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Mottó: ''H|ába kötÖznek va|akit székhez egy RaÍfaello{estmóny előtt, hogy megnézessék vele"
Nem a széknek, hanem a képnek ke|lÍogva |artan|a.,'

KoncsalovszkiJ

A tartalornból:

- Horn Gábor: Az újév elején
- Gulyás Éva: Besámoló a kisérettsegiről
- Veres Gábor: Iskolabíróúgi határozatok

- I{iányzás és kásés
- Ka|ina YveÍte es Rózsa Géza Informatika.hírei

. Szatló Lász|ó (aki sportban ncm ismcr trófát) és Mo|nár Lajos sporthírci
- Nagy Ákos: Mílyen Magyarorságon szeretnék ólni?

- Bállnt Anikó, Cser Orsl, Pancsova| Petra, Váczi Dla történetei
- Kósa Judlt, Koári István, Lakos Dani és Szakács Metinda:A zenefajtákról

- A YV közszÍileményei
. Bo|yki Dánlel, He rczog Anita, Lakos Danl, Lányi Nóra, Szakács Mellntla

Golding.variációi
- Fülesi Dalrna . Horváth Tfrnea: Ínterjú Görög Lászlóval

. Halla Z. Góborverse
Récsán G ábor: Puskáási technikík

- Hárs Marci: Always
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Bármi|y furcsa, de ebbe az lsko|ába rnár három
évfo|yam lár az e|ső, a második és az otödik. Jó
vo|na' ha valam| kapcso|atÍé|e kia|aku|na ezen
három évfo|yam között. Az elsősök és a
másodikosok már osszerázódtak, de úgy |átszik, T|
móg köszönésre se mé|tattok bennünket. Pedig nem
lenne nehéz! (A |ava|y| ötödévesekke| sikerült a
rövid egy év alatt normálls lsko|atárs| v|szonyt
kiaiakítani,)
Ezt az írást feíhívásnak szánjuk. Remé|juk, hogy
elgondo|kodlok rajta (még vantöbb, mint fé| évl).

.1993. január 7.
l'R. (két másotjikos)
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A Ö{A$OD!K BESzA,}to!_o rLoTT
Fontos, krltikus ponthoz érkeztÜnk úJbi|' Nyakun-
kon a második v|zsga|dőszak. Egy-egyityen alka-
lomma| nomcsak' a diákok munkáJa méretik meg,
hanem az egyas munkacsoportok, tanárok tevé-
kenysége ls, sőt a Poli|echnlkum egés4koncepcló-
ja, a|ape|vells mérlegre kerülnek. ;
Külön tétJe a kÖvetkező v|zsga|dőszaknak, hogy
belátható távolságba korült a másodlk évfolyam
számára a k|sérettség|, ame|ynek - rirint tudjuk -
aiapÍeltétele az e|ső két év beszámo|ólnak s|keres
te|Jesítéso"
Az is nagy kérdés: most mi |esz az első évfo|yam
viszony|ag sikeres első negyede után? K| győz itt
az egymásra tornyosi.r|ó - egymást segítő és egy-
mást kioltó - hatások rendszerébon? Képes.e a
második évfo|yam Íe|zárkózni az e|sős társaság si-
kerelhez, vagy hozzászürkül az e|sősök hada a
másodikos csapathoz?
olyan kérdósek gzek' amelyekre a beszámo|ó
mindenképpen választ ad, és reményeim szerint
senk|nek sem mindegy, hogy m||yen választ.
Mér|egeln|e ke||ene végre minden érintett lsko|a-
po|gárnak, hcgy mekkora ls a tét' Nem pusztán
egyesek jov<íjércíivan itt szó, hanem arról. tartha-
ti-e a bizaíomra építő a|apkoncepc|ónk? Műkö-
dik-e az az lskolamodell, amely abbil frdul ki, hogy
nom szükséges a napi rettegés, á||andó kü|ső
kényszerakozösrnunkához. I
M|, akik kiagya|tuk anno a Po|ltechnikumot, abból
az alapfeltevésbő| indultunk ki, hogty az isko|a kö-
zös ÜgyÜnk. Ha e|őre tisztázzuk a követe|ménye-
ket és Íeltéte|eket' akkor ahhoz mindenkitud aIkal-
mazkodni. Azt gondoltuk, hogy a Politechnikum di-
ákjaitény|eg iskoIapo|gárok, akik tudnak és akar-
rrak is élni az isko|aadta iehetőségekkel. és az
évek során megtanu{ák a |egfontosabb do|got a
Ío|nőtt élethez: a fe|elősségte|jes dÖntenitudást, sa-
ját életünk autonórn, önálló alakítását"

Nem öncéltehát a beszámo|ók rendszere a Po|itech-
nikumban, i||eszkedik egész koncepc|ónkhoz,
cé|Jalnkhoz, az |sko|a sze|lemiségéhez. Közos vizs-
ga m|nden beszámo|ási időszak, a Polltechnikum
egész csapata v|zsgázik.
Van még egy kis idő arra' hogy a következő beszá-
mo|ó ne a kudarcok időszaka |egyen. Haszná|jálok
kl az órák, a korrepetá|ások, közös Íe|készu|ések Ie-
hetőségét! Most kerÜ|nek igazán Íontos szerepbe a
tantárgyfelalősok. Keressék. meg még a
beszámo|ók előtt a tanárokat, egyeztessék a
prob|émákat, konzu|tálJanak a tantárgy| munkacso-
portokkal!

Em|ítettem már, hogy ''véresen,. közeleg a klsérett-
ség| is' Nern úJabb beszámo|óról, hanem az -első tíz
év,, |ezárásáról |esz szó. Arró| kel| szárnot adni az
ér|ntotteknek, hogy s| keresen bef ejezték. e az a|ap-
képzést, tudnak-e írni, o|vasni, gondoIkodni.
Terveink szerint magára a kisérettség|re nem ke||
ma|d kÜlÖn i<észü|nl, bár ez nem azt je|enti, hogy nem
lehet. (Január 15.én rninden érirrtett megkapla a ko-
velelményekel' így lehet tudni, hogy mirő| is van
szó.)
lgazából arra Vagyunk kíváncsiak, ho| is tartotok,
mennyire képes a társaság összefüggések át|átásá-
|d, Öná||ó szellom| tevékenységre egy-egy
komplex-átf ogó terulet vonatkozásában.
Nem az a cé|unk tehát, hogy bebizonyítsuk, mi min-
dent nem tudtok. hanem sokka| inkább az érdekel
bennunket, mi az, amit tudtok és haszná|tok ls'

Rernénye|nk szerint sikeres időszak e|é nézünk.
Szeretnénk végre nyugodt, kiegyensú|yozott le|Je-
sítményeket |átni. Ehhez kíváno}< mindenkinek jó
munkát (de most mártény|eg|)!

Horn Gábor

koN elErrrő Eonso TAÍrTAlffi Ábó
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TA.IAKOUTATO A ruSNKETTNOIROL
A tanév vége még elóggé távo|inak tűnik, mi tanárok mégis Úgy gondolJuk, hogy itt az ideJe egy újabb
táJékoztatásnak (Í|gyelom-fe|keltésnek). Ennok egy|k oka, hogy a kisérettségi - vagyis a 16 éves korban
torténő készség. és tudásmérés - te|jesen új do|og, nomcsak a diákok, hanern a tanárok számára is. .A'
Íelkészülést tehát érdemes |dőben e|keztjeni és komo|yan venni' Ezen túlmenően azért is tartjuk fontosnak a
tájékoztatást, mert a kisér'ettségi megkezdésének ku|önleges Íe|téte|e van.

Eszerint csak az a diák mehet klsérettségire, akinek az e|ső és másodlk évbő| szárrnazó m|nden vizsgája
sikeres vo|t, |||etve azokat a kisérettségi megkezdése előtt póto|ta' A pótvizsgák lebonyo|ítására
természetesen adunk lehetőséget.

A te|Jesítrnény értéke|ése

A diákok a kisérettségln nyújtottte|jesítményukrő|számszerű értéke|ést kapnak, és megtudhatják, hglállnak
tantárgyanként, vaIarnint összesítve a tanu|ók rangsorában'
A harmadik tanévet csak az a diák kezdheti meg, ak! sikeresen túljutott a kisérettségin. Ehhez rnincjen ott
szerep|ő tárgybó| el ke|| érni egy bizonyos minimumszintet; a vizsgát csak abbó| a tárgyból ke|| megismételn|,
ame|ybő| sikerte|enü| szerepelt a Jelo!t.

A kisérettségit |e lehet |enni a második tanév végén, az az| követő augusztusi pótvizsgán, valamint a
következő év júniusában és augusztusában, de a tanulmányi idő megkezdése és a sikeres kisérettségi
között legfe|jebb négy óv te|het el.

A tanév végének menetrendje

A tanév végén lebonyo|ítandó pótvizsgák és vizsgák viszonyiag nyugodt körü|ményeit blzlosítandó a tanév
végi menetrend a másodévesek számára némi változást eredményez.

A másodévesek vlzsgaldőpontJai tehát a következők:

1. 1993. március 31 - ápr|||s 2. (a ll|. negyedév vizsga-|dőszaka):
A ll|. negyedév vizsgá|, va|amint az e|ső év lV. negyedévérő|áthozott pótvizsgák.

2' 1993. jÚnius 4. péntek: Uto|só tanítási nap

3. 1 993. június 7 - 1 1 . : Az e|ső és a második évrő| hozott pótvizsgák hete"

4. 1993. június 14 - 1 5' : Érettségi szünet

5' 1 993. JÚnius 16 - 18. : A kisérettségi írásbeli vlzsgáinak napjai'

6. 1993. június 21 - 24.: Akisérettségi szóbe|ivizsgáinak napjai.

7. 1993. június 25. : A tanév vége. |eckekönyvek kiosztása.

Az elsőévesek tanév végi beosztását a fentiek nem változtatják. Számukra az utolsó tanítási nap 1g93.
június 1 1-e, a vizsga- és pótvlzsgaidőszak pedig június 14 - tő|június 24 - ig tart'
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Az Informatika Munkaközössé.g év elején úgy határozott, hog;r.csak az első édolyarnon, és ott is csak gépírásból vcze t
be bónusaenrtszert" A tan.lárgyfelelősök javaslatára, valamint a gépírás bónusz pozitív tapasztaláta miatt úgy
döntöttiifik' ttogy az eretileg bevezetett rendszert felíilbíráljuk. Á" új szísztéma a máiodikos és az elsíIs
számítástechnika tananyagra egyaránt vcnatkozik (A gépírás bónuszt itt nem ismertetem, hiszen errő! már korábbarr
adtunk tájékoztatást.): A diákok!s} negyedév alatt összesen 8 pluszt szerezhetnek. Ebkil négy a tananyag alapos
ismere.téért, nég;r.. gondolkodtatóbb feladatok megoldásáért jár. Aki nyolc plusz boldog iua3aonoia,.- a''nak
ryegajfuljuk az tjtöst. 7 plusz megszerzéséért a vizsgán LSvo 1ár, ami egy egész jeg1rt jelent. De nézziink inlcíbb eg,v
titb|ázat,ot:
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A jelentegi vizsgaidőszakbarr ez móg nem érvényes, rnert bár bevezettiik a bónusz-rcndszert, dc nem
időszak elejétől" E,bben a negyedben az első évfclíyamon (}Iarv.ard) maximum öt, a második él'folyamon
bónusz sziiletett. iiietve születhet.

Ígya trónuszok ertékelése a kóvetkezőképpen alaku|:

I. évfolyam iHarvard):

Rónuszoksáma va

jegymegajánlás

Il. évfolyam:
Bónuszok száma

jegyrnegajánlás (hibátlan megoldások esetén)
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Remélem sokan sikeresen óltek a lchetőségget, és íg..v'valamivel kevesebb vlzsgarutinra tesziek szert. de..,ciilt1emrnegéri.''

]ua1ryéqvalamie|keseríiei,amirő|szer*inékl,T Vl{1s93,ja|' '{.,1!-án) aal2.ssteremegvikgeo.ánekbi|.iilntytizatét vaiat<i meg-égette. Szeretnénr, ha jeien{közire áíirie{ti báü{f, ni.."*.,li"sY e71' |:'€'Ci.es;i, td€,.nakarom hosszasan felte.cetrri, hogy mi a 1é:irye;i;em a'ióngárasrcr r.lsi*.'-Ü"ros.váíyot neir:.,.1rog:.. :.Íöbbségeiek hasonióa'n gonelc|k*}1r. n,iint en. tnkátjb mcst arrálzel*tnenr rótrri''.niátlgyel|*6jle<.Ji' irc,*y ei,bfln az ugy,Q"elucyai.iazcin az o|da.!ot.l keil, hagy álllui.k, úiszén-nr;niJái ".';..n;: 
,liunkisszkr. í,] l.c, I van szc. li.iárt nem szól| rá az i||gtcire az. aKi láttg? Miért nőm atacályJiiáfileÜ,l }e!i ncrl tucrÁ*, *e Í:*r.r. |; aKarunk?i,, |,-'

szas nyÚrflozá*i ei:árar;okat i*f.:iyiar1rii. "{z.onbar-' ira i:rég i,gysze' ha*cr.;Ói iapa:'ztaiuÍlk' ,7,.,<.,-: a i,;**r,Llr.:'lasznála.tál kényieIett++i j*sz::nk a ianór.akia k,:r}átozrri..
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****':-:::::::sakiskolapolgár|ehet. 
t;#$ ru *tr "iNevezési kategóriák:

|. Szigorúan t*nanyagként oktatott eszköztikkel |étrehozott szánrítógépes grafika.
pl.: DrGeniusszal készített rajz, HG-vel keszített rajz, animáció, diabemutató.

