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SAJNOS PÉNZzel rosszul 
állunk. 30 1-kal több lett a 
nyomdaköltségünk. A LEVLAP 
fennmaradása hamarosan azon 
m6lik, hogy el5fizett61-e. 
Nem emeljük a 20,- Ft-ot, de 
elfogadunk többet is - bízva 
az el5fizet5ink táborának 
gyarapodásában. Ugye tudod, 
hogy bármelyik mdhelyg, �dá
nál, vagy a Tea.�ázban szemé
lyesen is el5fizethetsz? 

ÜTERMÉSZETES ESÉLYEK?Ü 

(Veres Emese aldbbi - a szerk. 
dltal rővidltett - lrdsa aa ITDK
ban honos eszm4ket megismerve 
saUletett. A teljes saőveg, vala
mint R4v4sz Sdndor ds slklaky 
Istvdn erre lrt vitairatai az 
IGYdSZ MOhelybdl kől�sőnőah�t6k.) 

Ha a teaházban elhangzottakat jól 
értettem, akkor Cormnunard Város 
állampolgárai a javakb61 pusztán 
a természetes adottságaik, tehet
ségük, rátermettségük alapján•ré
szesednek. Ennek az elvnek az ér
vényesülését szolgálja a gazdaság 
személyes társadalmi tulajdonra 
épU15 piaci rendszere, valamint 
az értékrendbe a teljesítménynek, 
mint a piacot szabályoz6 tény�z5-
nek a beépítése. 

Ezek korlátaként az emberies
ség érvényre jutása érdekében a 
köteles szolidaritás elvét is a 
tételek közé iktatja. 

Az elhangzott elvek rendkivül 
rokonszenvesek, és a gondolatme
net - mint minden spekulatív kö
vetkeztetés - val6ban tökéletes 
is, ám ez abb61 ad6dik, hogy csak 
önmaga fogalmaival operál, s igy 
nem kerül ellentmondásba. 
.r ..• �tan: mint azt a beszél
·g•t6s sorin többen is hangoztat-
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Illetve ennek a teljesitményben 
tört6n� adekvát megjelenitésa 
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s. KEDD "Ember és otthona"-soro
zat. "Alternatív környe

zetszemlélet - alternativ élet
m6d", vitaindit6: SZASZ J.ANOS 
(Pécsi Pollack M. F5iskola) 
12. KEDD nKözösségek a politiká-

ban", el5ad6: VITANYI 
IVAN (Mdvel5déskutat6 Intézet 
igazgat6ja) 
19. KEDD Rendszerelméleti soro-

.zat: nRövidül5 távlatok 
- Ultetünk-e di6fákat?", vendé
günk: KINDLER JOZSEF 
26. KEDD A "Communard Város".öt-
. , letpályázat kiirásának 

nyilt vitája. Vezeti: MEGGYESI 
TAMAS, épitész 
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Az el5adásokat PONTOSAN 18.30-
kor kezdjük, de a kés5bben ér
kez5ket is szeretettel várjuk. 
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/\ 
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irITANYI IVAN: Közösségeirr 
(rdszlet) 

..... Gondoljuk csak el: a NtKOSZ 
1mint tömegmozgalom mindössze két 
jévig mdködött. S ezalatt fogott 
meg tízezer fiatalembert, s a ha
tás mindmáig letörölhetetlen. Me
lyik iskolatípus tudja ezt ma 

utánacsinálni? 
A kérdések azonban már akkor 

is felmerültek vagy legalábbis 
motoszkáltak néhányunkban • ••• 
••• Kiderült, hogy bizonyos fel
tételek között éppen egy ilyen 
teljes közösség alkalmas arra, 
hogy benne belülről valami éppen 
nem közösségi, autoriter hatalom
f6le bontakozzék ki. Akkor 6rtet-

