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A „SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉG" 
. MÜHELY 

NÉHANY KÉRDÉSÉRÖL 
A közösség gondolata - �int egy 

ideális társádalmi állapot utáni 
vágy megfogalmazása - (az eurúpai 
kultórkörben) talán az ösi egyen
loség felbomlásával egyidos. Vál
ságperiódusok idején mindenesetre 
felbukkan a lázadók ideológiájá
ban (lásd: oskereszténység, Mlin
zer-f éle kommunis.ztikus tanok, 
Fourier gondolatai stb.). Ezekben 
az ideológiákban dgy jelenik meg, 
mint az emberhez egyedül méltó, 
az embP.ri természetnek egyedül 

/megfelelo társulási forma, ahol 
megvalósul az (egyébként csak is
ten sz!ne elott lé�ezo) egyenlo
ség. Itt és most Közép-Kelet-Eu-

, répában (s még egy-két helyén a 
világnak) adott egy társadalmi 
rendszer, melynek ideológikus 
sarkköve szintén a közösség. És 
ezen a ponton máris legalább há-
rom kérdés merül föl: 

1/ Létezett, létezik-e való
ban e fogalom reális megfeleloje, 
vagy pusztán iqeológikus képzod
mény, amely - faként gyakran je
lentkező egyenlőség-eszméjével -
a mindenkori feltörekvo rétegek 
mozgósító eszköze tömegbázis te
remtéséhez? 

2/ Ha a történeti-társadalmi 
folyamat valóságos alakzatai a 
közösségek, akkor az egyéb társa
dalmi alakzatokhoz, sőt, formáci
ókhoz hasonlóan változniuk kel
lett. Könnyfi belátni: attól, 
hogy az athéni demokráciát és a 
7.b osztályt is közösségnek ne
vezzük, még nem lesznek tényle
gesen azonosak. Mi a történeti 
kiindulópont, mintegy a változá
sok kezdete? Mi az, ami ebből az 
összes formaváltozás után is meg
marad? Mi jogosít arra, hogy e 
kategóriát ma létező társadalmi 
jelenségekre is alkalmazzuk? 

3/ Miért ennyire szívós a kö
zösség eszméje? Csak a hozzátap�-
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7. KEDp A FÖLD SORSA: tenden-
. ciák az életmód vál

tozásában - élmények, megfi
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zet) 
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előadó: SZAMUELY 
LASZLÖ (Világgazdasági Kutató 
Intézet) 
Vendégünk azonos c!mfi könyve 
1984-ben jelent meg a Gyorsu
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A fieaház 18h-tól tart nyitva es 

22 -kor bezár. 
Az eloadásokat PONTOSAN 18.30-
kor kezdjük, de a késobben ér
kezőket is szeretettel várjuk. 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

A TDVÁBBMENÉSAŐL 
(részlet) 

,. ••• A·bolond pedig !gy szólt 
Zarathustrához: 

.. o Zarathustra, ez itt a nagy
város: itt·semmf keresnivalód, s 
mindenedet elveszítheted. 

Miért is gázolnál át ezen a 
fertőn? Irgalmazz a lábaidnak! 
Köpd le inkább a városkaput és 
- fordulj vissza! 

Ez itt a remetegondolatok pok
la: itt �levenen sütik.meg és ap
róra fozik a nagy gondolatokat. 

Itt rneg_rohad minden na-gy ér
zés: itt csak szikkadt kis érzé-

.. ' 



·-

.. 

2· 

dó �gyenloség gondolata miatt? 
Vagy van valami mélyebben, az em
beri .p�zichikum természetében rej
lo magyarázat? Milyen feltételek 
mellett zajlik egészségesen a 
pszichikum fejlodése? Mit tekin
tünk egészséges pszichikumnak? 

