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P5.: Igen, ez isoka volt.
R.: Kimozdultatok a m6lypontr6l ezek szerint?
P.E.: Igen, de a m6lyponiot nem az anyagi helyzet jelen-
tette. Az6rdektelens6g ink6bb, amit tapasztalunk, f6leg
vid6ken, de a fcivdrosban is. Oriiliink, ha n6grezer pel-
d6nyban elkel a lap. dtezer iskola van ma Magrarorsai-
gon, s van nyol cvanezer fiagogus. Ehhez k6pest a n6gye-
zer peld6ny semmi. Minden szerkeszt6s6gi iil6s (rgy kez-
dddik, hogy ,,Mi k6ne az embereknek? Mit olvasnfnak
szivesen?" Sztorikat irjunk vagy komoly l6legzetv6telii
ir6sokat? Magyar6zatokat? Sz6ljunk botrinyokr6l? Ta-
l6n jobban fogyna.
R.: Es a politika?
P.E.: Azt nem. Teljesen politika mentesek vagyunk. Oly-
annyira, hogy p6ldi{ul most adtam fel egy cikket az,,Es"-
be. A politika 6s a k6zoktat6s kapcsolat6r6l sz6l. Ezt 6n
irtam, de nem a Katedrdban jelentetem meg, mert kizir-
juk a politikdt, amennyire lehet.
R.: Ez a trirekv6s tal6n sokakat vonz is, nem? V6gre egy
sziget, ahol t6nyleg politika mentesen, szakmai k1rd6,-
sekr6l lehet olvasni.
P.E.: Elk6pzelhetci.
R.: Mire lenne sziiks6getek ahhoz, hogy ezt a lelkesed6st,
friss er6t meg or izz.6,tek?
P.E.: Er6? Azt sokszor elveszitjiik. Igazi dics6retet olyan
pedag6gust6l m6g nem kaptunk, akik kdzvetlen kdzelrcil

DEBRECZENI TIBOR

Egr int6zm6ny, orsz6gos, pontosabban orsz6gos ha-
t6kiirii h6tt6rint6zm6ny- a hdtt6rre majd m6gvisszat6-
riink -, miiv6szeti, miivelcid6si, kdzmiivekidesi hit t6r-
int6zm6ny, amelyrcil mostan sz6 esik, ilyen, de lehetne
m6smilyen is, mert amircil sz6 esik, az eshetett volna, es-
hetne b6rhol, b6rmelyik hitt6rint6,zm6nyben, persze eb-
ben is, amelyikbril a mint6t vertiik. Hogy mi6rt (volt) h6t-
t6r ezazint6zm6ny, nos, ez azint6zm6ny az6rt (volt) h6t-
t6r, mert szellemi kapacitils6val a miniszt6riumot kellett
mintegy h6tt6rbcjl szolgillnia, pontosabban azt is, de
nemcsak a miniszt6riumot, hanem az ideol6giai hatal-
mat' az egyetlen p6rtot 6s egy6b hatalmakat is a 80-as
6vekben, 6pprigy, mint kor6bban, amikor m6g a BM is fel-
iigyelte a hitt6rint1zm1nyt nehogy rosszul szolgiija n
ideol6giai ha talmat, tehdt ez a hefilr int1 zm6ny, melyet
az idijk sor6n tobbsz6r is rijraszerveztek a csfrcsokon 6s
mindig szovjet mint6ra, sohasem feledkezhetett meg
alapvet6 funkci6j616l, ami6rt l6trehozt6k negyven 6wel
ezelcitt, hogy tudniillik itt, ehelyt kell megideologizilnia
kdzpontositott mijvelciJ6si elk6pzel6seket, itt kell a kon-
cepci6khoz metodik6t kitalalni, itt kell mozgalmakat ir6-
nyitani 6s konstru6lni... Nos, ez az int6zm6ny, ezazeled-
dig h6tt6rint6zm6ny 6let6ben tal6n elcjszor keriilt zavar-
ba, m6gpedig az ut6bbi h6napokban, a rendszervdltozds
idej6n; mertv6giil ismi rimost, s mi v6grevan (lesz)?Mert

