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I
Egy holland békeunmkás, aki néhány na
pot Bp.--en töltött, egy sajátos rend
szelt csoporiosu..:µisban szerz.ett tapasz'.. 
talatairól, ott végzett munkájáról be-' , . 
.szelt. 
íók erószakm.entes akciókat hajtanak 
végre az atcmenergia felhasználása, az 
atcmfegyverek, mjnden más fegrver el-· 
len. Olyan közösségben dolgoznak, a-

1
meJ.yben elnyomás nélk:iil, erós-zakmente
sen igyekeznek egymáshoz viszonyulni. 

, 1Ak.cióikat is ebben a szellemben bajt
lj ák végre, egy elnyomás és erőszakmen
tes világ létrehozása érdekében. 
Jól tudják, hogy hiába nem választanak 
vezetőket, kialakulnak azok maguktól 
is, hiszen mindenkinek más a tudása
nyag�, tápasztalata, rátermettsége. 
Ezek a különbözőségek pedig elő�b-u
tóbb létrehoznak meg-nem-választott ve
zetőket, akiknek véleménye meghatáro
zóbb a döntéseknél, míg mások egJ're ·. 
inkább csak végrehajtói lesznek az ő 
terveiknek. Tehát ugyanaz történik, 
mint választott vezetők esetében. E
zért minden gyü.lésükre, akcióik szer
vezésére más-más alkalmi vezetőt vá-
1lasztanak, akiknek nem dolga, hogy a 
.döntést sugallják. Ezzel szemben fel.a
datuk: 

figyelni, hogy mindenki szóhoz jut-e, 
segíteni kibontakozni a véle�ényeket 

- felszinre hozni a csoportban mÜködó 
erőket 

- az esetleges ütközések minden olda
lát feltárni 

- a gond�latokat összegyűjteni, elő
mozdítani a döntés megszületését és·· 
megvizsgálni,.hOgJ' az megfelel-e a 
csoportnak. 

A többiek nem hagyatkoznak rá a veze
tőkre, az ő felelősségük is, bogJ' a 
gy(llés eredményes legJ'en. Bár a·�eze
tók kicsit leveszik a vállukr61 a vi
ták állandó követésének terhét; így 
jobban el tudnak mélyülni a tárgy át
gondolásában. Ha a csoport bizalma 
megrendül á vezetőben, Tagy ó nemé�-

Folytat!s a 2. oldalai 
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UGY.AlllS: 

Kedves Maurer Elvtárs! 
- Sajnálattal értesítelek, hogy a 

klub pro.gramszerkezeténék Tá.lto
zása miatt áprilistól nem tudunk 
az ITDK programjai számára időt. 
biztosi tani. 

' 
Bp. '86.márc.ll. 

Elvtársi üdv.özlettel: 
Révai Andras 

KISZ� Bizo�taá
ga titkára 

TEHÁ1'TEHÁTTEHÁTTEHÁfTEHÁTT.EijÁTTEHÁT 
!EHÁTTEHÁTTEHÁTT.EHÁTTEHÁTTEHÁTTEHÁT 

Új hely után néztink. Eddig már 
több szóba került, de még sehol 
sem egJ'eztünk: meg. A Tá.itozásból 
tőkét akarunk kovácsolni: olyan 
�obb he�et keríteni amely klub
szen!bb: lehet benne társasági é
letet él.ni /beszélgetni, �ön.ni
.menni, enni-imrl./ és nem zár be 
10 órakor. 
Hogy pOJltosan. m.i]Jen tealláz lenne 
nekiinlt val6? 
Segits kitalálni! 
Amit ki talál tál, �lald az /Új/ 
teaháaban. Cimét /amint lesz/ meg
kapod. 
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zi képesnek magát a folyta�ásra, akkor 
még arra a gy-ülésre is �sikat válasz;;. 
tanak. �z összejövetel végén mindig 
értékelik a vezetést. 
Nagy-on vigyáznak arra is, hogy 1 az in
!ormáci6k ne rekedjenek meg senkinél, 
hogy- mindig mindenki egy-formán tájé
kozo�t .legyen a csqport ügyeiben. Mi
·11él in.lcább ·tisztában van .a csoport a 
saját céljaival és stratégiájával, 

·an:áá1 kevesebb a veze�éssel jár6 prob
iéma: Viszont minél.· nagyobb ·a-zÜrzavar-
annál nagyobb tekintélyhez jut az, aki
nek határ.ozott véleménye van, és ez 
rendszerint hagyanányos vezetési ren«
szert eredményez. 
Ili a különbség a hagyanányos politikai 
célú mozgalmak és·az ó céljuk között? 
Az előbbiek számtalan eszközt felhasz-· 
·nálva azonos vélem43n.yre próbálnak hozni 
'1cülönféle- embereket, s azután mintegy. 
mozgatni őket egy-. cél érde�ében. 
Ezzel szemben az erőszakmentes csopor
t�� fegy-vere a személyiség ereje. Alap
vető céljuk olyan személyiségek felépi
tése, akik bizalomban és erőszak alkal
mazása n�lkül képesek és akarnak élni. 