Már e néhány kérdés is nyilván
valóvá teszi, hogy megválaszolá
suk egy közösség ideológikus bá
zisán épitkezo társadalmi gyakor
lat számára konzekvenciákat rejt. 
Ha ui. például a közösség valósá
gos, idoben tartalmilag változó 
társadalmi realitás� amely minden
kor szoros összefüggést mutat az 
egészsége� pszichikum ugyancsak 
változó fejlodésvonalával, akkor 
,itt és most nem tekinthető akármi
lyen alakzat közösségnek. (Pl. mi
lyen alapon lenne az egy brigád, 
amelynek tényleges tevékenysége 
kimerül a naplóirásban?) Elemezni 
kell, hogy a történelmi-fejlodé� 

se� kerepelhetne�! 
Nem �rzed-e máris a szellem 

mészárszékeinek és lacikonyhái
nak a szágát? Nem a letaglózott 
szellem kilehelt párájától gozö
lög ez a város? 

Nem látod-e, hogy lompos, 
mocskos rongyként lóg a lélek? 

Nem hallod, hogyan vált itt 
szójátékká a szellem? Undok szó
moslékot okád!·- ts ok még djsá
gokat csinálnak ebbol a szómos
lékból. 

Hajszolják egymást és nem tud
ják, hová? Hergelik egymást és 
nem tudják, miért? Csörgetik réz
pénzüket,.csöngetik aranyukat. 

Hidegek és a tüzes v!zt51 vár
nak hevületetr fölhevüttek és 
dermedt szellemektol várnak hflsö
lést; a közvélemény kórságosa és 

.betege mind. 
Otthonos itt minden vad vágy 

és vétek1 ••• 
.;. Köpj a kufárok eme városára 

és fordulj vissza! ••. " 
„Hallgass el már! - kiáltott rá 

Zarathustra -, régóta undorít a 
beszéded s a modorod! 

Mért laktál óly sokáig a fertő
ben, hogy kénytelenségből magad·is 
békává és varanggyá váltál? 

C?ak nem folyik a te ereidben 

'. 

jelen pontján mi jellemzi azt a 
társadalmi realitást, amelyet kö
zösségnek tekintünk, és mi jell�m- · 
zi azt az embert, aki e közösség 
tagja. Pontosabban: a tendenciák 
letapogatása a feladat. Ha ui. a 
valóságosan létező folyamatoktól 
függetlenül megfogalmazott ideoló
giára próbáljuk építeni a gyakor
latot, elobb-utóbb társadalmi, az 
egyén szintjén pedig pszichés vál
ság keletkezik (pl. csövesek, szi
pósok, öngyilkosok stb.). 

E néhány szempont mindössze tö
redékét képezi annak a kérdéshal
maznak, amely a személyiség és kö
zösség téma kapcsán már jelenleg 
is megfogalmazódott. Aki kedvet 
érez a gubanc szálainak hdzogatá
sához, az jelentkezzék a követke-
zo cimen: VINCZE ERZStBET 

1021 Budapest, Tárogató 
u. 28., IIJ8. 

is romlott-bomlott mocsárlé, hogy 
igy megtanultál brekegni és szit
kozódni? 

Miért nem mentél az erdőbe? 
Vagy szántottál volna? Nincs-e te
li a tenger zöld szigetekkel? 

· Megvetem a megvetésedet; és h� 
engem óva intettél, mért nem óvtad 
tenmagad? 

Az én megvetésem és óva intő 
madaram csakis a szeretetből röp
penjen fel: de ne a fertőből! ••• " 

!gy szólott Zarath4stra; és el-· 
nézte a nagyvárost, sóhajtott és 
hosszan hallgatott. Végül !gy be-
szélt: 

Engem is undorít ez a nagyvá
- ros, nemcsak a bolondtól undorom. 

Javitani vagy rontani egyiken sem 
lehet. • •• 

••• bdcsdzóul ezt a tanítást 
adom: onnét, ahol többé nem tud 
szeretni, az ember - menjen to-
vábq! . _ 

· Így szólott Zarathustra, és to
vábbment, otthagyta a bolondot és 
a nagyvárost. 

. . 
·····························�···· 

A szervez�bizotcság össze-
jöveteleit hétf�nként tartja 
19 órától, Siklaky Istvánnál 
· (a c!me hátul). Várjuk minda
zokat, akik részt kívánnak 
venni a szervezörnunkában. 