. ·-·--
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tuk, azok az esélyegyenlotlensé
gek, amelyeket a természetes ké
pességek hordoznak, egyáltalán 
nem képeznek humánusabb alapot a 
megkülönböztetésre, mint a szüle
tési kiváltságok, vagy más privi
légiwpok. Nem téveszthetjük ugya
nis szem el51, hogy a két fajta 
elony egymásnak oka-okozója. A va
lamikori rátermettség, szépség, 
jó kifejezokészség, zenei hallás 
stb. - tehát a természetes képes
ségek. - teremtették, meg a mester
séges adottságok alapját. Egy ter
mészetes szelektálási folyamat 
eredményeként került a horda élé
re a legéletrevalóbb, fogja össze 
a törzset a legrátermettebb törzs
fa, s a legtehetségesebb kisipa
rosokból igy nohetnek ki a vezeto 
rétegek. A mesterséges adottságok 
pedig módot, lehetoséget, bevált
ható esélyt jelentenek a természe
tes adottságok pótlásához (test
kultóra, az ·egészség ápolása, ö�
tözködés, lakás- és életkörülmé
nyek stb.). Persze, tudnunk kell, 
hogy mindezekkel párhuzamosan lé
'tezik egy ellentétes irányó kont
raszelekció is, ami a természetes 
egyensólyi állapot feltétele. 

A fentiekbol arra következtet
hetünk, hogy egyik folyamatot sem 
abszolutizálhatjuk a másik rovásá
ra, és nem szavazhatunk arra egy
értelmden, hogy erre a tételre hu
mánus alapozni egy társadalmi mo
dellt. Anatol France-ot idézve: 
..... a jog fönséges egyenloségé
vel szegénynek és gazdagnak egya
ránt tiltja, hogy az utcasarkon 
kolduljon és a hid alatt aludjon." 
Ezt próbálja - szerintem - nivel
lálni a köteles-szolidaritás elve. 
Megfogalmazásában ez ·is szépen 
hangzik, de a gyakorlati életben 
idealizmusként jelentkezik. 

Azok az ·erok, amelyek a törté
nelem során létrehozták a hatalmi 
és esélyviszonyokat, minden hata
lomváltás után ujratermelodtek. 
Ezek az esélyegyenlotlenségbol fa
kad6 különbözo teljesítmények át
strukturálják majd a Cormnunard 
társadalom szerkezetét ugyanugy 
- finom szerkezetö, de éles ellen
téteket hozva létra. · 

T61 kell lépJU azon az idein, . 
·hogy tökéletességre alapozzuk el-

Társakat keresek közös lakás-
bérléshez-Pesten. Zámonyi 
András, 1039 ·Budapest, Bognár 
u. 6., Tel.: 872-986 (reggel 
8-ig hivjáll) 

veinket, hisz ekkor a gyakorlati 
hibákat mindig is az alaprendszer 
egészének élhetetlenségére vezet
jük vissza. Reális, bár kevésbé 
vonzó társadalmi modellt, élet
mód-szisztémát kell felvázolnunk. 

Meg kell fogalmaznunk egy má
sik aspektusból - az egyéni cse
lekvésbol - a mindenki teljesít
ménye szerinti piacgazdálkodás, 
a gazdasági esélyegyenloség és a 
köteles szolidaritás szisztémá
ját. Magyarán annyit jelent: a 
killönbözo adottságokból származó 
(szellemi, fizikai, alkati, bio
lógiai, pszichikai stb.) többlet
bevételünket nem használhatjuk 
föl szabadon saját céljainkra, 
hanem ebbel át kell adnunk azok 
számára, akik saját gyengeségük
bol, vagy akaratukon kivül álló 
ok miatt kevésbé rendelkeznek 
ezekkel. Atford!tva a piac nyel
vére: az ón. természeti adottsá
gokat sem használhatjuk ingyen. 
Ahhoz, hogy ezek elonyeit élvez
hessük, pontosan annyi értéket 
(árut) kell visszaszolgáltatnunk 

11pluszban" a társadalom ettol 
megfosztott tagjai felé, mint 
amennyivel nagyobb cselekvési 
szabadsághoz jutottunk általa • 

Ez .a felismerés ójabb problé
mákat állit elénk a gyakorlatban,, 
mert a végkonkluzió senuniképpen 
sem nevezheto ójnak, hisz ·majd
minden társadalom meghirdette 
ezeknek az eszméknek a szellemét� 
A problémát tehát a megval6sitás, 
a követelmények beváltásának mi-
kéntje méri ránk. Veres Emese 

