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· Az ITDK egyik áramlata ·határozot-
tan törekszik arra, hogy értékrend
j.ét tudatossá tegye, megfogalmazza, 
és ezt egybevetve a történelem 
nyújtott� /feltételezett/ alterna
tívákkal kialakítsa nézeteit a ma
gyar társadalom fejlődésének lehet
séges és számára kívánatos irányá
ról.E törekvés·€1ső összefoglaló 
dokumentuma az "Egy lehetséges hol
nap" c. tanulmány /SÍklaky I., Ré
vész s., Vincze E., 1984.jÚnius/, 

·egy idevágó Újabb.dokumentuma pedig 
a "Konstrukciók egy világnézetről" 
c. füzet / SÍklaky I., kézir.at 19 85. 
nov., kiadvány 1986.ápr./. trlelődő 
feladat egy·Újabb, egy nagyságrend
del részletesebb dokumentum kidol� 
gozása, amelyet magunk között a 
"Négyszázoldalas holnap" néven em
legetünk. Ez a munka voltaképpen 
már meg is kezdődött két elemzés
sel, am�ly a "Konstrukciók ••• " fü-
zetben jelent meg /Révész S.; "A 
dolgok értelme •.• " és Szabó M:"Ki
�gész!tés a többségi döntés logiká
jához"/. Révész Sándor most egy ú
jabb elemzést vetett papírra. En
nek két részlete és hozzájuk fazött 
reflexióim olvashatók la 2. oldai-
� /A teljes 12 oldalas gépirat 
az IGYtsz-től kölcsönözhető./ Ha 
nem restelled leírni. a "Négyszázol
dalas holnap" tárgyába vág6·gondo� 
iataidat, kérlek, küldd el a LEVLAP 
végén található ·címemre. A LEVLAP 
a jövőben is teret ad az ilyen Írá
sokból vett szemelvényeknek, tömö-
rítvényeknek. 
Ezzel köszönti az olva�ót e szám 
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péntek AHOGY TETSZIK NAP 
meghirdetett asztaltársaságok, 
meglepetések, zenélések, IGYéSZ 
tájékoztató és kölcsönzés, stb. 

12.péntek A "Communard-Város" ötle�
pélyázat kiállitása. Nyilt vita a-· 
mesteriskolás alkotókkal. Meghivott 
vendégek; Lázár .Antal, L6ska·Szilárd, 
s.Hegedüs Lászl6, Szandtner Iván. 

191péntek Oktatás, nevelés, megelőzés, 
gyógyitás a 11Communard Városban"• 
Meghivott vendégek; Csehák Judit, 
Czeizel Endre, Juhász György, Tren
csényi László, Vankó Ildik6, Yekerdy 
Tamás, Winkler Márta. 

261 pielyettl 23-án kedden!!! 
"A MI KARACSONYUNK" cimmel 17 órától 
22 óráig találkozunk. Minden kedves 
részvevőt arra kérünk, hogy legalább 
egy szellemi ajándékot p.ozzon a ta.r
saságpak /kedvenc verse, bölcsessége, 
idéze�e, rajza, zenéje, tánca, stb./ 
igy alakul ki a müsor. Mindenki sorra 
kerülhet, de nem kötelező. Hallgátni 
is lehet. Utána kijzös zenélés, ének
lés, tánc. 

január 21 [helYettl d;cember JO-án 

. "A MI SZILVESZTERtiNK" kedde!l!.ll 
01mme·117 6rát6l 22 óráig táncos
zenés e·st BOLHAVÁSÁRRAL - minden 
fölös tárgyadat elhozhatod, eladha
tod; elcserélheted. 

JANUÁRBAN AZ ELSÓ TEAHÁZ 16-án ,' pénte
·ken lesz - &4�ig téli szünet • 
KELLEMES KARÁCSONYT ÉS SZILVESZTERT! 

mm�mmrnwmrn™rnmm™mmrnmmmMrnMMMMmmm�mmM� • • � • .---�·----------------.......;-·--....:..··--------� Á TEAHAZ péntekenként 18 órakor nyit, 
Az előtérben az érdeklődőknek kiván
sá&ra /önkiszolgáló/ videón vetitjük 
az "EGY ·OSZTÁLYBA JARUNK" o. iskolate
lev1z16s sorozatot •. Szerka Kopper Judit 

a programok 19 6ra�or kezdődnek, de· 
mi'ndenkit szeretettel látunk később· 1s. 
CÍJIE1 AJ.JI.ÁBSY TW- SZABADIDŐ KÖZPONT 
i;:v!I.A-t,r 6. IV.emelet. 
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Révész Sándor 

. . 

. A üUts�t1t1iM�tlv 
h,l6ra1rO/ -(res-z1e1tk) 

Egy gazdasági, politikai alternatí
va megfogalmazásához az alapelvek 
rögzítése nem elégséges. Az alapel
yeket körülvevO másodla�os elvek� kidolgozására �s szükség van. A� e
let sajnos sohasem e��g egyszer{.{ 
ahhoz, pogy ezekböl a másodl�gos 

'elvekböl ne kellene mindig tulontul 
sok. Ez az Írás a teljesítményelvet 
behatároló másodlagos elvekröl való 
meditáció. 