A csoport 'akcí6i, ezek előkészit6se ·és· 
mindenféle vita ezt az alapvető célt 
szolgálja: ezek mind•a �zemélyiség is-
kolái. 
A �entebb leirt módszerek b.a.sználl:iató
ságán� feltétele a.bizalan. Amikor azt 
mondják, hogy erőszakmentes vilagot ·a
ka.l11ak és ezért olyan csoportban dol-. 
goznak amely maga is erőszakmentes i�' 
gy-ekszik lenni, akkor Ők ezalatt az

1
t ·ér� 

tik, hogy meg kell változnunk.ahhoz, 
hogy 11\e�ltoztat�suk a

1

viláFot. 
' ' 

MI A VELiMmYED? 
Ezzel a probléma.csomóval kapcso
latban (rAst:ben fedve) Szabó rut, 
dr írt a 12�· s7.UU Levla-pban. Jó 
·lenne több vélem,nyt hallani az 

. itt megpend!tett· kArdés.kÖrról. A 
markáns állAspontokat feltétlenül 
kÖzÖljÜk a Levla -pba'n ,s minden \.be
kÜldÖtt Írd.s ho7.ztr,�hetó lesz az 
IGYéSZ� keresztül. Vélemények 
kifejtés,re - alalr elóaddk aján
'lid.val, alalr személyes vita.indi
tdval - a Tea.Mz is haszn4lha:td • . 

-szerk.-

��tti�f�f'ii!íbVI\�� 
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öNFEN_NTARI6�,.R·E�l1B ILI r Ac 16s 
KOZOSSl:G ' . 

A Vq.lóság 19.85/9. szá,nlában meg.je
lent „ólomban kell repülni" c. 
cikk. nagy örömet okozott, mert 
bár biztos voltam abban, hogy má
sokat is érde�elhet egy vár�snyl 
kommuna megalakítása, nem talál-
tam uta·t hozzájuk. . . , 
. 'Különösen fonto� ezt az eszmét 

a köztudatba bevinni/és n�pszerfi
s!teni mostanában, amikor a „ka
parj kurta" szemlélet szinte mind
nyájunkat megfertoz �s az ójabban 
egyre s�aporodó tr1viális megélhe
�ési gondok méginkább kizárólag 
az.egyéni boldogulási lehetoségek 
kergetésére ösztönöznek. 

. Az eddigi állami, politikai fi
·gyelem, támogatás.mértékét tekint
ve, a CV mégis.inkább csak utópi

·,kus elképzelésnek tünik, a mon-
tázs-cikk alapján. 

' · 

A megvalósuláshoz ·ve�eto óton 
nyilván fontos állomás a célbk 
pontos megfogalmazása, az a könyv, 
amelyet a cv�hivek.a kormány �lé 
terjesztendő döntéselokeszito 

., 

. .. 

anyagnak szánnak. 
Véleményem ·szerint azonban még 

fontosabb, hogy ez/a nagyjelento
ségü, de inkább a jöve szempont- · 
.jából fontos kísérlet már ma is 

, produkáljon gyakorlati, akár pénz-· 
ben is kifejezheto eredményt, 
vagy legalább segítsen mai, akut· 
tá:rsada�i prob.lémák megolqásában. 

A CV ój talál;má�yok, gyártási 
eljárások, pedagógiai koncepciók 

. referenciabázisa lehetne, ezzel· 
hozzájárulhatna saját fenntartásá
hoz és népgazdasági hasznot is 

· hajthatna, ami meggyozo érv lehet 
a döntés kialakításában. 
. Társadalmi problémának m�g itt 

van·például a hátrányos helyzetü, 
veszélyeztetett, bünözo vagy azzá 
váló fiatalok ügye.. · . 

Elképzelheto, hogy a CV menedé
ket és életcélt ny,ij ts·qn nekik, 
akik'eddigi életükbert.sosem talál-

'tak'igazi otthonra és szinte vég
zetszerüen, mindenesetre egyre na
gyobp számban kerülnek javitóinté
zetbol börtönbe, majd egyik bör
töribol·a másikba. 

• 1 
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1 . A CV segíthetne rajtuk·, befe-. 

l
jezhetné,vagy pótolhatná szocia
lizációjukat, amit az intézeti 
,vagy nCSaládi" körülmények k9zött 
!nem kaptak meg. 'Az.országban sok 
'hahyatló régió, 1elnéptele�ed� fa""' 

lu akad, üres házakkal, parlagon 
heverő földekkel. Ha egy ilye�' 
kiválasztott területe� lehetősé
get kapnánk a CV megalapítására, 
az talán alternatíva lehetne a 
börtön és,a létminimumhoz közeli 
l n életszinvonal"-at biztosító lé-
lektelen, betanított mµnka mel
lett. 