l6tj6k a munkinkat. M6g a saj6t kd,rnyezettinkb6l is csak
ritkin kaplnk visszajelz6seket, hogy ez most j6 volt vagy
nem volt j6, tetszett vagy nem. Ezhiilnyzik. Kezdetben
nagyon sokat k6szdnhettiink Zsolnai J6zsefnek, mert
biztatott minket, hogy erre a lapra sziiks6g van, csak csi-
n6ljuk. Vagy tavaly, a Hungarodidakt-olr, ahol kb. 300
pedag6gus iilt 6ssze, Zsolnai kez6ben az Uj Katedra volt
6s lobogtatta, mert ezt meg kell ismerni. Ez nagyon j6l
esett. O tehht az egyik t6mogat6nk. S ki van m6g ilyen?
B6thori Zolti,n 6s Debreczeni Tibor is. aki kezdetben.
amikor a Drimapedag6giai Tirsas6g lapja k6sziilt, fel-
hivta a figyelmet minden f6rumon az Uj Katedr6ra, hogy
ez egy olvasmilnyos lap. Azt6n mi is felajinlottuk a segit-
s6get, mint egy kistestvrlrnek.
R.: Most ennek a ,,kistestv6r"-nek 6s olvas6inak nev6ben
megk6szdn<im a besz6lget6st, 6s kiv6nom, hogy legyen
mindig ercit<ik folytatni. Sok sikert, Uj Katedra!
Amennyiben a riport felkeltette a Kedves Olvas6 6rdek-
lcjd6s6t, s szeretn6 megrendelni az Uj Katedra cimri fo-
ly6iratot, azt az alilbbi cimen megteheti:
UJ KATEDRA SZERKESZTOSEGE
1 039 Budapest, Btrczi G 6za t. 2.

Budapest, 1992. okt6br 27 .

Egy nemrdg volt hiittdrin t6zm6ny hdttere

Eme irds kdt eve, Ingy nugszilletett; a szerzd negkhnnyebbilldsdre. A Kapu kill6nf6le
szerkesztdi kozt luiny6dott aztdn, majd el is veszett. Papirkupacbdl kerillt etd egy md-
solati pdlddny.Ugy tetszik, nem drtott meg neki a kdnysTerii rejtdzds. Megmaradt Mt a
szr)veg kdt dwel ezel6ui dllapotdban.
MegjegyeTnie legfeljebb annyit kell a szerzdnek, hogy a nemrdg volt Mttdrintdzmdny
taldn ma is fuittdrintdzmdny. Mtis ndven, mtis minisztdriumnak.

Erddlyi J6zsefn6

szervezhett6k bdrhogyan, b6rmif6l6re eddig, abban biz-
tos lehetett, mindig is, hogy 6 kdzponti, hogy 6 h6tt6r,
hogy <i p4rt- 6s 6llamideologi6t kdzvetit, hivatalosan leg-
al6bbis. De most, amikor - mint mondj6k az alulr6l j6-
vci miiveldd6sikezdem6nyez6sek felelnek meg a ,,plura-
lista haza" 6rdekeinek, amikora decentrumokra tevcilik
6t a hangsfly, mi is lehet, egy6ltal6ban miv6 lehetne egy
ilyen szovjet min trijri k6pzcidm6ny.

A munkatiirsak egy r6sze rugalmas 6s 6tv6ltoz6sra
k6sz, mir is keresi az fij hely6t, vagy azijhely keresi cit,
alkalmazkodik az fj helyzethez, az rij minisztr6riumhoz
6s a p6rtokhoz. Vannak. akik fontosnak tartj6k jelezni,
hogy cik eddig is csak lazasz6llal kapcsol6dtak a hi{tt6r-
int6zm€nyhe z, ez6rt akilv 6,jukat is a biif6ben fogyasztjik
el. Sokan azonban, mintazikzi l6gy az ablakon, tehetet-
leniil v6rnak.