1. Mennyiben szükséglfte az 
egészséges !éiekrte 
a teljesítményelv? 

Fogadjuk el azt a hittételt, hogy 
"másnak használni .az egészséges 
lélek szükséglete" /S.I.: "Konst
rukciók ••• " a szerzö kiadása, Bp. 
1986., 2s·.o. /. De vajon szükség
lete-e az egés�séges léleknek a� 
is hogy mindenki, akinek haszna
lok, ugyanannyit használjon n!kem 
- piaci értékben -, amennyit es 
használok neki? Ha igen,_ akkor az 
ajándé�ozás, a jótékonyság bete
ges doiog; akkor József Attila ö
reg csoszogija természetellenes 
módon viselkedik a Lyukas cipöj« 
á�rólszakadt kisfiúval szemben; 
akkor Teréza novér és Albert 
Schweizer deformálódott·lelkek; 
akkor érthetetlen, hogy a munkae-

. rom árán miért veszek virágot � 
kedvesemnek, miközben remélem, 

-hogy kedvesem hálapuszijának 
nincs piaci értéke; akkor nem tu,., 
dom megmagyarázni, hogy ml az a 
természetes alap,-amelyen a csa
ládon belüli munkamegosztás m«kö
dik; akkor nem értem; hogy a 

- hosszűtávú kölcsönösségen nyugvó 
kalákát miért részes!tik előnyben 
az emberek, miközben ez a csere
forma elkerüli a piaci érté�eg
határozást; akkor magamat sem ér
tem, hogy miért mázolom ingyen a 

•tengert.Tabon, és miért verem 
most ingyen az irógépet ••• 

' 

,, 

A fel�ett,kérdésre egyetlen he�. 
lyes válasz van; attól függ! Ne
vezetesen két dolgotól; 1 •. milyen · 
jell"eg(í kapcsolatban állok azzal, 
akinek használok; 2 .•. milyen ér
tékelkötelezettség testesül meg a 
szolgálatomban. 

. . 

Világos, hogy a személyes kapcso
latoknak egy egész sor olyan tí
pusa van, amelyben a piaci jelle
g{{ árucsere ellentmondana a kap
csolat jellegének, amelyben ehe
lyett valamiféle reciprocitás ma
ködik akár a naturális árucsere 
formájában, akár abban a fo:aná
ban, hogy a kapcsoiatban 'való· 
részvétel egész életgyakorlata , 
válaszol a másik fél,egész élet-
gyakorlatára� 1 

A házasságokban például társadalmi 
méretekben igen nagymennyiségd' mun
katevékenység cserélődik ki, de a 
házássági .gyakorlatban egyrészt nem 
különüinek el a csere egyes tétele
i, másrészt nem méretnek meg ·nyil
vános piacon, harmadrészt a munka
tevékenységek cseréje'é:Ssszekevere
dik a kapcsolaton belül zajló egyéb 
folyamátokkéJ-1. 
A piaci teljes!tményelven alapuló · 
csere ott kezdodhet, ahol a cseré
ben érdekelt felek többé-kevésbé i
Qegenek egymásnak, ahol intézményes 
közvetítésre van szükségük. ·Maga a 
piac, a kereskedelem, a munkáltatás 
- ilyen intézmény. A �eciprocitás 
azért m�ködik, mert a másnak való 

,használás ellenéi•ékét a "csere
partnerrel" való kapcsolatom gya
korlatában kapom �eg, ez�n keresz
tül jutok közelebb szükségleteim 
kie:égÍtéséhez. 
Nyilvánvalóan van egy olyan tenden
ciaszenl összefüggés, hogy ainél 
személyesebb kapcsolatban állok va
lakivel, annál inkább eltávolodik 
"cseregyakorlatunk" a piaci teljé
s!tményelvtol, míg a személyes a
lapkapcsolatoknak van egi olyan kö
re,· amely a piaci jellegIT cserét 
majdhögynern. kizárja. Elképzelhetet
len,. hogy egr anya hitelbe� szop
tasson, és husz év mulva benyújtsa 
a számláte,az anyatej�ol. /a kamatok
kal/. Fo9orvos rokonom már nem �o- · 
ronázza ingyen a fogam, de "rokoni" 
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árat számol. Eszperantisták között 
kialakult a hivatalos és a fekete 
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.. valutaárfolyam között középen lebe-
• = •••· • g" "zJ,,lld" a'rfoly· am stb. , , ·. ,. . V u 

""fAKJJUTS KI NALAM. 
.. 

