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Eml.k,.zlelö a lea�élz.11Tar-'
t sad�lmi li{serl..leh .. vilá;a·,.,, 

Résztyeyók; Dajka Balázs filozófus, 
Kovács Géza·jövők�tató. Sz.irmai Péter 
filozófus, Tamás Pál szociol6gus, Lé
vai Sándor mtthelygazda. 

Jelen összefoglalóban csak kevés he
lyen utalok a vita folyamatára, ahol 
caakllehatségef!_�az eredményét közlan. 

le Vajon léhet-e G szó megszokott 
/tennészettudanányos/ értelmében 

beszólni "kísérletről a társadalamnal 
kapcsolatban? A kialakult konszenzus 
szerint meefeleló me5szor!tásokkal 
igen� A megszorítások lényeges 

- A táraadaloomel k!sérletezni senki
�e� sincs joga,7társadalomban lehet. 

- KÍsérleten. tudatosan tervrn·tt tár.i. 
sadalmi akciót kell érteni, /fenntart� 
va, ho5.y nagyon Gok vonatkozás nem 
tervezhet-0 előre/ 

- Kizárólag önkéntesek kÍsérletezhet
!11ek, s 5k ne kivonuljanak a társada
lanból, hanem bennmare.dva nyÚjtsana.lc 
lai ternadv :nodell t; 

2c Mitől k::Ísérlet a társadalmi k!sér� 
let? 

- LeG:{er. kiala.kÍ tott. j övókép, amely 
lehet terv, de mindénképpen prognózis, 
illetve az alapelvek ;ekiutetében �� 
tékv6.lasztás. 
- Uelll'.!a jelenlegi helyzet egyik vagy 
:násik neg::.tív vonásának leküzdését 
szolgálja, hanem alapjaiban nyl1jt más
féle meglözelítést, dj paradii?}llát. 
- A későbbiekben még részletesebben 
uegvitatandó nagy szerepe ven a munká
nak a társadalmi kisérlotben, nem le
.hat� leszfikí tetten csak lakás /vagy fo
'gyasztás/ orientált a kísérlet. 
- A "kÍsérlet" eln.evezés taktikai elő
nyökkel is szolgál: lass!tja az egyéb
ként minden Újjal szemben megjelenő 
társadalmi immun-reakciókat. ?!Íg eg�-
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TEAHAZI: ·PROGRAM 

16.péntek TERLlÉSZETBARÁ� MŰVI KÖR-
I· iiYEZET 
A "Mavi környezet" m<Ihely sorozata}. 
ttegh:ivott vendégek& 
JUHÁSZ ::AGY PÁL ökológus /ELTE/ 
l•écSÉEY.C ii!IHÁLY /Kertészeti Ee:,./ 
SZÁSZ JÁNOS építész /Pollack F1/ 

1 VUKOVITS GYÖRGY statiszti"ku.s. 

23,péntek r.a: AZ A PSZICHOTEAM? 
Beszélgetés a Mentálhi

giénés Szolg. Közp. munkatársaival 

JO.péntek EGY OSZTÁLYBA JÁRUNK 
1 ·Videofilmek vetítése és 
beszél6etés a világ iskoláiról. 
beszélgetőpartnereink a 
KOPPER Ju'])IT szerkesztő /M!/ 
NÁDORFI LAJOS operatőr-rendező /KT/ 

,:februári előzetes, 
6,-án: "Ahogy tetszik" nap 

,2o-án: KözmUvelődés,lnfonnáci6 és · kanmunikáoió a "�-ban. 

s zen m,-isként élni irri tál6 lehet, ld.
sárletezni szabad. 
.- Az isazi /ya.gy csak a k{vánatos.?/ 
císérlet egyben fejlettebb, a humánus 

!
értékek irányába.n.e.lmozdu16 más-ságot 
jelento Lem minden változás méltó a 
lfd.sérlet névre •. / Bár átvitt értelem
j�en.mondhatjuk, milyen érdekes "kÍsér
let" eube-reket embertelen körtilmények 
közé helyezni, s jo néhány.konkrét 
példát is ism.erUnk. erre./ 

jc Csak többségi /de nem konszenzu
sos/ vélemény alakult ki a vitában . 

arról, hogy a kollektivitás milyen 
értéke tartozik az ember lényeg,hez. 

MÍg a többség szerint ez az ember nem
beli lényege, mások társadalmunk foko
zód6 individualizmusából t:i!n4ulTLt 
inkább az egyéniséget, az elszigetelő� . 
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déat tartják jellemzőnek. 
A kisközösségi lé�fon;µik telórtékeló� 
désCnek tézise ugyanakkoF7mindkét oao-1 cort szárJára elfogadhat6 alapot jelen-. 

tett. 
4. Fontos tényező, hogy. a k!sárlet 

"ön.'?lagáért val6" legy�n. Ez azt 
jelenti, hogy torzítja a lényegét, ha , 

pl. csak a lakáshiány bárminő :tormájd 
megoldásának eszköze; fontos, hogy a
kik vállalják, azok dönt3en a kÍsérle-; 
tért magáért vállalják. /Valószintheg 
ez lesz az egy�k legneh�zebben bizto-
s:!th.e.tó előfeltétel./ Csak a kÍsérlet
ben érdekelt közösség �heti sikerre a 
ldsárletet. 