Pedig nem volt ez mindig igy. Volt mozg6s, ugyan-
csak. Hajdan6ban, dan6ban, a megboldogult 80-as 6vek-
ben m6g az is elcifordult volt, hogy a n6gy fcin<ik egrike -
nem vicc, n6gyen voltak (vannak) -, neveznik ezt az
egyiket Vazulllnak, v6gigi 6rta azirodikat, 6s hihetetlen,
de igaz, szekr6ny vizitet tartott. N6i precizit6ssal 6s ki-
v6ncsis6ggal ttrt azirt ajt6k md,g<itti 6sszevisszas6gba, s
igencsak hr4borgott, ha nem tal6lt rendet a rekeszekben.
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A munketirsaktal va!6 kapcsolatnak eme h6zkutat6sos

for:: .r - ki tudja, honnan hozta eztavezel6i tal6l6-

km; sagot - v6giil is nem rendszerzcjd6tt, a h6tt6rint6z-

men. egr ik-m6sil taga ugyanis m6ltatlankodni mer6-

. .i. alzem6lyisegjog megs6rtdsc, ilyesmiket mondo-

r :ek. S ekkor - m6r sarjadoztak a reformkommunis-

L - igy'sz6lt a p6rttitkir: az6rtezt ne! Annak ellendre

is igv t6it6nt ez, hogy ahitt6rintlzm6nybeli hivatali ha-

t. 
-,m 

mindigisgondosanszemeltekiamaga kidereit 'kit

otrajtana tiiri6netesen p6rtlitkdrnak. Nem fordult elci' itt

UgaiaUUis nem, hogy ne a Frjl'ci kiszemeltje I egyen az 6l-

pi-rtharcos. Ha a kiv6lasztottk6zvit6zk6nt keriilt a p6rt-

pozici6ba, egy-kettcire hivatali kdz6pparancsnokot is

csinilltak bekile. A mi int6zetiinkben legalibbis mindig

igy t<irtent.

Valamikor, amikor a Fcif6 kital6lta, hogyvezet6t kre-

6l Vazull6b6l, Petur megk6rdezte tcile: ugyan mondanf

meg, mi6rt, hogy emc Vazull6ra esett a v6laszt6sa, mit

tett le az illet o az asz.talra, mire a Frif<i azt vilaszolta:
- Semmit. De j6 kidob6 le6nY.
- S ez el6g'! -k0rdezte Pctur'
El6g volt. Vazulla kidobta Peturt. :

Aki piispoks6get kiv6n, j6 dolgot kiv6n, mondta, irta

6llit6lag P6l apostol. Hogy igy van-e, nem tudom, nem

voltam ptispok. De aki p6rt6llambanvezet6 beosztiist ki-

vint, az j6 dolgot kiv6nt.
A mi hdtt6rirrt6zm6nyiink vezet6i is n6gyen voltak'

n6gyen, s meg akik m6g a kdrnyezetiikben - v6gigl6to-

gaihattik p6ld6ul Eur6p6t. Allamp6nzen. Vazulla mrlg

izraelt is. Hol egr kiildotts6S 616n, hol egy kiildiitts6g tag-
jak6nt, hivatalb6l vagy jutalomb6l, aztdn kutat6k6nt, ta-
nul6k6nt, megfigyel6k6nt. Utazott mint Th6lia megbi-

zottja, utazott mint egy n6pikarik6z6 csoport hivatalos
kis6rcije... De k6pviselte a n6pi karik6z6k nemzetkiizi

sziiveti6g6ben annak kiilonbozcj helyszinii tat6cskoz6'
sain a marg,yar karik6z6kat. Noha ci nem is tudott karik6z-

ni. De vajon ki mert volna sz6lni amf gy karik6z6 nyelven:
kushadj m6r, Vazulla, a r6zfiln fiitytl6j6t a nagy mehet-
n6kednek! Aki ugyanis sz6lhatott volna rangja szerint,

6ppfrgy nem tudott karik6zni, mint 6, s m6g fiiggott is tti-

le. Ne feledjiik, Vazulla volt a kidob6le6ny.