2, A tananyagban közvetlentil nem szerepló eszközökkel (is) támogatott módon készüIí
sámítógépes grafÍka" pl.: Tananyagként tanult szoftver olyan része vagy üzemmód.ja, mely nem szerepelt a
tauanyagban, DrGeniusz más felbontásb an (gi.:320l200/256), HG Draw Partner, 

.Windows-os 
rajzolóprogramok,

animációs termékek, Autodqsk Animator, Fantadream, saját készitésíí program által generált raiz.

Az elbírálást a zsÜri végzi. Tagjai az iskola művészet és informatika munkacsoportján kívül kíviilál|ók bevonásával
később meghatározandó személyek.

Értékelési szernpontként a zsÜri természetesen figyelembeveszi az ötletességet, az aktualitást, a kir,itelezés módját és
az iskolapolgárok közvéleményét is figyelembe veszi'

Díjazás:

a két kategóriában, valamint egy abszolút kategóriában lehet, hogy kiosztásra kerül: egy darab Ford Sierra
r."-r-r--rtrr-t 

_

Nincs meg a gépÍrásvizsgája, mégsem veszette|.

A oÉpÍpÁs pŐTvtzsoÁnŐr
A második évfoiyamban akadrrak olyanok, akiknek va'nnak átmentett tartozásai az első évrő|.Ez.ek közül a gépírásra
vizsgák való készülés bizonyos értelemben talán több figyelmet érdeme!, mint más szokásos pótr,izsgákra'
A gépírás vizsgát utolsó előtti alkalornként (n-l) a 3.negyedéves vizsgákkal egy blokkbau írhatják meg. @z egyben
könnyítés is hiszen így nem kell ezt azizgaimat és gondot az éwégi készüléshez hozzázsiifolniuk')
Az utolsó alkalom pedig a 4. negyedéves vizsgákkal együtt lesz.

Az isformatika munkacsoport tudia, hogy csak gondot.lelent a rendszeres nunkát kír'ánó gépírás gyakorlása, így nagy
figyelnet fordít ós segítsóget nyújt a felkészüléshez:

1. A számítógépterrnek üzeme|tetésénél felmeriilő kedd délutáni szabadfoglalkozást (a 0l3. teremtrerr) megszüntetjük.
A teremllen a gépirős gyakorlásnak kizárólagos előnye van a gép}rasználatban minden egyéb niurrkávatr szemben, és
sernmilyen játék jeliegií tevékenysóg nem folytatható egyéb gépek'en sem ezen a napon'

2, Az érinteitek munkáját folyamatosal szemrnel kísórjiik. Az en.e vonatkozó dokurnentáció kiiöltésól mindcnki vegye
szíviigyének, ösztönző liatása pótolhatatlau értékrí!

Rtízsa Géza
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IsKoLABínTsÁq rnrÁnozAToK
1.

Vád|ott Kováts Péter (JP) fi"tr
Tényállás:
Jakab Jud|t osztáiyfőnök Íe[e|entésében |eírta, hogy
Kováts Péter több napon keresztü| hiányzoti - szü|ői
beJe|entés nélkü|. Annikor a csutortÖkiés péntek|- is-
meretlen okból tÖrtént - hiányzását követő hétfőn
Pétor édesanyjátó| érdeklődött, az elószÖr semmit
sem tudott, majd később eszébe Jutott, hogy Péter
va|óban beteg, és va|ószínűleg a barátJáná| van,
egyutt tanulnak' Az édesanya azt is fe|aján|otta, hogy
ha ke!l, szgrez orvosi igazoiást is, erre azonban az
osztályfőnök nem tartotl lgényt' igazo|atlannak mi-
nősítve Péter hiányzásait.
Tárgyalás:
Az ugyetlárgyaló bírók:Nagy József szü|ő

Meskó Eszter diák
VeresGábortanár

Kováts Péter elmondta, hogy azá||a|a benyújtott iga-
zolás validi, de azt az asz|á|yÍónÖk nem Íogadta el.
A muiaszÍások |dején beteg volt, de néhány napoi
valóban a barátJánál toltott.
A bíróság megha!|gatta Jakab Judit osztátyfőnököt
is, akitő| a tÖrténtek e|mondásán kívü| az édesanya
ez Ügyben já|szott szeropéről érdek|ődött.
Nagy József lskolabíró szerinl a tényfe|tárás folya-
mata nem folytatható |e megnyugtatóan Péter édes-
anyja vagy a ve|e később beszélt szerné|yek meg-
hallgatása nélkül'

Határozat:

Budapest, 1 992. december 1 5.

2.

Vád|ott:Vita Dóra (JP)

Tényá|iás:
|tdolnár La'ios lesikultúra. tanár fe|je|enlése szerinl
Dóra tr;bb a.!ka|orn;'nai szülői kérelrn*t harnísítva íe|-
nnentette lnagát az órán való részvétgi a|it' A

másfajta a|áírás szemet szúrt, ezért Mo|nár LaJos rá-
kárdezett a hamisítás tényére. Dóra e|őször nern is-
merte el, de amikor nem slkerü|t a kibúvókeresés,
beva||otta, hogy a kikérőket ő írta.
Tárgya|ás:
Az ügyet tárgya|ó bírók: Nagy Józse szu|ő

Meskó Eszter diák
VeresGábortanár

Mo|nár Lajos az eset elmondása után fe|hívta a Íi-
gyelmet arra, hogy a hamisítás ''műíaJa.' nagyon e|-
terjedt a Politechnikumban, Az ebbőleredő bizaIom-
vesztés miati az á||andó e||enőrzés elengedhetetIen.
Dóra vétkességét e|ismerte, a történteket feItáró Jel-
loggelelrnondta.
Nagy Józsof bíró szerint az ügy egyértelmű, a vét-
kesség megá||apítható a b|zonyítékok és a beisme.
rés a|apján'

F|atározat:

Az isko|abíróság Vita Dórát Ícíbüntetésként meg_
rovás büntetésben részesítette, amely a tanét,
végéig marad érvényben, Mellékbüntetésként
rótta kÍ, hogy Dóra a második negyodév hátralé-
vő részében csak orvosi igazo|ással mu|aszthat a
testkultúra órákró|, va|amint a harmadik negyed-
év folyamán nem vehetl igénybe a 1a0/o szaba-
don mulaszthati órakereiet.

Pest, 1992. dec. '!5.

3.

Vád|ott: Szép Anita (MP)

Téttyáliás:
szép Anita MP osztályos tanuló október és novem-
ber hónap ío|yamán több aIkalornmal hamis igazolá.
sok, szü|ői kikérők bemutaiásávaI mulasztott test
ku|lúra, i||. más utei|só órákró|. Amikor Mo|nár Lajos
osztá|yfőnÖk az igazoiások hamisítását fe|íedte, Anr
ta beismerte, hogy azokat ő maga készítette. igazc'.
|atian óráinak száma így 14 re eme|kedett.
Egy másik ,,vádirat,' is érkezett. arne|yet Léránt Er ik a
Anita angolianára nyujtott be. Ebben |eíÍja, hi)C./ a
|egutibb Anita lrangosan zavarta a.z órát, !'nai.J a.r .
kor ezirt kiktl|dle, azt mon<Jta: ,,Fiát ez hu|y'c| A 13
nárnó arró! il beszánl,;|t, ni)gy Anile Ínár ..i: .] .:J
órákat is zavarta. *nriatt tobbszor k;*rÜ|leli osSz.3i-
:óslre.

f.Az iskoiabíróság nem tudta ke||cjen feítárnl az
ugy rész|eteit, korü|ményeit, ezért a tárgyalást
e|napolta, Kováts Péter édesanyjának vagy más
tanúknak a nreghalIgatásáig'
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Tárgya|ás:
Az ügygt tárgyaló bírók: Nagy József szü|ő

Meskó Eszter diák
VeresGábortanár

A vádlott azza| védekezett, hogy valóban rosszu|
érezte magát, de otlhon e|fe|eJtett szóln|, ezért maga
írta meg az lgazolásokat. Lebukása után beszámo|t
édesanyJának a történtekrő|. Azt ls e|mondta, hogy
nem szeret a fiúkkal foclznl, ezért nem vett részt a
testkultúra órákon.
A rnásik üggye| Összefuggésben Anita e|ismer|e,
hogy "nem Jó kls|ány,', de úgy ézi, őt Jobban Íigyelik,
mint mást. A kiküldés okáu| szolgá|ó magatartása
amiatt vo|t, hogy egy bogár be|ement a fülébe. A ta-
nárnő szerlnt Anita vlse|kedése már átlépte a tűrés-
határt, rendszeresen szétveri az órá|, Hiába próbá|t
vele beszélni, nincs javu|ás.
A csoport Je|en|évő tagJal tanúkként e|mondták,
hogy gyakoria kikÜ|dés, kb.8 tanu|ót rendszeresen
érint.
Molnár Laios osztá|yfőnök szerint Anita eddigi,előé-
|eto" meghatározta a tanári viselkedést. Az iskola
szabadabb vi|ágában nagyon rombo|ó az Anitáéhoz
hason|ó magatartás, az a|ka|mazkodás hlánya'
Ka|lna Yvette tanárnő azt mondta e|' hogy Anita az
informatika órákon rendesen do|gozik, nincs ve|e fe-
gye|m|prob|éma.

Határozat:

A bíróság legsúlyosab,bnak az óra! rendzavarást
íté|te, de a hamisítást |s nagyon veszé|yesnek minő.
sÍtette, mive|az llyen Ügyek egyre gyakoribbak' Az
ítéletho'zata|kor nem hagyhatta flgye|men kívÜ| az
lgazo|at|an mulasztások magas számát sem, bár a
,|4 óra még nem |onne bírósági ügy' A két vádat kü-
ltnvá|asztva |gyekezett keze|ni, de a ÍőbÜntetés ha|-
mazatije||egű.

A klzárás egy eset|eges újabb iskolabírósági ügy
esetén léphet életbe.(Az igazo|at|an órák számának
1S-re eme|kedése azonban nem |enne i|yen ügy, mi-
ve| ezek magas számát a bíróság már f|gye|embe
vette.)

Budapest, 't992. december 15.

VeresGábor

Azalábbi módosítottés az |Tá|taljóvá ha€yoti szöVeg.elódje'e|jutott va|amenrryi po|itechnikumi diákcsa|ádjá|nz, és a szÜ|ők ls és az

élintett tanu|ók is aláírásukka| igazo|IáR, hogry tudomásu| vették a |evé| tartalmát. Mirrdazoná|tal Íonlosnak tűnik újra figrye|meztetni

mirdenkit az érvényben levó szabá|yokra, Wyanis igen rrregszaporodtak az igazoIatlan hiányzások, kósések, és néhány poIitochnikust

a bkóságitáre'ya|ás, il|etve a kizárás veszéVe Íenyegpt. 
Ű o

H|ÁNYzÁsor És rÉsÉsrK szABÁr.vozÁsA s F]N4ft
A Kozgazdasági Po|itechnikumba az 1992/93-as
tanévré beiratkozott diákok köte|esek az isko|át lá-
logalni és tanításl időben az isko|a épü|etében tar-
tóit<odnt' A tanítási idő hétÍőn, kedden, szerdán, pén-
teken és m|nden második csutörtÖkön B'15-|ől
14.45-io' a máslk csutörtoki napon 8'1S-től az osz.
tá|yidő végéIg tart. A tanórák 6o percesek, az őra|á-
togatás a d|ákok számára nem köte]ező. A szunetek
15 perc|g tartanak, klvéve az ebédszünetel: ez
1 1 .45-12.30-ig tart.
A diák je|enlétét reggel az isko|ába érkezéskor a he-
tesné|találh{é Jelenlét| íven saját kezű a|áírásáva|
igazo|Ja. A B'. után érkezőknek az iskolatitkárná|
kell je|entkezni, aki rögzít| a megérkezés időpontját.
A 8.15 után érkezők' első óráJa (a 9.30 után érkezők
e|ső két órája, sib') igazolat|an. Az a későnjövő, ak|
az isko|atltkárnál nem reglsztrá|tatJa magát, azon a
naDon hiányzónak nrinősü|.
R triányzásókat á|ta|ában orvos igazo|ja.
A szü|ő ls igazo|hat maximum 3 napos hiányzást, de
a szu|ők álta| igazo|t napok száma egy tanévben
nem lehettízné|több.

Az isko|ábólva|ó hiányzást a szülőknek a hiányzás
első napján be ke||je|enteniÜk. A diák az igazolást a
gyógyu|ása utáni e|ső héten kote|es osztá|yfőnöké-
nekátadni'
A vizsgákró| csak orvos| lgazclássa| lehet távol ma.
radni' Az elmaradt vizsgákat a megh|rdetett, a diák.
á|tal megvá|asztott pótvizsga |dőszakban |ehet le-
tennl. Klvétel ez a|ól a betegség, amikor külön vlzs-
ga|dőponto(ka)t ls lehet kérni' Ezek megbeszé|ése a
szaktanár(ok)kaI történik.
Az igazo|at|an hiányzások szánna nem haladhatja
meg az 5 órát. Ha ez rnégis bekövetkezik' az osz-
tá|yfőnök értesíti erről a szÚ|őt. 5.nél több igazalat|an
hiárryzás esetén az elbírá|ás az osz|á|ytőnök és az
osztá|y Íeladata' Ha az |gazolat|an hiányzások szá-
ma e|éri a 15 órát, akkor iskolabíróságifegyelmitár-
gyalásra korÜl sor. 25 igazolat|an óra az iskolábói
va|ó kizárást von maga után'
Budapest, 1 992. szeptember 21.

Köszönette|:
a Po|itechnikum pedagógusközössége

Az iskolabíróság Szép Anitát a hamisítás és a tan-
óra rendJének sorozatos és sú|yos megsértésé-
ben vétkesnek ta|á|ta' Ezért az iskolábó| va|ó Íel-
függesztett k|zárás buntetésben részesítette,
me|ynek hatá|ya 1993. V|.30.
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Mi|yen Ma warorsz agon Szeretnék é|ni
Az atábbi múvet szntén a . tavaly éwégén meghirdete.t orságos - IDF-páyázat ihletie. mint ahogyan a tegutóbbi PoLIGRÁF-sámban már

olvasható ugyanilyen című ír& BáÍ ̂  páLyázAL átal meghatározott műfaji követelményeknek Nagy Ákos alkotása nem felel meg, de az iskolai lap

hasábjain megismerkedni, esetleg vitatkozrri vele érdernes.

vlll

:. Anyámörmény, apámzs|dó,
r En magyarnak szulettem.
: Magyarazanyanyelvem.

