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Kedves olvasó!
Ez a Poligráf-szám, amit most a kezedben tartasz, eredetileg nyári ktilönkíadásnak indrrlt, aztán... (Biztos ismered azt a

jelenséget, amikor valamit eltervezel, vegül nem teljesen úgy vaiósul meg a dolog.)

Mivel közel három hónap történései adják a lap tartalmát , a szerkeszÍő a kronológiát választotta rendező elt ként. Igv

keriil az első oldalakra az aranyköpések csokra (mely általában az utolsó oldalt szokta betölteni).
62 elmírlt tanév huhogásain az egyik iskolapo|gár azza| (is) foglalkozott, hogy az elhangzott
jegyzetelte. Az évr'ár6ra az a1átbb olvasható hangulatjelentést állította össze. Fogalmazviínyában

használtföl,azokatszerkesztetteössze. 
rffi l.il:

Mottó:
Miért ne dumálnánk erről' ha már úgyis itt kell lenni...

nunocnnE nEeEööE EöT
- avagy hogyan nyomulunk mi? -

.  :*-
'

: .  !  . i
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. Megjegyzés.A szöveB valamennyi mondatának egyezése valóban el.

hangzott mondatokkal NEM a véletlen mrlve. A szerzó (amikor este

nern tudott elaludni. és forgott a fejében a Politechnikum...) csak össze-

sze.kesáette. átstrukturálta.

doboz), melynek iskolapolgiírai vagy masszív destruálók,
vagy ingadozó középparasztok' vagy csendes elviselők. Itt
rtaafuregelÁbb 2|á'bon ráll, és hajlandó többet növeszte.
ni; itt dolgozik Pörtt a fél Csoocsi (az egy egész ember);
Ádriennc, aki Tam;ás abban, hogy mi is az a Kc,o.dináló
Bizottmiíny... Fővízfej? Mí a sász? Van itt gazdasági
KASSZAndra Jórilcáámal az' é|et,Van közöttiink vérbí.
ró, vérkoordinátor' belső kiildönc (:beldönc), izomagyú
pacsirta - mert személy az-, aki természetqs szeméIy .,
vannak sítáborik,közgazdászok a jövő qsírái, ekkora em-
paták stb' Szabó Laci, aki í8y is jól néz kí, ha tetszik, ha
nem' drusája Szabó Bálirrtnak, akt meg állva lehet műte-
ni..A gyerekek - bányászbéka és csibé"csapat - érzésbő|
dolgoznak, igy aztán az első évfolyamon izinten érit a
fény,az,űj első éfolyam pertig fekeie ló, Hornnal ahátán.

szerű magyar isten.
De ha már 6 tanár megy be egy osztályba, az hasfelmet.
szés, s a gyermek azt kéri, hogy lehessen az órárr enni
arryagcserezavar vógett, és igényt nem lehet lesöpörni az
asztalról, a lesztyűt fel kell venni..' Mi:rdezt megfontol-
ván a Huhogas a DAC körébe utálta a problémát. Igen ám,
de ettől még nincs eszköztink arra, hogy a gyerekek óra'
szerííen viselkedjenek. Csak reménykedhetiink: (szabarl
és demokratikus légkörben kivirágoznak a gyerekek. mint
a bazsarózsa) ja' a bainarózsa azbarmadikban lesz.
És a dirákok tudomást sem vóve a macskakörös elővizsga_
ügyről, mcgélve testkultúraéletüket, le akarnak kiséret t.
ségizni, aztvárják tőltink' hogy az alapvizsga ne legyerr to-
rokharapó, s fel vnnnak n1aaingolva társadalomismeret-
ből, a nyelvtant bemagolják, azt^n visszaböfögik, mate-
LrJnak' hqgy nehogy má. egyenlet iegyen.'.
Nos, mire is jó a kisérettségi? ó, hiszen ez tanításmentes
felügyelet, s mi szívesen pásztorolunk, ak írcsakagazdag-
Íéti katolikus lerakat . vigyázat| hat ránk a Krausz-féle
mákony! -, merthogy feltámadnak bennünk bizonyos apai
érzések(d" hápé), féltjük tanítványainkat' Mért is szíja-
nak, mint torkos borz? Miért e tetteuérhetetlen végső fog-
csattogtatás? (Ne pofázz' ölj!) . Nyilvan nem jó, <le úgy
lenne jó, csak nem megvalósítható. Nyitott a lehetőség a
köd előtt.
A tanórákat pedig igyekszünk mu.nkamederbe terelni,
működik az antiösztönzés,bár a gyerekeka gépterembcrr
a hardwert teszik be soffwerbe $tnití|agvissza fogiák ja-
vítani), művésze{en valósághűtlen kézművek szii]etnek' és
mindezenközben korcsosut a testiség. Délután ott van De-
kik a combgyűjtőJombrágó szakkör, nyáron pedig a vízi
|őszar.

aranyköpeseket
csak idézeteket

mellé rendelte szavaitrkaL
;.":.'l .rfll,'li
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E tanév során nenr feledkeztünk meg mindennapi bete.
r'őnk |eteste|éséről sem, mcgízJeltük a osirkecomblevest
íriháziasan, mértük a kaják mérhetőségét, svédasztalsze.
rii c|efántról álmodoztunk (az e|efánt távolról nen olyan
félclmetes), lett belőle kötelező svédasztal: etkezderl az
e|ejérr és végigeszed' Versenyeztünk: hány légynyi időnk
r.an végigcnni, amit a konyhás néni maradók.iel|eggel ki_
szolgáltat? Aztátt |átszőlag kiinnyítetliirrk magunkon,
rneg a gyereke.ken. Ez a purgálás.
Persze nemcsak tanítotl'urrk * hivataloskodtunk is' mivel
ebbtji ki iehet indulni (a szakszerveleti véna mcg-
bug5iyant), dobálózt..rnk folvíl gyereklótszámmal, Í'élfelső
kereskerlcl ernmel, pán tl i k ál'otÍ' pélz.eKel, s h ogy trrtif ix
legyen, kalkulatív számokkal: 9 db Lz órát tartó szcmél.yt
munkatársként állítottuttk bc' cgyiküket Csicsi föllök''e
L7 őráva|. Miután jól fel voltunk indignálódva, hogv a
bajból kiiábaljunk' s egyéb csapdákat is megsziintessíink,
rendeztiirtk magunknak önismcrcti lószart.".
Megéltük; s utána az árnyékok tülcébcn azt remóltük' frj
tevékenysógünk' a HUHOGAS (az egy rlcrlog) nent marad
pánikcsütörtök, s az odúsodás kétségtelerrül meglévő jclci

ellenére rá fog bennünkct hatni, hogy mi legyürrk a
translzmissziós szíj a dermesztő információhiányban
szcnvedő gycrckek és szülők közt. Hiszen a sziilők iskola.
polgári mivoltr*ban fel r,oltak háborodva, hogy mi nem
vagyunk felhábororlva. A dolog mcgolclása érdekében 3
kis csoportra osz]ottunk - jó, rendben .' igvekeztünk
tÓrryleges tapasztalatot szcrezni; trrdtuk, nem ériirrk rá
tökölni' az érveket |e| kell hallósítani, ezért konstruktíve
szóltunk hozzá, rle csak növeltük a rnagunk előtt gördített
problémák számát. Aztán íljra csak hrrhogtlrnk (gyerekek,

ha az impotenciáért oscar-díjat adnának...!)'
strukturáltuk a problémát, .iavasoltuk Gulyás Évát

valahová. És -.za"''azlunk szépcn,..(Íg1,''ouazl'rrk' mint
áilat?), szavaztunk hangos kéz.Íeltartássa|. Ha ez 4 igen

tnel|ett átmegy, akkor én majdnem lemonrlok - így Auról'
a mindetrkori e|nök pedig szót adott magárlak, rle nem
adott szőt a tapsnak, viszont áta<|ta aZ időt a
zöldövezetnek (1ermism.). Megígértc' hogy lesz olyan
program' aho| osztály{őnökök is egybe vannak
(közhallgatással elfogadva), órarendi vírtrrozitást kért
Hanntól - aki óppen nem működött-, tehátlan az infor.
mációs sár,ból kinyúlta a Vasárnapi újság _ múlhatatlan
rádióműsor 'témítjáÍ, majd drasztikusan kihúzta magát,
Lalának ígeretet tett' hogy előteriesztésóben további ku.
tatásokra lesz mód, aztárr iavasolta őrhelYettesnek, meg.
kérdezÍe, ki van a két testnevelő mcllett, mint teljes té-
rítés' megengedett magának egy kis kitérőt őr-iigyben,
mondván: el akarja venni feleségiil a szerelmét, szerinte
nincs iga;za, de hát ő is férjhez ment. (A propos: párosodás
cóljából ki szegődne melló? Amit ncm használunk, az el-
sorvad!!) Majd hangot váltott: - Kuss már, az elrrök beszélI
. mondotta volt. Mire a mi Auréhtnk.. - Et, az cmber ivottl
trgy aztítn ncm mcrt tubbé megrryi|vánulni, félt' hogy hal
|atván hangját eln.yomja a tótova tarttjzkodó tiimeget, de-
hál arról nern volt szó, hogy, itthengerek ncnr je|entkez-
hctnek. Tijbbek visszatrtasították (ne genyőzz má.)' így
tctt móg egy megjeg'vzést valakire - rentletlerr. clc okos' s
e'z, oko.lza azt. hogY barom -' s végiil . st'ő|Í _ nem maradt
más irátra, nrirrt fa|at visszabontani' egy ilycn kultrrráIt
mellvétl...