; M:indez számunkr·a azért. érdekes, KAPSZ EGY MATEK ÓRÁT" 
' mert amikor új típusú közösségekről ' beszélünk, lakóközösségekről példá-j Kedies BarátUDk! 

ql, akkor az elidegenedés visszavé-1 ou\ : /71',
....._ 

· 
telében olyan ut�t követünk, sUOe- y 

·· U · 
lyen a reciprocitás teret nyer ? 'Megalapítjuk a 
piaci árucserével szemben. Egy la- iSZÍV:ESSfu BAiilCOT, van kedved besz;ill

:;.. kóközösségben eléggé természetesen 1 ni? Ebbe a bankba éppúgy lehet ·szive; .. 
· · alakulhatnak a dolgok 6.-gy, hogy A I ségeket, szolgál tatás oka t betenni / és 

,aheiyett, hogy egy idegen gyerekét � onnan kivenni/, mint ahogy az OTI>-be 
vigyázná pénzért, szomszédja, B I pénzt tehetsz be /és kölcsönt vehets� 
gyerekét vigyázza majd·::a házban in- fel/. A SZIVESSÉG BANK kamatot nem. 
gyen, miközben B alkalmasint felk�- számi t fel, és aás ·különbségek is · · sz!ti ot az orosz nyelvvizsgára, s ilesznek a_ rendes bankokhoz k,pest, 
!gy nem kényszerül ki á pedagógiai 1amint az alábbiakból kiderül. 
piacra .._ Ha társadalmi méretekben 
megtörténik, hogy az emberek kez
dik kialakítani a ·személyes alap-
kapcsolatoknak- e2t a cs�ládnál 
egy fokozattal szélesebb körét, 
akkor a reciprocitáson és a piaci 
értékelésen alapuló csere aránya 
társadalmi mértekben jelentosen 
megváltozhat.Ho�yan értékeljük a-· 
lapelveink értelmében ezt a fo
lyamatot? A következő megfogalma-
zást· j avasolomi . 

A moderrt tár,ada!�akb� a,tel-
.jesítmények csereJe szüksegké�
pen nagyrészt egymás sz�ra,i
degen emberek között, intezme
nyes közvetítéssel történik. Az 
ilyen t!pust1 cs�rében a �iac 
jelenti a legfeJlettebb es l:g-

· hatékonyabb formát. Mindazonal
tal a társadalmi fejlődés /azaz 
"a harmonikus élet feltételei ... 
nek a javulása" - S.I.i.m.7.o./ 
szempontjából pozitív folyamat
nak tekinthetjük azt, ha a te
vékenységek egyre szélesebb kö
.re a személyesség közegéb�n, 
részben vagy egészben a recip
rocitás alapján cserélődik ki. 

• ·.. • / Fo 'lytatáe a 4. o 'lda'lon 

ELKÉSZULT AZ ITDK ÉLETREFOR14 KEZD� 
�ÉS ISMERTETŐJÉNEK ANGOL NYELvU 
VÁLTOZAT.A. HA KÜLFÖLDI · BARÁTAID TÁJÉ-
KOZ�ATÁSÁHOZ SZÜKSÉGED LENNE RÁ, AZ 
IGYÉSZTÓL DARABONKÉNT 10.- FORINTÉRT 
BESZEREZHETED 
��===�:::.iL-�-::-��:-="':"�---=�-T""! ... 
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Egy példa •. Mondju.k Sándor jó �ateko3, 
· és Zsuzsa szeret gyerel:ekre vigyázni •. 
Pénze �gyikükne� sincs. Zsuzsa vigyáz 
Sándor gyerekeire 3 óra hosszat. Sán
dor értes!ti erről a Bankot, ahol Zsu
zsa számláján jóváírnak 3 órát, Sándor 
számláját pedig megterhelik 3 órával. 
Sándor aztán, esetleg fél évvel később 
egy másik személynek ad matek órákat� 
Zsuzsa pedig igénybe veheti a takarí
tási munkában Ugyes N6ra, vags a fuva
rozásban jeleskedő J6z'sef által. felkÍ• 
nált szívességet •. / A "3 óra." nem fel
tétlenül 180 perc, esetről e--setre al
kus1tok majd meg, hogy hány 6rát jelen 
tetek a Banknak�/ 

'. , 
,,,, . , . A SZIVESSEG1B.ANK NagyköpYvébal barme-

lyik tag �ikeresheti, ml.lyen szol1ál
tatást kér, sót, ha többen is lészilnk, 
akkor a Bank levélben értesíti tagjait 
a több� betétes által 113újtott szolgál 
tatásokról: a Bank "alaptőkéj·ének" min 
denkori állásáról. Júniusban, a llagy 
SzÍvességkereskedelmi Bálon aztán kide 
rül, kik a legnag3obb adósÓk és hite
lezők. Addig majd kitalálunk valamit, 
mi legyen velUk. Ősszel pedig_újabb, 
már k�orrottabb·j�téksza.bályokkal in-
dulUZJk újra. . . ' 

Ha érdekelnek a SZIVESSÉ:G'BANK.lehetó� 
ségei, jelentkezz a,Teaházb�n · nálam, 
vagy levélben a Teahás cimén. /A.borí
tékra ird rá1 SZ�VE&SÉG B.&'t\fK!/ K�zQlj 
magadról minél több szépet, jót >'és b-l.
z4lomébresztót, és pontosan Írd le, 
hogy mit kérsz, mit nyújtasz, hogyan 
iehet Veled kapcsolatot teremteni. Je-

....,. 

