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téseket aztá a társóság rendre az éjszakába nyaló vitáin kbzösen próbálja
lc olgozni, kollekt .v tanulsággá változtatni: Szinte belső törtvényévé vált az
táboroknak, hogy a vendégüilátók eredményekről régélő, dicsekvő hangja a
talatszerzés után inkább magyarázkodóvá; védekezővé változott • ; hogy minden
dezett - mint ha egész életében erre várt volna -, olyan készségesen beszélt
firól, problémái bőségéről Ed hogy a tábor résztvevői az egyhetes munka idett lényeges szemléleti változásokon mentek keresztül, mely nagyban hozzásee őket a felszini jelenségek mögötti lényegi összefüggések felismeréséhez,
a valóságtudathoz. Talán erilitenem kellene még az egy egy tábor után közögirt levelet; amelyben a résztvevők mó dositási, jobbítási javaslataikat tár-, .
illetékesek élé, a kialakított emberi kapcsolatokat táboron belül és kívül,
tovább... Nem teszem,mert akkor sok jó.. dolgot kellene itt leirnom. S a sok
og egyhelyütt leirva, napjainkban talán már eleve megkérdőjelezi a dolgok
t. Mindezek helyett 'inkább. azt javaslón, hogy 'szervezzünk égy találkozót vagy
tet akár a hajósi kö zr2iüvelődési tábor résztvevőinek kezdeményezésével, ahol
rendezvény társaság a kicserélheti egymás élményanyagát és véleményét is a
rzett tapasztalatokról. Az eszmecsere és tapasztalat-átadás fontosságán tul
s és hasznos lenne egy közös kiállitás megszervezése is a két tábor gazdag
panyagából /a főiskolásoknak mozgófilmijük és képmagnó juk r is van/.
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Az ideiglenesen, lebetonozott játszótéren Pirosta: és a Farkas, aki, éppen szola érkezett, az eljövendő paradicsom és á jelenlevő xoloíiVólgy dologi meznyiásairól gagyognak, mik5zben nagyanyó békésen szunyókál a karosszékeni
!fiz europid jellegü civilizáció öl, butit és nyomomba dönt, • tudod Piroska! A.
itt saját boldogságáért, esetieg . .egyetlen barátjáért ilkot ja az ,alkotással
lidegenedett és tárgyiasult művéti De • mondd, óh, Nagy Farkas, ho l terem, az
ut? Tudod, Piroska, hiteles ember nélkiil a nemzet -- meghal. A tulbacsülertehetetlenül tisztességes ; emberekről, akiknek a tixdátitk. határozza meg lé.tüzokró. l beszélék: Például a szobrászról. De nem, nemiaz Oroszlánról, hanem az
. Tudod Piroska, ezt az embert az: abszolut' vezérli. 'Az etikáé meg a müvészedehogy; nem a tudományé; neki niries ilyen, csak relativ, legfeljebb csak rebefejezett produktumot hoz létre, giccset t©retrt. Vegyük pl. a kertitörjén sapka van, a két keze is foglalt.
,
)e hiába gyötri magát a szegény Hiteles, h körül. vári véve hülyékkeli Node
„.11ottál a . szocializációról vagy micsoda , ileg a Itöi-nymzet determinációj áról,
égy Farkas? Tudod, P5.ro ska, akkor ám az ÉN mám M-ÉN. /Jo bb, ha nem det ermijuk magunkat ♦ / Jobb No legyél jó, Pir9ska.l Legalább eg y pillanatig legyél j á:
3 csak minden embar t Meg istent meg leolt barátodatb meg minden...
To de Piroska! Tessék engem széjjelitednit Hogy adja elő az magát, hogy én ihozzád gagyogni, te -pedig 1?iröska, mag csak nekem sem esel? Ti nem éltek
életet!!! Mi lesz a te nemzedékedből, Piroska?
r

sztás: Nagy Farkas: Czakó Gábor
Piroska
: a Mozgó Világ-estre.összegyült egyetemisták a Móra-kollé iunban
Nagyanyó : Mányoki Endre
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