Ez sokak - szakemberek szerint 

3 

Ó R. tt'L � K AJ O • 
� -- ., .. ':- Szent-Gyii:rgyi Albert: Orült ma.j�m 

· ' (gondolat, Bp. 1983) cimü irásábdl 
. lehetetlensclg ki vonatot kclszi teni, 
•ert annyira·egyszerüen, krlstály
tisz"'t.tn fogalllazott '8 kÖvetkeze�es., 
Én úgy gondoloa szelleme lehetne 
alir az · IT]l( "bi bÜ!ja" is, bd.r · 1 
tacifista (talin mi is azok vagyunk} 
�-k,t "Ínycsiklandó" ,id.tzet: 

'"Áz emberi gondolkod.U szabad.dg& 
igen korl4tozott. Va.lallennyien egy 
szÜk kalitk4ban "korunk szellell•
ben" cUünk, melyben mozgási szabad
� nagyon csekclly. Ha külÖnbÖzó 
korokban az ·e11berek· kÜlÖnbÖzólcéppen 

1 • 

is - utópisztikus elképz�lés, meg 
!nem is jó. A jelenlegi társadalmi 
viszonyok - ógyrnond - nem kedvez� 
·nek a Makarenkóknak, meg nincse
:nek is ma Makarenkók. ' 

Szerintem viszont m�g kellene 
próbálni, ugyanis nincs vesz!te�i 
1valónk. Az eddigi módszerek, pro
bálkozások, intézmények eredménye 

/ ·•gondolkodtak, az els6eorban nem · 
·- . annak kÖszÖnhet6, hogy a kali tk& 

Ugul t, ha.na annak, hogy ·a. kall t
ka elmozdult." 

ismert. . . 
Az érintettek is csak nláncai-. 

kat" veszthetik. 
Akit ez a terv érdekel,' segít

sen kidolgozni az ötletet, amivel 
egy6tta1 ·. a CV megalakítását is 
seg!ti, amely t�lán megmentheti 
és emberré nevelheti azokat, akik
ről szüleik és a társadalom· is le
mon�.9_tt. 

BODOR PÉTER 
1157 Bp., Kőrakás park 50. 

II./6. 
� szerk. megjegyzései:. 
- Péter -fé·lreértette a CV j.el

legét, az nem egyenlo városnyi 
konununával. · r 

- Szerintünk javaslatához· nincs 
szükség a ,;;v létrejöttére, részk!
sérletként már ma is kezdeményez
hető egy rehabilitációs céló (fa
lu?) közösség· létrehozása. Egy 
ilyen kezdeményezés összhangban 
van az !TDK vallott célaai�al. Eh
hez elsősorban kezdeményezek kel
lenek. Ha Péterrel ·(aki jogász) 
együttműködne valaki egy ilyen 
irányó koncepci.ó. kidolgozásában 

... 

és anhak hatósági „keresztülnyo
másában", az vagy a szerk. címén, 
vagy közvetlenül nála, levélben 
jelentkézzen. 

I • 
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".:. az -egyik leglényegesebb té- · 
nyezó, amely az eaber cselekede
teit -�Urozza, liz az clrték- • 
rendszer� aelyet fiatalkora a.la.kit 

. ki. Ha. 6n hetvenhat ffemmel még 
mindig türellletlenÜl rohanok reg
gelente a l&boratdrium�, ez �zért 
van, mert mint gyermek megtanultam 
a szüleimtől, hogy az egyetlen· do-
log, .amiért küzdeni érdemes, az új 

-
1 

'tudás vagy. új szépségek megterea-
t,se." _ �· 
"Mindenki "hallott Szókratész ked-

. venc szdrako�l: "Álli ts vala
mit, s én meg fogom cáfolni; aztán 

' ill! tsd az ellenkezőjét, s cm azt 
is meg fogom cáfolni." �i i_ga-

1 zolhatd szavakkal és lo�kával." 1: "Ai ember· agya nem arra alakult, 
hogy az igazygot keresse, hanem 
azért, hogy értelem, biztonSélg és 
hasonld dol8ok ut.m ku�aon velet 
hogy felismerje az előnyös he.l:r,;e
·1teket,' hogy na.p m�t náp .s� tse 

· az embert az életben maradásban. ·Az agy a túlélés, a tovibbélcls 
szolgd.la.tA.ban ,11.6 ·.szerv." 
0Új kozmikus vilAgban éliib,k! nem '·' · ·;· · 
ehhez készült az uber. ,Hogy fenn
marad-e, ez most áttdl tügg, milyen 
gyorsan és nrl.�yen teljesen tud al· 
kalmazkodni, 4.t tudja-e 6pÍ teni 

• eszméit e elgond�lisai:t, társadal- ·· 
mi.,, gazda.sági tis politikai szerve
zetét. !Ate attól függ, gyorsabban 
túd-e alkaJ•azkodni, mintsem alan
tas erók el-pusztita.n.tk. Pillanat-
nyi hel:r,;ete e16nytelen. 

1. LÁSZLÓ. DIRE 
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EL ÖCSAR NOK 
MI A HUMANISZTIKUS PSZICHOLÓGIA? 

, .. 