I • 
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lentkezhetsz egy egész közösség /ze�e
kar, hórukkbr:l'.gád, stb./ nevében is. 
A SZÍVESSÉG BANK alapszabálya, hog1 itt. 
szívességeket tesz�ek egymásnak az em
berek, nem pedig robotolnak. Ezért csak 
olyan munkát ajánlj fel, amit örömmel-
és jól tudsz végeznil 
Udvözöl,, jó játékot éa szimpatikus ' 
új imnerósöket kíván Futó Péter 

/ llvl1z S./ 
·4, Ili adható eí? 

J 

Árulhatunk-e a piacon kábítószert, ló
fegy�ert, szerelmet? Árulhatjuk-e a 
szinházba12 a tapsunkat, árulhatjuk-e a 
szavazatunkat, árulhatjuk-e informáci
óinkat idegen országok felderítőinek? 
A szexuális szolgáltatások a világ 
számos országában áruaítbatók szaba
do12. Lőfegyvert az Egyesült Államok e
gyes államaiban vehetUnk hatósági en
gedély nélklil. Mexikóban és Spa_JlyolQr
szágban éppen azt fontolgatják, hogy a 
marihuana szabad árusításával elejét 
lehetne ve12ni a kemény drogok terjedé
sének. Stb. 
A fenti felsorolásból csak annak kell 
kiderülnie, hogy nyilvánvalóan vannak 
olyan dolgok, íame�ekDek az árusítását 
meg kell tiltani, és nagyon sok minden 
van, amiről nem egyértelmU, hogy til• 
tani kell vag;J nem. 
Több pontot összefoglalva most már le
azögezhetjUka nincs az a szabad piaci, 
rendszer, amelyben a politikai döntés
hozatal ne fejezné ki valamilyen mér
tékig a maga /j6 esetben: a társadalmi 
közmegegyezés/ politikai, erkölcsi, 
kulturális preferenciáit a piac bató�ö-
r-'nek korlátozásával. 

SzWtség volna egy olyan "ltonstrukci-
6ra", ama.� arról szólna, hogy mi-

Síklaky István 
„GONDOLATOK RÉVÉ3Z SÁNDOR 
TANULMÁNY-RÉSZ�TEIHEZ 
Az 1,sz, �észÍ.ethez 

/. 
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Lehet, hogy a széles értel�mben vett 
"teljesítmény" lényege valóban, "más
nak használni" /azaz elvontabban és 
részletesebben� "valamilyen kijrben ér
vény�s értékr�nd alapján értékesnek 
miuósU16t cselekedni", mert hiszen az 
adott érté)a;'endet'vall6knak minden 

. ilyen oselekedet valamiképpen "haszná
ra van"/, az �zouban bizonyos, hogy 
ettől a széles értelmezéstÖl meg kell 
kUlönböztetni a "piaci teljesítmény" 
fogalmát, amelynek lényec•i "fizetőké
pes keresletet nem veszteségesen kie
légíteni•. A "piaci teljesítmény-elv• 

, tehát Így fogalmazható megs "minden 
piaci teljesítményért jár a piaco12 ki
alakult ellenérték /ár/." Ebből követ- · 
ke\ik, hogy a piaoi telj'esí.tmény /1/ 
cserében igazolódik, /2/ csak olyan 
cselekvés lehet, ame�nek során �ind· az 

. ·elfogyasztott /elpusztított/ értékek, 
mind a létrehozott értékek mennyisége 
azonos mértékegységben kifejezhető, és 
Így a cselekvés nyereséges vagy veszte
séges volt� értelmézhetó és msgá�lapít-

Iható. 

A Révész által idézett hittétel /"Más
nak használni, az egészség�s lélek 
szüksé,lete"/ tehát úgy értelmezendő, 
'hogy a teljesítmény általában,·és � 
a piaci teljesítmény az egészséges lé- · 
lak szükséglete. Ez persze nem zárja ki 
azt, �ogy bizonyos kö�ben a piaci tel
jesítmény is sz·Wtséglete lehet az e-. 

gészséges léleknek, és Révész Sándor e
lemzése éppen arra vonatkozik, hogy mi. 
tartozik /tartozhat/ ebbe a körbe és Mi 
nem. /Megjegyzem, hogy Révész függ81�
ges vonallal kiemelt összefoglaló szH� 
vegével teljes mértékben egyetértek./ 

lyen piackorlátozó preferenciákat, A 4, számú részlethez 
értékeket ismerUnk el, és mi�eneket 

. nem. · J{áb:Ítószert, lőfegyvert nem csak· árusí- · 
tani nem szabad /ahol nem szabad/ ható
sági engedély nélkül, hanem eloállÍtani 
és forg�lmazni sem, azaz reciprocitás 
ker�tében vagy ajándékozás céljára sem 
szabad előállÍtani; reciprocitás.kere
tében vags ajándékként sem.szabad eli
degeni teni hat_ósági engedély nélkUl. E
zekben az esetekben tehát nem a piac 

A "KONSTRUKCIÓK EGY VILÁGNÉZETRŐL" 
KAPHATÓ A LARES KISSZÖVETKEZET IRO
DÁJÁBAN /BUDAPEST V., TANÁCS-KRT 2. 
PÉLFltELET, A J)IABOLT FÖLÖTT/ ára 18. -

