Gondolat-jcl 19344 4. sz.
U6skért akarou kifejezni, azt mondhatom, hogy általiban _
társadalompolitikai elképzeléstik és a hivatalos idealogizált társadalompolitikai nézetek közt komoly rés van. Da
ea még'nem jelenti azt, hogy legitimációs válsággal állunk
szemben. A közérzet ilyetén állapotának okait nehéz volna
megragadni - 1 ma3.uk teljességében4 ,de,ezt csupAn státusz-elh,
lyezkedési, a munkahelyi problémákra, a helyi nyilvinosság
konfliktusaira visszavezetni, az okok megkerülése lenne. Lz
hogy kritikai észrevételeik . ezeken messze tullépnek: a re,fornok lassusága, az innovativ készség elégtelenségo, a sze:
lemi munka nem megfelelő megbecsülése, aracionaliznu_s dek1arált céljai és a va 1 ásá7os viszonyok közötti ellentmondás
•
a politikai intézmények, fórumok, formális, bürokratikus
voltát illető megjegyzések azt jelentik, hogy gondjaik non csupán a niicrokdzöss6g szintjével kapcsolatosak. Ugy vélem, hogy ezen problémik megoLd._
nem elsősorban a politikai propaganda áltnlAnos, hanem kritikai me:j-egyzósek, álláspontok tartalpónak fokozott fiyelembe vétele. Ehhez padig
elengedhetetlenül szükséges az értelmiségi mikroköz-össég.ek tényleges autorimiájának n'ivukedése, ani csak a társadrOmi nyilvánossá; talaján képzelhető el.
Bárdi Nándor f Szig bels, haszn.! f
FEJEZETEK A RÉSZLETES KÖZöSSÉGKÓRTANBÓLNI.

Hasadásos közössé-,zavarl aristophi*a, arisztofilia /gör-ből/
k,leggyakoribb, általában fiatal korban keletkező közöss63betegség. /2/
'Régebbi neve ifjukori emeltyükér v. excellencia praecox./
Láván, hogy a betegség nincs hatással a csoport intellic;enciájára ás értel ,
mére, nehezen felismerhető. Viszont szembetünő, hogy tevékenysééből hiányzik a célszerüségre való törekvés, a ki- és összetartás, a kezdemányczőképesség, stb.Ennek következtében a csoport sajátosan kettéhasad, 61nnyalt 'inmagában megosztja és kát ci:soportk.;"nt ertékeli. Ez a kettészakadt
érzékelés azonban csupán locf,ikus folyománya a tényleges kett6válásnLk, a
a hibás érzékelésnek funkcionális okai van- nak.
A csoport tényleges szétszakadsa"minőségi" értelembon nent vé:bo. /L"minőségi"
ezuttal_nem a valós, hanem a csak a asoport
számára létező értelemben használatos./
L tömb egyik lehasadt, tulajdonképpen lehasitott darabjának tagjai ui. rár a leszakadás előtt "megszüntek emberek lenni"
esztétikumi Irltak./A lehasadás
a "minőségi" változásnak az eredménye, s nem
oka.
1. részletes közössé -?kártan: az e7yes
közessegbetegségek.okival, keletkezési módjával,
tüneteivel, felismerésével, megelőzésével és gyófoglalkozik. A szigoruan vett közössér-beterr,ségeken kV41 ez - a tudomány tárgyalja a
c17.nrt1 Ziq
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17, /V7égzett
'•
te szerint/ közösségbot!
2. közöss(5,-,botescy,ok: a csoport /6/
tevékenyséének kóztai.megváltozása. Közösségboteg az a csoport, amelync
kéros észrevételei, tottoi vannak és azoknak kóros *oltő.t . feLtsmerniLkc'
telen. Ezért a nagyobb csoportokba Csak akkor tud beilleszkedni, ill ó t
vényeihez alkalmazkodni,, ha a nagyobb csoport is ugyanabban a.betegségbon szenvod. A közösségbetegségek légnagyobb része küls5 behatás kbvetkezménye, do az örökletes téhyozők hatása sem olhanyagolható. IL közös-'
sé,s.betegségokot két nagy csoportra szokás osztani:
L.exogén csportbategségek: kimutatható a külső ártalom /a. f..,,rtőz4so-E
• OOOOOO
b.