Na, szóval tényleg itt iiitiink, meg miegyéb'..s laza kantár-
száron: mi sziiletctt? Minek csináltuk ez't" a'I'egeszbarom_
ságot? Az ügynck sok füle van. aZ a kérdés, hogy közclí-
tünk-e a farkához? S mit ér a napi biszbasz: hányal hazud_
jak és hányat alurljak? Es milyen rag'l,ák vannak az egysé-
gcs pofán? És amiről ma nem beszóliink, arról rrrikor be.
széliink? Egyszer? És ha cgy munkacsclport akar bealkal.
rnazni va|akit? Es minek a feje a pe<lagógiai vez,et'ő, ha
nem ennek?Viznek'!
Vigyázat! A hatéves tehe1etlerrsóg rosszabb' mint a bécsi
gyors, ami nenr képes a tehérr eliitt megá|lni" Ncm tnj' ha
kis gyereket sziiliink, cle |egalállb valami megszületik. r\
har'ardírozás pcdig picit szinrpatikusabb, mint a régi da-
ráló - legl.eljc.bb máskepp tekerjiik' lúertirogy ncm csodáÍ
csinálunk, hanem olyan iskolát. ahova lchet járni.

Na. ki '??
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SPOBT
Motti:

"Suli mellett sportolgattam,
mezern feiem alá dobtam.
osszetettem két ó{ábanr'
úgy nézem az osztálytársam.

Én Istenem, adj belyezést!
Már mcguntam a kesergést.
Minek ez a sok szenvedés,
ha nem kapunk...'.túrótortát?!,,

I. Káosz
TI. JP
IIT. KN
ry.N{P
v.w
VI.FH
\ltr.V. évf.

Pontver seny-végeredmény
(r992-93)

Csapatverseny

22Ipont - l5 fő' áÍ|ag: 14'1
204 pont _ 2I tő, át|ag:9'7
I77 pont - 14 fő, átlag: 12,6
166 pont - 13 fő' átlag: 1,2,7
l 65 pont - 10 fő' átlag: 1 ó'5
85,5 pont - 4 fő, át|ag: 21,3
78 pont - 8 fő' átlag:9'7

Osszesen:

(1) 1. Benkő Tekla Káosz 33 pont
(2) 2. Fehór Arrikó Káosz 31 pont
(a) 3. Lányi Nóra Káosz 28 pont
(3) 4. Cser Orsolya JP 26pont
(5) 5. Harsanyi Rita JP 25 pont

Papdi Barbara KN 25 pont
(5) 6. Herczog Anita Káosz 20 pont
(1'2) 7.Kősa ludit Káosz l 9 pont
(8) Kána Z^suzsa MP 19 pont
(9) 8. Demmer Judit MP 17 ponl
(7) F'tl i lesi l)alma.IP l7 pont
(9) 9. Rajkai Ildikó.IP 1.5 pont
(1 l) 10'Várkonyí NikiJP l4 pont
(10) GergelyKataMP 14pont
(10) KovácsTímeaKN 14 pont
(12) Il.Szandrik Aqnes h{P I I pont
(|z) 12. Schindicr Réka MP l{lpont
(l3) SzépAnita N{P i0 pont
( l4) Csíkviilgyi Barllirra KáOsz l0 pont

l096'.5 pont - 85 fő' áLt|ag: |z,9

Egyéni verseny
Leányok (38 fő)

(13) 13. Gyarmatiíldiló JP 9 pont
(13) DeákBoglárka MP 9 pont
(13) GerőAnna KN 9 pont
(14) 14. Matos Andrea 8 pont
(15) 15. Leszák]víelinda MP 7 pont
(i6) FekarikEva KáOsz 7 pont
(I7) 16. Takáts Nati MP 5 pont
(_) 17. Orosz Katalin V' évt. 3 pont
(18) Iványi Szilvia V. óVf. 3 pont
(i 8) DudásAndrea KáC)sz 3 pont
( l9)  l8 '  Szakács Mel i r lda Káosz2pt l l |
(20) 19.FehérSzilviaKN l pont

TóthBoglárkaKN 1pont
HelmleSáraKIli 1pont
Lornbosi Judith MP 1 pont
Horváth TímeaJP i pr:lt
Tihanyi Mónika.ÍP l proIit
Karasszon Kati KáOsz l 1loIrt
Járiri DóraW 1 uoirt
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(t) 1' Aubel Levente Káos z 39 poú
(3) 2. Murvai Péter W 35 pont
(4) Molnár András JP 35 pont
(2) 3. Rényi Zsolt KN 34 pont
(.5) 4. Gyurcsák Péter FH 28,5 pont
(4) 5. Lencsés András W 27 pont
(6) 6. Klefu Tibor V. évf .26 pont
(8) 7. Kovács Mirkó KN 25 pont
(7) Nagy Szabolcs'W 25 pont
(10) 8. Váradi Péter FH 22poú
(1 l) 9. Bálfutd Dénes KN 20 pont
(9) SchidlikBalázsW 20pont
( l 2) l 0. Kis GergőKN 19 pont
i.s) 1 1. Rékai AldrásW l 8 pont
t16) 12. Szabó Balogh P'JP l7 pont
(17) Kereskai Adorján MP 17 ponÍ.
(16) 13. Simon Bálint Jp l 6 pont
(16) CsörgötÁkos MP 16 pont
(l.5) l4. Zelenák Roland FH 1 4 pont
( l 6) Somosy Béla FH 1 4 pont
(l9) 15. Csomor Zo|tán V" évf. 13 pont
(l9) Mányi GergőV, évf. l3 pont
(12) Bilkei G' Balázs Káosz 13 pont
(l l) FrrchsPéter-W l3 pont

Fitík (47 fi,)

(1ó) Hiársfai Krlsztián KN 13 pont
(13) 16.Mocsár iAkosMP 1l  pont
(18) KonczCsabaMP I 1 pont
(14) BolykyDánielKáOsz 11 pont
(13) RécsánGáborW 11 pont
(1ó) l7. Deák Tamás W 8 pont
(2|) Kékesi Szabolcs V. évf. 8 pont
(2l) Ignát Valentin v. év{. 8 pont
(22) I9.Ze|enyánszkyDávid KN 7 pont
(17) Németb Péter FH 7 pont

Qq Nagy Akos JP 7 pont
(18) BucsaiAndrásW7pont
(20) 19.Manuaba Wiwi JP 6 pont
( l 9) Fördős Tamás KN 6 porrt

C) 20. Földesi Gábor V. élf. 4 pont
(.2l) 2I.Bárány Miklós KN 3 pont
(z1) Szirmai Márton KáC)sz 3 pont
(21) Keébc Attila JP 3 pont
(-) Veres Gábrrr JP 3 pont
(-) Akucs Attila JP 3 pont

C) Farkas ZsoltJP 3 pont

1.) ZZ.P aÍkő György JP 2 pont
(23) 23.Kozári István Káose l pont

Gratulálunk!

a testnevelők trevéberr:
Szabó László.

aki sportban nem ismer tréfát

Pcst, 1993.06.07.



lUlenÉtink' láüüunk,
gyóztünk!

Magyarországon e|sőnek a mi isko|ánk
indította be a Young Enterprise
programot, melynek a kísér|eti alanyai a
mai harmadikosok vo|tak. Nyolc vállalat
kezdte rnűködtetni a programot, több
kevesebb sikerre|. A győztes vál|a|at a
Lap_Pack RT. |ett, a megérdeme|t
jutalmuk egy oxfordi út vo|t.