) 

. _.., 



.,.a verseny/ korlátozásáról van szó, ha
nem - feltéve, hogy a tilalom mindenki
re egyaránt vonatkozik - a gazdasági 
tevékenységnek a versenyt nem érintő 
korlátozásáról. 
Sajátos a helyzei a szexuális szolgál-

' tatással, &JJlelynek valóban osak az áru
sitását /piaci értékesitését/ tiltj�, 
ahol tiltják, a reciprocitás keretétien 
nynjtott ilyen szol,gáltatás /pl. eltar
t,s fejében/, vagy éppen a� ingyenes 
szolgáltatás nem .tilos. /Itt is egyet_
értek. Rév,sz kiemelt zárómonda�ával./ 

Ai .i2ra.c I i 
ki lctw,ok· 

1 

"Bem volt semmijük, csak a rajtuk lévő 
ruha, és még az is a közösségé volt. ·A 
lehető legrosszabb ételeket ették, kö
zös mosdót és WC-t használtak, egy fe
dél alatt aludtak••• J6val több nehéz
ség származott a közös együttélésból,
mint ahogy gondolták.••• Ott·volt a, 
közösség irányításának gondja••• a 
munkamegosztás, az egészségilg3i szolgá
lat', a nevelés, a lakás • ••" /Leon 
Uris; Exodus/ 

- . - . -

- �iformizált ·embergyár - állig fel� 
fegyverzett zsidók katonatábora - az 
egyetlen sikeres szövetkezeti mozgalom 
- kommunizmus a Szentföldön - gyerek
ellenes mil�táns munkatábor - zsidó 
kommuna -

- . - . .. 

�gazak-e a fenti és más hasonló, szél
soseges és ellentmondó megállapítások? 
Mi is az a kibuc? Megtudhatod, ha elol
vasod az IGYéSZ-mtfiiely új szerzeményét 
"Az izraeli.kibucok" e. Írást. A rövid 
tanulmány elsősorban azoknak készült, 
akik kevese� tudnak erről a sajátos kcS
zösségi életmódrdl. Megismertet a moz
galom történetével, elveivel 1 & kibuc 
felépítésével, mllicödés�vel, a közössé
gen belilli emberi és .munkakapcsolatok
kal. Vass Péter 

) 

' 

Váqolpusz+ai ""' -'------
-.---.--. kepe f !qp -

A KÉP 

Béhány régi, a múlt nyugalmát idézó, 
AZ EMBER KÖáÉ létrehozott, 
.AZ EMBER SAJÁT KEZE ÁLTAL fenntartott
-toTl.bbépitett ház á Mecsek lejtőjén. 
Erdő /a felső erdősáv mögé nyugszik le 
a nap/, bámulnival6 kilátás, éjJel ren-
geteg fényes csillag. 
/Akik megvették a kihaló t�lepülés há
zait, jórészt Szege6en ismerték meg egy
mást a jóga révén. Csak egyikük él Vá
gotpusztán álland6an, de hétvégenként 
sokan érkeznek együttlétre és közös 
"ászanázásra". Szervező cél, központi 
érték: a keleti kultúra mondanivalójá
nak megértése, bensové tétele./ 

A SZÖVEG 
• 

Az emb�r monumentálisan gyönyör« lény. 
/Komikus környezet, lealacsonyító-tönk
retevő "szobortalapzat"" számára egy 
csíkos tapétájú, tévé-rádió zajától át
járt, 2-J-4 embert másoktól és a Yilág
tól elzáró lakótelepi lakás./ 

-Legyen szerves viszonyunk a tárgyakkal, 
a természettel, az emb�re�el, akikkel 
össze\alálkozunk /humanisztikus pszi-. 
chológia/ és ömu�kal. 
Az "é].et" és az "élmény" szd gyökere 
.közös •. Ha-a két szó azonpsitását sugal
ló érzést elveszitettük, valamit rosz
·szul csinálunk, mert ez az érzés az ém- , 
ber komoly joga és sajátja, visszake- f 
reshetó és visszakeresendő. Megtalálan
dó. Ha tudunk olyan· k.örnyezetb4'Jl és o-

, lyan életet élni, ami nem erőszakolja 
meg /biólógiai/ emberi lényünket, meg
találjuk a· teljességet - egyszerUen 
gyönyö;fl a nyüzsgés, ami az éle_t. ben-
nünk. Erték. 

Az il.lúziótlan jövóz F.gy emberi élet
társulás - �endszeresen összejövő, vag3 
á�land6 alternativ közös�ég létrehozó
-próbálkozása, fenntartása, őrzése 
/szerves gondok, semmi·sem perpetuum 
mobil·e/: ez már az a szint{{ küzdelem, 
ami nem sajnálandó-önsajnáló szenvedés. 
hanem beleillik a méltó célok4',t m,ltó 
,1etet él�, ,egészséges euergiaalapr61 
egészs�gesen küzdeni tud6 homo sapiens· 
magasztosságának képébe. DRIA 

.. 
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14I "A ZÖLD BÍKE. GREENPEACE? 