Szent |stván országa azénhazám'
lstenf élő ateista vagyok,
A Tőke és a Bibl|a me||ett .
Még vagy öt szent írás ,,

Sorakozik békésen a po|comon . i' ..,,
Magaménakézemamagyaru| 

,a'

AIig-a|ig tudó Széchenyit,
A szegről-végről magyar Petőfit
Es a munkaszolgálatos Radnótit.

crszágom a szűkÖsen soinye|vű Kárpát-medence,-
A Dunával, Tiszáva| fe|szabdalt |égypiszok.
Hazám kívü|ről csöndes, be|ü|ről viharos,

De azért itthon vagy6k otthon.
, Anyám örmény, apám zsidó'
En meg - érthető okokból - magyar vagyok.

Anyám ormény, apám zsldó,
En magyarnak születtem.

Magyaru| lreszé|ek, rnint akárki más,
Mégis hiába vagyok magyar,

Ha nem lehetek magam.
Mert én ÉN vagyok, és ném mási

Nem vagyok rosszabb, csak más.
Ezért nehezen, de e| kellfogadnom (a) mást is

Azok, akik nem mások' még nehezebben
Vise|ik a mást.

. c
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Ta|ánezértvagyok'akivagyok. Í
Anyánn örmény, apám zsidó,

En magyarnak szulettern. .*__.. tu.-
. i'--- 6

Anyár,normény,apámzsidó, .}-;:.:.
En rnagyarnak szü|ettem . -, ..t-\.

A múÍtambó|iápiálkozik a jÖvőm, :
Es a jelenem is |assan már a mú|t. :. :

Mú|andó testenrbe az örok lélek szoru|t. i
Tú|é|ve önkényt és diktalúrá!,
Nyomorl és rendszerváltást

Testem a népkonyhákcn táp|á|kczik,
i.elkern a szebb, jobb Jovőrő| ábrá*dozík

A Jövtírn _ r*mélern - tiszte|i a közÖsséget és az ér!éí<E;i
Becsüli az egvént és a szabadságot,

Mé|yen demckrata és tc!eráns.
De a jÖt''dÍ *sak á|om'

!tJt,:!t s jelen kányszerképeeie'
Anyárn olrrré*y*, apárlr zsidÓ,

[r: magyarnak szulettem.
*.,

. v :
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Sp o r &rr e z'er:nb lémapály ázat
|l. fordu|ó

Na, ez is megvan!Második Irekifutásra megszületett és hivatalosan is elfogadásra keriilt az iskola sportmez-embléma
teÍve.
A suii közel200 iskolapolgára közül l60.an (!) adták le szavaiatukat a nekik legjobtlan tetsző ten.re. Az első menetbetr
mindössze 5 alkotó 7 míivét bírálta el a zsüri (nem volt nehéz dolga!), a nyílt sravazísra "már,, 6 tehetség 9 pályaművr:
érkezettbe.Azonbank<izültrk 4rajzmír szerepelt előzőleg, ás avállalkozó kedvti alkotókszárna senr sokkal bővült, 3 úi
versenyző próbáit szerencsét.
A fenti számok tükrében engedtessék rneg egy kis fanya|gás. Nagyon elkeserítőnek tartom ezt a szerény érdeklődést.
Sportnyelven sző|va: a labda fel volt dobva, ám nagYon kevesen próbáikoztak a leütésévei. Pedig merem remélni, hogy
enrné| azért több tehetség van iskolánkban. Amikor ko|légáimmal is megosztottam elégedctlenségemet, ők is qsak ha-
sonló érdektelenségről tudtak beszámolni, már arni az iskola egyéb, eddig kiírt píúyázatauakfogadtatását illeti' Persze
ez nem vígasz számomra' sőt, és nem is nninősítheti a pályarnűveket. Am több induló több rajza emelte volna apá|yáza,.
(és az iskola) színvonalát, és a nagy számok tön'énye alapján többől nagyobb biztousággal leiretett volna a legirrbbra
szavazni.
Ugyan a győztesnek nem ígérhettünk ciprusi utaást vagy álornkocsit, de azt hiszem, a tét így sem volt kicsi, hogv ti. ki-
nek a sportemblémájával feszítünk (iskolánk színeiben) a Poiitechnikumot képvise|ve a különböző rangadókon.
Na de elég a sírásból!
Az első helyezeÍt dija' terrnész-etesen (ha megcsinálta, hát viselje!) egy . majd elkésziilő - nrez örökbe.
Köszönet és gratrrláció a pá|yázíknak és nern utolsósorban a szép számmal megieienő szavazóknak 1rrólküliik ez a pí-
|yázatnem jöhetett volna létre)' valamint Juditnak és Tibornak' akik bábáskodtak a szavazás technikaí lebonyolításá.
nál és Csoncsinak a plakátokért.
Végiil illesse a szó a három helyezettet. Nyilatkozzanak, mí a csudát fejez ki rajzuk, mi a véleményük a másik két ',rivá'

lis,. alkotásáról és áltatában a pályázatszínvorraláról.

Sportbaráti iidvöz.lettel:

Pest ,  i993.I .12.
Szabó Lászlti

Az l. helyezett véleménye és terve Remé|em, a Po|itechnikumban kiírásra kerülő tobbi
pá|yázat is lega|ább ilyen sikeres |esz, bár a magam
részéről jobban örü|tem volna, ha egy o|yan terv
győz, amijobb, mint az itt bernutatotiak, csak Vala.
miért nem szu|etett meg, nem kószü|te|...

Navégre, egy igazi pá|yázat| Mitagadás, aTT jólkita.
|á|ta, hogyan mozdítsa ki az isko|ára jel|emző kö.
zönybői a diákságot: jól megszavaztatott m!rrdenk|t.
Kicsii kéle|kedtem, amikor legutóbb nem hirdettek
eredményt, mondván: |esz ez még jobb is. Hát tény-
|eg Jobb |ett: újabb pályázatok érkeztek, (no persze
korántsem anny|' amennylebbő| a társaságbó| kitel-
ne|) újabb lehetőségek a vá|asztás:.a. A második
megkérdezésre én is megpróbá|tam
[llitő| |ett l|yen? E|sősorban Rózsa Gézától' A felirat az
o munkája, én csak felhaszná|tam. A kiindu|ó a|ap az
vo|t, hogy a Politechnikum sportolóinak készül az
embiéma, tehát mindenképpen hasonlítani kelI az is-
kola emb|émá|ára. Tervemen (Géza tervén) ezata|-
iratban és az egész e|rendezésben tÜkröződik. A
máslk alape|v az egyszerűség. Messzirő|is nézzen ki
va|ahogy... A harmaclik a sok.rétűséget,hivatott kife
jezni(közelrő| is nézzen kivalahogy ) igy ez |ett be-
|ő|e, ||letve remé|em, Iesz még móoomvá|toztatnl, hi-
szen azóta 'ió néhány változat készü|t már, ame|yek
nekem Jobban |etszenek, rnint amit láttatok'
Felttjnő az e|ső három helyezett pá|yamű kozöttiha_
sonlóság, és nagyon örÜ|ök, hogy az |sko|apoigárok.
nagy részének !s ez tetszik. Az' hogy pont ae én pá-
lyázatom nyert, nem je|eirt győze|mi é|ményt, én egy
másik tervnek drukko|tam iszavaztam is rá, csak
kevésvo|t).
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A l|. he|yezett vé|eménye és terve

aaTavaly két fordulóban ls megrendezésre került a
Sportmez-emb|éma pá|yáza|. A nyertes pá|yamti
(Tibor a|kotása) a brÜssze|| vl|ágk|á||ítás emb|émáJá-
ra emlékeztot. |tt elektronÍe|hőben úszkálnak spor-
tolók. Középen (az atommag helyén)egy kosár|ab-
da található. A hagyományos szimbó|umot ily módon
ötletesen gazdagította.
A másod|k he|yezettről ugyan nem vo|t szándékom-
ban írnl (én készítettem), de Szabó László tanár úr
erősebbnek blzonyu|t szerénységemné|. Én egy po-
llpot rajzoltam, ami karJaiban sportszereket larl. Ez
részben utalás iskolánk nevére, részben csapatunk
verhetet|enségére (|d. az eredményeket!) és sokszí.
nűségére.
A pályázaton va|ó indu|ást a győztest i|lető,'értékes
jutalom..motiválta.
A harmadik he|yezett rnűve (Rózsa Gézáé) erősen
emlékeztet a Po|itechnikum emb|émájára. De ez ad-
ja a bukéjái az egyébként Íurcsa képzavarnak.

Sporttársi udvözIettel:

A |||' helyezett terve és véteménye

Lakos Dani - Káosz -
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A LoGo f igura a m|énk. Vagyis mi ő vagyunk.
Elsődleges célom vo|t egységesítenl emblémáinkat .
ettől szemé|yesebbé válhalnak',.
A LOGO figura a Politeehnikum. O a tervemen spor-
to|. Tehát:

"a Polilechnikum sportol".
A tervem a sporto|ó Politechnikum'

A POL|-P '!ó" Több' hlszen a Politechnikumról is szól,
ame|y nyi|ván többágú, mint a csak kosár|abdáző
bárki. Viszont nem LoGo...

Az atom óriási. Rám atomi erővei hatolt . ezért én
magam is majdnem rá szavaztam 1végü| csak eiÍo-
gu|tságom dontött magam me||ett).

Nem tartom a népszavazást megfelelőnek' Ta|án a
népszavazás eredményé! figye|ombe vevő polgári
zsurinek adnárn az ilyen cÓntésijogokat inkább.
FelmerÜ|t bennem egy pá|yázatiterv, melyet kls rá-
segílésseI megszavaztatva borzasztó vógered'
mény sü|t voina ki(ta|án egy gorilia sem rossz?l).

Meg akartam nyerni s szeretlem volna kizelebb
hozni n:agamhoz szegény k!zárt LoGc-t.

KÖszonette|:
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Vl. hely:Lakos Dániel- KáOsz -

Vl-V|l. he|y:CsörgtitÁkos - MP -
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Ön egy sor di*ta.* a|áírásávalptíciót nlujtott be nekiink azzal a nemes elhatiírozással, hogv 56.od magával szeretné
megvalósítani - nyilván segítségünkkel - a Polítechnikumban a Lovas sportklubot, és annak eőzéseín rész't is vennérrek.
Yi'-tTJl"","lők ezÍ, az elhatfuaúsát - mint minden, kiilönösen a diákság részérő| sze*.ezódő súldékot - nagyon
tisztelj1i!..Ary engedtessék 11eg néhány észrevétel, egnészt a petíció formái megjelenésével kapcso|atosan' másiészt
hadd hívju|.fel figyelmét - firyelqiik9t - néhány szigoru reatitásra, áÍni miatt neil tudjuk felválialni ügrüket, ígv scm
üi, sem az iskola nem támogatja a klub megvalósítását.