1993. jú|ius t 0-án indu|tunk it|honról' A társaságga| 17 -énta|á|koztunk e|őször a Heathrow
reptéren, Londonban, onnan busszalvittek minket oxÍordba, ami egy egyetemi város és te|e
van gyönyörűszép régiegyetemi épü|etekke|. Ezek közü| egyben, a 150 éves Keble Co||ege
ban laktunk miis.

Sűrű programunk az aznap esti lce Breakerrel (,,jégtörőve|,.) kezdődott. |tt isrnerkedtünk
meg a különböző országokbó| érkezőkke|. Jöttek írek, hol|andok, svédek, belgák, iz|andiak,
má|taiak és természetesen ango|ok. or mint tagországok versenyeztek. Az argenlínok,
sz|ovákok, guatema|aiak és mi, magyarok nem tagországként, kü|ön versenyeztÜnk. Ezt
nyertük meg mi| A tagországokét pedig az angolok.

19.én dé|előlt a tagországoknak volt a versenyúk' Délután mi és a többi nem-tagország
ál|ítoituk fe| a standunkat, és nagy izga|ornrnal vártuk a zsürit. Rengeteg kérdést tettek fe|
nekünk, és a hézagos angoItudásunk miatt Adrienne_nek nagyon sokat keIlett segítenie.

A programok kozött szerepeitek igen ke||emesek. Például megnéztük az oxÍord story_i,
ami a város torténetét mutatja be a középkortól napjainkig, nagyon valóságosnak tűnő
viaszÍigurákka|, amik között kiskocsikkal vittek végig. Csónakázhattunk a Ternzén is egy
nagyon szép, leginkább valami|yen régigőzösre em|ékeztető, modern hajóva|, aho| este egy
hata|mas disco{ rendeztek nekünk. tllagyon k|assz vo|t' Másnap |áttuk a Big Bent, a Towert, a
Tower-bridge-et, a Par|amentet és a kirá|yi pa|otát is. Mind gyönyorűek.

E|einte nem értettük az angolokat, amikor zuhogó esőben kint Ü|tek és piknikeztek egy
szabadtéri koncerten, és ráadásu| é|vezték !s" Mi nem annyira! Viszont mikor besötétedett,
e|á||taz eső is, és fantasztikusan jó hangulat kerekedett. A végén mindenki együtt énekelt' A
hangu|atot csak fokoztaaza gyönyörű tŰzijáték, amit a végére tartogattak.

Uto|só napon kerü|t sor a már mindenkiá|ta| nagyon várt Horror Party_ra. |tt a torténe|em
iegkegyet|enebb kínzásait nrutatták be viaszbábukon, meg|ehetősen gusztusta|anu|.
Ráadásu| a svédasztalon sorakozó tá|ak kozött koponyák és hason|ók vo|tak, a pu|t fe|ett
pedig, egy fe|akasztott ho|ltest himbá|ódzott. Vo|t, aki nern evett. Mive| ez vo|t a legutolsó este,
rendeztek itt is egy nagy disco-t, ahol beá||t közénk Hasfe|metsző Jack is tánco|ni.

23- án a repü|őtéren, amikor azt hittük, hogy pár óra múlva már otthon |eszünk, kiderÜlt,
hogy a gépet háromnegyed hat he|yett Íél tizenkettes indulásra írták ki. Volt időnk
megismerkedni a repü|őtérre|, és ott is vacsoráziunk. Már háromnegyed tizenkettő vo|l és a
tranzitban voltunk, amikor o|yat mondtak be, amit senki nem tudott e|hinni. A gép másnap iíz
órakor Íog fe|szá||ni' mert arÍa a MALEV gépre, amit kÜ|dtek, hangtilalorn van Angliában fél
tizenegytő|. Ígyhát az összes magyart, aki a gépre várt, etsiátlítottái< a |egkozelebbi
szál|odába, ahova kb. hajna|i háromkor érkeztünk meg. Ezze| nern igazán járt jó| a MALÉV,
mertkétszemé|yreegyszobag0font, azazkb.12aaoFtvo|tegyéjszakára,igaz,aszobában
10 000 csatornás TV, hajszárító, vasaló, vasa|ódeszka, stb. volt' Nem nagyon bíztunk már
benne ugyan, de végul is másnap negyed tizenkettőkor fe|szállt ve|ünk a repÜ|őgép ós
hazarepített minket Budapestre.
|tthon már nagyon vártak' és nagyon jó vo|t újra |átni az itthoniakat'

|Jagyon jó| éreztúk kint magunkat, meqérte dolgozni ezért a szép útétt. Nagyon rossz vo|t'
hogy az ango|tucJásunk hézagos vo|t. de azirtkézze|-|ábbalmegérlettük maguri!.i'at.

PoLlGRÁF

BálIntAnikó, solyrnesy Réka, LuyViola, Pancsovai Pe?rai
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K"a",t?K,{r/€
Bázakerettye

Bázakerettye egy kís za|a rnegyeifa|u, ami a Du'
nántú| dé|i részében ta|á|ható' Budapesttő| 255
km-re Van ez a kis falucska. Kb. 500-6o0 |akosú,
magyar és erdé|yből szár maző emberek lakják.
Az inÍrastruktúrában víz, vi||any és gáz megta|ál_
ható.De inkább a kutakat haszná|ják, és Íáva|fű
tenek, mert az gazdaságosabb.
A fa|u |akosságának többsége idős, mert a mun-
ka|ehetőségek hiánya miatt a fiata|ok a kÖrnyező
városokba kényszerülnek. Az o|ajbányászat
megszuntetésével a fa|u komo|y munkalehetősé_
gekhez már nem jut.
A fa|u mú|tját az 1B24.ben' Tütösi birtokos álta|
épített temp|om és urada|om a|apozta meg, amit
1944_ben lebombáztak, majd újra építettek'
A családok á|ta|ában katoiikus val|ásúak, bár a
Ía|u 4ao/o_át az eré|yből átte|epített családok al_
kotják, akikre inkább a református va|lás volt je|_
|emző, de az akkori asszimi|ációs torekvések
kapcsán katolikussá vá|tak.
A telefonhá|ozat és az egészségügyi e||átás az át-
|agos magyar falu szintjén van (tehát gyenge).
A Íalu történelmét meghalározza, hogy Zrínyi a
törÖk el|eni hadvise|éskor mint egyik végvárat
haszná|ta fel, és sorsál - akár Szigetvár - ez sem
k'erÜlhette e|.

tleilóztoki

..lnnen írok, a mcó.szi |rwolból. A kaia ió ^'?
út- hos"szú volt és unc.si' dc idcór[ürrk, ó.S
rnár két hete iit Vagyuilk. r\ |alut,ól kb. ,lo] li_
bánlrra vagyunk, ő Yb. ennyire Van a tó is. 1r
|oríás Qsá( 6-7 líbáirvira lehel. flzt naponta
mcgláLogatonr, ha akarorn, hnnerr, n,unLhá clsak
|.c!e6lá|o6atóba.1árnék oda. Á |orrá"s ... ilve'n
h;cles.:.
[p.v lövaqot[ erdő.sáv helyórr van telcr;í|ve a tá-
l'l*or' B Xá|orra] e6 kéL darab "Szarőátorral + l
clarab kaiaoátor. A .szalmazsák borza|ma"s, a há-
lozsák k.rcisit megéqelt,, a szun'voAriasztóhoz
]r.lzzáért zu rnes"\íilr IJots' l|amíi
\'annak regqeli és délu|áni konvhások' akk a
ka1aról es'"a tábor nrele,gvíz.eÍlátásáról gon-
do.skodnak. c1okaL kell ösellózniuk, de., ez
rnclléke-s.
őok a "szerelmi é"s csalácli vi"szály' na'qY az al,_
nre,nííftlrgalon a táborban, szint,c trEízi|á|1o-
nrássá váIt. ilol 1onnck i"smerő"sok. hol nrenrrek
a tcjbarátok. 