5. A Can.nuna.rd Város koncepció, jól-
lehet komplex és paradi�atikusan 

rü&S, m:.nt a fenálló el.&i.flt és laká.SllÍÓd, 
mégis fontos, hogy ne·ellen-VÍzió le
gyen, .hanea példa-tlzi6 ,'.·-olyen reális 
utópia, amely.példájának erejével hat 
a társadalomra. 
6. Sok kétely hangzott el a ldsérlet 

mer;va.16sithat6ságát illetően. Bár 
ezek egyikének-másikának megalapozott
sáea nehezen vitatható, m�gis a vita. 
jelen szo.kaszábon "destruktívnak" te
kinthetők, azaz nem segÍtik, hanem gá
tolják a ldsérletre való felkészUlást, 
a feltételek kidolgozását. Valamint 
az i::: kétségtelen, hogy politikai v;
zcté ::ii.ink már nem egy Ízben adta tanu
j e1é t ld1)érletekkel.szembeni.toleran
oiájának. 
7. A feltételeken, fogalniakon, j�vó-

elemeken tovább gondolkodni nem 
csak lehet, de� is, mert op-:y kellő 
részletesséegel kidolgozott modell 
jelentheti azt a. kihÍvást, /"pozitív 
zászl6bontást_"/, amelyre a táraadalan
nak /és döntéshozóknak/ válaszQlnia 
kell, s mely egyben az egyetértőket is 
toborozza. 

sz:rmw: PÉTER 
BME Filozófiai ·Tanszék 

. Va. 1-9a e sa.J,�, 

· F�I" k iJe �l,l, ,. é„ls;,��,� • 
: · li'ALUKÍSÉRLETEK�ittt- és most.Az 
ac!ott lehetóségek,feltételek kij
zött. Nem látszatfejlódést akar-' 
nak,de utópiák valóra váltását 
sem t«zik ki oélul.A szó igazi 1 
értelmében kÍsérletek.SikerUllÍet-. 
nek,megbukhatnák.A helyi re!ormok 
sorsa mutatj� meg,hogy végképpen 
kiábránditó szélmalomharcba ke
veredtünk vagy felkészültünk 
valamennyire a valóságos tBrté
nelmi esélyekre.Ha vannak ilyenek 
Magunk is kiváncsiak vagyunk• 
hogy milyen mértékben jc:Shet lét
re helyi önnállóság,civiltársa
dalom,kistáji reform.Nem csak az 
az érdekes,hogy az állam sin
tézményei milyen megújulásokra 
képesek,hanem elsősorban az,hogy 
a·szervezetlen,szétszakadt helyi 
társadalmak és polgáraik mennyi
re képesek érdekeiket képvis�lni 
és reformfolyamatokat elindítani. 
Aligha vannak illúzi61nk.De 
semmit_sem akarunk feladni�··" 

A szervesség hiánya miatt vál
t�zatlanul nincs összhang múlt 
és jelen,gazdaság,társadalom és 
kultúra között.Nem értékelhető 
honnan hova -és milyen--utak ve
zetnek.Nincs fejlódés-tudat,nincs 
távlat-érzet.A helyi történelem 
megfoghatatlan vags csak primitív 
mennyiségi adatokkal ragadható 

�a 
----------------

* Részletek a "Négy :!.rás a népf óisko-
láról" -ból. � dj _f!zerzeményeink rovat 
•• 
Az IGYéSZ-nek jó néhány dokumentuma. 

van ezekről, mely�k kölcsönözhetők •. 

jük,mely kísérlet egy,a környező 
társadalmi formációnál fejlettebb 
.viszony megvalósítását tűzi ki 
céljáults amelyben az önként je·
lentkezok akko·ra száma vesz részt, 

� mely pow,iláci6 a nagyobb közös-
nTársadalmi kísérlet alatt, egy s égek/ellátás ,nevelés, önkl')rmány-olyan emberi eggyüttéléáre vonat- zat/önszerveződésére és múködésé-kozó konzisziens/gazdasági,kul- re,olyan aitern.ativ javaslatokat turális ,-politikai/rendszer gya- dolgozhat ki, amik össztársadalmi kor latban ya3=6 _kipróbálását ért- _szinten ie hasznosíthatók." 
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1meg valamennyire.A település ,mint .. 
közösségi tulajdon,nincs.A pol
_gárok ezért nem érzik sajátjuknak· 
·a falut,nem viselkednek tulajdo
nosként és egyátalán nem hiszik, 
hogy a település jövő�e tőlük 
fU�.A gazdasági fejlodés, az el
húzodó modernizáci6, vagy az élet
szin.vonal lassú növekedése vagy 
legalább stagnálása önmagában 
nem ösztönzi őket a helyi társa- · 
dalmi-emberi vi_szonyok javítás�a. 