-
A HP nem egyszeruan csak egyike a 
a pa7-ichológia számos iskoláinak, 
hanem egy egészen újfajta gondol
kodAs az emberról, ba.jairol é• re
m"1yeir61, s újfajta'gondolkodcls 
az eabert aegisaeró tudollányrdl, a 
pazichológi.Ardl ,a a szociológiA
r61 is. A HP egy olyan sze111,1et-� 
mód, amely az embert belülr61 
igyekszik fel.fogni, egy olyan tu
dom!ny, aaely nea tárgyszerüan te-

. kinti tárgyát, az embert, hanem 
szeretettel. egy olyan módszertan, 
amely mindennapi Ügyeinkhez köz
vetlenül akar szólni, és egy olyan 
megismerési forma, amelynek kiin
dulópontja és v,gcélja is teljesen 
a7 emberi ember. A HP tehát nem 
azirt törekszik a7. emberi természet 
feltárásAra, hogy be tudja jósolni 
és kontrolltlni legyen képes aB 
emberek viselkedését, ·htµlem azért, 
hogy hozzásegÍtse az embereket 
ahhoz, hogy beteljesedő gazd88 éle
tet élhessenek és felszabaduljanak 
mindenféle fojtogató kontroll alól, 
a.kár kívülről, a.k.lr pedig belülről 
sz!rmazzon is az. 
Ezért a HP nem lehet csupln egy 
szÜk pszichológus szakember-réteg 
Ügye, hanem érint mindin olyan em

bert, akik magukénak érzik ezt a 
célt, különösen pedig azokat, akik 
maguk is munkálkodnak abban, hogy 
segítsenek t!rsaiknak vagy éppen 
saját maguknak ebben az önmegvaló
sításban. 

Néhány szd a HWlla,nisztikus Pszicho
lógiai Egyesülés történetéről 

A pszichológia maga, létrejöttekor 
ugyanúgy az emberi fejlődést és 
önmegvaldsitást tüzte ki m88a elé, 
mint megannyi mA:s e16dje. A pszicho
lógia mint tudomány fejlődésében el 
kellett telni kb. 50-60 évnek a 
századfordulón való létrejötte után 
ahhoz, hogy rájöjjenek (néruinyan), 
hogy nem tudta teljesíteni ezeket 
az elvárAsokat. Ekkor, ebben a lé� 
körben jött létre a HP, mint a 
pszichológia megújulása, az eredeti 
célok letétem�yese, hordozója. Az 
1960-as évektől kezdve, amikor áz 
F.gyesült Államokban előszür indul-

,tak be azok a kez�eményezések, 

• .I 

a.melyek Új segitó módszerekkel, Új 
elmélettel forrada.lllositott!k a 
pszichológiai és a közgondolkodást 
- egészen napjainkig a HP megmaradt 
alulról kezdeményezett, nem hivata-
1011_ irányzatnak, amely nem. kapott 
előkelő. helyet a nagy akadémiai 
intézetekben, egyetemi szervezé
tekben és kate�on. A HP _egyesü
letek, Mint a mozgalom tArsadalmi 
int,zm�yei 111& is csupiln laza- szö-

\ vetei az indi viduali tAst és auto
nóa létet erősen hangsúlyozd' tag
jainak. Ez a törekvésünk nekünk is. 

. (A két részlet a Hwaanisztikus 
Pszichológiai �esülés 1986/1 ki
.advAnytból való. Sz.arzóje: Honti 
IAszló, az egyesülés kezdeménye
zője.) 

BE FE JE ZE TLE N MÚLT 

I 

• • •  

(Zsidókérdés Kelet- és Közép-Eu
róeában - szerk.: Simon Róbert; 
FeJl5dés-tanulmányok. Regionális 
sorozat 3.; ELTE ÁJTK, Tudomá
nyos Szocializmus Tanszék, Buda
pest, 1�85.,.525 o.) 1,. . ,· · 

A mai napig: " ••• sem a tarsa
dalom egésze, ..sem a zsidóság nem 
tisztá'zta önmagához és egymáshoz 

, való viszonyát ••. ". Ez a kötet 
zárótanulmányának (Várdy Péter: 
Befejezetlen mólt - mai magyar 
zsidó valóság) az egyik lényegi 
mondandója. Ezt is egy Hollangiá
ban elő magyar mondotta Hollandi
ában. A magyarság és a zsidóság 
viszonyáról szóló irodalom ides
tova négy évtizede a határokon 
kívülre szorult. Ami nálunk meg
termett, az a dolog érdeméhez és 
külhoni �jelentős részben magyar 
nyelvü) írodalrnához képest nyomo
rúságos. A legutóbbi időkig.még a 
magyar zsidóság által 1945 és 
1948 között publikált munkák java 
is zárt anyagként rothadt a könyv
tárak raktáraiban. A zsidóság tör
ténelmi sajátosságairól, az anti
szemitizmus-elméletekről, Marx 
zsidó-képéről, ·a cionizmus-elmé
letrői, a magyar zsidóság jelené
re� és közelmóltjáról, a sztjli
nizmus vagy a Rákosi-rendszer an� 
tiszemita vonásairól eddig jósze
rént semmilyen anyagot nem lehe-

... 
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tett találni magyar kiadásban •. 
Ezt'a hatal.mas'ört.próbálja kitöl-

' teni •(már amennrire . erre egy kö
tet képes) az az alapveto fontos
s!gd szöveggyöjtemény, a.mely az 
elm�lt év végén jelent meg (s· ez 
év eleöén tünt el) könyvkiadásunk 
'perifériaján. Hely Hiányában ·csak 
a szerzek neveit sorolom: Adorno, 
Horkheimer, Brnst Bloch, Trockij, 
Isaac Deutscher,· Rosa Luxemburg, 
Jászi, Lesznai Anna, Illyés, Le-; 
szek Kolakowski, Pap Kálmán, Agos
ton Péter stb. 