11 • • .• . aki eszénél van, sohasem 
fog bátorságot venni maglnak, 
hogy gyarl6 nyelv formljiba 
öltöztesse, amit szellemével 
megfogott, s még kevésbé abba 
a merev formájiba, amely az· 
ir6sba rögz!tett nyelv tulaj
dons6ga. "· 

PLATON:- 7w lev61 
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·szAsz JÁNOS: AZternatlv kőrnyezetszemZdlet - alternat�v dtetmdd 
Ma a&r köziamert-·h J hin •zor nek. ,.i .. ln kasali vi••k: egy itgszerte fokozott figyelem for- harangok, madarak 6• eaberek barMJ-
tudn, elpu•ztita�i �eabe:i•,get ,•or faluban a k6t 6ven aluliak dult a takarlko•adgon t61 a m•gA- jlt. 
aklr egy atomhataloa harci arze- aaoakd• -'••t kapnak. Vajon a k6t Juld (alternativ, ti•zta, term6- Arra, hogy a bevezet'5ben ..ii
nllja, 68 hogy ailyen kev6sen m6l- 6v 6a l napo• (vagy id�•, beteg) szeti) energiaforrAsok haazno•ltA- tett kihivlsokra hogyan v6lek vl-

,hat a b6ke-hAbor6 lllapot vlltozl- eaberek ••'-'r• vesz6lytelen im- sa felé. la•zolni, a teahisi bea16lget68ben 
•• - akAr maasaki hiba következt6- mir • viz, vagy kezdjenek edz6sek- - Magyaror•zAg 6ves energiafel- •zeretn6Jt kit6rni. 
ben i•. be a vizivl•i i.nlnunitAs meg•zer- hasznllAsinak 20-30 1-At igényli 

Igaza van-• annak a XX. szlza- z6a6re? az épületek üzemeltet6•e, f�leg 
di ciniku•nak, aki •zerint a mai - A legelterjedtebb ll�•••nny•- fdtése - amely 100 milliArd forin-
technika f� gondja a t•ohnoldgia a6 - a k6ndioxid - egyik f� kibo- tos nagyslgrendet képvi•el. Egy 
okozta probl6m!lt megoldl•a? c•lt6ja a •z6ntüzelé•, amelyet j61 h�szigetelt, napenergia-hasz-

Okozhat-e katasztr6flt a fej- olaj-földgAz felhasznAlAsunJt al- nos1t6 hAz 20-50 1-kal keve•ebb 
lett b6k6s technol6gia? Mivel jAr, ternativAjlnak remélünk. A több- fdt�nergiát hasznil a hasonl6 ka-
ha a civilizlci6 önpusztitlsa egy szAz kil6m6terr�l is importált teg6riáj6 épületekhez képe•t. 
ideig rejtett, fokozato•an kitel- 8zennyez6s sava• eslSként pusztit-
jesed�, bonyolult folyamat - ke- ja a környezetet, a tavakat 6s a 
tyeg-e ez az id6�ilt.tt bomba? talajt - tovAbbi kedvez�tlen reak-

Mennyire vagyunk a wtarml•••t- ci6k kivllt6jaként. Csakhogy amig 
dtalakltd•, vagy a magunk terem- a leveg� 6• a viz a szennyezés 
tette k:i,•nyaut kiuolgditatott- megu:Untével viszonylag hamar re-
Jai? generA16dik, a talajba akár né-

1:oc;yan hatnak korunk nagy kihi- hiny cent1Jn6terre behatol6 mérge
vlsai - környezetszennyezés, ener- z� anyagokat az Asványok kémiai-
gia-lrrobbanls, élelmiszerhiány, lag megkötik. Az olaszorszAgi 
a nagyvlrosok vAlaAga - az épité- 1976-o• dioxin szivlrgls környé-
szetre, az életm6dra? k6t mo•tenlig nem tudtlk megszaba-

Milyen lehet a j�v6 talepUll•• diteni a JD6regt�l. 
- az interdiszciplinAris vizsgl
lat, az őkoldoia szempontjainak 
6rv6nyesitéae esetén? 