mergoz6Ses, c. sérülést követő, d, funkcionális bajokhoz társuló,
o...ogyéb betegségekot követő, f. fojlődési fázisokat kisérő csop,bot./
B. endogén csoportbetegségek: •kimutatható az .öröklotes tényoz.6, sad****** SOCOS ***** .4
vő külső di nincs / a. hasadásos közösségzavar,b, ked6lybotegs6;e1
cc genain opilopsorvust,
Letezri?Ok ön- és közveszélYes kbzösságbotegségek. A közösségbetegségoknc
votülotei* is vannak. /boszAnithatóság, joí;ók gyakorldsa stb./
Modorn kozolési eljdrd/SOKKY/al kodvoz5on befolyásolhatók.
különböző erodetü, veloszületett, v egészen ko3. ,-IyenrIeközösséüsé
rai fejl•dési szakaszban kialakuló közöss6gi olmaradds. Sulyossdga szerint három formájLít szokás megkülönböztotni:
hülyeség/idiotoaf: az aetmognyilvánulások kizárólag 'az ösztt
611 önfonntartó funkciókra korlátozódnakl c
boto képtelen ismeretanyagot olsajdtitand
imbecillitás,:osetén a csoportok kovés számu ismorotot olsajdl
tanak, ::,:yszerübb munkakörben megállják a holyükot, do csak alacsanyabb rendü közösségi miiköd&
seik vannak.
dobilitis: a yongeközösségüség 10onyhébb foka,
Az ilyen csoportok gyógyithatók, csak a legmagasabb rendü itélő müvolo
tek esdtén mutatkozik hiányossá g /126(_;közbssói:i fogyatékossdr , , munkatoripia/.
4. szociózis:'a tagok /84dsszehangolt müködését szabályozó rendszer
funkcionális megbeteedése.
5. szocio7litia: kóros közösségi alkat, zavart szabályzó . müködés, a csc
port ártelmi, érzolmi, össt:5nös ós akarati tevókenységei harmániájánall
hiánya, A szociopata csoportok kevéssé kitarték, indulataikban szélső
esek, kóros lelki roakciákra hajlamosak, maatartásukat ösztönös,
lati, illogikus cselokvések jollomzik.
r ' .
6_t__.v_24r±_: valamely szompontból ogyüvé
tartozó, dinamikus kölcsönhatásban lévő •
tar;ok özszessége.
7 közössér7- 1 le-, folsbb rendü, csoporttovekenysoget irányító kohéziós or5; összehangoló, irányitó ós védő funkcióval, struk
turaépitő or5ként /systoma sociotatis/
O. tagok: emborok.
L. csoport bizonyos /tulsulyban lévő/ t' . 1 .
taja/i/ mitoszt kovácsol/nak/
szobor/nak/ a csoport mds, /kisobbségben lévő/tagja/i/ köré,
Erodetileg csupán valamely. "fontos"
/-- fontoshak vélt/ na,3yszorii, i.go.7, v rendkívüli, csodálatos, do mind
képl,on emberi tulajdonsdnak , a kidomboritdsa a cél, s oz a clombormd
folkerül ,ct kiválasztotc eml)er 7ajzs6-ra,
•
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/A nitoszyártis és annak elfodása roppant kényelmes eljárós. Nagyszerü. uondja a mitoszteremtő " -)lebs"/=plebanek vélt/ - kil_olgozom a tervezetet,
do végrehajtanom, megélnem, a mitosznak megfelelnem nem nekem kell. Xawgszerü - mondja a mitoszfoadé "olit"/=elitnok vélt/ nemcsak a cél kij,17j$1,és
nem az én foladaton, de oda eltalálnom sem nekem kell, hiszen énem nyilves
szejének ivót, sőt, szükséesetén,a céltbla holyát is szolgálatkószon kor
rigihjaa köz óhaja./
Ez a /pán/cél azonban könnyen meoráltozik, italakul: az embor köré ombermüves láb- és mellvért feszül, ami e:y pillanat alatt az egész testet bomitó-védő páncélruhávi roban. Az elit 13vagját sérülés veszély'e már nom fenyogeti, d saját mozgása is nehézkesebb, lassabb. Tin felesleges is.
az acélsisak rostélya mö..;tt alig -alic.látszik a szem ey-ey villanása.