A GREENPEACE egy llemzetkl:Szi környezet
.védelmi szervezet. Független, pártat
lan és politikai elkötelezettség '1lél-. 
kUl.1. •. 

( 

, /aés-zletek a szervezet ismertetójéból/ 1971 óta dolgoznak GREDPEJCE caopor-

.: ·. ' : \: A jövőn JU KEZDÓDIK 
1 • � 

tok .jelénl&g a Föld 17 országában. Erő- · ....... : 
szak nélkUli közvetlen akciókkal vetik 
be magukat a GREENl?EJCE' aktivistái a�· 

1. 

,. 

' 

Az ,szak-amerikai Cree-indiánok egyik 
régi 36slata {gy hangz;l.ka "Eljön az idő, 
a,nikox- a madarak laesnek a fálcr61, meg 

1 lesznek mérgezve a tol.y6k, a farkasok 
elpusztulnak az erdőkben." 
Ez az idő eljött, mert a fehér ember· 
�apzsiságában az egész F�ldet kizsákmá-
123olja 'és megkísérli uralni a természe
tet. 

élet egyre fokozód� megmérgezése és 
megsemmisítése ellen\az egész Földön.. 

"Ha az utolsó fát kidöntöttétek, az u
tolsó folyót megmérgeztétek, az �tolsó 
halat kifogtátok, csak akkor fogjátok 
felfogni, llogy pénzt enni nem lehet.'' 

\ 

MOBI DICK-NKC ÉLNIE KELL 

. . .  "Akkor pedig" Így folYtatódik a. jóslat, 
"megjelennek a SZIVÁRVA!fY HARCOSAI, , 
hogy megmentsék� Földet". 

A tengerek gyengéd óriásait kihalás fe-· 
nyeseti. Egész· flották vadászn·ak bál
nákra. Segítségtlnk nélkül alig· van esé
].yUk'ezt túlélni. 

:.· 

Töb� �int 10 évvel ezelőtt a Cree-indi
ánQk,e�yik varázslója a GREENPEACE• 
ZÖLD BEXE aktivistáit a r;égóta várt 
SZIVÁRVÁNY HARCOSOKNAK ne·vezte. Azóta 
próbálnak a GREENPEACE miDienféle nem
zetis6gd aktivistái és barátai méltók 
maradni ehhez a névhez. 

••• r 

Az élet, a tÚlélés csak akkor lehetsé
.ges, ha minden élőlény egyensúlyi vi
szonyba,n van. egymással. Ez az egyensú
lyi viszony már nem létezik. Az ember 
az)Skol6giai egyensúl3t - foly6k, .ta
vak· és tengerek megmérgezésével, a le-

••• 
Évente ·kormányozzák gumiosónakja1kat a, 
GREEN»EACE aktivistái a bálnavádász ha
jók szigonyágyúi és az életveszélyben 
lévő bálnák közé. Az;Atlanti- és a 
Csendes Óceánon, Izland és �usztrália 
partjai előtt mentettek meg vakmeró ak
cióikkal sok bálnát a halá1t61. 

.. 

••• 
1982. júliusában a Nemzetközi Bálnafog6 
/-vadász/ Bizottság /I\'íC/ éves ülésén 

• · vegő szennyezésével ·és sok állatfaj ki
irtásával - érzékenyen megzavarta. 

Brightonbari egy történelmi határozatot 
hqzott: egy kérvényt, hogy az l985/86-� 
os p.dásaszezon után a bálnavadásza.tot 
teljesen befejezzék, nagi többséggel 
elfogadott. Csak a .3 nagy bálnafogó ná
ció: Japán, a Szovjetunió és Norvégia, 
valamint Izlan!i, Dél-Korea é�·'a FUlöp.: . 
Szi8ete� szavaztak a kérvény ellen. Az 
USA-ban sikeres bojkottkampányt foiyta
tott a · GREENPEACE Norvégia ell�n. A 
GREENfEACE kezdeményezésére 3zámos oég 
felbontotta -szerződését a legnagy'obb 
norvég halexportó�rel. Ez azonb� nem· 
.elég ••• 

\ 

Uinden nap kihal egy állatfaj, minden 
, ) 6rában eg:/ növényfaj. A természettel 

sze;mbeni mértéktelen rablógazdálkodás 
mindig szegényebbé és lákhatatlanabbá 
·t&szi a Földet. 