A mi h6tt6rint6zm6nyiinkben m6sk6nt gondolkozni
mindazon6ltal lehets6gesnek tiint. A munkat6rst6l nem
vitattrik el a jogot, hogy urb6nus n6pies, ortodox kommu-
nista, marixsta reformer 6s m6g sok minden m6s lehes-
sen, f ideista, trockista, egzisztencial ista' avantg6rdista...
F<ifri e tekintetben liber6lis volt. Vazulla meg fel sem igen

fogta, mi a kiildnbs6g az emlitett irrlnyzatok k6ziitt.
Bir6lni viszont! Fcifci azt nem szerette. Amiklnl azt az

Orsz6gos Kultur6lis Fcjfri sem szerette. Ezek a n6mileg li-
ber6lis diktatur6k piciben, nagyban nemigen kiiliinbiiz-
tek egymdst6l. Mi az, amit nem volt tandcsos bir6lni? Az
irdnyitdst mindenekelcitt, a vezet6si m6dszert s mag6t a
vezetcit. A liblingeknek viszont - ez is a strukturdbol' a
liber6lis diktatur6b6l kdvetkezett - minden szatndott.
Aki feln6zett, dics6rt, rajong6 szemeket meresztett, ne-
tiln alddolgozott vagy n6gerkedett - belriliik v6ltak ki a
liblingek -, az minden elk6pzel6st mcgval6sithatott.
Szerv'ezhetett kiilfoldi tapasztalatcser6t, meghivathatta
mag6t konferenci6ra, kital6lhatott 6llami p6nzen finan-
sziroz,ott tanulm6n;utakat... Egyszer frjlrrippent egy hir'
6s sokiiig tartotta is mag6t, miszerint ket hdtt6rint6zm6-
nyis a liblingek kdziil, cgy t'6rfi 6s egy nci, egy6bk6nt

mindketten kiilf6ldi tanulm6nyuton, Ath6nben adtak

egym6snak randevf t. Megtehett6k-

A demokr6cia is megkis6rtette a hitt6rintfizmlnyl-.a

nyolcvanas 6vekben. M6gpedig a naturizmus form6j6-

bin. Vazulla egyszer csak ellen6llhatatlan v6gyat kezdett

6rezni arra, hogy naturist6v6v6lj6k. Ugyannyira a sziv6n

viselte eme mozgalom fejlcid6s6t, hogy m6g a naturista

egyesiilet levelei6s6t is egy ideig a hittlrintlz.m6nybril

b6nyolitotta. Puc6ron egyenlcieknek l6tszunk...A hett6r-

int6im6ny dolgoz6it, mihelyst meghallott6k, hogy Va-

zulla a d6legyhizi 16 par tiftn illdoz demokratikus szenve-

d6ly6nek, 6ithetrien megkis6rtette a v6gy, a t6 partj6ra

menni, ruh6t ledobni, s irgy csevegni Vazullival, mint

egyenlci az egyonl<ivel. Mersze azonban csak Ubulnak' a

lcgsov6nyabb koll6g6nak volt. Amfigy nem egy nagy fiir-

d6zri, nem is egy belami, de ci birta legjobban c6rn6val, s

nem tartott a kis6rt6stcjl sem. S neki lettigaza. A naturis-

ta paradicsomban puc6ron t6rgyalhatott Vazulldval,

mint egyenki az egyenlcivel.
- Mindazon6ltal nem volt egy nagy 6lm6ny - sum-

m6zta mdsnapi besz6mol6j6t Ubul. Hogy az eszmecsere

vagy a latviny krlsztette eme ironikus megSllapit6sra'
nem dertilt ki cgy6rtclmrien.

- Ugycs ez az Ubul - mondt6k a koll6g6k irigyked-

ve. Mondtdk cz,talJ.or,amikor kisebbfajta fcin<ikdt kre-

6ltak bel6le. M6gpedig Vazulla buzgalm6b6l kifoly6lag.