\ 



.:.. . -

-'· 
.. . 

. ·, 

-

• 
• • e ,Ili 

SZEUD ENERGIA-S F�ATEGIA: 
. . 

3_·. 
-

. (Részl.e .:k J.mory .:.io"1}:11s Biztos 
en°7rgiá cim_ll tcinu-lmdnyábo �-) 

vegso �elhasznál�s külö�féle sz8k-: . 
ségletei?·ts: hogyan �égezhetjük 

· él ezeket a feladatokat: a . . legkeve� ·. A. ;,két energia-stratégiában az · sebb energiával, amit. minden· .. egyea energia-probléma mibenlétének· két feladathoz a iegha�ékonyabb. módon teljesen különbözö -felfogása feje-
8 zo lgdl ta tunl<.? ••• · . · zödik ·ki. A 11 durva" stratégia azon •• � men!}yi .munkát c-sikarhatunk ... 

a feltételezésen al�pul, hogy mi- ki minden egyes en�rgia-egységből, nél 1:-öbb energiát has-ználunk, an- amely rendelkezésünkre.· áll? A: md-nál jobban élünk, ••• és hogy az. - szaki adatok érre vonatkozólag ?zt energia-probléma egyszerűen azt.je� mutatják, hogy a gy�korlatban kö-leneti ,. hogyan lel;.et szeizt tenni rülbel_ül megkétszerezhetjük ezt a·-_ tö�b haza� 7ne�giara! hogy ki. le: . hatékonyságot a századfordulóra, a hessen elegiteni a varhato szükseg-
a

· következő huszonöt év alatt isletek:t. A .. �ze·lid" stratégia a má- mét megkétszerezhetjUk-: ••• " ·.. . s�k_v�g: felol �özeliti meg a prob- . Ezután egy meglepő állitás �ö-lemat, es azt kerdezi: me·lyel< a vetkezik: ,,Vélemél}yem szerint a.. · 
teljes energiaszük�églei görbéje·· 
hosszu távon süllyedő tendenciát· 
mutat." -· majd részletekbe menő 
bizonyitás �z USA-példáján . 

OLVASTAD? 
., 

K011CEPCI.0 ts KRITIKA 
Vita Liska Tibor „szocialista 

vállalkozlsi szektor" javasla�á
.· ról (szerk.: S!klaky István), Bu

dap�st, .1985.; p. 384, .. Gyorsuló 
Idő" 

·' (Liska Tibor olyan elméleti 
rendszer kidolgozója, amelynek lé
nyeg� a reális szqcializmus eddi� 
gi ·· formáitól •• ; el térő,· al terna-. 
tiv sz·ocializrnodell, amely az ál
lami . vagy társultcsoport tulaj
donnal szemben a „s�ernélyes tár
sadalmi tulajdonon alapul". A köz
gazdaságtudományt nem kedvelok-
nek, vagy az attól megcsö.mörlöt
teknek ... elég" az idézett Bársony 
Jen5 kötetbéli tanulmányát elol
vasni ahhoz, hogy a leg{ontosabb 
info�ációkát .birtokolják ezü.gy-
ben�) 
S.ZABÖ MTt :·: Zl:Hdek, aZ.ternativok, 
. . környe.zetvédó'k 

Az ·ökológiai mozgalmak elmélete és 
politikája � Budapest,·1985., p. 237 

Akinek igénye, hogy- �Európában 
éljen-", az fontos szemhatár-tág!tó 
könyvet vehet e kötettel a kezébe, 

. olyat,. aíneiynek végén 12 oldalas 

.. �!�!!�-s�sh�2!�s!�� 
i szelid te�hnológiák meg6jit

-0atóak: nem kimerülő tüzeioanya
go.kkal möködnek, hanem a Nap, a· 
szél, a viz, mezőgazdasági és er- .. 
dei hulladékok és más meg6j!tha tó 
anyagok

.
működtetik okei; 

E technológiák viszonylag egy
szeröek, és a felhasználó' szem� 
pontjából áttekinthetőek. De ettöl 
még lehetnek techni�ailag nagyo� 