Természetesen a levél tartalmából tudjuk' hogy kik is a címzettek, ám illett volna megszólítaní
valamelyikiinket.
Igazsiág.szerint ez a' - nep is tl$ox' minek nevezziik - papiros féle első látásra nemhogy válaszra, de még
elolvasásra sem lenne ér{erye9. Ha-Önök ugzanis komoyszánae*a yflamilyen kérésselTordulnak hozzánk]
tÍ.l** hogy nem egrlradak.útjá1 m3gjá1i' olvashatatrlan aláírásokkal 1vagy tatán néhányan a nevüket nem
vállalják?)' becenevekkel.megtűzdelt, füzetbcíl kitépett lapon, hanem egy no-rmális, kulturált formába öntött,
!iiuq*9t"t is megfelelő írással tegyék ezt. Sajnálatos, hogy ez a sok aüíró közül senkinek sem szúrt szeme[.
Kérésük már ezek miatt is komolytalannak tűnik'
De mivel úriember nem vaddisznó, ezértvá|aszo|unk orröknek. Lám így is lehet.
Az olvasható aláírások-tulajdonosai között jó. néhányan szerepehe[-olyanok, akiknek bizony a testnevelós
6raihozzÁ||ásuk, munli{jukcnyhén szólva is kív.ánni valót hagy maga utá;. Egy 45 perces óra jággal elvárható
:tinimrílis követelményeinek túl gyakran képtelenek megfeleüi, feg}etmezetiőnek, passzívak.
Emlékeztetni szeretnénk onöket, hogr az év elején aiápos reméiést végeztünk árra vonatkozóan - persze
felhí1v1 a figyelmet a realitásokra, az iskola iz9mélyi, tárgyi és anyági lehetőségeire, hogy ki milyen
sportágban szeretne tevékenykedni délutánonként, tra aá ioő nem lenne kóriáto zőtényiző.Nos' a-Ékor - talán a
fent említettek miatt is - érthető módon nem szerepe|t a lovaglás' persze ba mégis feimerült volna, akkor sem
tudtunk volna rábólintani.
Az érdeklődés felmérése utá1pár komolyag kelletÍ jelentkezni. Ezekbrjl a "komoly,, jelentkezőkbcjl alakultak
ki a ma "műktidő" szakköreink..A n.acy nehezen beindult sportkörök csak néhányielkes tagot sámlálnak'
egyébként dö8lődnek, jobb esetben is csak vegetátnak A teiembérletért, a külön szertár feíntartásáért sokpend fizetiink' s a szerény érdeklődés, az itt is fellelhető hanyag, "járok, ha kedvem van,,hozzát1|íts (thztelet a
}jvételnek) miatt egyes cso.portok m9gszüntetése fenyeget, éj így nágyon nehéz érdemi munkát végezrrí.
Ugranakkor a petíciót aláírók köziil megin! qut varrnak jó.néhányan, akik jelentkeztek vaümelyik ma
"műkiidő".sportkörre, ámnemhog;l retop!at<"' de még egyszér sem jöitek el' Attó|, hogy most neviikei adták
egy petícióhoz, komolyabb |esz ahozzÁáiliísuk,-mondjuk á lovagláshoz? Nem hisszük. Ülyanis azt gondoljuk,
hogy a hiba sokaknál az alapvetően rosszhozzáá||átsban és nem a lehetősógekben van.
!1j9n oetegondoltak au!' !9sr.egy'|ovas sportklub fenntartása' műt<ödtetóse milyen személyi, anyagi
feltételekkel jlr? Bizonyá1a járatlanságuk a.z o|l,.ho&.o nem tudják. Ugyao lóberkeliben mi seri uug;iu'it.
tapasztaltak, de azért az sejthető, hogyneq olcsódolog, ha csak a lóvak fefintartási költségeit, helyigénftt, az
oktatókfizetsegét 1bár ez a legkevesebb) sámoljuk.
Iskolánk ennél filléresebb gondokkal küzd, a mindennapi feltételek, a tanításhoz ma és holnap alapvetően
szÍikséges feltételek megteremtésével.
pg az9rt mindent megtesz. Tehát egl iskola é|etébe.n- is megvan a gazdálkodás ésszerű fontossági sorrendje.
Mint ismeretes, megvettiik az épületet, emiatt -1{o.ssága'ú\ vanil'ak, s bár istállónk nincs, d=e van saját
otthonunk. Es ez nem kis szó! Az iskola további felújítási munkákat igényel, ráadásul éwőt-évre a
tanulólétsám növekedésével hozzÁépitésre, új tanteirneÉre lesz szükség. öe "t'ogy saját házunk tájárói
9.*'9tjy$ vgr |n!{ub keseregiünk, nincs saját tornatermünk, aminek nip mint rrip iss"zut<' issák a levét.
Megépítése.stirg$ !1is legalább 50{0 milliói benrháás, ami egr széleseb^b kört, aziskola összes tanulóját,
minde:rnapjait érltő.jogos'igény, és ezek mellett egy lovasklub űegteremtése vagy csak finanszírozása n?m
reális igény, mi több abszurd.
[-egalábbis a jelen helyzetben.
Nos, ezeka mi legfőbb meglátásaink, érveink.
Mi, testnevelők továbbra is igyekszünk kéréseiket meghall8atni, azoknak próbálunk eleget tenni, a lehetőségek
maximumát nyújtani. Reméljük, hogl tantárgyunkvégre áilanoó otthonü talál, jóval tTbb sportágnak tudiuk
megteremteni - halovag|ásguk 19P is - a feltéteteit. Bár ki tudja? Talán egyszer áegengedh.it.;iir. ii'uguoú';k.
De egyelőre ez csak álom..É,s 6ddig isszíltjo'tl9 1 f-öldre. Még mielőtt iíai.as-g1i3te"s teza8ane - irona3ut
egy sárkányrepülő- vagy jégkorongklub megvalósít ásához.

Tisztelt Gáspír Éva!

Ezt aZ írást közzétesszük a Poiigráfban is, hisz válaszunk 56 tárn{nak is válasz egyben.

Üdvözlettel:

Budapest, l993.január l 1.

5.

Mo|nár Lajos. Szabó László
testkultúra tanárok
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Véleményem szerint nagyon nehéz ktilönbséget tenni az
egyes zenefajták között.
A szimfonikus zenedarabok - érzésem szerint - csak egy
zeneileg miivelt, előképzett csoportnak érthetők igazán.
Mégis hangulatunktól függríen nagyon tud pihentetni
egy-egr szép mű (peldául Vivaldi: Négy évszak).
Az opera mint zenei műfaj szintén a komolyzene világá.
ba tartozik, és az ismertebb operákon kívtil (mint peldá-
ul a Carmen) sámomra bizony elég nehémek tűnik.
Sokkai kellernesebb és pihelrtetőbb fülemrrek a ,,motlern

opera,,, a musical' mert érzésvilágomhoz az irn. könnyű-
zene után ez áll iegközelebb. Mint zenei műfaj említésre
méltő az operett, de ez roa urár eiég giccsesnek hat' in-
kább csak nagyszíileink zenéjeként tartom számon.
Végezetiil a kiinnyűzenéről kell szót ejteni' ami a kor-
osztályomat leginkább érdeklő műfaj. Ha valaki bele-
gondol' eZ sem lehet olyan ,,könnyű,, muzsika, hiszcn
szép zenei hangásokat és bozátartoző jő szövegeket
sem lehet könnyű kompcnálni.
Sokan támadják ezt a miífajt, de szüleim elrnesélésékíl
tudom, hogy a ma már örökzöld és szimfonikus zeneka.
rokra is átírt Beatles számokat 20 éwe| ezelőtt rnég,'őíiiltek'' je-j e- jéző zenéjének nevezték.
A zene . úgy' mint sok minden más - ízlés és mríveitség
kérdése, teiiát mirirlcn vállfaja kedve-q, szórakoztató, pil
herrtető egy.eg:'Y rétegnek' Elítélni ezért nem szabad
egyiket sem. Talán ez az iskola segít minket eligazorlni,
sőt megkedvelteti korosztályunkkal a ,,kornolyabb', ze.
nét is.

Ktisa Judit -KáOsz -

2.

Hogy van-e különtrség a zenefajták kózött? Természete-
senvan.
Létemek olyan zenék, amelyeket tőbb évszázaddal eze-
lőtt szereztek z'eneszerzők. Az it-ven művek egy részr:
máig fennmaradt, rnost is hailgatják azokat, ósiagy'iá-
bói minden művelt cmbcr ismcri.
Lehet, hogy a zo,< a zenék' ameiiyek rnost értékesnek szá-
mítanak, régen nem vo|tak azok' Péidául ha Strauss az
i 800.as években komponált egy ilj, gyors és modernebb
mfívet, azt az akkori rnaradi idősek túl g;rorsnak és mo-
rlernnek tar.tották. Tehát idő kell ahhoz, trogy egy mí! is-
mertté óS értókessé váljon.
Van olyan dal (főleg aZa századtlau), arni mikor megie-
lenik, nagvon ismert és ,,fülbelnásző,, |*sz,.Je néhány
óven beliil le{{inik és elfelejtik. Legfeljebb anuak a szá.
roára mararl értékes, aki kirnondottan azt az'káty.zataÍ.
szereti.
Altatában minden embernek megvan a saiát kedvenc
irányzata, Természettseo rnindenkiaek ez az értókes
Zet\e"
A könn-viÍzenr3t szerinter* azárt nevezik könrridiiek,
merl ahilclz llem kell különiisct.i'r hangutrat, tiog1l a21
hail gas.; *i<. A kcmr:lyzi:ne rr-ár igőe y c,-1 t gy kis o.3af i g;,c -
!ést, kom'ol'"";ágol' ís r:,l;:tbatár<rzott haagiila'tot'

Sza'kács }vleiülrda - Kát}sz
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Hogy van-e értékbeli különbség a zenék között? Ez igen
nehéz kérdés, hiszen kíilönbség biztosan van, de hogy ki-
nekmelyik órtékesebb, ezt egyéne válogatja.
Altalánosan elfogadott dolog a közvélemén'vben, hogy a
komolyzene értékesebb a popnál Vagy a rocknál, pedig ez
egyáltalán nem így van. Mivel a komolyzene régebben
sziiletett, volt ideje ,,megérni,,, és így értékesebb, hiszen
az antik bútorok is sokkal drágábtrak, mint a széríabúto-
rok. De sokan v?nnak' akik megtehetnék, hogy antik bú-
tcrt vásároijanak, és mégis modern bútorokkal rendezik
be lakísukat. lgy a rock- és a popzenének is nagyobb a
népszerűsége.
De nem ragadhatunk lc ennél a néhány műfajnál, híszen
otÍ van a népzene, és a rocknak is vannak különböző mű-
fajai.
Véleményem szerint ne rangsoroljuk a kiilönféle zenei
műfajokat, hiszen ezekről mindenki másképp gondolko-
dik. Számomra a jó zenék az értékesek' ez lehet pop, rock
vagy akár komoiyzene.

Kozári István.Káosz -

4.

A Pink Floyd - egy-ik kedverrc egrüttesem - nehezen sorcl-
ható zenei irányzatokba. Egy merész kísérlettel lehetne a
heavY qretal ősének tekinteni' Gyakran használnak fan.
tasztikus hatású effekteket, melyek rnég a zenétől is távoi
átlnak. A Pink Floyd zenéje hatásvadás.z, ugyanakkor na.
gyon jól van megcsinálva . Az egész éietműben visszatórő,
már_már önrnagukban is jclentéssel bíró dallamfoszlá.
nyok, szavak' zajok szerepelnck. Zenéjiikbcn van valarni
sajátos lüktetés: gyors-lassri. atonoton-hisztérikus, riisz.
szonáns hangzavar viáltakozik borongós melankolikus
dallamokkal. Lernezeiken soha nincsenek a számok
eiválasztva egymástól. Jól kr-haszrrálják a sztereó-hatás
adta lehetőségeket: egr légy' autó vagy borrrba átmegy
egyik fülemtől a másikig . és majd. összecsinál<;m
rnagam.
Készítettek filmeket is. E.n csak a Falat láttam köziilük.
Kevés olyan film volt, ami ekkora hatást váltott volna ki
belőlern' mint ez a rnusicalnek titl'lált . ha lehet igy fogal.
mazni . videelclipp-gyűjtemérry, csakhogy teljesen össze.
ftiggő számoi*kal, eg.y történetet kialakítva.

Lakos Dani - Káosz-.
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öregasszony'
Neki volt egr kis rosszcsont unokája. Ez az unoka nagyon
szerette a lekvárt" de csak a szamócalekvárt akácmézze|.
De az nagron drága volt' és így nem vehettek. Ám ha r'e-
hettek is volna, akkor sem ehetett volna belőle az unoka,
mert kiütést kapott volna tőle' De ha kiütést kap, akkor
nem kellett volna suliba mennie. És ha nem ment volna
suliba, akkor dolgozatot sem kellett volna írnia. És ha
nem ír dolgozatot, nem kapott volna egyest. És ha nem
kap egyest, akkor nem bukott volna meg. Es ha nem bukik
meg, akkor nem kellett volna évet ismételnie. Ha nem lett
volna évismétlő, akkoron a szillei magukkal vitték volna
Amerikába" És Amerikában ehetett volna szamócalek-
v ár t akÍrcmézze|. ott már nem kapot t volna kiü tést...

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg, ősáajú
nag;ménike. Egy sátorban lakott a hármas metró egyik
aluljárójában. Egyszer esett az eső az aluljáróban, és
beilzott a sátor. Ekkor a néni elővette a három méteres
kötőtűjét. MegLímadta ve|e az újságárust, és elfoglalta
a bodéját. Az újságárus elkotródott, és a nénike beköl-
tözött a bodéba. Egyszer aÍTa járt egy rendőr. A néníke
a rendőrt is megtámadta. folyt a vér, csak i.olyt, végül
már azegész aluljárót elárasztotta. Ám a krimik íratlan
szabáiya szerint megjelent egy okos-eszes, valamint le-
győzhetetlen nyomozó. Ez a nyomozó megitta az összes
vért, és zavartalanul folyt tovább a közlekedés.

A W egyik kommunikációóráján közös alkotásra került sor

mondandóját. ÍBysziilettek az a|ábbi mesék:

(Úgy tátszik, bevá]t ez a módszer!) Egy.egy elindított gondolat ihlette a szomszéd

1.

3.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy bolha. Foglalkozá-
sára nézve trombitás volt. s mint ilyen, bevette magát egy
elefánt fülébe. A fül egy kicsit nagy volt neki' és ha egyet
kiabált' visszhangzott az egész. Ez a trombitás bolha egy
napon elkezdett trombitálni. De berekedt. És belebalt vol-
na betegsegébe, ha nem vett volna be egy Aspirint.

4.

Az operenciás-tengeren túl élt egyszer egr iciri.piciri kis
sündismó. Ez a sÍindisznó e|mentvadászni. Meglőtte, ha-
zavitile, megsütötte, min megette. Jól is lakott vele. Majd
gyomorrontást kapott' és belázasodott. Betért boz.zá jő
öreg barátja, a hétfejrí úrkány és Hókusz.Pókusz a macs-
kájával' Sziamiaúval. Nemsokára befutottak még a hupi-
kék törpikék és a világ barmadik leggonoszabb embere:
Dzsoki a Dallaszból. Gyorsau bedobott a mikróba egy piz-
át, de Hoki-Poki megpróbálta ezt megakadályozni. Tető-
fokára hágott az izgalom. A törpikék elfogták Hoki.Pokit,
és apizzát újra betették a mikróba. Apizza megógett, így
hát égett pizzátfalatoz1.ak,Hozz'á bólét ittak. Aztán meg.
ették a süteményt is.'.Végiil hazamentek. Így végződött a
sünike, a hétfejű sárkány, HókuszPók, a hupikék törpikék
érdekf eszítő története.
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5.

Az akarok lenni, ami akkor voltam, mikor az akartam
lenni, ami most vagyok. Ha nem lennék az, akivagyok,
baj lenne. Ha ezt a gondolatot kilövöm az űrbe, lehet,
hogyreagá|nak rá a marslalók. Most már csak azt kelle-
ne megtudni, hogy a marslakók tudják-é' kicsodák is ők
tulajdonképpen. Őt is föltették a kérdést maguknak Mi
lenne, ba az akarnék lenni, ami akkor voltam, amikor aZ
akartam lenni, ami most vagyok? Akkor azlennék, ami
most varyok - vonták le a következtetést' Es mi lenne,
ha nem azok lennének, amik akkor voltak, amikor még
nemvoltak...?