Organikus he�i társadalan &gy jöhet 
létre, ha az alattvalói létből "ki
emelkedő" egyének szuverén társa
delrn1 polgárok lehetnek. Csak a 
közösségpolgárnak lehet érdeke saját 
közösségének fejlesztése. 
A hagyományos magyar népben

nemzetben való gondolkodás·ú� 
rekonstruálható és ei?úttal ugy 
fejleszthető,ha egyreszt kitágul 
e� európai gondolkodássá, más
reszt szervesen megalapozódik egy 
faluban városban való helyi 
közösségi gondolkodással.Egy 
szúk társadalmi teret mozgásba 
hozni akaró faluk!sérlet sem le
het meg anélkül,hogy ne mérje fel 
a rövid- és hosszú távú európai 
esélyeket.De ez a tág horizo�tú 
történelmi gondolkodás üresse, 
h!ggá válhat,ha nem ismeri elég 
pontosan és illuziómentesen az 
adott konkrét t�lepülés valósá�os 
viszonyait, a meglévő szerén y es 
a potenciálisan gazdagabb lehető
ségeit." 

11Tudom,illene �eghatároznom a 
népfóiskolát ••• Csak a saját kqn
cepciómat mondhatom.Nem pusztan 
az a cél,hogy a felnőtt lakosság
nak számos friss és hiteles in
formációt közvetítsünk.Még azzal 
a programmal sem elégedhetünk 
meg,hogy a hiányzó magyar fel
nőtt nevelési rendszer egyik 
minőségi eszközét....kivánjuk el
terjeszteni.NagyObb�a tet-szan
dékunktól függetlenül is.Ez az 
ország,amelyet hazánknak tartunk, 

, 
1
súlyos bajokkal küszködik régóta, 
s egyre késik egy intenzív álta
lános megújulás.A gazdasági re
form önmagában nem hozhat megvál
tást ,a helyi.társadalmak közös
s égi újraépí:tés� negy�débe __ ma;-ad. 

. .... ,. 

.... 

Va.n néhány k•rJései,a 
3

:. 
J(;k azolc.'a müheÍy9azdá k -mik a.1.ok a 
_ mii h.l!lek és kezdeményezések ? 

A LEV-LAF utolsó oldalán húzódnak 
meg, hónapról-h�napra azép csend•· 
sen. 
Ki tud róluk? Hogyan tudhatjuk 
meg, éppen most mit csinálnak, 
hol tartanak, kik is vannak eg
egy m<!helyben? 
Talán dgy, hogy e hasábokon idc5n
ként beszámolnak tevékenységeik
rc51, talán ágy, hogx az AHOGY 
TETSZIK napon fas·ztal tá11s�s�go_t 
hirdetnek? Jó lenne ••• 
Én most megteszem az elsc5 lépést 
az alábbi cikkel, amelyb61 kide
rülhet, hogy mi az a Teaház-cso� 
port, és hogy 

1 K; · csinó. lja c;t tea.h á.zat ? 
1 

Ugye kicsit ismerc5s a cim? Emlé
keztet arra, amikor megkérdeztük, 
hogy ki Írja a LEV-LAP-ot. Nos er
re -is az a válaszunk, amit akkor 
adtunk: TE ! t! 
Mert most van helytink, végre ösz
szeráz6dtuni'; s6t! Úgy hiszem 
nagyszertl élet folyik pénteken.
ként, amikoris mindig kiderül, 
hogy milyen kicsi ez a város, s6t 
ez az or�zág: valaki valakit min
dig ismer, felismer, megismer,. á
mul és bámul, hogy te 1 tt, nahát, 
mióta nem láttalak ••• 
Ha meg senkit sem ismeD, mi akkor 
is olyanok vagyunk, hogy k6s z6:-
ünk neki, szólunk hozzá, bevon

juk a beszélgetéseink.be. 
Az elc5térben /teázó/ olyan a . 

angulat, mint a fonóban lehetett 
annak idején /báz sosem voltam . 
fonóban, de Így képzelem el/ -ur-
bánus fonó, ahol LEV-LAPokat haj
togatunk, bor!tékolunk, cimezge
ttink és közben jókat mondunk, so-
kat nevetünk, ismerkedUnk. és is
mértetUnk. Bent pedig komoly be-. 
szélgetések folynak., természete
sen majd mindig a világot akarjuk 
megváltani, ·va:.g;r legalábbis · javí
tani rajta. · 
Jó és kellemes a büfé is,. ol.csdn 

aiaphatunk valamit, t�ázgat�a-. 