M6r fujdog6lt az fj idcik szele - a Frjfci a f6nyes'szel-

lcik oskol6j6ba is jirt -, amikor ahitrlrintlzm6nyben
demokratikus v6lasztdsra sz,6nI6k elmagukat azok, akik

egyiitt iiltek azizemi n6gyszdgben. Legyenek f6rfiak 6s
n6k, akiket a n6p v6laszt a l'cjndkdk mell6 konzult6nsnak.
A n6p kiizott a hir hallatiira l6n csod6lkoz6s 6s tir6m' No

csak, no csak! Es m6ris kezdt6k hivni azigazgat6i irod6-

ba a beosztottakat. Kiil6n-kiil6n, egyenk6nt, Arr6l be-

sz6lgettek ott, hogy kiket l6tnrlnak ott szivesen konzul-

t6nsk6nt maguk mellett. A dolgoz6k meg is 6rtett6k

egyenk6nt 6s kiiltjn-kiildn e zt az 6hajt.
Aztfnvilasztottak. Es az igazgat6i irodi4ban el6ge-

dettek voltak.
Hogy azok a besz6lget6sek mik6nt zajlottak le' ama

iroddban, errcil inform6ci6k csakut6bb szivirogtak ki.

Mondtdk is n6hiinyan: ,,Adtunk a szarnak egy po-

font!" (Phii, ez egy nr6pnemzeti beiit6s!)

A nyolcvanas 6vekben mrir lehets6ges volt szamizdat
kiadv6nyoka t is vdsdroln i a h6tt6r int6zm6nyben. Id6n -

k6nt be-besurrant egy pici urb6nusitr, kereste a nagyda-

rab nr6piest, s a megbizhat6ak a n6piestcil v6s6rolhattik
meg az urb6nus 6ltal hozott szamizdatot' N6gy-ot ma-

gyai olykor-olykor osszehajolt. A16 is irtak. Ez ut6bbi

iselekedet6rt kezdetben m6g kidobdssal fenyegettettek
meg a Frifci 6ltal aszerint, hogy milyen uk6zok jdttek az
Acz6l-dr6ton.

Amikor az Illy6s-versr6l clnevezett foly6irat vez'eto-
s6g6t puccs-szerticn levdltottdk. s irjat neveztek ki az 6l-

re,ki lett adva a Fcjfcj-6ltal:tess6k bclc irni, mdrmint az fj

szerkeszt6sii lapba. Es voltak, akik irtak.
K6scjbb aztdn m6r nem lett semmi kiadva. Maga a Fci-

f iikezdte azlJj Aprilisi Frontot.

Hogy m i 6r t vol t h6 t t6rin t6 z m6ny az int6zm 6ny? A f o-
lyos6i sziimpozionokon azt a magyar6zatot adt6k erre
ironikusek: az6rt, mert eme int6zm6nyi hdtt6rben lehet

sziirkiteni v6glegesen vagy dtmeneti idcjre azokat, akikre
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nincs sziiks6g, vagy majd csak k6s6bb lesz sziiks6g, ez6rt
itt kell, hogy felvegy6k a fizet6siiket. Es ide lehet dugni a
miniszt6rium vagy m6s int6zm6nyek ki6rdemesttt vit6-
zeit, a rendszernek kedves, de valahonnan menesztett k6-
dereit, magas kapcsolatokkal rendelkez6 elvt6rsak nem
tril elm6s gyermekeit. A fizet6si jeglrz1kekfognak majd
tanfskodni, hogy kik 6s h6nyan vettek fel itten mekkora
fizet6seket nagyobb ercifeszit6s n6lkiil. Keszegrcil min-
denki tudta, hogy szakm6hoz nem 6rt, hogy lepasszolta a
miniszt6rium, azt is, hogy napszimra szerencsej6t6k c6-
dulikat tdlt<iget, de ez nem akad6lyozhatta meg Vazull6t
abban, hogy t6voll6t6ben ne Keszeget alkalmazzal<vilzi-
helyettes gyan6nt.