7.

Egrszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember. e z
az ember tök buta és nagyon ronda volt' Elhatározta,
hogrvalamilyen úton-módon szépségre tesz szert.
Fogta magát, és elment a Caola szépségszalonba, ahol
megszépítették. A régen csúnya ember most gyönyörű
gigolóvá változott' De elkezdtek hullani a fogai és ki-
estek a kezei. Ekkor visszament a Caola szépségsza-
lonba ésbeolvasott az igazgatónak, majd beverte a po-
fáját. Nem ám kézzel' hanem jobb eszköz híján lefe-
jelte...

Egyszer volt' hol nem volt, volt egyszer egy lapostetű.
A fejébe vette, hogy elmegy vadászrri. Ment, mende.
gélt az erdőben, és egvszer csakmeglátott egy orosz-
lánt. Az oroszlán is meglátta őt. Nézték egymást. Kö-
zeledtek egmás feió' és csak meredtek, rneredtek
egrmásra. Mikor jól megnézték egymást, elmentek.
Am mikor elhagyták egymást, rájöttek, hogy megsze-
lídítették egymást. Ez volt a Kisherceg gvönyöní, ór-
zelmes történetének hatása. Gyorsan visszatértek a
találkozás helyszínére mind a ketten. Megint egymás
szemébe néztek. Egyszer csak nagy dolog törtónt:

- Nyugodt lélekkel költözz trclém, kedves kis
lapostetű - tört ki az oroszlán.

- Én utálom az oroszJánokat - üvöltötte a
lapostetű' hogy beleremegtek a fák a szaharai sivatag
kellős közepén...

x

Egyszer volt' hol volt, hol nem volt, de lehct, hogr mégís
l'olt, ám nem biztos, hogy volt, csak rernétrem, hogy volt'
Va|ószínűlegvolt, rnert kiiiönben nem lettvolna. Egyéb-
kónt kell, h<;gy legyen, mert arni voit" a'1van' és arni van,
az|esz, és anri lesz, az voit' tehát van. f)e rni vo|t? A volt
és a lesz kérdése filr:zófiai problénra. Ígv a mese vége fe-
lé elárulhatom, hogy csak kamu az egész. A rnesét az
osztálv megírta, ievonha tjuk a következtetést...
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V A k{itttyz6 madarak rendle
Egyszer rnár meséltem az Egzesiilt Átiatokról. Most en-
nek az országnak egy érdekes, sok mendemondával, nisz-
tiku&mal' szertartásokkal, mágiával' hiedelrnekkel kö-
ríilvett társaságáról: a vándormadarak rendjéről írok
nektek.
Régen ebben az orságban (rnint előző tudósításomban
már em]ítettem) az állatok nem éltek békében' kiilön ,,vá.

rosál|amo'kat,, szeweztek, sőt még sí es/es városállamo.
kon beltil is sok volt a bekétlerrség. Igy a madarak között
is.
Valamikori uralkodójuk, Siiket Fajd Kakas király pa-
rancsba adta határaik lezárásít' és előírta alatwalóinak'
hogr senki nem hag;rhatja el teriiletüket. Ez a szabály a
szabad költöző madarakat rendkívül keményen érintette.
biába jött e! az ősz, jött el az ősi ösztönüköÁ alapuió köl-
tözés ideje, a király parancsa tiltotta a távazást.
Ebben az időben élt Gólya Kalifa, az elilsmert btilcs és köl-
töző madár. Békétlen trársai állandóan őt keresték fel bá-
natukban. ot is bosszantotta e brrta, a madarak egrreszét
sújtó rendelet' Elhatározta, hogy a király e döntese ellen
szervezkedést indít. Több ellenálló barátja: Fecske Vílla,
Daru Toll ís mellé állt, és megaiakították a költöző mada-
rak rendjét.
E titkos társaság persze nyíltan nem léphetettfe|, ezért
misztikus, vallási köntösbe öltöztek, gytíléseiket holdtöi-
tekor, bíborpalástba burko|őrya, á|ar c mögé rejtőzve ren -
dezték. Innen erednek a sejtelmes, mesébe illő történetek
e rendről. Pedig a valós.íg egyszeníbb ennél. Az álarcok,
rítusok elfedték a titkos társaság valodi célját: a szabad
költözés jogának visszaszerzését.
A tagok sáma egwe nőtt. Mire FajdKakas udvara rájött
a dolog lényegére, a rend megerősödött, és sikerült a
királyt buta rendeietének visszavonására kényszeríteni.
A rend a győzelem után is fennmaradt. Holdtöltekor meg-
tinnepelték sikeres akciójuk emtékét . ugyanúgv álarc-
ban' bíborpalástban, mint szervezkedésük idején. A sza-
bad tűz meilett ülve beszélték meg gondjaíkat, s a meg-
alalrrit bölcsek tanácsa gyakran orvosolta, segítette tár-
sait a bajok megoldásában'
A rend vezetője továbbra is a Kalifa. Helyettesei Villa és
Toll vezér. A rend fő tanácsadó szen'e a Bblcsek Tanácsa.
Egy-egy bölcs egr-egy sejtet alakít ki, me|ynek tíz.Ííz
atornja van. Az atomokat e proton iranyítja' taglai az
elektronok. Az elektronok egr-egy szayazaÍi joggal, a
proton pedig tízzel rendelkezik a döntések meghozatalá.
ban. A renddel szimpatiaáló és a rendbe felr.ételre váró
madarak alk<r tj6,Jr" az,'eiekÍronfelhőt,.. A rend e tagozfu á-
sa rendkíliil szigorú, csak a rnunkában való aktívrészvé-
tellei léphetnek előbbre a ranglétrárr. Sem a tekintélyelv,
seru a kor, sem a rendben eltoltött idő nem elégséges az
előrelépéshez.
A rentl ideológiájának atapja a szabad költözés, minden-
nemti szabadság támogatása, az é|ő környezet r'ódelme,
az egyenlcíség biztosítása, békés egymás mellett és
egy.más f.elett (a levegőben) élés' Mindenkinek jusson elég
bogyól riigy, termés! rovar és giliszta, megfeÍelő lég- éi
lombtér" s ha ősi ösztönük megkívánja, vándorothassanak
is. Szabad fászeképítés, éló környezetválasztás. Más
növények és állatok tiszlelete, veliik szimbiózistran,
összhangban élés' Feltépes azok ellen, akik a fentieket
tuda1osan megszegik, párbeszéd azokkal, akik ezt
tudatlanul teszik.

Legfőbb szertartásukat holdtöltekor végzik. Ilyenkor Ka-
lifa megg;ójtja a központi tiizet, rnelyre Villa és Toll dob
szíraz ágakat. Erre a jeire fellobbannak a sejtek apró tti-
zei. A madarak saját örömhangiaikat éneklik, majd a bí.
bort levéve a levegőbe emelkednek jelképezve a vándor-
lásra készülest. Visszatérésük után Kalifa e|őadja ahozzá
eljuttatott írjabb terveket. A vezérek felszólítják a proto-
nokat, hogy kis tüzeik mellett tanácskozzanak, ésvélerné-
nyiiket tárják a Bölcsek Tanácsa elé. A bölcsek visszavo.
nulnak tárgyalni, addig az elektronok fejüket jobb sár-
nyuk alá hajwa melegednek a tüzek mellett. Az elfoga-
dott tanácsokat szavazásra bocsíjtják' ós a megszavazott
programokat a következő holdtöltéig kötelezőnek tekin.
tik. Mindenkí palástjába burkolózva. cxírcsattogtató
hangok kíséretében váitoző irányban és magasságban
fészkéheztér vissza. Il.yenkor hiszik a kívülállók, hogy va-
lami titokzatos bíbor madarak kísértenek.
Ezt követően fák erednek, páxitok sarjadnak ki, virágok
nyíluak ki titokzatos módon, folyók, tengerpartok tisztul-
nak meg, füstfelhők osz]anak el; kivirul a környezet. A be-
teg állatok segélyt kapnak, az elesettek váratlan táplálék-
hoz jutnak. ,,A bíbor madarak esodája,, - emlegetik.

Most már tudjátok e csodák eredetét.

Fontos ünnepeik még a hold- és a napfogyatkozás, a nyári
és téli napfordulók.
A társaság titkos, mai napig e titkosságot megőriz"ve rnű-
kódik. Nem babérokra vágyik, csak segíteni akar máso-
kon, mert tudja' hogr ígv önmagán is segít. Jó környezet-
ben' bo|dog madarak rnellett ők is bolrlogan élnek.
Aki nem bújik a névtelenségbe' önn<in babérokra tór, au-
tomatikusan kizár jamagát a rend soraibó|'

A rendnek mind a maí napig megvarr a jelentősége' szere-
Pe. {madarak földjén bár tobbségben voltak' de az Egy'e-
sült Allatok megalakulása után ',csak,,egv társasággá vál.
tak a sok között' Törvényeiket, elveiket, szokásaikat rrreg-
tartották, igyekeztek alkalmazkodni a lehetősegekhez és
a körülményekhez. Felvetrék a kapcsolatot a többi állat
hasonló szervezeteivel (termószetesen a titkosságot meg.
őrizve)' Így jó viszony alakult ki a Zöl<l Hangyáklaz ErBs
Galacsinhajtók Titokzatos Társaságával, az élesszemű
Keselyikkel, a Takarító Halak Rendjével. Tárgyalásokat
folytatnak sok egréb, hasonló elveket valló társadalmi ál-
latszervezetekkel.
Fe|vették a harcot a Gatyás Galambok harci szervezete. a
Solymok betanítottan olni Tudó Rendje és a Kakasok a
Szemétdcrmbon Társaság ellen.
Fontosnak tartják tudásuk átadását a fiatal nemzedék.
nek. Tanítiák őket kornyezetismeretre, rájolódásra, égi és
földi ismeretekre, hogy költözéskor ne tévedjenek el. Kü-
lön foglalkoznak az elsőéves költözőkkel"

Tirdnék még mesélni a rend többi, még ismeretlen részle.
térői, cle informátorom a titoktartást kérte tőlem.

Pancsovai Petre - FH -
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A TROLIBUSZr|OZ
Ha este azédesbűs félhomátyban'
zengő hangok keserÍi világában

rádvárvaeszemb jutsz.
ó éaes múzsám. trolibusz!

Mikor feltÍínik a sarkon fényszóróidnak
világos csíkja' mely fénythoz az

éjszakába,
elhalványulnak a csillagok.

Áramszedőid kecses vonala,
karosszériád robosztus alkata

még most is, annyi taiálkoás után
csodálatot ébreszt bennem.

De most baj vaa, érzem!
Nem jössz, s talán mint annyiszor,

kedves, bús verseket költőd hiába dalol.

Nem remélek, nem várom már jöttödet'
hiszvan nálad szebb, jobb s talán csendesebb,
lemondok rólad fájó szíwel, és belepusztulok,

de elfelejtelek, mert felejteni akarok.

Ha este az édesbús félhcrmályban,
zengő hangok édes viiágában

rád várva eszembe jutsz'
ó édes múzsám. villamos!

Puská,zási üec
Mint köztudott, a diákság egyetlen olyan feglvere,
mellyel fel tudja venni a harcot a tanárok sorozatlövője (a
dolgozat) ellen: a puska' Többféle puskát kiilönböztetünk
meg:

. padra írt puska"
- előregyártot( dolgozat-puska,
- a láb között rejtőzködő puska,
- kétlövető puska,
-kalasnyikov
- és végüi apuska'

A puskít csak töltve érrlernes }rasznální. Itra a puskánk
nincs megtőltve, tölte.tlen puskának, ha iöltv.; van, töltött
puskának nevezz{ik. A prrskánkat akkor biztosítsuk ki, ha
a t'anár háttal á|l' rrincÍt már csak egy iépés választ el
minket a tüzeléstői. Egy jó cólás, és ... rnáris rniérk a
fddíj.
Ha es*tieg a t,anár a;ra.ira hátrafordul, bálran rnondható:

E,zr jól t:ipusk ázIaril.
RéesánGábar -W-

Ha||aZ. Gábor.KN
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PÁLYÁzAT

Az',implom József helyesírás| Verseny., főváros| forduló.ia
1993' Január 26-án 14 órakor lesz az FPl*ben.

Benevezési határidő: 1993' január 20.

X X X

A Szép magyar beszéd verseny fővárosi fordulóját
1993. Íebruár 15-19. között rendezik m€g az FP|-ben.

Benevezés| határidő. 1993. Íebruár 1.
A versenyzők szövego|vasásuk ldőpontjáró| értesítést kapnak február 15-ig.

A versenyről a Műve|ődési KÖzlÖny 1 992' november .t2-i száma részletes tá.lékoztatást kÖzo|t.

Művészet munkaközÖsség

Wllliam Golding: A LEGYEK URA
A Káosz tagjai kozü| néhányan írói munkába fogtak. Megalkották Golding: A legyek ura cÍmű regényének
folytatását. Az a|ábbiakban először az eredeti mű két rovid ismertetése o|vasható, majd az egyéni vég-
vá|tozatok következnek.

*

ff

He$szín: a Csendes-óceán egyik szígete (egyébkónt
nemszámít)
Szereplők angoliskolás gyerekek
Időpont: a második világháború

A történet a világháborír alatt játszódik, de akár
napjainkban is tcirténhetne. Az eg€sz regény az emberi
ellentétek elfajulásáról szól. A szereplők qsak azért
gyerekek, mert így jobban felnagyíthatóak az érzesek es
a cselekvések.
A cselekmény a következő: egy angol iskola repülőgépe
- fedélzetén gyerekekkel - lezuhan egy lakatlan szigetre.
Akét vezéregyéniség, Ralpb és Jackvezeti a többieket.
Yezért választanak, P.alph győz. Ralph tűzpárti, a
megrnenekülésért kiizd' míg Jack a primitívebb' csak a
hasára gondol, az élvezeteket hajszolja, le akar
telepedni' Végiil győznek az ösztönök, Ralph-ot eleinte
csak elűzik, később kisemmizik, majd rneg akarák ölni.
Ralph.ot egyetlen barátja követi, de őt is megölik. A
végén megtal á|ják őket,Jack megbánja tettét.
A kaland két emberéletet követelt. Az egyik oldalon a
civt|izÍrciő 6'|l, a másikon az alapvető - nem feltótlenül jó
- emberi tulajdonságok, ösztönök. Goldíng ebben a
nnűvében az angol társadalonr cíviiizáltságá,ra r'aló
büszkaségét sérti meg, teszi semmissé.
Szerintem a regény nagyon iélekre ható" ha az ernber
megérti. Ázt hiszem, én megérte|'tem.