* 
Sajnálattal értesültünk arról, 

hogy az itt ismertetett kötet to
vábbi forgalmazásának az dtjába 
a��dályok 9ördült7k. fme, egy 
óJabb adalék a mdlt befejezet1en
ségéhez .••. 

R.S. 

.... :"•",... . .· ... ,: . . ·.:·.. .··. 
"Semmi Újat nem tudok tanitani a 

vi�ak. A7, igazság •s az erósza.lt
mentesség olyan régóta lé,eznek, 
mint a hegyek" 

(I have nothing new to teaeh the 
world. Truth and non-violence are 
as old as hills. - Gandhi) 

�:,.��-� .·;-·. . =··· .. · . . ::': · ... 
I ' 

--� EGY FELTEVES--........;_-
2. rész 

(folytatás az elozo LEV-LAP-ból) 

Aportoláno,. térképek bizo.I!X!tottan 
nem :hamisitványok, ennek da-
cára a középkori datálások olyan 
földrészeket ábrázolnak (Dél-Ame
rik�, Antartktisz - 1531-ben!), 
amelyeket a mai tudásunk szerint 
a középkorban nem ismertek és nem 
is térképezhettek fel ••• (Egye
bekben: Ch. Hapgood: Maps of the 
Ancient Sea Kings1 és Ungelöste 
Ratsel alter Erqkarten - G. und 
P. Hertel, NDK szerzopáros, Gotha, 
1982.) ;' 

. A portolánokról bebizonyoso
dott, hogy fejlett trigonometriai 
szabályok szerint szerkesztették 
oket, hossztartóak és szer�esz
tett egyeneseik fontos városokon 
haladnak át, összekötve oket. 

Ez vezetett ahhoz a feltevés-

s 

1
hez, vajon a válóságban ugyanígy, 
1vagy hasonló]:(épp nem t6z
tek-e ki városi . építményeket, 
ltemplomoka�, városfalakat, v�ra
lkat stb. Vasároltam, beszereztem 
:egy sor térképet azokról a civi
llizációkról, ahol :1srnerten fej-. 
'lett csillagászati-geodéziai mü
,v!J.t�é�gel rendelkeztek·. Sajnos a 
1
terkepek felbontása (noha a leg
·jobb, kapható nyugati márkák) sok 
'
l
ki vánni valót hagy • • • 

Meglepett, hogy jónéhány azo-
1nos kord, ókori város - egymástól 
,ig�n távol fekve b�rodálmakban 
.is - sok szempontb�l hasonló geo
lmetriai jellegzetességet, rende
jz�ttséget tükröz. Mindannak elle
nere, hogy az ismert telepítési 
tényezok: bányászat, kereskedelem 
!vallás, stratéglai szempontok stb: 
,semmiképp nem "geornetrizálhatók" 
• •• Mindennek ellenére a települé
seknek ma is geodéziai-rendjük,· 
1van, minden épület egy országos 
,felsogeodéziai rendbe van foglal
va:--
, Elvben nem kizárt, hogy a régi 
birodalmaknak is lehettek trigo
:nometriai rendszereken alapuló, 
hatalmas alaphálózátaik, amelyek 
·alapján térképeztek. Sot lehet, 

·hogy ezek a hálózatok "átfedték" 
1eg�s�-számos helyen, esetleg 
.egesz kontinensekre kiterjedo, 
ÖSI KOZMIKUS �DET alkotva, me
l1yet a későbbi korok már csak ap
Jró láncaibán ismertek, m!g végül 
!feledésbe nem ment. 
. Ez ma.még csak feltételezés, 1de nem teljesen alaptalan felte
vés. 

• Sokan és sokfélét írtak már Pá-
1rizs, Róma, Bécs, .London, Jeruzsá
iem stb. történelmi városmagjáról, 
ótjaik szerkezetér51, templomaik 
tájolásáról. trdernes lenne ezeket 
a munkákat beszerezni, közösen 1megismerni - elso lépésként. 

1 ötletemről már máshol is !rtam, 
�gy az első publikálás, de a téve-
1dés jogát is fenntartom magamnak. 
Ha feltevésem igaznak, helyénvaló
'nak bizonyulna, esetleg meg lehet
'ne vizsgálni a történelmi vonatko� 
jzásai t régészeti. szempontból is·. ' Kezdetnek elég lenne alapos 
vizsgálat tárgyává tenni egy jó 
'Budapest-térképet .•• 

MOKSONY !ÁSZ� 
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TE,OTI VOLTAL? 
-.reflexiók az év első tea-

házi programjáról -

·vendégünk, dr. Szflágyi v.ilmos 
hárOil\ fő ké�désben vázolta a csa-
1ád ·témakörét: 

1. 

. 2·. 

Válságban van-e a család? 
Ha jgen, 'mi.ért jutott vál
ságba? 