E kérdések megvitatlslhoz gon
dolatébreszt5nek szlnom az allbbi 
informici6kat, napi híreket: 

- 1965-ben, az USA-ban egy 
elektromos tehereloszt6 t6lterhe-
16•e miatt - egy természetes llnc
reakci6, és >1err t,ze1'1:;avar ( 1) 

eredményeként - 6rikra elektromos 
energia nélkUl maradt mintegy 30 
milli6 ember. 
....... �n 9isa6rgea6•, 2500 ha

�� aebeaUlt, f6Jteabetet
J.a'•aw1a1Shaland68'g1 A glzrobba-
1168 � Mexico City 1985-ben: 

- A k61As üveg 300 év alatt tel 
jesen lebomlik a földbe kerülve, 
núg a tejfölös mdanyag pohlrnak eh 
hez ezer év sem elegendö - eléget6 
se pedig cilntartalmd glzokat sza
badit fel. Az 6pitöanyagok megíté
lésekor is dj szempontok jelentkez 
nek: az anergiatartalom (mennyi 
energia Arln Alllthat6 elö) és a 
labomldsi id6 (mennyi idö alatt in 
tegrA16dnak iamét a természetbe). 
Reneszlnszlt éli, példlul, az ösi 
épit�anyag, a vllyog, amelyböl 
többszlz éves, tízemeletes hlzak 
illnak ma is. Anyaguk könnyen le
•••reahet6, �jra felha•andlhatd, 
akár vízzel egyesithet� az anya
földdel - núg a kiszolgilt vasbe
ton-épületek djrahaaznositlsa, bon
tása egyel�re megoldatlan. 

- Nyugtalanit6 vizsgllati ered
ményeknek �ösz��eti gyors fejlő-

11 ailll6 lakos, 3 ailli6 aut6, 
7000·buaz, 130 ezer ki•ebb-nagyobb 
aa„ terheli a környezetet. tven
te 11 eaer tonna szennyez�anyag 
kerül a leveg�be - mindez 30 ezer 
gyeraek 6• 100 ezer idös ember ha

- A talajt a kemizllt, nagyUae
mi mas6ga•dasdg is fenyegeti. Ma
gyarorazi,on 1938 6ta az Atlagos 
hekt,ronk6nti term6sltlag megöt
azörözl5dött, de mindezt kilenc•••
ras (1) mdtrlgya-felhasznllls k1-
•6rte. A mAsik gond a talaj kizsi
gerel6•• - miutAn az ésszerll vll
t6gazdAlkodlst a monokultdrlk vll
tottAk fel, !gy a kirnerüléstöl 
csak foko�ott vegyszeradagolla 
mentheti meg a földet. 1970 6ta 
n6gyszlz rovarfajta vllt illaunissl 
az NSZK-ban a vegyszerekkel szem
ben. A kemizAllsi spirAl következ
ménye lehet, hogy a mérgek beépül
nek a tlplálkozlsi láncba, s el
jutnak az emberi szervezetbe is. 

?�s�t �gy dj tudományig, az ipUlet
o�o�6J��. Az� vizsgilja, hogyan 

hatnak az t!r- ,- tett kőrnyezet elemei 
a lakók t!:etrrllkJd(st!re. Nilunk nem
igen alkalmaznak azbeszttermékeket, 
de a könnyö falazóelemek, a höszi
getelo habok gáz- és sugárkibocsá
tása, vagy a széles körben alkalma-

- A magyar agrirszektor összes zo!t d�oxin tartalm� favédő �zerek 

termékének egyharmaddt adják a e�esz!e�!t fenyegeto hatását még 

llll6rt felelös. 
- MoazkvAban évente 3 milli6 

tonna szAraz hlztartlsi szemét ke
letkezik - ennek csak 9 1-lt dol
gozzik fel. 