•6. . 
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: Áll�rna.fa� moz9a.l;,.ca.k i!s {&rsa.Jm/in; VGllóUAsok • 
. -

Mindenféle"forradalmi" idealista· állandóan kárhoztatta a 70-es éve
ket, s úgy emlegett·ék , ·mint "a· nEIJ!;Y csend", "a nárcizmus kora"; "a 

-:-.-J68 utáni id6�zak",és más hasonló �negatív értelmU- ebievezésekkel il
lették. Pedig csak egy felfokozott, egzaltált forr.adalom-várásról 
van s�ó, melynek illuzórikus volta már '68-ban: megcutatkozott. 
· A '10-es évtized els6sorban a Fejlc5dés m!ioszának végét,� s egyűt- ·· 
tal az "alternatív" propaganda minden szinten m�gnyilvánuló térhódÍ-

._ tását j"elentette. Igaz, nem lenne könnyti mennyiségi mutatókra lefor-
.-�!tani, ilyenekben kifejezni e változásokat, néhány m�llió itldividu

um életmodelljének és értékeinek módosulását, azt, hogy az emberekben 
kiformálódott egy olyanfajta öntudat vagy lelk.iismeret,mely nem volt 
elc5re programozva a "Rendszerben" -sem a tömegszervezetek ,- sem bármi-
féle Közjóléti Ideol<Sgia által. / · ., 

' . . \ . 

Egy személyes öntudat, egyéni kísérlet, elkötelezettség, mely egy 
valós, gyakorlati próbálkozással társul: ez az igazi kulturális ,for

' · radalom. 
,-; 

Egy alig 10 éves idc5szak alatt óriási tapasztalatot� tudást, kompe
tenciát szereztek maguJalek az emberek. Fjgyelemreméltó mennyiségU si
_keres rés zk.Í�érlet bizonyít ja -az "alternatív életformák", ezen új 
.koncepciók használhatóságát. A '80-as és '90-es években fokozatosan 
egyesíteni kell ezeket a részílet/eket; megsokszerozni. és propagálni 
.ezen koncepciókat és perspektiv�kat. Ha·az alternatív mozgalomban lé
tezik valami k.özös érzés, 'akkor az bizonyára a követke z6: 

.Amit mi kialakítani ée elé+ni _próbálunk, az egy olyan reális ·cél,'· 
mely jobb és valóságosabb bármiféle Utópiánál, melyet az 6gymond· 
"Forradalo� után 11-ra biztosítanának nekünk. 

. ·�0990.tt t _, 
' . . / 

• y 

Mely nódszer visz elkerülhetetlenül zsákutcába? Nyilvánvalóan lehe-
·tetlen az �j próbálkozásokat és. elképzeléseket közös nevez6re hozni, 
ha egy ideol6gikus Igazsáe;b61 indulunk ki, melyet jó e16r·e Általános 
Szabáiynak deklarálunk. Hiszen �z egyéni elképzelések különböz6sége. 
az egyik legf6bb jellemzc5je az al ternati v mozgalmaknak, kÍsé:r""letek·-� .. 
nek:mind·en próbálkozás egyedi, mindenki meg6rzi személyiségét, s.nál"."' · 
lóságát, identitását amikor programot tervez /tehát· értelemszeruen 
-nem ·"mindenki" számára/ , qiindenki .érvényes! theti saját lcülönös ka
rakterét. Elképzelhet.etlen az is „ hogy eg:j ilyen változatos közegben 
bármiféle központot ezervezzenek.·T��asztalatokat szerezni, azokat . 
másokkal kicserélni, egyesülni vagy ujra kÜlönválni, különböz6 formá-

'ciókba szervez6dni ••• mindezen folyamatok teljesen spontán, nem-koor"."' . 
dinált, nem-fo�malizált módon mennek végbe. 
Tulaj�onképpen nincs se SZERVEZET,se MOZGAI.DM. Inkább Úgy kell tekin
teni az al ternat!v csoportokat és személyeket, mint· egy él6; organ�
kus folyamat_ot. 

-_Le,.{öJI, jel/e9zriesrégek · 
., 

-A-�apcsGlatok nem-hierarcbizált formája alakul-ki. . . 
- Nem sajátítják ki maguknak kísérleteiket, hanem kapcsolatba lépnek 

kör·nye_zetUkkel, minden érdekelt személ·q-el vagy csoporttal, ·.·cseré-
re bocsátják "tapasztala-taikat. , · >-
- .Bem "a· p7io!i" tázisekbc51 indulnak ki,. tianem áll_�_d_ó� gazfü�_g!tj·á_�..: 

.. részletek ·az.azonos c!m« IGYész fordÍ�ásb6l1. 