3. Mi a megoldás? I 

Szerinte: n••• A magyar család 
válságban van." ••• ,mivel ••• "a 
mai�magyar család nem ·tölti be 
funkcióit" ••• Ezután arról be
szélt, ha elfogadjuk, hogy a tár
sadalom alapsejtje a család és ha 

.ezzel · valami baj ·van, akkor a tár
sadalommal .is baj van. Majd ele-

1 . mezni kezdte, hogy szükségszerft-e, · 
hogy a család legyen �z alapegy� 

1
, 

sége, sejtje a társadalomnak, fel-. 
· téve a kérdést: " ••• Nem képzelhe-t 

to· el másként? ••• ". Erre azután 1 
rögtön·meg is felelt: .. A család 
olyan társadalmi formáció, amely 
valóban átélt már nagyon sok év� 
századot, évezredet és ugy néz ki, 
hogy szükség van rá • .• • Egyenlőre 
nem dolgoztak ki olyan - családot 
helyettes!to - más alapegységet, 
amelyik.ugyanazokat a funkciókat l 
tudn4 vállalni, mint a család."� r 
majd: " ••• ·oe valójában teljesí
ti-e a.funkcióit? ••• NEM • ••• " 

Ezzel máris második kiindulási 
kérdésünkhöz értünk. Melyek �zek 
a funkciók? El�ősorban kortól és 
társadalomtól függnek. Régi _csa
ládban a gazdasági és termelő 
funkció so�kal erosebb volt •. Ami 
közös a·régi és a mai családban, 
az a reproduktív ténykedés. To
vább elemezve, szerinte: ..... a 
család válságának alapvető oka 'az 
óriási társadalmi átalakulás, 
mégpedig dgy, hogy a régi értékek 
megdőltek és'helyettük ój értékek 
kezdenek kibontakozni. De még 
csak' kezdenek és nem mondható, 
hogy általánossá vált az ój, az. 
ó.n. szocialista értékrend. Ez tük-

x
öződik a család állapotában is, . 

· alamint közrejátszanak a társa-
. almi feJlődéssel együttjáró prob

. lémák, zavarok, mert nem folyt · 
' ógy a · szocialista értékrendeknek., 

normáknak a propágálása� ahogy 
kellett volna- .••• ". 

.. 

)' 

. 

·\ 
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Ögy érzem, ez volt .az a pont,· 
ahonnan· 11elszabadu11; a pokol" és 
az est végén, a türési határon 
t�tőzött � "monogám nyitott há
zass�g" felvetésével, de erről 
később. 

Előadónkhoz ·csakdgy röpködtek 
az érzelmi töltéssel teli kérdé-
sek , ógymint : · l 

-· Mik azok az tin. szocialista 
értékek? 

- Hogyan propagálják azt, ami 
nincs? 

- Be lehet-e vinni az e):'köl
csöt kivülrol. a családba (és 
egyéb, fontos helyekre�- de első.-. 
sorban a tudatba! - H:-A.. · ·)? 

( : 

- v�-e értelme olyan e·lméle
tet gyártani,· amely nem a gyakor
latból indul ki? 

Ógy vélem, Szilágyi Vilmos 
számára is világossá vált ekkor, 
hogy mil�n kemény fa.ha vágta 
.. fejsz.éjet" az általa felemli
'tet� értékek, értékrendek tekin-
·tetében • 

. Előadónk azonban nem szándéko
zott kitérni a válaszadás elől, 
és kezdte kifejteni· a szerinte 
értelmezett, alapveto szocialis
ta értékeket: 

- a kizsákmá�yolásme�tesség; 
- az egyenloség, elsősorban 

a nemek közötti, valamint társa
dalmi tekintetpen; 

. - szabadság: (Engels-! értelem
' pen. = a szUkségszerftség felisme-' 

rése alapján cselekedni); 
- testvé+iség -·közösségben.-

., . 

- A kizsákmányolasmentesség 
kifejtésére nem került.sor; talán 
azért� miveÍ az egyik felszólaló 
által említést nyert, hogy ..... a 
szociológiai felmérések alapján 
kimutatták, hogy a jelenlegi bé
rek a munkaerő djratermelésére 
sem elegendok. 

- Az egyen·loség tekinte1::ében a 
konklúzió summázva a követk�ző, 
volt ·: A nemek egyenlosége - ilyen 
értelemben fából vaskarika. Ha 
gazdasági megfontolás vezérli 
- akár a GYES bevezetését, miv�1· 
a bölcsődében kétszer annyiért 
ápolják a gyermeket, mint ameny-
nyiért az anya otthon ápoihatná -, 
akkor ott yagyunk; ahol a part 

.szakad. Helyesebb volna egyenjo
góságról_beszélni, �ég pedig 

� 
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olyan értelemben, hogy a nok mun
kábaállása ne létfenntartási· 
szükségbe! fakadó kényszer, hanem 
a munkához való jog legyen. 

J - A szabadság tekintetében nem 
került sor �rdemleges megnyilat-
kozásra. 

. - A testv€ríség, mármint kö
zösségben,ugyancsak nem került 
szóba, tán azért, mivel az egybe
gyültek kölcsönösen m�gegyeztek 
abban, hogy jelenleg a.közösség 
mint olyan (Keleten és Nyugaton 

, , egyaránt) az ·agónia tüneteit mu
tatja. Az európai civilizációt a 
technikai csodák mellett, jelen-
le·g, szinte a totá;lis értékválság, , 
a teljes hitetlenség, erkölcsi és 
mor.ális szétesés jellemzi. A kon
tinens elöregedése-arra mµtat, 
hogy nemzetei kezdik elveszíteni 
életerejüket. tppen ezért nem min
den válságjelenség varrható egy
értelmüen a jelenlegi magyar tár
sadalom és gazdaság nyakába ••• 

E gondolatébreszt5 elképzelé
sek után a legizgalmasabb-mégis a 
harmadik kérdéscsoport volt, még
pedig eloadónk megfogalmazásában: 

· " ••• Mi a megoldás?" illetoleg, 
hogy 11 • • •  Mi le$Z a jövo útja? 11 .. 