- A nitrogénmfttrAgyAk tdlzott 
hasznllata, a csatornázás hiánya, 
a savas es�k következtében Hagyar
orszlgon is _ijesztöen szennyez5d-

!,dztdj1. gazdasdgok - innen szárma- v1zsgalJak. A „természetellenes ", 

zik a zöldségtermelés fele, a pri- léoknndicionált körnv�z�t Amócrvi� 

mörök 94 l-a szinte az összes nydl negativ �atással van a pszichikum

és méz. A magas termelési adatok ra. Egy szinte tökéletes hang- és 

azonban sokszor a lak6környezet légszigetelésd irodahlzban az al

közvetlen közelében valósulnak meg,kalmazottak csökken� teljesitm6nye 

vigs�ig terhelve a kőrnyezetet, és közérzeti panaszai nyomAn kide

fenyegetve nemcsak az állatok, ha- ritették, hogy a hermetikusan el-

nem az ott lakdk egtszsigt!t is. zlrt térben a küls� zajok hiinya 
. volt az egyik bajforrls - az6ta 

:�
1973 és 1979 között.tizenhd- magn6r61 jAtazlk a hétköznapi han-

7
ro���or�a1r� n5tt az olaJ ára. Vi- gokb61 készUlt vllogatlst : aut6k, 

ALTEJUfATIV NOIGAULUZ...JU. 

FOGLA.LltOZO KIADVAHYOlt 

Altarnativ• Collfllluniti•• (Ma
gazine of Alternative Coa
lllW1ities Movement) NO 14, 
'831 � 15, � 16, '84. 
The Taaohar• Co111111wnit� Hand
book, 1981 

Kevin of the Teachera: 
Choioe Nathama�ios, Book One, 
1977; 
Choice Nathematic•, Book Two, 
19811 
Smothsrlove, 19841 
Lau, 1980; 
Economics, 19811 
Dogma, 1983. 

- . 
-

Communal living and utopian 
thought (about Redlief Com
mune) 
It's the community•s bw•i
ness (about Twin Oaks Com
munity, USA) 
A rural "big" oommune (by 
svanholm Commune, Denmark, 
1979) 
TVIND (A socialist danísh 
educational experiment) 
Reading list on commune• 
Co1'1munes netuork list of 
co�"'unes in Britain, 1981 
CHRIS':IANIA (francia nyelvd) 
The Dartington Model of a 
Corrmunity for the Future, 
1980 
I�tcrnattonaZ Communes Net
iJOrÍ< 1984 List 
Alternativea, 1/1983 (fran-
ri #, "''t"'tl,·I\ , ..... , .• � .......... , 

11 
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·tem meg ennek igazi természetéi:t, 
amikor egyszer éjszakai riad6 
volt. Valakiknek a NtKOSZ-köz
pontban ugyanis kiéletlen maradt 
a partizánnosztalgiájuk, ilyen
kor tízezer kollégistának ki kel
lett ugrania az ágyb61 és két 
vagy három 6rát énekelve menetel
ni a város utcáin. Nekünk törté
netesen nagyon rosszul jött, ment 

IKIS MAGYAR REFORMTARI 

Minden kihez! 
Megjelent a KÖNYV, évtizedünk 

könyvelt! 
Nehezen mozduló reformjaink: 
- személyiségreform: - nyilvá

nosságreform: - mftvelődési, közi
gazgatási, és gazdasági reform 

itt élni kezdenek. Lakhelyük 
Reformvár, az a hely, ahol az em
bernek lehetnékje támad. Sok-sok 
fölösleges szót megtakar!tanánk, 
ha további disputáink előtt min
denki átruccanna Reformvárra. 

Pontosabb cime: 
Kamarás I.-Varga Cs.: Reform

vár (JAK-lfiietek-,.;-Magvető Kia
dó, 1984.) 

Ha a könyvesbolt és a könyvtár 
végképp cserbenhagy, fordulj az 
IGYéSZ Mfthelyhez. 

Talán már készül valah�l a ki
bővített Nagy Magyar Reformtár 
is. Az, amely már tartalmazni 
fogja a munka, a fogyasztás és az 
értékek reformját is. Vagy ez már 
reánk vár? S végül: mikor és hol 
kezdjük a betárazásukat mindenna
pi életünkbe, konkrétiába? 