A b6rjegyz6kre t6bbolyan n6v is felkeriilt, amelyik-
nek a gazd6 ja az int6.zm6nyben sose dolgozott; neves
folkmuzsikus, 6pit6sz, ir6-szerkesztcj.

Ez ut6bbir6l G y.L.-r 6l sz6l az alibbi tdrt6net: a neves
ir6szerkesztci Gy. L. 6.ll a plnztir ablaka elcjtt, sorban
t<ibbedmag6val. Oda6r a f izetri hdlgy el6, 6s mondja, hogy
ciGy.L.

- K6rem a szem6lyi igazolvinyit- igy a h6lgy.
- A kocsiban hagytam - mentegetcizikGy.L.
- Akkor tess6k lemenni 6rte.
-K6rem, -hdborogGy.L. emelthangon -, itt min-

denki igazolhatja, hogy 6n vagyok Gy. L.

K6tsz6z6tven gyerek eg.ym6s kez6t fogva, iitemes
dobsz6ra 6neket re: bEffscsese, rdszdr.rdM! Spi-
r6lisan krirbefogt6k a vriros s6trll6-utc6j6t lezir6 sziik6-
kutat. Az 6nek 6s a sr6ta alatt a szokcikf t nem mrikirddtt,
medencdj6ben mozdulatlanul pihent a viz. Ahogy az
6nek elhallgatott, mind ak|tsz,Lz,oIven gyerek bedobta a
vizbe a maga pinponglabd6j6t, melyen a neve 6s az orsz6-
ga 6llt. A-trogy az utols6labda is a vizbe 6rt - a sz<jkcikrit
sugarai a lehetci legmagasabbra t<irtek, magukkal sodor-
va, prirgetve, dob6lva a pinponglabdikat.Ezvolt a nem-
zetk6zi tal6lkoz6 z616 pillanata B6k6scsaba belv6ros6-
ban.

Magyarul gyermekszinj6tsz6 tali{lko z6nak neveztlk
ezt akftheig tart6 esem6nyt, mely val6ji4ban drimape-
dagogiai miihelyvolt.

l.Astruktira
A megfelelci szervezet 1979 6tarendezi meg minden

m6sodik 6vben a drama encountert 12-14 lvesekr6sz6,-
re, s a kciztes 6vekben a youth counter-t 14-22 6veskor-
osztely szamir a. AzEv 6pai Tan6cs t6moga t6s6val szer-
vezdd6 miihelyben minden eur6pai orsz6gnak helye van,
elxisorban persze azEur 6pai K<iz6ss6gh ez tartoz6 orszi-
gokb6l, de I 986-ban mi4r magyarok is r6szt vehettek a <i6-
niai encounteren. S az6la ott vagyunk mind a drama,
mind a youth encounteren.

A szervezeti sz.abillyzat szerint minden orsziigb6l
nyolc, k6t (vagy t6bb) nyelvri orsziigokb6l tizenk6tgyerek
6rkezhet. (Pl. Magyarorsz6,gr6l nyolc, de Svdjcbol, Belgi-
umb6l, Cseh 6s Sdov6k Kozt6rsas6gb6l 6-6, azaz tizen-
kelt6.) Egy-egy gyerek-csoporttal k6t felncjtt tan6r 6r-
kezhet. Egyikazfn. anim6tor, aki szakmai munk6tv6gez,
a m6sik a supervisor, a feliigyelcj tandr, aki a nemzeti cso-

T bfiruKon

A VI. Nemzetk0zi Gyermekszin jftszd Taldtkozdrdl
B6k6scsaba, 1992. jflius 12-24.

- En itt sose l6tom mag6t. igy h6t nem ismerem ma-
g6t. Hozza a szemlly i igazolv 6ny 6t.

Igy tdrt6nt. Gy. L. a kiivetkezd h6napban m6r post6n
kapta a fizet6s6t.