·témaköre. ts itt ójra idézném: ·,... 
· 11 � •• A hagyományos patriarchá-

lis helyett kialakul a modern, 
egyenjogúságon alapuló család • •  � 
•• A házasságnak át kell alakul
nia a patriarchális monogámiáról 
szocialista monogámiára, ami az 
egyének szabadságát jelenti. Eh
hez nyitottnak kell lennie a csa
ládnak és a házasságnak is ••• " 

ts itt az a pont, ah61 a janu
ár 7-i teaházi estre az érzelmi 
telítettség pattanásig feszülése 
a 1Jg1o�b kifejezés. Mert hogy 
rnonogernia, rendben. Hogy nyitott, 
�át ilyenrol is h?llottunk már. 
De hogy monogám is, meg nyitott 
is??? ••• Bizarr?!? ••• Ilyenfaj-

' ta fogalmi ködösítésekkel élni??? 
Számomra megemészthetetlen. · 

· Végülis az est végére az ido 
és a mosogatás tett pontot. Ré
s·zemr51 megmaradok a zs:Ldó-keresz
tény kultórkörü-nlcben eddig bevált 
monogám és csaKis kizárólagosan 
monogám házasság eszméje és szen
tesítése mellett. Ilyen értelem
ben azt zártnak tekintem mindad
dig; amig ennél tökéletesebb és 1 

/ 

7 .. 

teljesebb férfi-no kapcsolatról . , 
,tudomást nem sz�rzek, ugy elmél.et-·· 
ben,·min� gya�prlatban. Ellenben 
a 11rnonogam nyitott házasság" mint 
I?Odell létj_ogosultságát megkérd5-
Jelezem, de nem zárkózom el· ennek 

,�gvitatásától 
Ha van valami elképzelésed, ér

te)l.mes (nem ködösített fogalmakra 
épített) érved, küldd el 

a LEV-LAP sz�rkeszt5ség�be. 

HADZSÁSZ.LÁSZLÓ 

V I S S Z H A N G 

/, A Veszprém M�gyei KISZ-Bizottság 
Visszhang cimÜ-lapja, a.mely lllár 
egy negyedszAzada vegetált csende
sen s visszhangtalanul az ifjúsági 
sajtó peremén, 1985 novemberében 
megÚjult, !tlényegÜlt - t�yezóvé 
vált. Az új Visszhang l�yegében 
a.z elsf komol7, orszélg_o� �igyelem
re mél�d vidéki ifjúsági lap. 
� elso három szám alapján úgy 

1 tunik, hogy a ha.vonta megjelenő J 
irodalllli-tá.rsada.loapolitikai-kul-
,turális tematikáju lap mögött 
stabil szerzőgárda áll, amelyben a· 
,veszprémi szerkesztókan (Géczi• 
'János iró�, TÖmÖry Péter rendezőn, 
jstb.) kivül � Mozgó Világ számps 
volt szerzője is odatartozik 

I ..ll....1- I i 
• 

Neuany,c m az els6 három számbó�: 
Csalog Zsolt: Foltok a Pa.rasztre
!gényhez; Történetek egj' citromli-
lget árnyékából (a "magyar citrom
termesztés" története); A Mester 

1szinre lép ( Czakó Gábor Írása Ha.11-
lvas Béláról); (1943) - Sarkadi Imre 

kiadatlan hangj!téktÖredéke; Diósi 
tÁgnes: Lefeksze11.a fÜbe és enyém a. 
V:;� (Kultúra és mentalitás cigány· 
kozosségekben); A viQSzatérés kény
·szere - interjú Szőcs Gézával. 

-

R.S. 
(Lapz!rtakor arról értesültünk, 
hogy a nyoadából kikerülő szh . 1 

!után ideiglenesen szünet.eln� fog a .. 

lap kiadjsa. Ideiglenesen bizako
dunk Újbóli megjelenésében. Az 
edd�gi sz!aok több t)esti·kÖnyvtár
ban és az IGYéSZ-ben hozzMérhe
t�k. - a s�erk.) 

' 
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• Az ITIJC; ··KISZ IC.B. , MD; OB, illaai . 
fifjúsqi Biz. ,  Magyar ·Ép!t&aÍÍV'8zek 

· szövetuge "COMMUKARD-VÁROS" ötlet
lllllyuatot (drtlrorü t.erYpl].yuat
k6nt) lrt ki a aesteriskola VIII.·
VII/ A . ciklua riszfre. A kiiru f'el
ttteleit a "f!Gvi ' kÖ�et" •Ühel7-
guctAJa. L6vai Sllndor ta:relltette · 

' 

A lml � mecénásai Ki.alomba] ason 
hpm1vairái '!íit�Iga� p.217-pi1Uiii
szálli 200 

, 

aeg. 