'

'\.,tanárok sok "szóp c^s unalmastlál unalna.sabtl
c-lal| akarnak belérik t'omrri' cle ezek a cla|ok
ritllta "szépek éo l.icliínrak. ..sak ru olvatl egr'-
ilarlgÍ cla1.lkal nent őz:eret'enl, anrelÉkberi,a
1egönvl elr,t"szik katon.ínak, .szclr'al az il-t,en "sab'i.lir dalokat. őokal- baromkoclunk, Íőle,q evé.
lckne|' n|cg\ uÁy mirldiR. íiilec' a Lanárc.'kl
Hdftlll] .szittYc "[r.rm|ot[, a Látjor, "S pCÍ.óZe a
lcpJol,ba kcrultem: a piro.sak kozó.. A násik
kií harrda .senr 1li5[$fa,.c1c cz lénr'cgtclcn.
t.q'Vebkénl voi[unk túrázni' huszoYr-vajahfuv
klí t xyalogollunk. Áz |og'alnram őincs, halv lr-
b.i lcjíeL' óziínutá"sa1nr .szöiint valamÍ ónási íaqv
ví:ste]en nulláiú ózám ioilne ki. ]'{lndenesetié
sclTial má.sztun1, kú"sziirnk, loholtunk, bzurdu-
koltunk, c.súszt-unk ez alatl a kb. 1() óra alal.L.
Qáadásui nté,g vonatoztunk is. flz jó i.ol|, csak
kiclsit szeles é; huzato"s.
A korckről ís írok' már csak az'élt.' mcrt, ha
rrem írok r,alarruről. nenr t-elik be a ket oldal.
\iirnnak színiá,Lszci.sok, vicle,ó"sok, úi"siuírók és
firlukrrtatók.- i]n a 1egrrt ols.iban i'qqí.-'li., o.ssz-
víssz heter} Vag\,unk-ellbetr a kÓibelr' ^ |el-
'rda|unk' hc;gy Tázaklrtlz Lle kclpoq[at,rrnk. meg-
kcr"dczziik a7 enrbcrckel a |a|uró1. Néha mcE-
kérdezik tőliink: villanltrérrzt ;iit,Liirrk szedn)t/
I.lc.stnjl p.vottek? .ln' 

.mep' 
eqv bácoil-ól t.i{rn

kiirr.'mkoJásokat kcrdeztü\ik' "crre ilvet szól:
l'liirticnki az r.stennel at.ar enge'nr basáatni. Nicg
minclr"p' a kommuni"Staka| szidtí. KrcsiL Íüra voit"
Na mc\"-ct, nrár betelt, a kói olcíal. .szóvai zárorrr
őoíaimat,. Gríkánvl

Dabdr Barbi

Zajk

Ez a kis zala megyei faIu je||emzően a kornyék e|-
sorvadt faluira hasonlít lnfrastrukturája igen
gyenge' Az e|vándor|ás napról.napra nő' Az o|aj.
bányászat megszűnt, a mezőgazdaság sorvadó
fé|ben van, egyéb munkaIehetőség nincs'
A Ía|u idősödő, de az öregek a szokásokat és a
népviseletet ezidáig megtartották.
Mú|tjuk aZrínyi-té|e török e||eni hadjárathoz kö_
tődik.
Az úgynevezett KOCS| vo|gy (ez egy szekértá-
bort je|entett) a korabe|i harcokat idézi. Sok haza_
fi hu||atta itt vérét. A fa|u szép Íekvése, jó hangu|a_
|a ar r a ösztönzi az e|szár mazotta k at, ho gy hétvé-
gi házként, nyaralóként újra hasznosítsák az e|_
hagyott házakat.

Pancsovai Réka, Papdi Barbi
falukrrtatók
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€cnő 1e&.ti v |Lwngíő, ;ia
1993. iÚlius 31.. szom.ba.L E|indulunk.
Regge|a Polielőtt névsorolvasás a buszra
szá|lást mege|őzően. Egy-két" diák
hiányzik' Hmm, hmm.
Negyvenegynéhányan indulunk, Kisto|má-
csig vagy 24O ki|ométer vár ránk'
A Ba|atcn déli partján, va|aho| már a tó vége
fe|é fürdÜnk egyet. Sok-sok' méternyi észa_
ki irányú gya|oglás után sem sikerü| kötésig
meru|nörn a vízbe. Vissza a buszba' most
már csak a tábor bejáratáná| á||unk meg'
Ott vagyunk. Csere az AKG-sokkal, beren-
dezkedés, rendrakás, a sátrak megerősí-
tése-*. Csoncsiék előbb |ejöttek, vacsorá-
va|várnak bennünket. A dé|utáni_kora esti
kániku|ában tószentelő fÜrdő az éppen
ezer méterre |evő iavacskában. Az e|ső
lovascsata.
Fe|készÜ|és az esti programra. A színek.*.
a|aku|ó összejöveteIe' Estére va|amifé|e in
dulónak, Íazonnak kéne kiaIaku|ni.
A|konyat e|őtt RezsiÍ bác$i".*", sotétedés-
kor pedig Íel|ángo| a nyitó tábortűz. A szín-
csapatok egy-egy jelenetet mutatnak be,
jól mu|atunk egymáson. Zár ásu| énekelge-
tünk' majd készü|ünk a takarodóra. Az
öregek csapata e|zÜmmögi az altalót"*.**.

.Egy-két: nem nézek rnost utána semmi-
nek, úgy emlékszem kettő. nevük ne |e-
gyen most |ényeges, távo|maradásuk okát
is borítsa a Íeiedés ÍátyIa.

.*Sátrak megerősítése: ezt néhány csa-
pat eImu|asztotta, így a másnap vagy két
nappa| később ránk törő heves szé|ben
ke||ett menteni a menthetőt.

"**Színek: mega|aku|t a pirosak, zö|dek,
fehérek |étszámra és fe|tételezéseink sze-
rint tapasztaIatbe|i erőre is egyen|ő nagysá-
gú csapata. Fe|adatunk: a íelvett szín han_
gu|atában ó|ni a tábor végéig.

*.*"F[ezstí bácsi: mindenki isrneri már az
erdő hu||ott ga||yainak névadóját'

*.n**Altató: m! e!énekeitük..yissza is vonu|-
tunk, ÍáradÍ öregek, bezzeg a Íiataiok! haj-
nalig susmcgtek még a sátrakban * mint
ahogy az |aza szavetű beszóigetésekbő| a
későlrbi napCI!i t'an nyi|vánvaióvá váit'

Kistolmács - ahogy af alulutatók
megismerték

A Durujntúl dél'nyugati csücskében,
Nagykani7stitól kb. 30 km're van eqy helyes
kis falucska, Ki st olmóc s.
150-200 ember lakik ott kijrülbelül . többsé-
gében magyar nem7etiségíiek, de élnek ott
oros7ok, s a cigdny iakosstig is elég nagy-
ardnyú' F őleg idősebb emberek }akjdk.
.fövében egy tó terül el, melyet 89-90'ben
csindltak, fürdésre és horgdszatra egyarónt
alkalmas' A tavat a környező forrdsok
tópldljdk. Mióta létrehozttik a tayut,
megnőtt tl'z idegenJor galom a kc)rnyéken.
A katolikus valliisú falu védiíszentje Szt.
Dondt, mivel a XI I I. szdzadban a környéket
tel jesen elverte a jég, éppen Donót napjórt.
A falu nép.;iselete nem sokban különbözik a
t öbbi t dj e gy s é g ttépv i s el et ét ő l : a me g s zo kot t
egyszínű fehér inq' az ujjtl buggyosra
hagy,,,g, a tömérdek mennyiségíi al sőszoknya,
mdsné,len singelt, kerekktilény, fejkötő, cs
posztticip(i j el I emzi.
A f alut körül,"evő kis dambokon szó!őt, eset-
leg kukoricót termesztenek a helyi lakosak,
de u mezőgazdasdg nem jellemző a faluru,
nivel az erdei ,ladak a termény nagy részét
elpusltítjdk. A falu tehót a kózeli' főleg
iparúból ruegélő Bdzakerettyére júr
dolgozni. Aki mégsem az iparban keres
munkalehettiséget, t]z a legközelebbi
na g y,- ór o s b an, Let e ny én t al ó l h at munk át .
A falunak se dltaldnos, se középiskoldja
nincsen, ezért a kisebbek Btizakerettyére, a
középiskoldsok ja,,,arésze Na?ykanizsdru
jdr tanulni.
,4 fiatalok nagy bdnatóra a mozi csak
minden hét szombatjdn mijkodik. Áz orvos is
ritkdn ldtogat arrafelé, hisz a hallottak
alapjón csak keddenként jt)n át Letenyér,ől.
Meséltek nekünk a músodik vildghtiborúról
is, persze nem sokat:

_ A mósodik vildgfuiborút harc nélkul
megúsztuk, de sakan elmenekiiltek ebb(jl u
faluból is'
Végül néhóny kif eje7ést említek, rnely a he lyi
td,j szól ósr a j el lemző :

ló.ny - búrizsnyo
k,acs,a - réce
asszony - zsenka
g,ereblytl - gróbla
uborka - buborka
vil la - vella
t1úk - tik
alrna - óna
likt - zsila
szclm.s - s2rimt;
r i rc iep -  h;t ! i t t
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Aucusztus 1', vasárnap. Higgadt regge|i
torna - mint ahogy ezután mindennap. T,
Tibor |étrás gyakorlatai. 3_5
éveseknek!
A déie|őtti programban Úya a színek,
mÍndegyik csapat egy-egy je|ölttel a diák
táborvezetői posztra. Őrü|t kampány (és
biz ellenkampány), Az ebéd végeztéve|
tányérszavazás.', győz GiIiszta, a
pirosak je|ö|tje. Dé|után a ,,szakmai.,
körok.-- aIaku|ó fog|aIkozása. Vacsi
e|őtt-után sport**n*. Persze e nap sem
mú|hatott e| fürdés né|kü|, ha csak egy
kicsit is sÜtött a nap, csobbantunk.
Úgynogy errő| a továbbiakban mélyen
hallgatok.
Ezen a napon indult be az angyal
játék***." is, s tartott tizenkét napig.
.Létrás gyakor|alai: |d. a mellé|e|t ábra|..TányéÍSzavazás: három naov edénv a
mosogatnivqlómr, . mindegyik-. egy-egy
lerorrel Kepvrset. vatassz!.'.Szakmai körök: nevezetesen a szín-játszó, a videós, a fa|ukutató, az úisáoíró.
onként, da|olva, de va|am.e|yikbe
fe|tét|enÜl menni ke||. Aztán ott tánu|ni
meo csiná|ni Szóva| do|oozni.....Sport: színek kozoIti bainoksáonak
indu|t röp|abdában és iapán röobibe"n. de
azlán a formáia fe|la2u|t _ "no azér|
é|veztÜk...*.Angyal-játék: sorso|ás útián iut ne-
ked valaki, nieg te is iutsz valakinek. Uov
kel| miné| tobbét kectVeskedni embereő
nek, hogy az ne tudja meg, ki az ő édes
angyara.

Auqusztus 2.. hétÍő. Dé|e|cítt egy Hamvas
Bé|a nove||át o|vasunk a harmadáig kb
tíz fős csapatokban. Majd |aza
asszociációs módszerrreI megbeszé|jük.
Ezt a következő napokban rnég két
a|kalommal megisméte|jük, így ísmerjük
meg az egész írást. Mintegy 5-6 órát
fog|a|koztunk a műve|, hiszem, hogy
megérte' Ebéd előtt még vízi sport
(gú|aépítés, Iovasroham-, miegymás)"
Délután vidámpark*.. Esle e|gyengÜ|ő
(ergya) táncház. Miért is nem dobódtunk
Íe|? Azéji megbeszé|ésen*.. némi szon.
tyola.
.Lovasroham: Dömét nem |ehet
Íe|borítani(mint |ovat), de azért maoamra
rántottam |ovasává| együtt. }la|á|_
kvartett: dÖntet|en'.*Vidámpark: a színek iátékokka| ör.
vendeztetik meg maoúkat meo a
többieket. Tréfás és komö|v viaskodások.
Vo|t vagy egy tucat ez.az. (Kérdezzétek
meo azoKtol, akik ott voltak!)...N|egbeszé|ésen: a színét<tőt eov-eov
csapaívezető diák. Gi|iszta meo a"ianáÍ_
szeitlségek. Mi|yen vo|t a nap' íri |egyen
nornap/

Homálylabda &Tsai

Havalaki igazdtt ki akarja próbálni eme el-
ső ltÍttísra/halltisra talrin kissé pihentnek tíjnij
- testgyakorlatot, akkor elríszÓr is szereznie
kell e,gy óztínlyukkal lefedett szabadtéri pd
lytit, melynek alakja a téglalaphoz hasonlít'
Ha ez megvan, akkor keresztben, nagyjtiból a
közepén ki kell .feszíteni egy hdlót, úgy két mé
ter magassdgban, majd szerezni 12 - külonbö
ző nemii, idei g I ene s en B ázaker ettye közel ében
élő, vóllalkozó szelle.míi embert, aki hujlandó
azt vállalni, hogy netón a helmdlyban eltéved,
Ha ruindezekkel rendelkezünk, akkor a keté-
qsztot, Ptil\,1i,o felállítjuk az ernbereket, két
hatos csoportrtt bclntva őket, és elkezdjük a jti-
tékot. A szabólyok azonosak a röplabda nevű
jóték szabdlyaival. Egygjül a kivitelezés kü-
löttbözik. Megpróbóljuk minél sótétebb nap-
szakbttn jdtszani úgy, hclgy közben mind,-égig
a l abddr a koncentr ólunk.
Ezt elvercmült emberek megpróbóltdk a bázo,'
ker ettyei nomódtóbor ban' hi het et l en s i ker r el.
A jdték igen hamur igen nagy népszerűségre
tett szert u tiÍbor lakói közt. Tömegek tolclng'
tak a ptÍlya széleiné! jótékra vdtua, s ha sike'
rült bejutniuk, első dolguk volt egy-két dszt
szerválni, amit külön elősegített a honlóly. A
jtíték magas színvonalan folyt mindvégig,
őr ű l et es l ab d amenet - he g yekkel kís érv e.
Ám nem ez az e7,yetlen júték, melyben szüksé-
geltetnek bdtor emberek. Van a nomd<I
btitorsóg-prribónak két durvr|tbb míif ujoL is. A7
egyiket vízben, a mdsikat a szabad ég ctlatt, a
sziiz anyaf öldön íizik. A vízes fujta abból úll,
hogy u7 egyik tlersenyző a mrisik nyakóba ül _

mór avízben -, s megpróbdl ja a többi - hason
lri f ormdban 'f eldllt - pórcst a kri'stólyzöld víz
f e! s 7íne al d j uttat ni kézzel - l dbb al, nótl i heg e -

dűvel.
A szárazföldi erőpróba elég eqyszeríi: kb" htt
romméteres falapokat kell 50 cen,tisekké fa_
rigcsólni egy kb.2() kilós fémkulapdccsal.

Sneci
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Auousztus 3'. kedd. Délelőtt kÖrök'
délután leg_leg-leg versenyek-' Esle
kiscsoportos beszélgetések-'.

"Leg-teg.teg versenyek: részben
megadott feladatokra fe|készü|ve
(alkossuk meg a legmagasabb embert, a
leghajabb hajat stb), részben rögtönozve
(ki hoz |eggyorsabban |egtöbb vizet a 3oo
rnéterre lev<í forrásból) versengtÜnk'

'.Beszélgetések: meghirdetett témákra
',intim., helyeken összejöttünk, s laza
(újfent) eszrnecsere. '.Amitől Íe|megy a
vérnyomásorn''; "Mama"; "Ha
visszamennénk azidőben', _ ízelítőü|.

Aucusz|us 4.. szerda. Dé|e|őtt tréfás
akadá|yverseny a színek.nek megannyi
kinyírós ál|omással' (Kerekes halacskát
bevinni a hengerbója tetejére' s ráá||ítani -
ennek kÖnnyűségéről P.G' tudna mesélni')
Dé|után o|vasgatás, majd estére
Íilmparódiákat készítenek a csapatok. Mit
mondjak: Íergeteges

Augusztus 5.' csütorlök' Dé|előtt
kézmijves tevékenységek', dé|után
pedig a|ka|rni cirkusszá szerveződnek a
csapatok, s világszámokka| kápráztatjuk
e| magunkai. Jimmy tigrisbukÍence,
btivészek és i||uzionisták, bohócparádé|
Este tábortűz. alka|mi
fe|lépéséve|' A Ledér nő |ágy da|lamai
beKígy őzzák Kisto|mács egyet|en (tehát
Íő-) utcájának kanyaruIatait.
E nap mi|ánói makaróni volt ebédre,
megfe|elő o|aszos konyháva|-t. Ebéd
után mindig jutott egy kis idő ÍÜrdésre,
pihegésre.