A történet egy haiótörött gyerekcsapatróI szól. A nehéz
köriilmények, a törvények, a felnőttek nélküli világ a gát-
lások elvesztésével,,vadembereket.' formál az éretlen enr-
berekből. A regény végén megtalá|ják őket, de ekkorra
már ketten is elhaláloztak,
Az embereket az önzés, a halalomvágy, az erőszak, a ke-
gyetlenség mozgatja. A. szigetről való merlekülésnek a
nYitját hiába mondják meg az ,,okosak,,, ha valakinek fon-
tosabb a natatom megszerzése, mint a hazatérés. Ellenség
nélkiil nem lehet lratalrnat gyakorolni. Az istenszerű lény.
től, a L,eg1ek Urától való félelem a rendszer mozgatója.
Golding felállította az összes helyzetben fontos jellenlet:
- Ralph: vezéregyéniség' de támaszra van szüksége
- Jack hatalomvágvó, agresszív
- Roger: hóhér. a hatalonr kiszolgálója
- Röfi: az egyetlen, aki koncepcióval rendelkezik' de rnin.
dig közröhej Íárgya - Röfi és Ralph egymásra vannak
utalva.
- Sanyeric: határozatlarrok' egyrnást követik, rrem tuclják
eldönteni, rnelyik oldalra álljanak.
- Sirnon: ta|án ő|átja át leginkább a helyzetet. A kiútta.
1anság felfogása után már csak meghalni tud.
A regérryben egyre gyorsabban peregnek az események.
Nagyon tárgyilagosan, objektívan beszóli eI az írő a
törtónteket. Az időre csak nélránv rrtalást találunk nem
fontos a kor, amelfien a regény játszrldik.
ALegyek tJra zseníális körryv, és rérrrisztően igaz.

BolykyDarri .Káosz - L,akos Dani.Káosz
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J/Íi Í2rÍ 80l.,,e.ű., hn. a. tÍn,t. naÚ?L éÍlearuÍk gfwe'qL

Miután Jack és csapata, a húsevők megölték Sirnont és A sziget ismét csendes' Már csak húsevőket találunk ott,
Rö,fit'Ralph-otvettéküld|ózőM,.Ralphazéletéértfutott, akik a vadászatot igencsak kitanulták. Néháuyuk már
eszeveszetten, tiszta erőbejl. Nagyon fáradt volt, hiszen a embert is ölt (a nóvényevőket), és neur fogták fel, mit 1et.
hajsza már több mint három órája tartott. oly.an volt' tek.Ar,ezér{ikJackmararlt,őtköYettékatöbbiekavadá-
mint egy vadászat, de ez emtrer vadásze't volt. Próbált el- szatokon, és ő parancsolt mindenkirrek'
elbújni a lapulevelek alá. Sikerült is rövirl időre, addig ki- Ánr a fiúk már nem is cll;.an kicsik, és nem nrindenkinek
c.sit kifűjhatta magát. É,rezte, hogy az egyik hírsevő mel. tetszik, hogy Jack parancsolgat nekik. Egvesek lázadást
Jette á1l kb. fól méterre. A szíve a torkában dobosott. tervezgetnek, és meg akarják ölni Jack*et.
Jack új paÍancsot adott ki, miszerint lándzsával keressék Egy szép tavaszi hajnalon (ők nem tudták, ltogy tavasz
cit. ez annyit jelentett. hog;r a bozótba szurkálták a lán- van) kitört a lázadás' ami nem tartott sokáig, ugyanis
dzsát mindenfelé. Az egvik lándzsa éppen három celire nrinrlenki félt Jack oldalára' álllli. Pedig nébányatl már
furódott a földbe a lábá:ól. Elhatározta, hogy ha eitalál- tudták, mi lesz ennek a követkeménye.
ják, nem fog orcítani. A mellette álló húsevő nem vette A fiúk kivégzőosztagot állítottak föl, hogy leszámoljanak
ósirre, és ellívolodott tőle' Egy másik r,iszont szintén ezen Jack-kel. Jack beliii nagyoo félt. rte uenl mutatta, nagyon
az úton jött. és lándzsájával Ralph karjátra döfött. Ralph iragy volt a büsz'kesége, így bátran állt a társaival szern-
égteien fájdalmat érzeít, de megpróbálta visszafogni ma- ben, akiknek hegyes íj volt a keziikben.
gái, s a másik kezével bctapasztott'a a. szÁját'úgy irez.te, A fiúk r.égii.l is lelőtték.Iack-et, de evr,el nem órt véget az
nem rraradhet tovább búvihelyén. Sietve kíugríJtt, s a iildöklés.SőtJackelprr:;z'íít,ásá'la|kezdőd'5ttcsakigazána
tenger felé kezdett rolranni. Eszébe jutrrtt Röfi és Símon' szörrryű rnészárlás' A fiúk okkal' ok nélkiil gyilkolták egy-
Eav könnycsepp jelent meg a szemében. Hirtelen az futott mást. Ők sem érÍették, hogy miórt, de élvezték. Lassan, il-
át az agyín, hogr meg kellene 'oosszulni íjket, de azt€n ezt tetve elég gyorsan eifogytak a fiÍrk. Már csak két srác ma-
a gondolatot gyorsan kííizte az agyából, mert nent akart radi életben, a legkisebliek. Őt r"reg nem leltek örömet a
embert ölni' gyilkolásban, még nem öttek meg senkit. ok ketten béké-
Most egy oiyan partszakas;rra ért, amit soha nem látott benéltekeg1'másmellett,ésmegrrsztottákmindenüket'
még. Gyönyörű látvány volt a víz, s ra.ita egy szikla, ami No de az élet nem habostorta. Egy rrapon egyikilk ráakadt
úgy hatc;tt, mint egw [id. Egy pillanatig gyönyörködött, dc R.öfi törött szerniivegére " ijgy érezte, ez az ő vagyona, és
hírtelen aría lett Íigyelro.es, hogy hangos kurjongatások nem akarta megosztani senkivel. Ugyarr nem volt szüksé-
hallatszanak a fák íc!ől. Megpróbálta bemérni a távolsá- giik a tűzre, de a rnásik srác is szerette volna birtokolni a
got, ás arra jutott, hogy közclebb vannak, mint gondolta. szemüveget, ami a mi szerrriinkben értéktelen. A fiú rnás.
Nem volt más választása, vízbe Yetette rnagá"t. Trrdta, ra rnár nem is tutlott gondcrlni, mint hogy megszere7ze aZ
hogy ő a legjobb úszíl, ás inkábtr |ett volna a cápák marta- Rö,fi ,,hagyatékát,,. Többször is megpróbálta ellopni, rie a
iéka' minthogy társai áital lialjon meg' Körtle akarta másikfiúisszemfülesvoxt.
úszni a szigetet és rnegbújnivalahol, Tudta, hogv el kéne AzíánegykötJösreggelen, ar'éjsz-akailopás sikerteierrsé-
tíínni erről a bel1ről, nnert itt éiete r'égóig veszélyben lesz, ge utárr í8y érez'te, hogy i1t az alkalom, most vagy soha'
de hát uagy er a sziget' Elindult egy lándzsával a kezétren a sziget rnásik oldala
Aztán egyszer csak törtónt valami na.gyon furcsa" Kö:rveÍ- felé, ahova a másik fiú költöztette szállását' A ködben a
ien rnel-lette feltűnt egy deifin, és iátva sebesrÍlósét rrroso- fíú nern vctte é'szre a kiizeledő alakoí, e,sak amikor már
l}'c,gl'a arra biztatta, hogy kapaszkodjorr beié. Ralph ha- keső voit. A firintrk egyenesen a szívébe fúrócl-qtt a lán-
irozott egy kicsit, nnajd sietve" tle óvatosan bclekapas:*o- dzsa. Az új tulajdcrnos fólenrelte Röfi szenríivegét, és csak
tlott' Saágulclo,itak a vizen. Fiagyon.ió órzés v<;lt Ralplr- ekkordöbbentrá,rnekkoracstoliaságotrnűveit.
nak,az, utolsó tilvélyevőnl:k fa1egaz, ht'gy sc|'Ét r,íl érte. ott áiit egyik kczében a szemiiveggei. másik kezében a
ígaz eleinte csípte a s/l, de a':tárr megszokta. A sf.'s'líz jó !ándzsával, arnit az irréat trarátiába döfott' Nenr akarla
orr'osság a:elx:kre' elhírrni, hl:gy iivr:n őriiitságci Lt>llet,ett el. i{irtelr:rr ötic,íe
Hzur:aro*tn a távolban t.eltűnt egy aurócska, r1e igtn ter- tárnadt, és magátra szllrí* a lárid-zsavágér.
mekeny si,iee{ kij;.r urraía... Késljbb :r ilclflin és ő lirijk bar:i- A sriget mosi n:;ir 11'''ii.;{ csertdes, csa}: rráhány rcthaiji

hí}irigst !'ekszil $zu;il::ó[' Csl:pán;r legr,ek ziitgik körbe ir
s;:igetet új é:; ilj hiljíte":tcket kt:t*s.ve-

2.l . r

|ck íeÍ't*ji"..

L:;nv.; r{óra - K;:Üsz.
t{e :'ezttg Á;.iita - KáÜ:;z
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...Megbotiott egy gyökérben, az üldÖző kiáltozás
felerősödött' Látta, hogy az egyik kunyhó tijzbe
borul, egy |ángnyelv a válláig csap, arrébb a viz
csi|logása látszott. Aztán Íe|bukott, tengelye körul
forogva a meleg homokban s felemelt karokkal
védekezve kegye|emért rlmánkodott.
- Nem! Nem szabad most ltt a Íöldön elesve
maradnom - futott á|azagyán a gondo|at. - Ezekből
kiveszett már minden emberl ézés. Ha utolórnek,
hidegvérrel átdöfnek a |ánctrsáva|. Az nem |ehet,
hogy engem csak úgy megö|Jenek, nem ártottam
nekik semmlt. Rohannom kell.
Gyorsan feltápászkodott és továbbfutott. Mindez
pil|anatok a|att Játszódott |e.
Vég|gsza|adt a mó|ón, ahol régen a gyű|éseket
tartották. Mára már csak üszkös füstÖ|gő fák és
leégett fű maradt. Csak a tenger és a sziklák őrizték
meg régiformájukat.
Beszaladt a füstölgő erdőbe' Nagy akaraterőre volt
szüksége ahhoz, hogy tovább Íusson. Már nem bírJa
sokáig.
-rzíw nem mehet tovább. Valaho| búvóhe|yet kell
találnom. Nagyon fáradt vagyok, úgyis uto|érnek. ...
Megvan. A barlangban bújok e|, ahol a szörny van.
oda már csak nem jÖnnek utánam. Bármi is |osz ott,
most már mlndegy. Ez az utotsó lehetőségem,
máshova nemmehetek.
Hirtolen körülnézett. A fáradtságtó| már tájékozódni
sem tudott. Közben a háta mögott egyre köze|ebbrő|
ha|latszott a vadak kiá|tása.
Befurakodott a sűrű |ombok közé. Négykézláb
mászott tovább' o|yan gyorsan, ahogy csak bírt'
E|ért a folyóig. Hirte|en mozdu|attal a vízbe ugrott.
NagyonJó|esett nekia sok futás és a forróság után a
kel|emes hldeg víz. Nagy karcsapásokkal átúszott a
tÚ|olda|ra. Kimászott a vízből és továbbfutott a
barlanglg. A vadak ekkor értek a folyóhoz'
A barlang e|őtt megál|t' v|sszanézett' Lehajolt és
egyik kezével Íe|vett egy öl Íát, a más|kk'al pedig
egy |ángoló fahasábot. Azokkal egyÜtt befutott a
bar|angba. Köru|vette a sötétség, csak az a k|s |áng
világított. Végigsza|adt egy szik|afolyosón, amikor a

vágére ért, benrászott egy kis üregen és ott |eü|t a
földre. Végre klfúJhatta magát. A tÖbblek akor értek
a barlanghoz.

- Áltjatot< rnog! - kiáltott Jack. - Most már
úgyis vége van. Kénytelen lesz kijönni ételért, és ha
kint iesz, akkor... . hogy sú|yt adJon szavainak, a
lánctrsáját vadu| a Íöldbe vágta. Mindenki értette,
miregondol.