, ötletesek és bonyolultak - olyan
formán, mint ahogy á zsebszámo.19-
gépem is bonyolult. A szelid ener
gia-technikjk a végső felhaszná
lás szükségleteit tekint�tbe véve 
alkalmas mJretekben, alkalmas f2j
táj!,t. energiát szolgáltatnak •..•... 
Kezdjük a méret_ .kérdésével." 
Csak az egyik éfvébol egy" rövid 

idézet: .... ; ha egy ,1000 ·megawat
tos erömü elromlik, az·m�gleneto
sen· kellemetlen. ·Olyan- .ez ., mint 
amikor egy elefánt megdöglik a · 
szobánkban, és. ezért kell legyen 
egy ezer. megai,attos tartalék-ele
fántunk„ amely készen ál,l_ arcra, 
hogy kivoRSzolja a t�temet. • ••. 
csak ott ül . és zabálja � ka�t?t / . . bibliqgráfia is se�iti � távolabb

. ra nézést. Elmondható ugyanez a 

következö, tavalri kötetről is: 
SZABÓ MATt: A f�rró ó'sz, békem9z- ·· 
galorn, poiitikai· t:i,.ltakozás , .. el
lenállás az NSZK-ban, audapest, 
l.98� � ,· p. ·;._126 . 

. Ami engem illet, rendes. tech-·. 
nokrata szellemben nevelkedtem, és 
e·zért mindig azt téteJ!;!_z\e� .fel, 
hogy. a �zelid technológiák��épek 
ügyan, de többe kerülnek . M�glepe-:-·. 

.r· .. 
-

, ,  

.· ... ...... . 
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tésemre azt .találtam, hogy tényle
gesen olasóbban végzik el ugyanazt 
a feladatot, mint a durva techno
lógiák: ••• " 

gyunk: ••• a célszert1tlen berende
zéseket a normális elhasználódás 
dtján selejteznénk ki. Nem semmi
sitenénk meg a nagy technológiákat, 

Táblázatok, költségek, összeha
sonlítások következnek, majd áttér 

az alkalmas fajtájd energia kérdés
korére: 11• • •  energia-problémánk 
tdlnyomórészt - 92 %-ban - a honek 
és a szállítható, folyékony üzem
anyagoknak a problémája. Erre a 
problémára egyszert1en nem ésszert1 

·válasz a még több elektromosság, 
mert. tdl lass� és tdlságosan is 
drága • ••• azok a szelid techn6ló
giák, amelyek szerte a·világban 

,hanem azt mondanánk, hogy ezeknek 
fontos szerepük volt, amelyet .már 

betöltöttek, és hogy felhasználhat
juk a már meglevo nagy rendszere
ket (mint amilyen az országos elekt� 
romos hálózat), anélkül, hogy to
vább szaporitanánk oket - érvünk 
egyszertten ennyit mond ki. Semmikép
pen sem technika-ellenes pro�am ez, 
- 'dgy vélem, a program nagyon izgal
mas - de másféle és némelyeknek szo-

már kereskedelmi forgalomban van
nak, vagy most kerülnek bele, •.•. 
már·most boven elegendok a végso 
felhasználásnál jelentkezo vala
mennyi energiaszükségletünk kielé
gítésére. • •• " s e gondolatmenet 
végén a durva energia-stratégiáról 
a szelidre való áttérésrol a követ
kezoket mondja: 

katlan - technikai feladat elé ál
lit minket: az elé a feladgt elé, 
hogy olyan dolgokat csináljunk, 
amelyek nem.komplexitásukban, ha
nem egys�ertiségükben ötl�tesek." 

(Amory LOVINS: "Safe Energy" In: 

1 
... . . Mindez nem 'dgy történik, 

hogy tabula rasát csinálnánk, ha
nem onnan irrdulnánk el, ahql va-

Resurgenae, No. 72, Jan.-Febr. 
1979, pp. 1�-27; magyarul: akol6-
giai kapasolatok, Nép�llvelési In
tézet, 1983.) 