Aztán egy halk ~,onjütés-szerü. han.7, s minden nyilás megszünikz a rostély
réseibe folyékony vas ömlik, a mellvárt bordái örökre összeforranak, a könyök megmarevül, a csuklé nem moccan, a vaskesztyüs ököl tömör golyévá lesz
mpzdithatatlan oszlopIábain ott tornyosul a vasember.
/Vay
tán bronz?/
Az iszonyu burokban poll: ott fickándozik - topoizékol az elfelejtett ember
ke. A szobor fent, maasan a sévár töme fülött nyer uj lakot.
Es ninos is egyedül. Í mitosz szoborparkja
cyarapszik
Mának a hőslugendának a létrejötte mikroszkopikusan j61 nyomonkövethető,
leirható, mu4jrökithető. Vizy6áljuk me2; a beteg csoport központi idegrendszerének egy mohatározott pontját,
Látvány i Pontocska elinul
d
a sejt balsejében, eléri a határt, sőt, tuljut
rajta. Berreg a vészjelző, kinyulnak a csápok, markukkal letakarják, befevédik és rö;zitik a kis renitonst. Bőg a megafon /logalizálja a pontocska_létét és tetteit/i " Teljesitetted a parancsomat! Megjutalmazlak!"
/L megafon hanjait a neves köz:issé,,kér-kutatá, Hajnóczy Peter r6,;zitette.
Lsd.-Jézus menyasszonya tanulmánykötet 131. lap/ .
Ez az un. ideális v, nyilvessző tipusu hős loendája.
Látvány: Kinyulnak a csápok, markukban a k6tse7boesetten sivalk3dó pontocskávba, leteszik a sejt határain kivül. He ,afon stb.
Ez a kép az un. botcsinálta y. céltábla tipusu hős nondájának kialakulását
r6.2;ziti.
Do miárt tiv151t a mitosz me.:afonja? fliért kell oly sok csoportnak hősökre
és közönségre oszlania?
Hiszen az elit-lovag szonVo ,I, mé; ha noil is veszi észre. "Fe-Idjuk el az
embert mindenhat!)nak és laáris loalacsonyitottuk: k:rnytelen lesz ellenállást,
akadályoztatást koldulni; nert lánya és bollo:;sd;a Eíny1ődik /Nontai„7,ne/
A plebs azonban valóbmi
lol»ot. Tut',oLiányagunk szellemi alappillére
Dosiderius ErasMus emlit péladképp e; -3, bete,,et, aki - miután kénytelonek
vJltak eltávolitani egy szinhizi épületből, mert több napot átmulatott az
üres nézőtéren, az üreS szinpad előtt - kilézanodván igy kiáltott fel:
"Barátaim! Ken neg2entettetek, hanem mejoiltutek. Me:losztottatok e, -Lyetleni
örö:dbmtől és életemet szeényebbé tettétek egy, kellemes csalédással."
betegsé,; tüneteinek hátterében -véső okként a csoport, a massza kettős .
természete áll. Ez e:yrészt non tü3-i a teljes homogonitást, do elemeinek
vé::,10.:;es kiszakadását sem. Az embercsoportok nindi asztrOt
keresnek uauknak. Asztalt, lett légyen annak nave piac, agora, parlament
vagy akárcsak néhány koponya a tüz körül. Asztal nélküli csoport nem létezik
Viszont sosum sikerült még teljesen korok asztalt találni, ami non követelne
hierarchiát. A közössébetecsci:;ek létének is talán az a 1egvés5 magyarázata
hogy országaink, csoportjaink olyan kastélyok köré épültek, melyeknek centrumában. egy royadozé ldbu, zyalulatlan faasztalka áll.
.