' 
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tudásukat saját-·és: má_sok kisérie.:... 
téivel, tapas·ztalataival •. 
- Ne� b�ntják részekre a ·valósá-

göt, nem töre�ék-el�épzeléseket 
hoznak létre, inkább a sok pr6-
bálkozás, kísérlet in�egrálá�ára 
töreks z'enek. · 
- Ők maguk kívánják irányítani.a 

saját fejl6dé�üket. 
- Van érzékük/hajlamuk a harmóni� 

. ához, e. kollektív élethez, a 

• 

-1, 
. ;  

.1$ 

'sel és -S: módszer-re! kapcsolatos 
közös vélemények.x61, érzések.x61, 
nem -egy közös ideológiára kifutó 
tendenc.iár·ól 1van sz6. 

·- · · 
'.A „törek.vés.ek és· tu�,.-atÖ-sságuk fej� 

· lehet6ségek minden ember számár� 
egyenl6 /újra/ szétosztáeához, 
·eli télik az ökológiai egyensúly · 
1megbontását. .. � .. ·. - Magas�bb szinten az egyuttmuko.; 

, ·16d�se tt__ltottá_ teszi számunkra a 
!túlhaladott utópiál\at. ás az "uni
tárius"· iq-eológiákat.. Egy másfaj• 
ta értékrend felé fordulunk. in-· 
kább, egy másik életkép felé·, 
melyben az emberek -individuális 
szintjüknek megfelel6 mértékben
azonosulni tudnak az.integrációs 
folyamattal próbálkozásaik

.
és. 

személyes életvitelük során. 
Eg::, sokféleképpen megval6sithaté 
jöv6t ép!tünk ," nem egy tudományos 
utópiát. Ha úgy tetszik,ez egy 
vailásos orientáció -vallás nél
kül. t1jra összerakni ar;t,_ ami 
szétszakadt, eltört, .elpusztult •• 

· · déet és tapasztalatcsere-rend
szert 6k /s mások is egyre inkább/ 
HÁLÓZAT-nak definiálják. 
- Minden személy, minden kezdemé-. 

nyezés'és minden csoport auto
nóm •. 

- Létezik egy spontán csere- és 
együttműködési kapc�olat a-z a•:. 

zonos meggy6z6dés� személyek és 
csoportok között, de ez nem sérti 
s.enki autonómiáját. . · · 
- A kísérletezés, a �ejl6dési fo-

lyamat, az információk és . elkép
zelések mindenki számára nyíltak 
és hozzáférhet6k, -még a kivülái,;. 
lóknak is.. · 
- A hálózatok inter-regionális és 
, nemzetközi szinten cserélik ki 
'tapasztalat�ikat, tájékoztatást 
nydjtanak konkrét ter�eikr61, ke
resve a kölcsönös és egyenl6 fej�•. ' 16dés·lehet6ségét: GLOBALIS SZEM-

... LÉLETMÓD. 

/ 

. ' 

Nem- lehet azt mondani tehát, 
hogy az alternatív közegben léte-. 
.zik egyfajta közös ideólógia és. 
1
1
stratégia a társadalmi változásról. 
Csak annyit lehet mondani, hogy 
hajlanak a kérdések -.�üttes meg
közelítésére /ebben az értelemben 

1egymás.!elé is tendálllak/, mint az 
megfigyelhet6-volt· a �84-es 

-voensdr.echti nemzetk6z1 találko
zón 1�·��Teh�t �ább a fejl6d��-� 

r 

„ A találkozóról: LL 5.szám, IGY.Ssz·i 
"Beszámol6 ••• " 

. ....,. 

_S.zámot ·vetve azzal, hogy ez egy· 
!soha VÉGET NEM ÉRŐ folyamat, so
lhasem-lesz_ teljes, a mindig folfÓ 
él6 próbálko zás_�ól születik. . · 

Ki akarjuk. kísérletezni, meddig 
terjed a s.zabadság, megvizsgálni, 
hogy milyen mértékben.kell szoci
alizálni és�kollektivizálni a dol-. 
gokat, hogyan lehet_ állami- és 
igazságügyi apparátustól_ mentes�n 
élni, hogy lehet- 1h�anizálni a 
munkafolyamatokat. Meg kell vizs-lgálni, hogy a fejl6dés iránya · 
ésszer<r-e, s hogy_an lehet az öko
lógiai egyensúly megpontása nél.- : 
ktil fejl6dni, hogy kollektív in-.-
tézkedések.kel, vagy a problémát 
az adott �erület Ugyének tekintve· 
!kell-e védekezni ott·, ahol. a ter- . · lmészetet, a Földet veszélyeztetik, 
hogy milyen szint� önigazgatás és 
autonómia valós!that6 meg, s mi
lyen mértékben válik szüi:sé_g�ssé 
-egy magasabb szinten- a. tervezés 
és egyUttm�ödés.· 

Mindenki számára lehet6vé akar
j�·tenni eredményeink, terveink 
és céljaink megismerését