- m -

az énekkarnak má,nap este fellé
pése volt, hideg szél fdjt, fél
tem, hogy berekednek. Szóvá tet
tem, dgy néztek rám, mint egy hü
lyére. Mint a megvilágosodás, dgy 
lett tisztává előttem a dolog lé
lektana. Ha itt most hirtelen va
laki kipattanna, és azt mondaná, 
j6 NtKOSZ-szóval és NtKOSZ-h�n
gon, hogy: Barátaim! Mi ne két 
6rát meneteljünk, mert attól még 
nem retten meg az ellenség, hanem 
másnap délig, azzal mutatjuk meg, 
micsoda erö lakik bennünk? - ak
kor mindenkiböl lelkes egyetértés 
és taps törne elö, s ha �alaki 
ellene szólna, letaposnák. Így 
kell lennie, annak ellenére, hogy 
személy szerint mindenki velem 
értene egyet, de minde�{i dgy 
go�dolná, hogy a menet meghosz
szabb!tása a központ intenciója, 
s mindenki 6szintdn eleget akarna 
neki tenni. Inkább önmagáról sdg
ná csak magának, hogy ö, dgy lát
szik, még nem elég fejlett, de 
azzá szeretne válni. Igen, ilyes
féle a pszichológiája annak, ami
kor éppen közösségi és demokrati
kus mozgalmak válnak kiszolgálta
tottá különféle spontán vagy tuda
tos autoriter törekvéseknek. 

E L O F I Z E T t s 

A LEV-LAP el8'111t6alt 6a poatl
z6a6t az6aonJc6nt 2,- Ft-Irt tud
juk „9oldan1. Ha rendazereaen 
kapni akarod, adj fel a ciaUnkre 
(Maurer György, 1125 Bp., Szarvas 
G6bor u. 42/b.) 20,- Ft-ot postai 

felad6verinyen. 
Felad6k6nt azt a címet ird, ahov6 

a lapot v6rod. 
A LEV-LAP olv446jaklft� 4 lfV-LAP 

Wjlvl ü vUtlt& 
VARJUK IRASAilH 

�Szea6ly1•'9 6• k&z&aa'9• - Vincze 
Erza6bet, 1021 Budapeet, 
T6roc,l!t6 6t 28. 

r.�ut.ti •••��••4'1c: 

Debrecen: Valuch Tibor - 4032 -------- Thomas Mann u. 33. .lfflv1 k&rnyezet• - I.6va1 S6ndor 
1122 Bp., V6ro ... jor u. aa. 
Tel.1 155-127 ·.J&v'5kutat6• - G&bor tva 

.InformAci6 GyGjt� 6a szolg6ltat6• 1 BME Filoz6f1a Tanaz6k - 1111 Nxiregyhlza: Nyvelt Erik - 4400 

Maurer GyCS:rgy 1125 Bp., Budapest, Meegy•t- rkp. 3. 
Szarva• C6bor u. 42/b. ��ibuc-ta0z9a1oa• - Va•• P6ter 

1 1024 Bp., Ezredes u. 14. 
.Atheneua• (1eko..la, atlv.1�6e etb.f-------------

TEAIIAlc �KI KISl-�lub, Budapest,� 

- --- ---- S6at6i 6t 7/c., II/6. 
!!!9�: Sarnya1 Zoltln - 6726 

Korondi u. 4/a. 
T6th Rita - 6726 
Köz6pfaaor u. 31-33. at,,6ez 8&ndor - 1091 Bp., 

-.»reeerd& u. 32/JII. 
Tel. s U7-0l4 �::;:::! !

t 

.!�{:ian Lajo• �udapeeti azUlla: Maurer György, 
utcai ol4alr61.) �•z slndor (ciJn a m6hely9azd.ik-.cv 9aadaa69a• - llklüy Ietv6n 

1021 Bp., Tiro9at6 6t 21. 
Bal� 1"J41corta1d ITDt<-�k 

Fk: Maurwr Gyergy 
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