Az olőbbiek aIapján könnyen felismerhető kór bonyolult tünotogyüttese kiivetc
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•kozalés helyott
a vE.3ső ok isDureto pea,: lehetővé teszi azt, hoy
baj
okának
mcszüntetésen
fó.radozzunk
A
kezolós
különös
fi L:yelmet iénye
0.
lévén, hogy a baj oka az egyes ember tudatában fészkel, s ezek a pontok áll
nak Össze téves csaportképzetté. Azonban sokk-terápiás m6dszerrel erodmónye
sun lehet a betoc; állapotán javitani. Ennek a teriptimak Lonna része a kó.szülő Részletes kbzössá3k5rtan c, kötet ezen frissiben elkészült fejezete
is,
hidegzuhany-hatásu, an a gyáyitis-.
41z i1luziékt1 val5 mo7,fosztás
az
önök
közremüköJésére
is szüksé.va.n.
hoz-gyó_julishoz
Kedvus bete,3eink! Olvassanak, .ondolkodjanak, tépelődjenek velünvi
Előre is köszönjük!
Szilsi Ldsz1.3

''ONIGZOLÁS TIAGYAR il6DRA
GondolataA az "István a király"-r6L7'
-Elöljárában: ón ezt a müvet általánosan alkalmazható történulrli-palitikai
parabolaként értelmozom,, Erről az alábbi irásban résZletesen
sz6lok.
Mott6:Sz:Analmas kis lény 'az ember.
.önnbn sorsán tul hem lát;
Könnyen me(távosati néhány
jól irányzott hazugság..."
Ezek a kemény,kritikus hanvótelü ,:;ondolatok Saroltnak, István anyjának és
tanácsadéjának, a ;yőztes tábor po1itikaiJ.a lerettebb tagjának szájából
han -;zanak ul. Sok mindonr(d árulkodik oz a pár szi'. Kifejezi a szerzők véloiliényét rólunk, hétköznapi emberekrl. De közve -Gve utal a 'Ai körül bábáskodó felsőbb szervek nézuteire is, hiszen Ila,-,yarországon noE jelennek no
olyan könyvek, nem rendeznek olyan olőadisokat -, melyek ütköznének szocialista politikai yakorlatunkkal, orköicsünkkel, humanizmtsunkkaL
volt hivatott arra, hogy önnön surEunkon tulIlyenek vayunk hát t Ez a
ra irinyitsa hályoűos tekintetünket ós rendet teremtsen hazu,:ságoktól zava ,
roe f. ejünkbon L names felqaatnak '''vasloikával" ele,set is tett. Gynitomi
ha nincs Boldizsár Miklós darabja, mégno. is sötétben tapo,;atózva
a választ nemzeti öntudatunk óvszázados skizofrén volstára, politikai etikánk probl,5'máira. E mü tehát ujabb állomást jelent a riaf;yar progresszió
karjaiban ott g7;ics1 nemzeti±jröngyös utján; kulturpolitikánk
stiinü Liólyában az első i.ioyar rock-opra.
szivünkbe. Bár itt-ott visszacsengkis ajszülött L;yorsan belo)ta
tek a "Józus Krisztus szuporsztár" dallanai ós o. fiy%lmos néző két mü
közötti szerk(t ti azOnossáot is észravette, de eyszerre dobbant a s(k
sziv, mikor a inaló zászlóswho,;Asábn felcsendült 9. hiunusz-utAnzat és a
csillog3 szemekkel, muruC.vi 1Jimulták az Ünnepi 'Aizijátékot.
magyar, mikjzbcn IlogpenotL7,a „:„. itárján az
Mindenki érthette, ő
aészséges nasionalizmus hurait,K5sT) rAjöttuk, hogy a n'ved d ma: -edd ne c
fogysztói közönyének ha:luja alatt-6,rdaes muc„?iszkálnl a ma.:,yarsdr:tudatparazsát (Is komény forintokért ieuez kazetta, film alakban is a dol -;oa3
nép közkincsévé tették.
Hetente jelennek aeí r. ólo konstruktiv krítIkák, szakórtők oszlatták cl
kialakult félrertásoket. Pclérve a csucsra, nyiltan vállalta az előadis
ünnepi lobo5s-tüzijátékos 1iayarko0-is 7oltát, melyeken joa1 érezhettük:

tisztár-t sepertük

a

ház elejét,