! 
s ezek 

'követését� •• Az aite�nat v mo� 
gálmaknak ez az egyetlen ambíci
ója-� nem hirdetünk sem ·egy Illu� 
zó�ikµs Forradalmat, sem irr·eál!s 
Végtélen Fejl6dést,. ;sem apokailp- · . 
. szist, sem :DSzjólétet� Nagyot):· 
gyak.orla-tias .embe1'ek vagyunk. ••.• ·· 

AL�· '86/1 

/ 

' '· 

/ 
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��TCl lé l'\rti ?oHJ ei 
Leugrik a buszr61 ef:!Y ötévea-lfo�1 

fid és rBgtön belegázol a puha, f!'iss, 
fehdr, caillog6 hókupacbaé 
- Hát miért ÉPPEli ODA kell· neked men-

ni I? -veti magá·t utána az anyja. 
/Huazonéves, csinos, értel/mes/misé
gi ldnézetU. -Jesszusom, talán tanít 
valahol!/ 
Már vissza is rángatta a kemény, feke
te, sózott-lucskos járdára. Most már 
REIIDBEll mennek együtt hazafelé. 

Tanulsága lmM LEHET elég korán k�z
deni. a természetes ingerek élvezetéről 
val6 leszoktatást! 

-m-

3·. ' 
-- í , . a közművelődés· teljes tmenye kri-

tikán aluli.Úgy látszik,kevés az 
a politikai és szellemi eró,amely 
a számolatlanul sok valós va�y 

. 
, vags velt falakat bontogatni 

kezdené.Általános a ko�liktus
kerülés taktikája,ezért szügség
ké.Ppen az új kezdeményezések is 
el-elfulladnak.Ebból következik 
hogy a népfőiskola megkísérelheti 
a magas kultúra demokratikus 
szétosz.tását,az alig .megmaradt 
népi kultúra·korszerú visszaépi
tését,az egyéni és közösségi i
dentitás növelését,a helyi-tár
sadalmak önvizsgálatát 

.és minimum az újratervezését; ám 
mindennek csak akkor van értelme 
h� .a tehetetlennek sót olykor 
apatikusnak látsz6,önmagát a 
munkában véglete�ig hajtó 
országot föl�ázza,összerázza, 
jí!tet és távlatot kínál 
minőségi szocializmust aka�· 
esélie�enlóséget az eur6pai é
letnívora' és önérzetre.Folytas -
sam???Mi.ndenki tudje.;ha nem is ._ 
mondja.Ez a tör�énelmi feladat, 
ehhez e�k szerény,de nem lebe
csülheto eszköz a néufőiskola. 
S ami a legtontosabb:mqst van is 
erre történelmi esély.Uj ·szelek 
fújnak keletről új szándékok szü
letnek országon belül.Ami a leg
!élelmetesebb:ha ezt az esélyt 
elk6tyavetyéljük:szinte mindent 
elveszthetünk.Aki ezt nem érzi, 
nem ismeri fel,aligha tudhat -jó 
nép!óiskolát szervezni •••• " 

.. 

" 

. 

Lehetséges? Szilkséges? Gazdaságosl 
�s mennyire? És hogyan? Stb. stb. 
Es egyáltalán ••• Akinek ilyesféle 
kérdésekről vannak rögeszmé� va{!3 
tétova megjegyzései �s másokét is 
szívesen meghallgatná a HAZAI SZÁ
IIÍT.ÁSTECHUIKÁVAL kapcsolatban, az
zal sz! vesen beszélgetnék 1987 ---
·febr. 6-án 18 órától a Teaházban. 
Előre fog1alok asztalt ••• 

a-. 

éSÁKÓ MIHÁLY 
szociológus 

tunk. Jönnek az ötletek, elindul 
mindenféle·folyamat, mint pl.·a 
$z!vesség Bank, néhány Újabb kom-
muna�kezdeményezés ••• DE! -én maxi
malista vagyok,ée Úgy érz�mLmég 
sokmindent lehe...tne ·a TEAHAZBAN 
csinálni. Például hozhatnál köny· · 
veket eladásra, kölcsönzésre, ol
vasgatásra. Elkelne néhány npvény, 
otthonos hangulatot áraszt6 tár
gyak, foly6iratok, magazinok, já
tékok, vagy amit akarsz. A hangu
latkeltésre behozhatnál gitárt, 
más zeneeszközt, akár.kötögethetsz 
is a sarokban és taníthatsz is 
mindenféle kézm�vességre, hadd ne 
soroljam tovább. Miénk a tér, az 
idő és lehet6ség, élj ie is vele, 
hogy legyen egy helyün.Ji a városban 
ahol otthon érezzÜk magunkat /áz. 
sem baj, ha otthon is ••• /, na 
szóval rajta, csinálj m�g mindent, 
amit jónak látsz. Ne feledd:· 
TE CSINÁLOD A TEAHÁZAT 
Konkrét m�kalehet6ségek: 
- Az el6adások, viták �ondos inag·• 

n6fölvétele /Hogy kés bb mások is 
meghallgathassák/, 
- a bejáratnál fogadni·a meghívot• 

tainkat, 
- fent megkínálni teával és elbe-

szélgetni velük, -.g 

AZ WBEREKNEK IGEN ROSSZ VÉLFlffÉifYE 
VAN AZ Elr.113EREKRŐL 

• 

.• 
; 
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Q Á dániai MAJGABD-EN lakó- és munkaközösség nálunk tölti a januárt. 
A közBsség társadalmi beilleszkedési zavarokkal ktizd6 fiataloknak. 