(Az ismertetett !rás az IGYéSZ 
Mtl.helyb�l kölcsönözhet�) 

,;::============::;i Amelyik 
Információ M irás mel-
GYüjto O lett az 
é s · -� emblémánkat 

SZolgáltató LY 
látod, an-
nak a tel-
jes szöve
ge kölcs_ö-

, nözheto. 
Irott anyagok és magn6felvé
télek személyesen és levélben 
is kölcsön kérhetők max. két 
hétre. Csak LEV-LAP előfize
tőknek! l A postaköltséget 
visszakUldéskor bélyegekkel 
téritsétek. 
Ój szer�eményeinkről a LEV
-LAP tudósit. 
Használati d!j: ój informá

ciói l 
Maurer·György 1125 Bp., 
szarva• GAbor u. 42/b. 

' 

1./ llkol6giai kapcaoLatok 
(szerk.: Endreffy z. - Kopo
lányi Gy.); KészUlt 500 pld
ban; Népmüvelési Intézet, 
1983., p. 265; Ezt a fordi
tás-gyüjteményt mindazoknak 
ajánljuk, akik szeretnének 
tájékozódni abban a nyugati 
áramlatban, amely a „fejlődés 
dáridója" után keletkezett. 

2. / Kindler József: Rővida
U tdvZatok C';Jépirat) 

• 3. / Szabó Miklós: Az u t6-
pikus gondoLkodds 

(gépirat) p. 8 

4./ Vidor Ferenc: Techni
ka, architektdna, ur
banisztika 

Doktori értekezés tézisei 
(gépirat) 1984., p. 1� 

·····················� 

MllheLygazddk: .cv gazda•ága• -·Siklalcy I•tván 

.Hdvi környezet• - Lévai Sándor 1021 Bp., Tirogat� dt'28. 

1 
Az igen népszerü RAKPART 

Klub (Budapest, I., Szenthá
romság tér 1.} május 3_-ra 
meghivott bennUnket, hogy be-
széljünk a munkánkról, törek
véseinkről és mozgalmunkról. 
A klub 6h-tól tart nyitva, az 
eszmecsere kb. ?h-kor kezdő
dik. Gyere el Te is!! 

A LEV-LAP el�állitását és postá
zását számonként 2,- Ft-ért tud
juk megoldani. Ha rendszeresen 
kapni akarod, adj fel a c!.mUn�.re 
(Maurer Gy{örCJY, 1125 Bp., Szarvas 
Gábor u. 42/b.) 20,- Ft-ot postai 

. feladóvevényen. 
Felad6ként azt a cimet !rd, ahová 

a lapot várod. 
A Teahizban 1• el�fizethet•z. 

A LEV-LAP olvcubjaktn� a LEV-LAP 
w j a.vcl Ü v&ua..u 

VARJUK IRASAIDI 

TerULeti azervezt!k: 

1165 Budapest, Ctza u. 31. / .JövcSkutat6" - GAbor tva 
munkahelyi tei.: 32a-977 BME Filoz6fia Tanszék - 1111 

. Budapest, Mdegyetem rkp. 3. 

Debrecen: Valuch Tibor - 4032 -------- ThOlllas Mann u. 3�. 

�l!E�!IY��:!: Nyvelt Erik - 4400 
S6st61 dt 7/c., II/6 • 

• Athen!um� (iskola," mdveli5dés stb.) Kib c-mo 1 • _ v Péte Revé•z Sándor - 1098 Bp., • u zga orn ass r 
Szeged: Tóth Rita - 6726 

Epreserdo u. 32/lII. 
1024 Bp., Ezredes u. 14. --- -- Középfasor u. 3!-33. 

Tel.: 477-014 

.személyiség és közösség" - Vincze 
Erzsébet, 1021 Budapest, 
Tárogi'.t6 ót 28. 

TEAHAZ: :KFKI KISZ-Klub, Budapest, 
Budafoki dt 10/a. Budapesti stállá•: Maurer György, 
(Bejárat a Bertalan Lajos Révész s!ndor Cclm a mtl.helygazdák-

utcai oldalr61.) nál) 

Belső tájékoztató !TDK-tagoknak 
Fk: Maurer György 

hearota 85-0222 
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