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KAVICS -KU AC l
/dühöngé s-vázlat /

Előadás. Vita. Filmvetitós. "Vita".
Beszól-:etós egy folyóirat szerkosztőj vel, "Vita. " . Es igy tovább.
Mondjuk a riagunkót. Már nem merünk
megszólalni. Ülünk. Hallgatunk. Lekapjuk a szemüvegünket ós kezünkbe
temetjük arcunkat. Felu g tunk. Tépjük /ha nem is f al tünő on / a hajunkat.
.többes szár_. pontatlan, nindezt ént
csináltai_, az elnult tanövben.
iáiért? --- Az onlitott /ós egyób/
"viták" fólelnotesen meddővé váltak;
Az előző öt ismeretóben bárki pontosan lei . rh titná a pia . í me •sem rendezett hatodikat; fel tudná sorolni a hallgatóság felét, a hozzászólók
többséf ót, sőt a. falmondandó szöve,.;elet is; ugyanis azon alkalmakkor
egyre inkább nár pópesrc rágott tócákan ká'^őd:znek a jslenlóvők --a . ghozzá olyan elégedetten, hogyha véletlenül akad valaki, aki uj,
darabo S rágnivalót ajánl, tudo -1 ást se:c vesznek róla ./
V ,láhol itt keresendők /viszonylagos/ elhall ga tások okai, ós
talán ezek náiselyike hasonló sok r_1e g sem szólaló hallg,tásának magyarázatához A .Termószetcsen nagyon fontos a: - : elbizonytalanodás is;
hiszen lehetsóges, he gy án is hozzájárultan e helyzet kialakulásához
ás nincs seniailyen biztositák arra, h:: :y va1ób4 n órtelnes területre
Ráadásul egy kelletudna terelni ezt a hires r'együtt^,ondolkodást"
motlon gyanu is munkál bennem: lehet, hegy az Árt nem ártok agyat az
épp beszelővel, :_:ert
vagyok rá?'7
,

Kőhalom, k á tszeres'en kicsinyitve, Vb. 7. jegyzet
J.A., 24ó'r, 173cm, 59kg, szer!:kék, sph-4,25D, cyl-0,5D,....
A bevezetőket tartók kedvelt /s agyonkoptatott/ szava
A "viták" során csak hor..iályo san felbukkanó ellon á rzá s ugyanis
nóha -- más, szeicályes uctivunok boiápásável -- nagyon határozott
formát ölt. Mint pl, SZ . . esetében, aki fogadatlan prókátorkónt a
lehető legrosszabb dódon kelt "v0 clnünkre'? /itt a , öbbes szári inclokklt/ ráadásul később sere volt kópés végiggondolni, ni is volt
ebben kellemetlen. /Ártani inkább na -:ának ártott./ Vagy D., akivel
hosszu, önkiadó boszólgetáásbe bonyolódtam/ iyszc::lközt/ ás vé g ül
nágsen sikerült r-ávezetni, mi abban a gy anus, h a / '"te_rrlószetesen
közölhetetlen" de széles körben mutogatott ir r. sóban / rc i n d e n
hall; atátairsnőját lekurvázza./ Épp az gyötri, hogy egyikük sora
fogadta el?!
Es a többiek....
/ A betüre j tványck kedvelőinek: 17.crusztnevek kezdőbetüj e jelöli azokat,
akikat szeretek; családi nevüké, akiket ki núra állhatok, /
----Tehát non tudom pontosan ruegi tá ni, pit is rloxid?
Igy nincs :ártéli-le / esetleg hosszadalmas/ magánvitába.- veszekedó-sbe -kezdeni vole, hiszen es esetleg jó ''cirkuszi' 16nne, de a holtpontbál valló kimozdulást
ás csak fokozná'azt a szószaporitást, r2elyet már igy is obstrukciónak 5 kell nevezni.
De valóban csak a a:ll :; _. t. s ..a.ra_'..? --- í ler lc,.r ikuaa.ab dönte ' s
a távolmaradás lenne; agyra többen választják. . n ladgis elmegyek ujra, do a cél nár csak inforrláció-töredákuk gyüj tőse és türőkápessó ;érc
edzőse. Lehet, hogy„egyre többen r::IC,nda,n•,.,.c le cy az eredeti cclrol:
ötleteink, gondolataink színes kövecs ?: áicől c.,yütt prób á ljuk nag
egy-egy tárra nozaikkápánok leg in e-;y kis -ászát összerakni? -
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Nehéz ilyen szemlélc - Ael aegközelitani a dolgok olyan rendszerét, amelynek talán épi) az a leE;lényegesebb tulajdonsága, hogy i n konzisztens, számtalan ellentmondást hordoz.
Er_;-ysér7ben való látásuk képességére --mint ajándékra-- nem várhatunk.
Da ahhoz, hogy meg tudjunk órte küzdeni, mec, kell tisztitani a küzdőtarot. / Jó lett volna, ha ezt -- ill, ehhez hasonló--;- cikket a.min=
dig hallták táborának egyik taja, irja DO; --4 akár ezzel a cimmel:
Hadüzenet'./
tti