� A terYpUyuat dijainak Iferet
Öaaege 110.000 Ft. A 'P(l1yaaitvek 1 

bekÜldNi haUridejea }.986 al'Pt". 28-

\ A. SzerYes éE:1:téazet /Varga Csaba inter-
3ü!a-i&imcz fíiNTel/ Bé.paüvelési Int. 
1986 p�l6 példányszáu.100 

A 8 tag6 Birall.6 Biz,ottugban az 
alA.bbiak k'1,riaellk az ITIJC-ta 
Gd'.bor jci _ alter, IAvai &lndor, 

...< 

Maurer Gyorgy, Medgyesi M.lint. / ··-- -- . . 

� icapt,unk egy ldadvinyt a PSZICHO'
TF..AM-tcU, aael7 "Lelki. kalauz" 
c!mael rendazereeen tog megjelenni . 
Pa?.iehológial jellegµ lJl'C)gralllOkrl, 
tanf�lyaaokrdl kÖzÖl Wor'llllei6kat. 

' Ingyenesen aegrendelhet6a Bp. 105.5 
Bajcsy-Zs. ut 20.· Tt 322-.548 

-, . - ' 
• Az .u. kola Meg�jLt�!nak ma..l üz-

j a..l I .  _ · ( sz.erk . : Mihály, o .  - Ha
bermann 1M .  G . ) OPI ,  1983 ,  p .  240 
példányszám : 500 :·  A kötet hét 
tanulmányából öt a Pécsi Neve
lési. Központtal foglalkozik . ----·-----. ... 

- � Ftcaett "Élet.refora Levelez6 Hl.ló. 
v..at" �alakult . SZervez6titk4ra.. dr. 

Bevezető az akc:i.6i!ték metodiká_lába 
�ssse:fogia.l�Batnervagt:"fiansgiei= 
kontliktsi.mulation lµld social.es le:rnen" 
cilllfi mli'Ye alap�án /készitette : Kanl.6si 
Piroska/ Népnüvelési Int.1985 p;,�O 
pél�zám:100 " 
K. J.archow-N . Klugmann : Heumarkt 

\ 

Bakó Attila.· �vebb infopalcióa ' 
7621 Nca, Tertlz u. 5. Ta 22-84.5 . - (Rotbuch· Verlag , Berlin , -Il!ö:-;-

P •  143 )  - ... .. - \ 
As I�K '85-ös tabi Erdei Pere�c tá
boráról készült M.AFIIK-l!TV dokumentum
filmet /40perc/ ·•TORONYIRÁNT" címmel 
március 14.-én vetítette a Televízi6. 

RllfÉ MÁCAIRE: L'Intuition Reseaux 
(Az Intu1ci6-szervezet) Paris 198? 
p ... 40 

J.@,helygazdcik.: 
.Mdvi kOrnyezef" 

Lévai S!ndor, 1165 Buda
pest , Géza u. 31. 
Mh. tel. :  328-977 

.-Atheneum" (iskola, mávelö-
dés stb . )  

Révész Sándor, 1098 Buda
pest, Epreserdö u. 32.  
Tei.. : 477-014 

.cv ga.zdaslga • 
Siklaky IstvAn, 1021 Bu
dapest, Túogat6 6t 28. 

.személyidg 6s kOzOssig• 
Vincze Erza6bet , 1021 Bu
dapest, TArogat6 6t 28.  

"Al ternatív élet- és munka
közös s,gek " 

1 ' 
M�urer György 

Belllil t�Mozut6 Z2'D&'-� 
, . .n. : 1141urer Gi,drgy 

/ 

LEV-LAP terj esztői 
-1Jerebes Jánoa.. 1064 Bp;' 
Ru4u L�67. Ti 115� 

lriformAci6 \M · 
�Y'djtö . � 
6s · 

P - . .. iE---
SZolglltat6 .LY 

Kk:ücsörizé's. . _ max. Ut 
hétre. Csak LEV-LAP el�!ize-
töknek l A postaköltséget bé
lyegekkel téritsétek vissza-

kUÍdéskor . 

' 

. 

Te.Jr.Ü.leil � ze.Jr.v·ezltk : 

���1����= Csorvási Lászl6 
4010 Egyetem tér 
1 / I .  

�!1!1�g!{��t;: Giczey Péter 
. 4400 Ungvár sé-

- -;tány 25.  VII/10 
� Beg)'1. D.41lcó 

7624 :U�wrác 6� B/21
° 

�vész Sandor 
Ój szerzeményeikrol a LEV

-LAP tud6sit. / 
BaaznAlat� dij : 6j in-

!orm.lci61 
1 

Maurer György, 1125 Buda- 1 • T E A H A Z pest, Szai-vas Gábor u.42/b. \  · -··-
" , lQ"ltI taSZ-lUub , Budapest, 

E L O FfZ E T ES m::rv évre 40 ,-Ft XI . ,  Budafoki dt 10/a. 

Ezt a azerkesztoség c·!mére küldd, '- <�:
j
!��;/0���:�!) 

La-

vagy a Te_aházb�� :fizesd be személyesen� .................. iíiiiiíiiiiiiiii-iiií,iíiaa..-� 
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