Vazulla 6s k6re a rendszervdltoz6st meglehet6s ap6-
tifival6li meg.6k azok, akik vdrnak. Van, alinek viszont
felvitte az Isten a dolgi{t. Az egyik ism6t pi{rt-fejes. Ellen-
z6ki k6pviselci a pici urbinus szamizdatiigyn6k 6s a ciga-
nol6gus kutat6 is.

A munkat6rsak egyike - ahogy irtuk - 6j hetyre
megy. Misik most keresi a hely6t. Van, aki a m6sod6ll6-
s6ban buzg6lkodik, vagy Kft-t alakit, vagy egyesiileter
szewez. Ki-ki megpr6b6l alkalmazkodni az fj kdriilm6-
nyehez, az.iti miniszt6riumhoz, 6s igazodni a p6rtokhoz.
Akik vezetci helyeken ismer6s n6vre bukkannak, azok 6r-
vendeznek. Fekete Gyuri rendes ember,igy sz6l azegyik.
Andr6sfalvi Bercivel - igy a m6sik - nagyon j6l zsiiriz-
tiink egyiitt valamikor. S rijabban latolgatj6k azt is, mi j6t
vagy rosszat hozhat nekik Kov6cs Sanyi, a friss minisztr6-
ri um i fdosztilly ezet6.

A h6tt6rint6zm6ny azonban eg6sz6ben nemigen tud
mit kezdeni magiival.

portokat vezeti. A felncitteknek angolul, franci6ul vagy
n6mettil kell tudniuk. A gyerekek eset6ben j6, ha tudnak,
de nem kcivetelm6ny.
(Fontos itt megjegyezni, hogy id6n ekjszdr jott csoport
AlMni6b6l, Esztorsz6gb6l, Oroszorsz6gb6l, Rom6ni6-
b6l6s Sdav6ni6bol.)

Az encountert h6rom-tagir 6n. "aristic team" vezet-
te, melynek ta&iai Patrick Quinnet, Belgiumb6l, Paul
Kaiserman Angli6bol, 6s e sorok ir6ja,Mit6 Lajos volt.
Mi azonban hangsfilyozottan nem miiv6szeti vezet6k,
hanem koord ind torok voltunk, 6s aszerint is miikodtiink.
A k6thetes idcik<izt k6t nagy reszre bontottuk. Teljesen
elkiilonitertiik a delelcirti es d6lut6ni munk6r.
A delel6tti munk6ban a folyamat, a processvolt a l6nye-
ges. Tizenk6 t csoportot form Altunk2} -Z4gyerekbcil, me-
lyekben egv orsz{gb6l csak k6t gyerek leherett. igy pl. k6t
magyar, k6t bolgir, k6t olasz stb. Ezeket a csoportokat
k6t animiitor vezette, akiknek kellett 6rtenie egym6s
nyelv6t 6s persze szellemiseg6t is.

A tal6lkoz6 mott6ja Saint-Exuperytcil k6lcsrinz6tt
morda t vol t :, J6l csak a sziv 6v el l6t az ember " . Ez az egy -
m6s meg6rt6set, a milssilgot clismerci gondolat ismert
volt az anim6torok el6tt mir j6 egy 6ve. A feladat az volt,
hogy az elxi h6ten (h6tf6tcil-prentekig) a maguk csoport-
jiban fogalmazzanak meg valamilyen dr6mai eszkozz.el
egy iizcnetet (4nessage).

Szombat d6lelcjtt mind a tizenk6t csoport megmutat-
la a maga folyamatiban megfogalmazott tizenet6t a h6-
romtagri teamnek.Ak6vetkezcinapon, amig a tobbiek ki-
riindultak, addig mi <isszepdrositottuk a csoportokat,
hogy melyik iizenete passzolhat a mr{sikh oz,,vagy eg6,szi-
ti ki azt. Igy hat, k6t csoportb6l 6116 csoport jdtt l6tre.
Ezek h6tfcjn megmutatt6k egym6snak az iizenetiiket, s ha
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