.Ezért kell most, hogy cselekedjünk. 
·. ·-Nemcsak·mindenki ldilön-kUlön a maga 

. tert.JJ.etén, hanem a' GREENPEACE-szel kö
zösen is. A GREENPEACE-szel közösen 
munkilkodhatunk azokon az élett9ntos

·aágµ.változtatásokon, me�ek jövőnk 
é;dekébep egy egészséges világért' 

Í984-. 6ta a GREENPEACE-ne; hiv�talo� 
megfigyel&-státusza van az ENSZ-nél 
8tw Yorkb�n. Egy 'választott képv!eelő 

· minden konferencián résztvehet. 
••• 

szUkség� aek. .....,. 
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• Schmidt Péteri A magyar politikai 
rendszer sajátosságai. A s�erz3 cikké
ben a magyar politikai rendsze� alapve
tő fontosságú kérdéseit tárgyalja. Vé
gigkiséri a� aqtonóm társadalmi mozgá
sok kialakulását, fejlódését,.kiemeli a 
gazdaság autonómiájának nagymértékfi nij
vekedését, mint a g�daságirányitási 
reform egyik lézcyeges kö,etkezmézcyét. 
A demokrat� hatalomgyakorlás garan
ciáinak �izsgálata során a szerző rámu
tat, hogy bár a jogi, szervezeti garan
ciák egyre jobbB.ll kiépülnek, a fennálló 
viszonyok megakadá'1yozzá.k ezek valós 
mfiködésé�, s tényleges érdekképviseleti 

• 1 
( 

I 

A SZINHÁZTÓL A TÁRSADALOMIG 
. - GROTO\VSKIV .AL 

-
' 

A lengyel rendező a hatvanas-hetvenes 
években mint a "nyitott szinháza.k" 
mozgalmának" egyik legeredetibb, isko
lateremtő· alakja volt ismert, ő volt a 
"szegény színház" megalko'iója •. Később 
még különösebb kisérl�tre adta, a fe
jét, jónéhány "project"-et szervezett
-rendezett, ezek már olyan megmozdulá
sok voltak, amelyek többet adtak, mint 
a szinház, talán különös ön1.smereti 
játékoknak lehet nevezni őket. Legu
tolsó lengyelországi kisérlete, az 
"Eudetik Szinkáza" már végképp más, 
mint a szinház; inkább egyfajta kul
túra- vagy társadalommodell, amely a 
mÚlthoz is kötődik, de valószinUleg 
egyfajta jövőkép is ágyban. Egy magyar 
résztvevő tart D�éE!:�ER 5-én asztal- · .. · 
társaság keretében beszámolót az 
Eudetik Szinházról, arról, hogy �1 is 
történt azzal a 20-JO, a világ minden 
tájáról érkezett emberrel, akit Gro
towsk1 elvitt öt napra egy ·tanyllra, 
teljesen �lszigetelv�-a civilieációtói. 

Márványi P�ter 

' .  � J 

7 
szervek létrehozását. Összegezésképpen 
a cikkíró meg,llap!tja, hogy ma az ér
dektagoltságb61 adódó érdekellentmondá
sokat nem tudjuk politikailag megfele
lően kezelni és integrálni. /Társada
+omtudományi Közlemények.19&6/l/ 

Pápai Szilvi�•· 

• Thoma László: Veszélyes leltár, Él.e-· 
tünk· minőségá:r61 é·s értékeiről fejti ki 
nézeteit a szerző. Mindennapjainkat új-. 
rago11dolva és rendezőelvként a gazda.sá': 
gi növekedés, valamint a "humán .szféra." 
/lcultúra, oktatás, életmód/ kapcsolatá
ra :r«zve fogalmazza meg T.L. jövőnket 
érintő aggodalnnit. 
A tudás általános devalválód�sa, a tár
sadalmi mobilitás,lelassulása, a kultú
rális hátrányok bővülő újratArmelése o
lyan fokot ért el, hogy már radikális 
és .átfogó kultúr- és szoci�politikai 
váltással sem oldhatók fel a fesztiltsé
·gek. Szfücösen'rendelkezésre álló anyagi 
javaink másfajta átcsoportositás4.ra van 
szükség jövőnk érdekében, vállalva a' 
súlyos - nem rövidtávú, de feltehetőleg 
átmeneti - hátrányokat is. A cikk saj
nos csak érinti a kilábaláa társadalmi 
feltét�leit, amely - a csökkenő társa
dalmi tolerancia miatt - döntó lehet ·a 
változások végigvitelében. /Kritika, ...a 1986/9/ Vál.y_ogos Gyózo 

• Gergely Mihil.Y; Karácsony a Rózsák 
terén - Variációk az öngyilkosságra 
/ A"Röpirat az öng�1 ilkossigról" szer!Z.Ője/ 

HL-
'! , , ' d 

, 'l 11 �.. :u,.u:a· tulsagosan min ennapossa y2_ 

tak az emberi összeomlások, megszokottá 
a végzetes �lbukások, rendbehozhatatlan 
életcsődök. Ugy tudunk mellettük to
vábbmenni a magunk útján, hogy sz9münk 

�sem rebben, szivilnket.nem markolja ösz
sze a lelkiismeretfurdalás, agyunkat 
nem önti el a ha�ag tehetetlenségünk, 
tétlenkedéseink, hangzatos, únásig a
gyo�kérúdzött, ·GZépen c_sengő, de bev-íl
tatlan szavaink, �ényelmes ön- �s. közú
mításaink miatt. Es igy vált az emberek 
megrpcntésének Ugye "szigorúan ve'tt re
szortfeladattá, az egészségtigy munkahe
lyi kötelességév�•••" /Forrás, �986,CJ/ 

. . / Nagy Gabor 
� 

• Átvétel az MKKE Közmilvélódési Bizott
sága "támpont" c. lapjának okt.15-29-
i számából. 