nynjt otthont /A 10 f6b61 6 "rendbenlév6" 4 pedig "problémás"/, van 
egy halászhaj6juk és egy patko;6kovács m�helyük. Hazai közqsségekke�� 

Jkezdeményezésekkel akarnak meg+smerkedni, együt�dolgozni, tapasztalato
kat cserélni. Ha foga�ád 6ket, vagy találkozni szeretnél velük, akkor 
az ÍGYéSZ címán, telefonUgyeletén jelezd, vafti a Teaházban személyesen. 
� "Anarchizmus és rendező elvek" o!mmel megjele�t a Magyar Politikatudanányi 

Társaság 1986-os fvkönyve. 80 Pt-ért megvásárolható a VI.ker. Benczur u. 
33-ban, a Társaság titkárságán • 

. � Veres »nese -aki tb&-sek utdgondozásával /Ja! -ez társadalmi beill. 
zavarokat jelent/ foglalkozik- kere� eg:J uj foglalkoztatási. forma 

kialakításához közöttünk megb�v9,lehet6leg zseniális közgazdász- mér
nök- vállalkozás-jszervez6 agyakat. Várjuk irását a LEV-LA:P-ba, de addig 
is b�vebbet t6le tudhatsz meg: lakás: 832-894, munkahely: 642�079. 

� Szegeden többekben felmerült egy helyi "ITDi-féle"létrehozásánij.k 
· gondolata, konkrétan egy helyi 1nformáció'gyujt6 és-elosztó 1 /+ÍGY- ·1 

éSZ lerakat/ és egy teaház fél� találkozóhely beind!tása. ·· Örülnénk, 
ha megvalósítanák és megtalálnánk a nem-hierarchikus /hálózati/ t{pu-
sd egyUttmUködés hatékony módjait. 
� A LEV-LAP el6z5 s·z.�ma azért késett ,mert a Bp.-i KISZ Bizottságon . 

egy munkatárs-betegságe miatt elhúzódott a postázás másfél hétig. 
Kiderült, hogy komoly gond számukra minden hónapban ennyi boríték le
pecsételése. Megígértük·, hogy bemegyünk.pecsételni, s várunk ehhez 
jele�tkez6ket a teaházban. 
Q Flipp Krabbendam /tavasszal ittjár� Holland építész-vendégünk/ el

küldte a Delft-i ujságba Írt cikkét, melyben az !TDK-t, a IJ.ska
koncepci6t és a Miskolc� KollektÍvházat ismerteti. 
� Az ÍGYéSZ a M«vel6désügyt Minisztérium által kiírt pályázaton meg

pályázott 80 e. Ft-ot, de egy fitying nem sok, annyit -sem kapott • 
. A "M{lvi környezet" m{.{helynek is bent van eg:, pályázata. /Hol is?/ 

� A szervez6bizottság legközelebbi találkozója.február 6-án-17 órától 
.lesz az Almássy téren a Ház .315-ös szobájában. 

� JÓ LENNE EGY MŰHELY - Amely a szelíd /fenntartható/ technológiákkal 
foglalkozna, s amely pozitlv állításokat tudna megfogalmazni egy új 

paradigma alapján az energiaellátás /GNV!/, a fogyasztói-típusú nyers
anyagpoceékló termelés, a közmtt.hálózat, stb. kérdéskörében. A hallomás
ból ismert megoldások /nap-ezél-geotermikus •.•• / kutatása mellett fel
derítbetnék a.feledésbe merült régi népi "szelíd technikákat" is, ki
dolgozhatnák a vályogházak rendbehozatalának /továbbszellditésének?/ 
tervcsomagját. /Ez utóbbi Uzlet i� lehe_the talán./. Mérnökök, népraj
zosok, tervez6k, stb •. az ÍGYéSZ-nél"kopogtassatok"! 
� Kellene valaki, a�inek telefonja és Írógépe van egyszerre, valamin� 

vállalná a GYORSHÍREK felvételét ás lepötyögését. Akkor e·z ..másolha
tó lenne á� osztható a Teaházban az aktív ta�oknal akár hetente is. 
/Az ETK-nak már v�� ilyen és igen praktikus!/ 
g LAKÓKÖZÖSSÉGET ALAPÍTÓK I A Szentendrei-szigeten kedvezményes árÚ telkekhez· 

lehetne jutni és 17 hold szántóhoz, egy he� Tanácstól. A fő feltételi a kö
zössé� /va&:1 eg:; része/ biogazdálkodást fol3:tatva k:Ísérletezze ki az epertermcsz
tés m«trágyaiJs vegyszermente�lehetóségeit. /Bóvebbet az ÍGYéSZ-tól/ 

