyi poli(Jkat struktu
ra Simontornyán" címú tanulmány, a Bőrgyár szá-

- ' mára a „Bőrgyári benyomások" ·cµnű, s természe
tesen a nagyközségi tanács számára is összefoglal
juk tapasztalatainkat, mennyire készült fel Simon-· 
tornya a városi létre témában. 

Sz. P. 
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SZARVA�I TALALKOZO 

1985 . augusztus 26 :- szeptember 1 .  között zaj
Jott le a IV. Szakkollégiumi találkozó Szarvason. 
Három kollégium végezte elsősorban a szervezési 
munkálatokat. Az MKKE Rajk László szakkollégi
uma, az EL TE ÁJTK ménesi úti szakkollégiuma és 
a BME Bercsényi kollégiuma. A mintegy 1 80 jelen
lévő egyetemista és főiskolás közül az említett egye
temeken kívül még érkeztek Kecskemétről, Szom
bathelyről, Sopronból; Pécsről és Szegedről. 

Hat nap,,hat különböző téma és előadó. Az egyes 
napok időbeosztása a következő volt. Délelőtt 9-től 
1 2-ig hangzottak el a nap témájához kapcsolódó 
előadások délután 1 5-1 8-ig a jelenlévők reflektáltak 

, 
-

az előadásokra és kiegészítették �okat. 
Sajátos nemzeti sorsproblémák kerültek a nat nap 

során terítékre, mint a modernizáció, technikai el
maradottság, szegénység, környezetvédelem, nem
zettudat auJonom kisközösségek problémája.-Az e:. 

lőadások minőségére sajnálaios módon nyomta rá 
a bélyegét, hogy ismeretlen okból feltűnően sok elő
adó mondta le az előadást � utolsó pillanatokban, '  
megnehezítve így a szervezők dolgát. 'A délutáni vi
ták higgadt hangneme, magas színvonala viszont ke�
lő kárpótlást jefentett. A jelenlévők erős hangsúly
lyal juttatták küejezésre igényüket autonom gon- · 
dolkodásra, tevékenységi lehetőségekre és tartózko
dásukat az intézményesülés bárminemű formájától. 
A jelenlévők másrészt gondolatilag legalábbis, el
kötelezték magukat a fenti problémák etikai meg
közelítése mellett. Vonatkozik ez olyan szélsőséges 
esetre is mint pl. a környezetvéde�em kapcsán fel
vetődött piac-dire.ktív utasítás problémára is, ahol 
kifejeződött, hogy a gazdaságnak az emberiség 
globális jövője szempontjából szemléleti változáson 
kvázi etikusan kontrolált piaci működés és termé-
szeti környezethez . való v�onyt. Hasonló elvek 
jegyében fogalmazódott �eg a modernizáció kap
csán, hogy fokozódnia kell az állam visszahúzódá-· 
sának a társadalmi lét kfvár)atosan autonom szf é
ráiból. A nemzettudat problematikájának megkő
zelítésében radikálisan új szempontok merültek fel. 
Nemzetünk sorsáért aggódó hangok mellett helyt 
kapott egy másik ugyancsak jelentős aggodalom. 
Nevezetesen az, hogy a blokknacionalizmus egy 
olyan sz�llemi vál(uum, mely keleten-nyugaton 
vészesen magába szívta a_nemzetek, blokkok 
elitjeit. 

A jelen keretek között felsorolhatatlanul sok 
probléma és kiút keresés remélhetőleg tovább er
jeszti a táb�r befejezése után is a jelenlévők. gon
dolkodását a mielőbbi újratalálkozás re_ményében. 

•. z •. 
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