'• ' 
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• SÍklalg István: Hogy sz6t érthessUnk. 
" ... Hogy a sokftle megvalósultnak �e�
larált és elképzelt szocializmus kozott 
eligazodhassunk, helyezzük el őket egy 
olyan vonalon, amely�t két pólus ltözött 
feszítttnk ki. Az egyik pólus a parancs
szooialitmus ideáltípusa. /Találó rá az 
"állammonopolista szocializmus" is, a
hogyan Szirmai Péter nevezi vitairatá
ban ezt az ideáltípust./ Ennek domináns 
szerkezeti elve a hiera�oh:ia. E rend
szer elemei kijzött a dominans vtszonY. 
az alá- és fölérendelés, az utasítás és 
a végrehajtás, a parancs és az engede�
meskedés. A másik p6lus a koo�rativ 
vag3 �iaci szocializmus ideál;�pu�a., Dominc1ns szerkezet.i elve a koo_peracio. 
"Tökéletes" /szélsőséges/ formájában 
nincs kittintetett központja. /Tal� i
lyesminek képzelték a klasszikusok1 "az 
állam elhalását"./ Elemei melléren4,el
tek, és önkéntesen, érdekegyeztetések 
alapján m«ködm k együtt. ,. Az e�ső pólusnak megfelelo gazdasagi 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn�nnnnnnnnnn 
w�. • ' • 

t? 1� g x� �rJa a LEV-LAP-o � 
� - �  

��! 
§ � nden tömör és közérdeklodésre � 

§számot tartó írást, gondolatot,§ 
�információt közlünk. __ · ·� 

rendszer a tervutasításos gazda� /pa
rancsgazdaság/, politikai rendszere az 
intézményesített többségi kontroll nél
küli politikai hatalom. A második pó
lusnak megfelelő gazdasági rendszer a 
/társadalmi tulajdon dominanciáján ala
puló/ piacgazdaság, a megfelel� politi-
kai rendszer az intézményesített több
·ségi kontroll alatt álló politikai ha
talom. E két pólus értékrendje, él•imi-
nósége, gazdasági hatékonysága nagymér
tékben különbözik, az egyik több tekin-

' tetb3n éppen ellentéte a másiknak. A 
magyar társadalmi rendszer az ötvenes 
évek első felében az első pólus közelé
ben·volt. Ma már érzékelhetően elmoz
dult a második pólus irányába. A poli-

.tikai vezetők megnyilatkozisaiból úgy 
tÜllik, hogy tovább akarnak távolodni az 
első pólustól, és közeledni a második
hoz. /s/ Kimondhatjuk:; a magyar szoci
alizmus /a magyar sajátosságoknak meg
felelő szocializmus//ol.3an fejlődési 
irány, autelyre a parancsszooializmuatól 
való távolodás és a kooperatív /piaci/ 
szocializmushoz val6 közeledés jellem
ző.·•••" /Ötlet, 1986.aug.21./ 
/•/ E helyen az eredeti k6zir�tban a 

következő szöveg álls 'iBár több e
lemzésben olvashatjuk:, hogy vannak 
politikai er6k hazánkban, amelyek 
ellenkező irányú mozgásban érdekel
tek./ "Népben, nemzetben gondolkod6" 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn�nnnnnnnnnnnf honfitársaink többsége sem akar 
visszafordulni." 

1.fühe.lqga.zd!k.: 

!!!!!:���I 1'va1 Sb401' 

1098 Bp. •••4 I. ut 55/57. 
aunkah•� !1 )28-977 

Al.te1'D&tiv lakcS- •• munkaközö•-
i1fti--l;,,rü-3y-sii1 

______ _ 

· nff!1p.su.rvu o. 42/b. 

lt1bernetika Vúbel.yi Taúe 
fflnttNÖen TeHedik Se 120. 
T1 /52/ 26-6)2 

Into19ic16 nv11it6 4• Saol""'ltat8 
7tatt!!7"-aa�'"!r-aya�::a:--� 
1125 Bp. Szarva• o. 42/b. 
Uzen6 munkan&pokona 21)-460 

Teahiz c•oiort Bora llari, 10)7 
li:-taiáp-r2:-,1 ee,-«1 
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MINDEN PÉNTEKEN HATTÓL 
Al.más•y t4r1 Szabadid6 Központ 
Bp. VII.ker. Almi•ay t4r 6. 4.e
?Hleti teáz6 

••�özelitbet61 5 pero az !IIJtB
m-.nu;;;---

Debreceni Csorvási I4•zl6 4010 
-------- Egyetem t4r l/I, 

�:'.!R!!!!&: Giczey Nter «oo 
Va•viri P. 87. fsz. 

Horrith Blrtra 
9400 Ady E. 5. 

Szcmbatheq: Szabó °'bor 9700 
Bagolyvári a4t4.ny l. 
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Budapu,.ti. ·1S'z!..Uu: 

Adllmecz Gabriella 1212 Bp. 
ll&kid u. 2. T: 984-032 
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