7:/f./ értékes, vannak Llás értékek is. PélJául a stabilitds. --Most
nem a statikai, h=ero a. minőséi változásoknak való ellenállás értelmében.-- Ha ez a rendozőciv, akkor a kőhalom a "jobbn. / Hivatkozhatnék a. m ,'„;asaT) entrópiára is, de talán elegendő --kicsit cinikusan-ennit :-.1on6.ani: próbáljuk me,-; az utóbbinak kiütni a zárókövét. /
8: En türelmesakaroklenni, tehátnemvagyok a z.
Ezt bew,alva talán /részben / inegbousátható az intoleráns hnngnom.

11Z .LUTÓSTOPPOLÁB3 I.BALYOZASÁT CÉLZá
tiáksás- körében ré(_;6ta n5pszerü P2, autósto -,3. Mindeá fiatal isneri
anya g ilag eiőays voltt, ezenkivül isEerkedési lehotőséget, kötetlen:,:
11-t,az.5i for:L-aát jelen, és segithet ors zágynk jobb megismerésében is.
, MaEvarorszá,„:or az flutestup nG .- 7:1 nyerte méz el legalitisát, de hallgatóerhioc_tUrik.
svya7,-.atnénk kulturáltabbá tenni és
-----re vonatkozik az vitára szánt jn.vslat. Kérjük, hoy észfrev6teleitokkel, ötletoitekkol ós később tettekkel se:itsétek az akció sikerét,hiszen sokunkat érirInt ez az üz,y ós me,-yalósulása annál valószi-,
nübb, minél többen állnak mellette és tesznek érte.
Javaslatok tehetők : Beilavics Istvn
Bárdi Nándor
Jávorszky DIAn
Rajos Judit
Sipos Katalin
J.1VASILLT

II.
II,
II.
II..
III

tört-födr.
tört.
tört-földre
magy-tört.
magy-ang.

AUTÓSTO_? -VISZONYOK
KULTURALTB3A TETELERE

Áz ez.évben mogtortott országos felsőoktatási diákparl-iment
egyik határozatában szerepel az, ho,Ey a hazai autóstopot kulturáltabbá kell tenni.
A jelenleE;i helyzetről:
A tátolsi utazás dijsa.básaina.k eLlolkodéso folytán mcf;nőtt azon fiatalok szánla, akik a már éVtizedes multro visszatekintő autóstor.;-os
utazási formát használják' Ezzel együtt ()gyre j obban előtérbe kerülnek az ilyen tipusu utazás körüli problémk,'
Ezek a következők
Á balesetbiztosicás: jelenleg baleset caetén a kocsi,vezetőjének kell
kártalanitania a koesijába felvett autós -uonost.
A bi:o. ixoulans ó.g az aut6:,!topost fJ117L,vő vezető a lo„;ritkibbesetber ,,T'5z5Oik
. yőzőShet /i.2og utasa kilétéről, szemlyazonossáL;ár61,
valamit eltulajdonit más kocsijából, a kocsi
v- zetle nem tua felel ő sségre vonni, mivel a stoppos a kocsiból
kiszállva
ilyen nar:ativ élmény természetesen