- Véged van, Ra|ph! - ordított Jack, - Meg
fogsz dögleni, mint egy disznó!
A többiek örömuJJongásba kezdtek''

- tlo meg az á||atot! Vágd ela torkát! ontsd
ki a vérét! - annyira be|eé|ték magukat, hogy el is
fe|edkeztek arró|, hogy egy embert üldoznek. a
társukat, nem egy ma|acot'
- Gyáva maJmok - gondo|ta Ralph -, hidegvérre|
megö||k két társukat, de egy elképze|t szörnytől
fé|nek. Nern mernek ide bejönni. Még szerencse,
hogy hoztam rnagammal tt^aet és fát. Akkor |enne
igazán szerencsénn, ha ennek a barlangnak |enne
egy másik kiJárata is. - A nagy fahasábra rácsavarta
a cafatokban lógó ingét, hogy jobban vi|ágítson a
ttb.
E|indu|t a barlang beiseJe fe|é. Már nem vo|t visszaút.
odakint a barlang beJáratánál a vadak
megszervez|ék az őrséget, hogy ha Ralph kijönne,
lecsapJanak rá' Ra|ph csak bo|yongott és bo|yongott
a sÓtét fo|yosókon' Hallotta a denevérek vijjogását.
S|etnle kel|ett, mert az a kevés fa, amit magával
hozott, ném tart tú| sokáig. Most, hogy már nem
ke||ott íutnia és ü|dözőltő| tartan|a, vo|t |deJe arra
figye|ni, hogy sebeimennylre saJognak' LeÜlt pIhenni
99Y kőre. Nem érezte azidő múlását.
Ujra - már órák óta _bo|yongott' Egyszer csak
észrevett egy kis világosságot. Hirtelen nagyon
megöru|t annak, hogy végre kiJut a bar|angbó|, de
eszébeJutott, hogy hátha rnár meg a|álták a vadak is
ezt a kiJáratot. Lassan odalopóctrott a kis réshez,
ahol a fény beszűrődött. Kinézett, de nem látszott
semml mozgás.t Kimászott a bar|angból. Egy
e|hagyatott, szép tengerpartra kerü|t...

Szakács Mellnda - Káosz -

POL|GRÁF

FransiaországÍ ufazóhl
Ugye nemfelejtettétek e|, hogy

FEBRUÁRg-Éru tz Tnnrcon

megbeszélést tartunk az ulazókka| és szü|eikkel,
amikor is kiderülnek a kirándulással kapcsolatos rész|etek.

*gsr
-D/ *
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GallaiZsóÍiés Csoncsi
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1,A sze\/.nJ< .1.reí
Ezekaz egerek, akikrő|most szó |esz, igazán a sza-
vak egere|. Mlndent szeretnek rövlden, de tartalma-
san kifeJtenl. Cé[uk az' hogy mindenk|a lehető legrtÖ-
kéletesebben kozo|Je mondandóJát, ám szűkszavÚ-
an' hogy úgy rnondjaÍn ,,egy szóVa|,'. Ez a kifeJezés
sok he|yen előfordu| náluk.
Ellenfelelknek azokat tekintlk, akik mindig mindent
hoszszasan beszélnek e|, sót o|ykor una|masan, nem
a |ényegretörekedve.
En sem akarom ezt a foga|mazást tú| terjode|mesen,
nyúlósan és una|masan elkészíten|, mert a végén
még én ls az ellenség közé fogok tariozni.
Fo|ytatva a bemutatást elmondom, hogy mindazt,
amit a szavak eg€re| csiná|nak, békés környezet-
ben és -szándékka|teszik, ha ezt sokan nem is így
értelmezik. Ez a szervezet o|yan egereket tömörít
magába, akiknek számba- és |génybevehető öt|e-
tÜk van a kommunikáció gazdaságosabbá tételére,
és ezeket az ötleteket nyomós érvekkel a|á tudJák
támasztani, e| tudják fogadtatní a szgrvezet tagjai-
val.

Konkrét működési szabá|yza|uk nlncs, ellenben sa-
Játos szokásaik vannak: minden egér a |ehető |eg.
több ruhadarabot ölti magára, és esak akkor veheti
|e, ha a NagyÍeJ(az egerek minlszterelnoke, a főszó.
|ó) klmondJa, hogy,,egy szóval.,. Ez a szó ná|uk egy
ún. varázs|ge is. Előfordu|t, hogy valamelyik egérnek'
egy év alatt csupán egyszer mondta a vezér a bűv-
szót, ezzel bÜntetve, ha va|amiben vétkezett. Ha va-
Iame|yik tag engedély né|kÜl megszabadu| valame-
|yik ruhadarabjátó|' és ezt a többiek észreveszik, a
büntetés az, hogy minden órában ki kell mondania
te|jes áhítattal az,'egy szóva|"-t.
Hlsznek abban, hogy egyszer mindenki be|átJa majd:
felesloges a sok szó, ha valamit egy szóva| is ki |ehet
fejezni.
Napi programjuk ugyanaz, mint a legtöbb
élő|énynek a Fö|dön: szórakoznak, sportolnak,
beszé|gelnek egymássa|, tanu|nak, do|goznak,
esznek, isznak, szerelmesek, stb.
Szent szövegük termószetesen van, rne|lye| az a|áb-
bi kép isrnertet meg Iegérzék|etesebben:

Az iíiusztráción |átható egér vallomást íít kedvesének. lgen hosszasan íoga|rr,azott, a|aposan rész|eteate a
benne fotrongó érzelmeket, vágyakat. Miután befejezte a hosszas művet, újra átft.ltoti a az íveke|, maJo e|é.
gedetlerlü|összetépte és kidobta tÖbbórás munkáJának eredményét, merl úgy érezte' nem slkerÜ|t{gazán
rnegragadn|a a va|óságot. Fogott egy tiszta iapot, és csak annyit írt rá: ,.egy szóva|szeret|ek,'.

Még mesé|hotnék az ogerek telepÜ|éseirő|, ápíiÍ<szésórő|, osszskÖlteieseir{i!' rnűvészgtérő| és $CIk rn|nden
rnásról, de nines éliein"re, rnert én nem vagyok eg*r, és nenn gzeretgk raviden beszáini. Ar egészből esak
annyi a ícntos, hogy ez a.z egyet|en iiyen szervezei, de tliztos vagyok benrle. -ogy hosszel:ll:':i*.:jtás*V.,,t-gr -
jed*it.nes meggyőri1seirr*klart*k után rná,sakat is rá !ehetne venni a esatIakozásra.

Váczi Biaria' járiosztálv .
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rr*b Enter-ju Üorog I.,ás zxovaí ,fr
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1 992' november 17. 1 3.30. Radnóti Színház, társalgó.

DALMA-TIM|:Mikor dontÖtted al, hogy erre a pá|yára
léosz?

otnöo lÁszt.T: Régen. Nagyon régen. Azt, hogy
erre ls lépek azt soha.

D.T.: Konknétan?
G.L.:Amikor már nem is tudom hanyadszorra játszot-

ták a Tenkes kapitányát, megtetszett, ahogy lo-
vago|nak meg kardoznak' Akkor határoztarn e|,
hogy színész leszek. De azt még most sem dön-
töttem el, hogy m|ndig a pályán is maradok.

D.T': Milyen gyerek voltál?
G'L":Hát...!| Eleven és rosszcsont. olyan nagy gondja-

im nem voltak, kivéve a sumáko|ásokat az álta-
|ános iskolában. De én nagyon élveztem' Szeren.
csérejó tanáraim is voltak.

D.T.: Hova jártá| k'özéplskolába?
G'L': A Madách Girnnáziumba.
D.T": Milyen volt a közösség?
G'L.:Nagyon jó'
D.T.: Es a főisko|án?
G.L.:ott már nem műkÖdik annyira a közösséo' Ez

már más. Az e|ső két év azért vo|t nehéz, inert
rengetegei ke||ett dolgozn|, harmadikban és ne-
gyedikben pedig már mlndonki avvalvan e|fog-
|aiva, |'ogy hová veszik fe|.

D.T.:G|mnázium után rögtön fö|vettek a főisko|ára?
G.L.:lgen.
D.T.: Ho|játszottá| e|őször, mint hivatásos színész, és

mivo|t az e|ső szereped?
G'L.:Pécsre szeződtem a főisko|a után és ott iátszot-

larn a Mont Martre-i ibo|yában egy szerep'et. Per-
sze már a főisko|án is játszottunk kisebb - na.
gyobb szerepekel.

D.T.: Melyik az a darab, amlben legszívesebben ját.
szottá|?

G.L.: A Csirkefejet nagyon szerettem játszani, a Le-
beg-ő. fénybuborékokat és tu|ajdbnképpen az
Emiiés a cetektíveket is.

D.T.:Vo|tak vagy Vannak-e nehézségeid a szerepek
megrtanu|ásában?

G.L.: Az attó| függ, hogy próbál.az ember. Amikor
szerencsém van, akkor a próbák a|att meg |ehet

7_t
4 KEDVES JP OSZTÁI,Y!

JL
Ezriton szeretndk elnézést kérni a T. osztályól, hogy az új terembeosztásban - eléggéel nem

ítéihető módorr - az osztáiv nevét önkénteseí és önÉényesen JJ-re változtattam.
Mentségemre szolgáljon, hogy azt hittern, Papí Tanár Úr távozásával távozoti a P betű is"

tanu|ni' De vannak olyan szerepek . mint példáu|
ogy Shakespeare darabban -, ahol pontosan keil
tudni a szöveget. Ha egy ember sokat beszé|
egyfolytában, akkor muszáJ tanu|nl. A CsirkefeJet
azért volt nehéz tanu|ni, mer{ annylra öt|etszerú a
szöveg, hogy semmi|ogika nincs benne.

D.T.: Mla vé|eményed a magyar és a kü|fö!d| szÍné-
szekröl?

G.L.: Én kedvelem a magyar színészeket. A kü|fÖ|di-
ek...az egy egészen más vitág. Főleg Amerika. De
végu| is kevés olyan pcnt Van, amive| összeha-
sonlílhatjuk a magyar színészeket, és az ameri-
kai Íilmszínész-eket. (A színház| színészekről ke-
veset tudunt<.1 Ég és t.Ölo.

D'T.: Hogy kerÜ|tél a Famíiia KFT-be?
G"L.: Az. írók kigondo|ták, hogy a Krisztának kell egy

barát. Engern onnan sokan ismertek és eszÜkbe
jutottam. Szóva| nem a képességeim és a tehet-
ségem okáért. Biztos vannak jóooar is erre a
szerepre.

D.T': Mi|yen a''Famíliáva|.. együtt dolgozni?
G.L.: A csa|ád, tehát az á|landó sierep|ők régóta

egyutt do|goznak, ismerik egyrnást. Ha 25 peicet
vesznok fel egy héten,4 napJuk van rá. Nagvonji
hanguIatÚak ezek a forgatások.

D.T.: Hlsze|-e a Ío|dönkírlÜ|iekben, és az ehhez ha-
son|ó dolgokban' erőkben?

G.L.. lgen, én hiszek benne. És azt hiszem, hogy az
i|yen dolgokra te|jesen nyitott vagyok' és márhá.
ra örÜ|nék, ha |ehetne végre va|ami konkrétat
tudni, hogy mivan.

D.T.: Hisze| a horoszkópokban?
G.L.:Hát, én'a horoszkópokat nem nagyon o|vasom'
Q'T':lolt már, hogy e|röhögted magao á színpadon?
G,L.: Többször is. Nagyon röhogős vagyok.
D.T.: Köszönjük az interjút, és szeretettel várunk a

Politechnikumban szütÖrtök dé|után. Szia'
G.L.:Sziasztok.

Fü|esi Dalma és HorváthTimi- Zártosztály

A Ti kérésetekre marad aJP.
Maraclok én is, tisztelettel: t{Tr

Miizli 
_,lL
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EGr Á'r.ona
Egy álmot szeretnék most Önöknek felidérni. A minap
este a fáracÍtsígtól csak úgy ledőltem lz ágyra egy kicsii
gihenni' de azon nyomban el is aludtarn.Igen-flrrcsát
álmodtam. Egy másik világban jártam.
Egy kírándulás alkalmával egy régi, omiadozó kastéMoz
g1tg*'- T*lyet -e&y gyönyöíú szép' ápolt virágoskerf vett
körül. Mindenféle virág nőtt ott.
Anagyvaskapun \opogtattam, de senki nemválaszolt" Így
hát benyitottam. Egy nagy terembe léptem' ahol a falo:n
körös-köriil festmények diszelegtek. Igen szegónyes volt a
csarnol( butorzata. A bejárati ajtóval szembcn két lépcső
vezetett fölfelé. Az egyik ki volt világítva fáklyákkal, özen
indultam el. Félelerrr fogott €l, hogy esetleg egy
kísértetkasÍélyba .!utottam. Kiáltozni kez,Jtem:

-Hahó'van ittvalaki?!
- TesÉk? - válaszolt egy idő után egy távoli"

rekedtes hang.
Szaladtam tovább fölfeié a lépcsőn, hogy kijussak végre
ebtxjl az átkozolt csigalépcsőkí]' Mikor tetortem, ely
$sérteliesen megvilágított folyosón találtam magam'
Ujra kiáltottam: Hairó!

- Nem kell kiabálnia! Iít vagyok. Jöj.!ön csak
közelebb!. tlangzott a válasz.
Ujra' megszeppentem, hogy vajon kit fogok látni'
Elindultam a trang irányába. Egy laboiatóriumra
.eg!9t<91e$ helyisógbe léptenr, arnéiy tetis-tele volt
különbxjző lombikokkal, kémcsövekkél, vegyszereke{
íartalmaző fiolákkal. A vegykorrylra ktizepen, igr aszta!
mellett. egy.. rémségesen ronda, ránéos' gornyedt
öregember állt, és valamit pepecselt. odat'otládoitam
hozzá a föl<li5n heverő szemét között, bár legszívesebben
elfutottam volna, csakhogy ne kelijen ránömem. De a
kíváncsiság tovább vitte lábaimat.
Mikor odaértern. láttam' l'ogy "gy 

kis lombikba öntöget
különbxiző löttyöket. A vége egy nagy durranás lett, óly
nagy' hogy majd' beszakadt a dobhártyárn.