Vizes szalrna

Paitdbun énckelünk - nincs nagy hangunk,
nincs közönség, gitdr , erősítij .
csakvíz
és szalma.
I stenen, de szép a hamís hang és 

" 
o,ur!{,:,ÍJ 

-

Avíz

Le,jön ide az isten hfua mögé egy vérbeli pesti,
és keresi a vízcsapot' De nem talólja! hÍert
nincs' De van igazi friss f orrdsvíz. Romanti_
kusan hangzik. Elolvtrsva ilyen is. Csak ez a
.f orrds nem a konyhasótorbanvagy a fürdősti-
tor ban bugyog, hanem maj d 1 5 000 centiméter.
re a tdbortól. Ez borzasztó ttÍvolstÍg annak,
aki szinte összenőtt az tjsszkomíorttal. Reg.
gel, délben, este és ha szükséges, ryég közben is
vizet kell hordani' Ez kiborító! Es ha kiborí
tom a vizet, mehetek vissza a hús forrdshoz.
Hova lett a civilizdcirj! Meleg vizet ukarok!
F inom, klórozott csupvizet.

Nomód ebéd

,|Íúr rttegint cn. Ez rtcm iguzsug. Én mtjr v,,!-
trlm" Miért pont én? . azzal bekullogok hajnu'
Lck hajnalan a konyhasdtorba. í;dt aprítok,
tüzet rakak, mosogtttok, hámozok, ptlcolok, ke-
verek-kavarok, rokunok és rohanok és.'.
lp.Íósok szórak<lznak, én meg szíl,,ok. Ter jenge'
nek oz illatok meg a hírek, hogy mit is főzünk,
Megjön a kedvem, és az ebéd is jól óll.
Rotyognak a konrlérok, lobog a tíjz. Most jut
egy kis idő az alternatív jó'rulékos mlisor
összedlÍítdsdra. Mi is legyen? Mit is főzünk?
Spagettit. Az finom! Ha spagetti, akkor le-
qyen a mui konyha egy igazi olasz kisvendéglő
hangulatdt idéző hely.
Kész az ebéd. Lázas készülödés veszi kezdetét'
Ét!apokat gyártunk, jelmezeket keresünk,
jeleneteket kreri.lunk. Gyíilnek az éhes szájak.
Kezdődhet az ebéd!
Szdllnak az olasz dallamok magyaros elő-
adósban. Pergő a hangulat' Rohangólnak rt
pincérek, felveszik a rendeléseket, kiviszik a
remek adagokat. Közben eltörnek egy tónyért.
olaszul szrÍllnak a szitkok. A maff ia is fel
bukkanegy késelő jelenet erejéig.
Elfogyox az ebéd, jutalmunk egy négy szólu-
mú,,Bróvó brdvó'.,,,. Kiürül az cbédlő' csak a
konyhósok r os kadnak a padokon a f dr adt stig'
tól. De büszkén, hagy milyen klassz volt ez a
mai ebéd!

Nagy Ákos

tviagány

Én vagvok a Vaskalapács. Htjsz kiló
folottÍ á súlyom' ldeál{s velern vékonY'
hosszú f áka.t törn!.
Csak e!1v prob!emárÍ} Vefi: kezd€k
rozsdásodni'' Nern ilasználr|dÍ(. KiA? l-!ar
q4ok,.akik in'k-;ab Óí percig.tygr.(|,qak ,+
Ian, nÜEy e!!,)rloi)' hUSZ Í'.tla rÚ!Ctrl 3
sul ,on '  , t i t r . . t

'Kézműves
agyagozás,

tevékenységek:
papírhajtogatás'

sárkánykészítés, gyöngytüzés, iIyesmik.

nnolaszos konyha: az étkezések me||é
szokásszerűen a szakácsok ilyen_o|yan
műsort is me||ékelnek. Az á|ta|ában 4-5
tagú csapat Íőz, s közben kita|á| va|amít.
(Kaja után meg a nagy rnosogatások')
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Auousztus 6.' péntek. Egész-
napos kirándu|ás, vagy 2E ki.
|ométer. Lehetett vo|na keve-
sebb is, de kicsinykét e|téved'
tÜnk, így hát ennyilett' Viszont
Íantasztikusat má|náztunk út_
közben' A huszonhatodik kilo_
méterné| befűtott kisvonat
várt ránk, s vitt vissza a tábor_
ba. (Csoncsi.). Ott benyom-
tuk a finom vacsit, s esti prog-
ram né|kü| há|ózsákba zuhan.
tunk.
Azért mese'* Volt előtte.

.Csoncsi: (hogy vaIakinek hí-
ze|egjek is) ő nem panaszko-
dott, kicsinyke sú|yáva| gyűr-
te a ki|ométerekel rendesen .
közben számosan picsogtak:
''mennyi még?,. _, biztos, hogy
sokszor összeszorított fogga|,
de csinálta, erre mondhatnám
tán: pé|damutatás.

'tMese: Jakab Judit olvasott
esténként néhány olda|t Sa|-
man Rushdie Hárún és a Me_
sék Tengere című könyvébő|.

@Do l -
goztak a körök rendesen,
majd dé|után ,'Vádo|om az is_
kolát,'. |tt azonban a krónikás
szava némiképp megsza-
kacl-. Pedig este iroda|mitá*
bortiÍz.* is volt.

.Megszakad: Dé|től este tízig
kimaradtam a programokbó|,
mert Nagykanizsán Ierobbant
az autónk' A szere|ő kitanított,
úgyhogy vissza tudtam térni, a
java tüzet én is é|vezhettem.
(Ez volt a Nagykanizsa
blues!!!)

**|rodalmi tábortűz: az égő
vagy parázsló ttiz me||ett pró-
za, költészet Vagy más műfajú
alkotások egyes darabjai
hangzanak el. Alkalmasint -
mint most is - drámarész|et,
sőt a rövid darab egésze.

Tortúra

' De jóóóó!Túúúúrtt!
. De mééé rna? Minden csupa
griny!
- NWgi, emberek, azt mondjdk,
v i s s zaf el é ki sv asútt al j övünk.
- Ezbuli!Menjünk!

E l,elkesedés később kissé lelo-
hadt, majd végképp eltílnt, de a
végé're, mikor fei kellett ülni a
kisvusútra, a jókedv újra vissza.
tért, Kb. Íél tízkor, hatalmas cso-
magh,egyek közt egy majdnem tel-
jes csapat indult útruak, hogy fel-
fedezze az előtte majdanfeltdru-
ló természeti csodókat, A töké.le-
tes teljességet nem érhették el,
mert néhtiny embert fel kellett dI-
dozni az ebéd és a vacsora érde
kében'
A csapatnak sikerült eljdtszani
DJ. lazzy Jeff egyik mondatdt, s
így 2 km/h-nól is kevesebbel ha-
ladtunk. És tényleg, mindenki ló-
tott mindent. Aki arra jórt, rlmer'
re mi, a rendkívül i7galmasnak
ít]érkező urborétumig (a budaf ai-
i8), az a természet csoddiból
többnyire nydlkds kaptatókat és
szimpatikus pocsolydkat lótha-
tott. Jó, a rend kedvéért meg kell
említeni, hogv a tijbbi körülöttünk
levő dolog: fíi, f a, bokor, még na.
gyobb pocsolya . jól nézett ki' Fö-
leg a vadszeder, amire éppen az
éhség és a hegy tetőfokdn talól-
tunk. Miutdn lelegeltük a környé-
ket, leereszkedtünk egy dombon,
eltévedtünk (többszÓr is), majd
egy helyi kijzértben becsokiztunk,
elérkeztünk az ebéd helyszínére,
Kiscsehibe, ahol is a szinténhelyi
bdrban megkajdltunk, A büfésnek
kellemetlen lehetetÍ, mert nem nó_
la t:dsdroltunk, csak egyszeriÍen
beültünk és megettük a hadtóp ól-
tal előre odaszdllított zsemléket
és sajtokat. Bór lehet, hogy a tu-
luj sebeire gyógyír volt a Íagyi"
és kóla-f orgalom, plusssz el
(szükséges) kenőpénz.
Ekkor egy mciktis ember eliidllt, é.s
előadta ötletét, miszerint mdr
csak !2 km-t kell gyaiogolni, és
cltt vagyunk a kisvasútndl, atni

hazavisz bennünket. A gond csak
&z\,olt, Ílog1, avonat hatkor indul ,
az út többnyire hegynek-dombnak

felfelé tart, és killönben is Jórad
takvagyunk, és ahhoz, hogy oda_
érjünk a vonathoz, majdnem fui'
romszor olyan gyorsan kellene
mennünk,mint eddig.
S ietv e f elt dpds zkodtunk, gyal o g -

galoppoztunk, hogy elérjük azt a
nyamvadt vonatot, különben gya-
logolhatunk éjszaka haza, erdőn
dt, dzswtik közt, rengeteg kilo-
métert. Így - saaajnos - nemtud-
tuk kellőképpen megcsoddlni az
ősbükköst, .g ürra sem volt idíjnk,
hogy konkrétabb tervet dolgoz-
zunk ki a később egyre sűriibbé vri.
l ó bor ospincék f elt or és ér e,
Fél hat volt, mikor kiderült, so-
kadszor is eltévedtünk. Ekkor múr
teljesen lemondtunk u vonotról,
nivel még 23 km állt előttünk.
Fél hétre értünk Pdkdra, hogv
megnézzük, honnaru indult volna
kü l önv onat unk, ha od aérünk.
És akkor hatalmas égzengés, szi-
vdrvany és rózsaszítt hrízdpor kti'
zepette meg jelent egy ptir uf onau-
to, s kózölték, hogy sikerült itt
tartaniuk a szerelvényt, úgyhogy
vdr rónk. Ezutón köddé foszlot
tak, s mi felsztÍ.lltunk a caQri vo_
natra, S meq sem ólltunk hauÍig.
Útktlzben &zon gondolkodtunk,
miért hasonlítottak az ufonautdk
anny ir a azrt kr a, aki ket fuirt ahag y -

tunk hudtdpnak, s elénk jöttek egy
piros NDK csodóval?