' 
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o Az �1a<E Ráday utcai 'Társadalanel-
. móleti Szakkollégi·1..11I1a /T'EK/ 
TEK-l,iiRRoR sorozatemblémával ellátott , 
belső fütsználatra szánt kiadványsoro
zatot i'nd!tott litjára. Elsőként Karl 
Marx -ezidáig Kelet-Eu.r6pában kiadat

lan- mllve . látott napvilágot &  "Lelep- 
lezések a XVIII . század titkos diplo-
máoiájáról" címmel. 

• 
o . Uj lap született októ�rben az 

MKKE-n , TÁI.l�ONT c:!mmel, melynek 
profilja "információs és  szolgáltató 
lap" , kiadója a Közm!Ivelódési Biz. 
/Elqzó számur.kbun átvetttulk a lapszem
léj Ukból/ 
-

--------+----
- a s zobákban gyertyát gyúj tani és 

feltenni hangu1atos zenéket a 
magnóra , 
- a betér6ket ko.� zönt eni , az iE me

retlen tét ovázókat "bevezetni " a 
Teaház életébe , !TDK ismertet6t 
9dni nekik , _ s tb . , stb. 
·Bármely pénteken jelentke zhet.s z a 
Teaház-csopor tba ,  amelynek havi 
rends zeres �alálkozása  a minden hó 
els6 pént ekén 17 órakor ke zd6d6 
s zervez6bizottsági ülés.  

-

Make.lygazd!.k.: 

!!LV!��!';!lH•t I I.Tai 9'.n4or 

1098 Bp • ... 6 Io 11t 55/57.

- �unkalielyi fs )28-977 

BORS MARI 

tlJ . azerze111é11yeinl . 
• A társadalmi kÍsérlet és .feltéte
lei-:tezrsek--T"fir:Röviös-�za;-Tam�s 
Pai;-tevai-�ár.dor , Szinnai Pé ter/ 
!TDK 1986 , �.9.  
• Diósi Györe;y:1 A társadalmi kísér-
!!!!�_!!!!4i�!�! �p!rat,--p;�-----

• Balla Gábor : Reflexiók a "cealád
vi tához" ; · A lla:;;ar-j�zsef-fi'.tnren

dez�-est mar öj�:t--a--T-V�lemi---� 
tarsa!aimr-�airiete��étaier�r
Ieza-iöit-vitar3i-----:--------��
----�------------- /gepirat/ p.8 . 
• Vass Péter : Az izraeli kibucok 

i /gépirat/ �.25;itpi�;-iei!ik!etik 1l6 

a Varga Csaba 1- NéR írás a D�fóis
kolákr61 OKK 19� p-;4;-�pil --szám: 
!5ö7----

,P · .  
a l!rik Van dop Abbeele &  Alternatív 
mOZGalmak és társadalmi vl!tözlsÖk--
7!GY�sz-tör!!tls-I98�7-p:I2 ______ _ 

• Rosabeth .doss Kantor i éommi tmen� 

��-2�����!.:l -Communes an-a-ütOpias
in Sociological P�rspective 
Harvard University Press Cambridge , 
1972 ,  p. 303 , 

11 ·l'he Pali ti cs  -of EcoloQ 
Ecology Party , London , p�25. 

Te.1tü.le.U � z e.1tv·e.zltk:  

���: Ceomlli U•al.6 4010 
Ba•t• t4r l/L 

!z!!:�1 Giczey P,ter 4400 
faavLri P. 87. f••• AlhrnatiY l&ltcS- ,. IDUDkaJtllsts•-- _ Il��lliiirir�Brli--------� 

Bp.Sll&l'Y&8 O. 42/bo �2!2!;!1 Honith nrtra 
9400 � E. 5. 

.. 

IU.bemetika Vúulyi húa 
mrts.6.recen Tesud.1.k s. 120. 
ti /52/ 26-6)2 

Intoftlicid nw111 i6 '• Szol..&ltatd 
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---
·112, Bp. SS&1"t'H o. 42/b. 
Usen! aunkaDapokons 213-460 

T•�•-2•022!t Bora lla.ri 1037 

li:1alai'"I2. !1 88)-441 

Kolleki1.Y-hia kez4„4si•zé• 
�-f.�ta21_-1p.�rogat6 
11t 21. 
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-TEAHAzL 

MINDEN PÉNTEKEN HATTÓL 
Almáaay t4ri Szaba4id6 Xtszpo�t 
Bp. VII.ker. �aay t,r �. 4.•
:11elet1 teizd 
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�Cl!�!�!l: Szabd "-bor 9700 
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