- Elnózést, megmondaná nekinr, hol vagyok, s ki
maga? - kérdeztem néhány perccel kósőbb felotsudva a
robbanás okozta kábultságból'

-Persze, fiam" mindjárt, csak ezt még befejezem.
Ekkor újabt durranás hal |atizatt, de ez sokkaí kise6b volt,
mint az e|Íjző"Már meg sem lepődtem. Az öreg letette a
lornbikot, és felénr fordult:

Nos, fia.rn. te Meseországban vagy. Engem
Umboldrrak lrívnak, eZ az én kaltélyonrl. Egy "kis
varázslócska vagyok. Nentiqen hallhattál Jólan'.
b8ym6'gam élek itt a víráilalrnmai, rajtuk kísórletezgetek.
A iöbbíek, az isrnert nesehíjsök a várösba költöztek.-Bár a
törÍéaetek kedvéért rnóg vissza-visszajámak az erdőbe, a
firjujukba'.palotájukba' dc az lccji ik it itnyomó részét új
iaklielyükön tőll ik. Te is eirnehcisi oda, ce"ha itt mararlsr"
akkor szívesen látlak ven<ié*iil.
Így- ismerkedteni bát ,n"g u ,u..u.sióva|. Úgy dtintöti.em,
iiáir. nral.acok eey ioeig.

i.*':"\ .n .1'1l'o_t.' 
.-t ú]i .::]yre jobban áreztem Ínagafil

U irrboirlnál' ígen jíú intp*rtátlüiiegyrnást" .!ckat sé1áltunk
;a keri;c|etl- és 41v';n'iélt berrulitia *eker:i a r'irágaiÍ.

Beszélgettünk a két világról, melytren ő és amelyben én
élek. a legtöbbet 1 gY9gynövónyes kertjéről feggattam.
L\ agyon erüe Kesnek tala| tam.
Nlilor reggelenként felkeltem. nriridig megcsapott a friss
virágok ifiata, mely a kastély ablakín áiadt izobá.mba'
Kjtekintvc csodaszép virág-birodalom táruit elém, meíy
állandóan váitozott, és nenr tudtam betetnivelc.
Eg;rik nap, mikor lementem a laboratóriumba, Umbold
éppen befejezte egyik kísérletét.

-Azt hiszem, felfedeztern a növények nyelvének
értelmezési varázssz.eréÍ' - suttogta etégeaetten a
kisember.
Pillanatok alatt bekentük rnagunkat a különieges
krénmel, majd lesiettünk a kertbe, s fiqyeltük, mirői
beszélgetrrek a virágok. [.eírhatatlan élfrénvben volt
reszem. Hal|gatva őket igen sok frrntos tulajrJónságrrkat
ismerhettem meg.
Aranyvirág és Áitika kozött a következő tleszélgetés folyt
eppen:

. Neked rni a véleményed a gazclánkró|?
_ szerintem nagyon jó, hogy az ő fötdjén

születtünk' Kicsit bolondos, de gonrloi- minket, törőbit
veliilrk' A nagyszüleim peldául eirohadtak, Ínert a
kerÍészük egrfolytában locsolta őket.

- Nekem ncm {elszik ez az ülÍetési rend. Akik az
átrccé végón vannak, azokat rrem is ismerem' Eg,vébként
téged mire használnak mínt gyógynövény1}

- Az ütő- és visszér-rendszerre ió hatássai
Yagy9}: amennyiben tágítani tudcrn őket' Adago|lratrrak
izomfájdalom, csonttörés, ievertség, zúzódáitól való
idegbénulás, agyráil<ődás esetén. A lepkiilönb{jzőbb
véraláfutásoknál, szanrárköhögésnél, gyomórgörcsnél és
egyéb kiilönleges emberi beteeiéeeknól trrdnak
feihasz.nálni ktilsőteg és belsőleg 

"gví.ánt 
- rnonrlta

Arnika.
Engenr kis adagban gyomorerősítőnek, xörcsök elien és
hasmenés esetén alka|maztak sikeresen. Lúdtalp akazta
é,s'izíileti fájdalnraknál fürdőlrek a.jánlanak . vötte át a
szótÁranyvirág'
Nem hallgattuk iiket tovább, nehogy feltűnrlek legyíink.A
professzcrra pillantottam, s láttam aróáo az
e,légedettséget.
Arvacsalán éppen a testr'érével, Csaiánrral beszéleetett.
Bár elég távol voltak egymástól, de ez nem ieientetinekik
akadáiyt. Túlkiahálták a többieket' Ébp"' egynrás
állapota felől érdeklődtek

- ÍIogy vagy, iestvér?
- K<isztjr,önl, nag.lurr jó|" Es tc?
- Err is me$r.a$},r)k. Tudod, bog-v eE'.".hét rnúlv;l

|r:1, .* ti1á! szii}eiésnapja. Va|aniii,el"" meg kéne
ajándékomi. Megint rerld*ünk irrrnepséget, rnirrt íar'ai;.'?

. Hát persze, f ellétleniil. V*g}aik kázbq: a
sze* ez ésI. Ma-id beszél*k a szornszárÍ aiar nl al, h ogy adj Ák
tová.bb a hírt,

- }*.endben' E.{.l.á:bkí:nt *a6.1.trri sajlrá'io*
Urnbciidot. hog.i' anr'r";'i inini.!Dnt lrrcgíés:.: *itiink, d':
í*gairna sines róia ..a!ii!áberr, irril.Yenek v?gw:ili.
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- ne sajnálj, te kis bohó virág . leplezte le rnagát
Umbold -, ismerem én a ti nyelveteket, már elég sok
mindent megtudtam rólatoli. Én is meg f"ogom
ajándékomi a királyt, bá'r móg rrem tudom, mivel. Mit
szólnátok' ha ón is besállnék a szervezésbe? De eryelőre
titok" hogy értem a szavatokat, rendben?

- Rendben. De csak trolnapig - felelték a Csalán-
testvórek.
Továbbsétáltunk. A napraforgó tá.},lrához' értünk, ahol
veszekedés tiívola zaja hallatszott.

- -.amúgy pedig ne fordíts nekem hátat, ha
egy szer bozzád beszélek !

- de igenis hátat fordítok, mivel erről süt a nap.
Tudom, hogy azegészeÍ, csak kötöszkiidésb'cíl csinálod. Na
de sebaj! Sajnos ki kell bírnom melletted. A gyökereidet
pedig vidd arrébb! Egyébként te is hátat szoktál nekenr
fordítani.

- Igen mert idegesít, hogy sokkal nagyobb a
tányérod' mint nekem, és sokka| jobban becsülnek, mint
en8em.

- Ha nem tetszik, ne né zzrám! - felelt a másik.
Ismét varázslómra néztem, aki szemmel iáthatóan azon
gcrndolkozott' miképp akadályoáatná meg a veszekedrás
folytatáút.

Fgy. .ryit páros a magasság*, nagyság- és rangbeli
különbségeket vitatta meg. Az egyik a Bodzsa volt, a
másik pedig a Borostyán.

- En fa vagyok, így magasabb nálad, ezérI' te az
alattvalómvagy.

- Nem igaz, mert ha engem is karón futtatnának
fel, akkrrr magasabb lennék nálac|. Szóval te vagY az én
aiattvaióm.
Nem! Már csak azért senr, mert én fejlettebb vagyok.
Nekem van-gyi.imölcsöm iS, te pedig csak virágozni tudsz.

- Hagyját békén, kiilönben rnegbánod!

Ha|adtunk továtlb a kertben. Csak féifüllei figyeltük a
virágokat' inkább gondolatainkba merültíink' Lassaeskán
visszatértiink a kastélyba és rnegreggeiiztiink' IJmbold
visszatért a laboratóriumába, én peaig folytatiam a
könyvtár titokzatos könyveinek tanulm ány oúéőt.
A következő napok hasonlókéopen teltek Ha unat'A következő napok hasonlóképpen teltek iTa unatk oztam,
csak kimentem a kertbe beszélgetní a virágokkal.
Ígr derÍilt ki, lrogy ők is t.ársaöalomban é.lnek A Diófa a
k{Y'. s a körülötte álló gyürnölcsfák a legelőkelőbb
v-olg{i. A kancellár a Birsalmafa, bár semmi dólga nincs'
A strázsák az6róei fenyők. A Vadgesztenyefa aiorvos és
a jo.s.' pJ5ir9 meg|övendölí, hogy mikor mit fog velük
5TíFi Umbold (meglocsolja őkét, gyonrlálni fog,itb.1. A
királtí tanácsadó a Tölgy, aki bármiben renrleke}ésre álI.
Létezik legfőbb bíró' aki nem akirá|y, hanem a Nyárfa.
A természeli jelenségekben hisznek a kert íakói' es
{.Imboldot Istenként tisztelik.

Ma délelőtt egy bírósági tárgyaliáson kellett volna részt
vennem,.ahol'két napraforgó perét tárgyalják, de sajnos a
hugom elkezdett ráirrri, es így a tárgyalásrói lemaradiam.

Vajon mi volt a bíró döntése? Min dolsoáat most
Umbold? Hiányzom.e a virágoknak? -- Ezekre a
kérdésekre majd legköze|ebbi álmómban vílaszolok.

Egysegédem is ajánlott eg.v ötletet' hogyan fejezzem be a
mesét:,'Eg;l nap reggelén megjelent Giliszta, s miután ránézteka
virágok, elhervadtak, s a varázsló felakasztotta magát'', .
ez az ő meséjének a vége'

l r

E ? Bálint Anikó - FH -'+
,I

-JL

gy derÍilt ki' lrogy ők is ban élnek A Diófa a

Nyitray Bálint - MP.rajza
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Mottó: Vegyük miír végre komolyan egirmást!

EGY vEvo PÁNAsuo s [,E!mtE
FARKAS ZSoLTNAK És oenurs ANDRÁSNAK 

:@

Szeretném emlókeztgtnikettőJüket arra - |mmáron harmadszor| ., hogy 1992. december 12.én, a
nyí|t napon megrende|tom tnöktő|40 db náv]egykártyát.

Amikor az e|só határ|dőre nem te|jesílették vá||a|ásukat, - türe|mes érdek|ődósemro - ígéretot
tettei( arra, hogy póto|ják mu|asztásukat. A másod|k' határ|dő lele|tével . megint nem tnok kerestek meg!
- már a becsapott vevő induiatával ismét érdeklődtem Gor||ts Ancjrásná|. Láthaióan várat|anu| érte.

És azóta móg mlndlg semmi, a íülük botJát sern mozdították. Do rnég e|nézést sgm kértek
trohányságukért. S mindezt nem pusztán magánemberként' hanem a STEX-S RT. nevo a|atl, a Young
Enterpr|se keretén beiÚ|. (VaJon a név nern kote|ez?)

Ez bizony hiteIrontás, Uraim. onök . magánemberként és vá||aiatként egyaránt . lejáratták Magukat

sry n'! i NdiinökkÉ u lrr.A
ep
^lv

a szem€mDen.

Fekszgm a TV olőtt. MaJd'e|alszom. Am €kkor - mint
üdvÖzílő angya| - k|v||ágosodik a képernyő, vidám
tarka-barkaság, rcvIdke zonekísérstte|. Do a í€lIrat:
Rgk|ámI
Kár, ped|g már kezdtorn öru|n| _ de így visszazuha-
nok fé|áimomba. Azaz hogy vlsszazuhantam vo|na...
Ugyanis lsmét tr|dám larka-barkaság vi|ágít rám
(|gaz, ezúttalzone nólkul). Nern baJ, ha már így Íelver-
tei< nyuga|marnbó|, magnézem, m|re próbá|nak rá.
beszéln|'
Egy 25 óv körüli k|sasszony Je|enik meg, füilg érő
száJJa|' vll|ogó fogakka| - ahogy az annak rendJo és
módja' A háttér derűt sugárzó zÖld ango|kert. Az em.
ber már szinto ha|lJa a madarak csicsergásét, a kerti
patak csobogását. Ezt az idi|lt, rnint derÜ|t égbő!vil.
|ámcsapás szaxílJa meg a bige hangja. E|ég el|on.
szenvesnek tűniK így olsőro, dg hamar megszokom
az úJ he|yzetel' RögtÖn Köz € iebbrő|is mogismerem a
iúlgyikét. A neve lónyogtelen ín:ár ells tel6jtg1tern),
de az megkapolt, hogy a Íe|irat szerin! íogla|kozása
Ügyvéd. Szép kis Ügyvéo, esgi|eg egy titkárnőt néz-
nék kl belőio ípersze iohtt, hogy csak az én rcssz|n-
duia!crnnak. i?) koszonheióen)!
Nos tahát rrrár J;rvaban nrondja a szt.re:get az Ügy-
védnő, épp vaiahoi oit tafi, hagy eÍőszor ő

sem h|tte, csak miután kipróbá|ta. Száraz, blztonsá-
gos meg m|nden, mi szem-száJnak |ngere. Ekkor
úJabb megrázi változás á|| be: mogJelanik kót tam.
pon Vagy betét vagy mlaz |ston. Az egyik o|véJz' a
másik mog valaml selojt' Eikezdik locsolni mindkettőt
va|am|kék léve|. Láss csodát! A mindorokké rogton
magába szfuJa a nedvossógol, a másikon podtg ott
|otykolőcik továbbra |s a |é. Ezt megcsinálJák mág
egyszer - az eredmóny ugyanaz.
ismét az Ügyvódl|tkárnő fogla|Ja el a kéoernyőt' az
idi|||ve|a háta mögött. Biztosít minket, hogy számára
ez valam| ts||esen úJ, ás nom |s Íognak már b|ztosan
Jobbal k|ta|áln|. Fzután tök nagyba, megJe|enik, hogy
A|ways u|tra! Megint visszajon a nő, ós kezd!, nogy ón
is Vegy€m meg és próbá|Jam kl' mert nom íogorn
megbánni. M|ndezt oiyan hangon és oiyan arccal,
hogy szirrto megsaJná|om, és már-már rohanok a
sark| bo|lba botétér., M|kor € lrnondta, bedob még
ogy bá}moso|yt íiná!énak. A képernyci eiÍekotecjik.
Vége'
|.{ost már csak azon sajnalkozom, hcEy nem vaqyok
én ls nő. Akkor blzion:;ágc,san é|hotnék, eihihetném,
hr:gy az o|vé]z r.rltr.a jó ás ienno, rni rnagábaszívna a,,nehéz nanokor|,.

í'{iiirJortlklré

Á+"cgru

"-sl
?.Ít'l u

Pest, 1993. Január 1 .t

l-iái.s Marci -,..J,;yosztá|y .
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