Sneci

E gy f o g alonz tisztdzása

A csoffadtstig - amikor az
ember gondol kodni nem tud,
i zmai e l er nyedne k, b e s zé l ne k

hozzti, de nem hallja.
K ic súszik kezéből a to l l, f ej e
köze'ledik a pad felületéhez, s
végül elmerül az dlom f ekete

masszójóban.
Ál dozat a vugyok a c sof f adt

sógnak.
.iaaaaj....

- Steve -
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Augusztus 8., vagllrnap.
Kita|ált, e|játszott kriminket
ke||ett a tábornak Íe|fejteni.
Hogy mi is ez, azt kérdezzétek
meg szóban, mert itt bizony
hosszadalmas lenne
eImagyaráznom'
Délután a Hamvas novel|a
Iezárása.
Ekkor már többedik köréhez
ért a gyilkosos játék*, s ki
ke|] eme|nem Mik|ós Ancsát
meg Nagy Áxost mint
főgyilkosokat. Ügyesen csi_
ná|ták.
Esle egy másik játék is
lezáru|t. A szintén kisorsolt
párok bemutatták, mire
tanítot|ák meg egymást.

'Gyilkosos játék:
kacsintássalÖlsz, az a dolgod,
hogy mindenkit e|pusztíts
ané|kü|, hogy az á|dozatodon
kívü| bárki is észrevenné.

Augusztus 9.. hétfő. Ránk
szakadt egy hidegfront, ezzel
együ{t egy szinte egész napcs
eső. Déle|őtt a (szak)körÖk
dolgoztak, dé|utánra pedig
kiöt|ottünk egy gigantikus
Torpedót. Emberi drámák és
csapattragédiák kozepette
mond.!uk, hogy holtverseny
két csapat kozÖtt. (Folytatás
jÖvőre.)
A szemerkélő esőben és
vastagodó sötétben danászás
és mesécske.

Augusztus 1o., kedd. A színek
egy-egy mesét ta|á|tak ki, s
adtak elő. Gondo|hatjátok; a
farkast előbb_utóbb csak
megzabá|ta Piroska. ('..)-
Déiután sűrű sport, majd a
körök záró fog|alkozása. Este
másodszor s a táborban uto|_
jára sátor-beszélgetések
(csil|agászat; szex most)'

*(..'): nem épp ez történt' de
i|yesmÍk'

CSEND 2. És akkor elment Ede. Meg
1. Hír: Áci, Rita, Andi és Esztó, Ede a
A tdbor félidejéhez közeledett, fehérek csapatdban volt" Ezért a
néfuinyan a tervezettnél előbb vacsordruil kértük a többieket,
kénys7erültek elhagyni köreinket hogyegypercnémacsönddeltisz'
halaszthatatlanmunkóikmiatt.A teljék meg a tóvozót. De sehogy
búcsút követő étkezésen az elha- sem akartdk' Mi pedig megértet-
gyott s7ínek tagjai egy perces tük, hogy nincs kedvük, így rövid
csendes ruegemlékezést próbdltak idő utdn beszólltunk a sírds-
tartanitöbb-kevesebbsikerrel. rívósba.

Mottó:
A néma csendnek anyja sem érti a
szavdt

A csend visszhangja:
Beül a tdbor az étkezijstitorba,
kezdetét veszik a szoktisos ritudlis
köszöntések' Zöldek, Fehérek, Pi-
ros-kékek. Majd feldll e7y mer-
cona Fehér, búcsúbeszédet mond,
és az dlldsbanköveti őt egész cso-
portja. Félperces (majdnem)
csend utún zokogó röhögés kcize-
pette leülnek' Jönnek a Piros-Kék
hútrafulgyottak. Úira marcona
hang, a szöveg ugyenaz, a hatdsa
sem kölönbÓzik sokban, Csak a
komolysdga marad meg az egész
szituticiónak. Felóllnak és dll-
nak,Vannak, akik még nemunjdk,
talpon maradnak. És még mindig
óllnak és vdrnak a csendre! Nem
jön be. A kezdeti csendet poénok
tömege töri meg. Lankad a hangu-

lat, de csend csak nem akar lenni.
Telnek a percek, a feszültség az
ülők számóval e?yijtt nő' Helyzet
van. Aki dll, annak tét nélkül
uqyen, de presztizsveszteséggel
jd,r, ha !eül. Aki ül, az sem óll
jobban. Ha eszik, illetlen (mert
helyzet van), ha beszéI, szemét, ha
nem beszél(-ne), az kibírhatatlan
lenne.
Közel félórai dllóhdborúutdn le-
ültek a még óllrík és velilk együtt a
hangulat is. Ahelyzetről az étke-
Zés utón kemény szavak hangzot.
tak eI, Felkorbdcsolta az éhesen
maradt kedélyeket'

Mdsnap a kirdnduldson is szciba
kerülrck az előzö napi vacsora
tÓrténései, de mdr j(l;al nyugod-
tabban, higgadtabban. Konszen.-
zus csak abban volt, hogy helyzet
vtllt' Egy kínosan j<i helyzet, xmit
csak a7 ott !!iő/ dlló fejthet nteg.

AztónfeldIltak a pirosak, hogy a
mósik négyrtjl _ akík az ö csapa-
tukbű tartoztak - is emlékezzünk
meg. Persze mindenki rötyöré.
Szett, viccelődött. Legaldbb öt
perc telt el, oszt lóttuk, a pirosak
még mindig óllnak és várnak' No.
hót, most mdr csakazértse legyen
csönd! okvoltak a leghangosab-
bak eddig! És kü]önben is! Mit
zsarnokoskodnak itt? Kidltrisok
ri)ppentek. Úgy negy,en percen dt.
Aztón meguntuk, és csöndeltünk
egy percig. Csak Müzli nem u.lku
dott - ő dúdalt. De azért leültek a
pirosak. Először fel voltunk hú-
borodva. De elmagyardztrik, mi-
lyen kínos volt nekik a mdsodik
perc utón. Hdt nagyon,Tehdt mi a
tanulsóg? Ngmi?

,  
- - o '

Álltunk: majdnem egy szín ' de
nem {]z egész. tillt feszült néma.
sdgba burkolózva. Nég1,en tóvoz-
tak t őlünk,,, g1ltÍszoltuk,, őket. E gy

percet kértünk a tábor életéből.
Kéftünk: szelíden' otször. Hat-
szor. Figyelmet. Csendet. Egy
percet, Itt még leülhettünk vtllna.
Csenrlben lenni vagy nem lenni -

az volt itt a kérdés. Nem lenni.
Valaki mindig nem lenni.
Tüntettünk: itt múr leültünk
volna. Nem tehettük. Dacban
rilltunk egymdssa!.
UvöIÍöttiink: 30 torokból robbant
csókolam a moslékos bdcsi búcsú-
zti alakjafelé'
veszlettiink: húsz percet, egi ,ió
kony hris pr odukció f o l1;t at ás tit.
|l,Iyenünk: egy" élmény, sok'sok
gondaitttot és eqy ,,nc.jdnem'

csendet".
A v ac sor a bizt it s r emek v o I t.
A többi ttéma csend. 

Íiogerl{agy Akos
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Auousztus .| 1.' szerda. Dé|e-
|őtt fergeteges okorkör*
rnegannyi gusztusta|an kiszú-
rós Íeladatta|. Dé|után tábor-
érettségi vizsga szemé|yre
szó|ó próbákkal. Némi készü-
|ési idő után kellett a konyor-
te|en szigorúságú zsüri előtt
bemutatni a produkciókat' Bár
i|yen jó| sikerülnének majd az
igazi érettségi vizsgák is!
A tábor uto|só estéje |évén az
ott he|yben alkotó, s munkáját
va| e|készÜlő színjátszó csa-
pat előrukko|t-- pajzán Arisz.
tophanesz-komédiájáva|.
A zárő tábortűz me||ett ki-
derÜ|t' hogy ki kinek az an*
gyalkája. A csapatok finom
tortát kaptak fiut eszembe:
dé|után Csoncsi fagyit osztott
doppingo|ni az érettségiző-
ket!), hirtelen ÍelÍa|tuk' Aján
dék ''karköt<íink,. pedig tábori
em|ékek.
A Hair zenéjére a|kalmi tánc-
csapat mutatta ba Írissen ko_
reografá|t előadását'
A csi||aghu||ásos éjen |assan
nyugovóra zötykö|ődtünk'

-okörkör: kü|önböző foko
zatai é|nek ennek a veté|ke-
dőnek, vannak egészen fi_
nom, már-már úri modorú fel-
adatsorok, de |ehetségesek a
sárban dagonyázások is.

.*E|őrukkoJt:
meggyőződésem szerint
újabb á|lomást hagytak ma.
guk mögött, e néhány nap

Egy Mdsik Színfuiz külonkiadcjsa

_ Színhdz az isten htita mtBott?
- Igen.
- A préri közepén?
- Majdnem.
- Akkor hol?
- Bdzakerettye és Kistalmdcs kö_

zÓtt egy pajtdban.
. Azzannydt! Es legalóbb jóvolt?
_ Apajtavagy a színhdz?
- A színhóz!
- A.z igen.
- Es apajta?
- Az most készüI Ósszed(jlni a
gyönyöríiségtől.
- Miért, ennyire jri t;olt az elö*
adds?
- Az, bdr elég sok eső is esett.

Í-Ia ,,színhriz a Politechnikum.
ban", akkor mindenkinek Tibor
neve kattcn be el sőnek. É s nem vő-
letlenül. o az,.aki a |v,íósik Szín-
húz motorju. Eletre szóló szerel'
me a színhdz' Tulón ez a szenve_
dély nem engedi lefulladni ezt a
bizonyos motort még a vakdció
idejére sem,
De félre a magasztalóssal, épp
elegen teszik ezt nélkülem is. Ti-
bort még a nomtidtábar alatt sem
hagy a pihenni s zenv edé l ye, t al dn
ezért is irónyította a színjótszókör
fe,dőnévíi, kibövített-leszűkített
Mdsik Színhdzpróbdit.
]\lekem volt szere'ncsém végignéz
ni néhány prribdt. Láttam a kísér-
letezést, a gyakorlást, a fdradt
vergődést, a, rOSSz .jeleneteke't,
majd a jobbakat is. hÍttam az
előadóst, benne a bakikat, hallot-
tam a ,iól sikerült pdrbeszédeket
és a közönség tapsát is. Es ami a
legfontasabb, ltíttam a szereplők
örömét, bol dog sóg út is.
Most le kéne írnoru, hogy Ariszto-
phanész Lüszisztrátéj dnak leegy

szerűs ített vtÍÍtozut ó.t l óttuk, meg
hogy milyen jri megoldáso volt rt
vildgítdsnuk, és' hogy a tógu ulól

.elő_elővillant a fürdőruha meg a
Reebok cipő, és végre az első sor.
b ó l s i került,l é g í gnéznetn e g y s zín -
fuÍzi előadóst. De ez mind-mind
mellékes, mert & fő, hogy egy aI_
kottist hoztak létre a színjótszó-
sok, letettek valamit az asztalra,
ami a Poliban sajnos nem rnin-
dennapos.
Egy igazi színhdzi tudósítdsból
elmaradhatatlan a szereplők kri'
tikdja. Személy szerint én mint ex-
Mdsik Színhóz-taq ettől elrckin_
tenék, mert tudom, new az a fon_
tos, hogv új Latinovit,sok v"ag,y
Ruttkaik tündöklésének voltunk
tanúi' hunem az u, fontos, hogy egy
kozösséq önfeledten jdtszott. A
jóték örömét elvenni' pedig egy
megjegyzésse! nem érdemes, csak
fö!ösl eges sebeket ejt hetek' l|Í ég
is kimelném azt u k,ét bdtrat, akik
s emmif é l e ( M ós i k) e l őt anu l múny
nélkül belel,,óg,tak ebbe a darabba:
Gyarmati Ildi [Gyagya (Maca)J
és Szeszler Dóvid (aliasz KisBtt_
ltizs) volt az a két nterész, aki ígv
pr riból t tt ki mag tÍt a mé l y v ízben.
Ez u kistolmócsí előadtÍs nem tit -

ktlltan kedvcsina!ó is, l;olt. A Md-
'sik Szítth,dz tcborzónak szánta, hi-
szen irÍén is, lesznek próbdk és
lesz(nek) rlarab(ok) is' Feltéve
ha lesznek olyanok, akiket érdekel
a színjdtsztis, és éreznek moguk-
ban annyi merszet, hogy kidllja-
nak a vildgot jelentő deszkókra,
leküzdve a gútltísokat, hogy meg-
ismer jék a jóték örömét.

Nagy Akos

Múúúvíííj Csenell

A modern technológia vildga! A
videó-míivészet a ji'vő képzőmíi-
vészetének kiemelkedő dgazata -
tovóbb tűrt a festett képnél, s
( sainos) tobbet ir uz írott szónúl'
A ;,ideaval közvetített gondoIu-
tok, képek, érzelmek tisztóbhak,
viltígoiabbun láthatóuk, érthc
tőbbbk' mint mós eszközökkel köz_
vetftett informtíciók'
De ha a-képernyők',m98é nézünk,
nem,negszat t() tI ,  uru l t  tecnntKu-
sokat taldlunk, hunem komoly míi-
v és zember eket, akik ter mészet i j e'
lenségekkel , túrg.l,akkul , mozgus-
sal akurjik órzelmeiket meglsz
tani velünk, a sz<lkúsostól eltérő
rnódon. Volt tndr KPT|/, s lehet,
h,tB\' eme tabrtri sutkkitrrt, ielenr-
tcií; l.iaut< tovtíbh f olytat jak
munkúikut a Ptll i l lun. Ki tudiu?

- Gregster -

-J
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Auousztus 12.' csütör-
.!gk. Az utolsó nap, bi_
zony ez már a pakolás,
rendrakás napja'
Ebéd után szertartáso-
san elástuk a tábori pa_
Iackot. aki arra jár, ássa
ki!
Buszra, majd irány a
Vendel utca! Szunyá|ó
búrák, Erd környékén
nyi|adozó szemek.
Utolsó halászás a su|i
előtt az aszfa|ton. |tt is
tud hangulatos lenni,
most látszik, hogy
|eginkább rajtunk
mú|ik'.' Mi is? Hát ez az
egész.

(t)E|fe|ejt: pé|dáu| azt,
hogy ez a szó nem is
vo|t benne a csütörtöki
nap krónikájában. Meg
nyi|ván egy csomó min-
dent a majd két hét kró_
nikájábó|. Aki tudja' írja
meg.iobban!
Meg jöjjön eljövőre!

Utóirat Hajnalodott, hát
nem o|vastam át, mít is
írtam. De most 48 óra
mú|tán azt ke|l |átnom,
hogy vaIami ÍályoIos
szomorúság |engi be
ezeket a sorokat. Hon-
nan ez a rezignáció?
Nem vo|t nehéz rájön_
nöm a vá|aszra' Szo_
morú vagyok, nrert már
nem ott vagyok, mert
már elmúlt: emiéksze-
rűség. Hervadtságorn
hite|esítse: nagyon ji
kis tábor vo|t a Po|i első
nomád táborai Jövőle
még jobb lesz! (Kin is
mú|ik Ieginkább?)

SZBMET!T,\YEK
^T, ERETTLENSEGI !|ZSGA.}.EIÁDAT0KB0L

Egy f riss politechnikus Ónéletrajza

TaIán rÓgton a lényegre térek, és
életem legfontosabb momentumá_
val kezdem: szuletésem csodálatos
percével' (Zárójel ben megjegyzem,
ez a pillanat csak nekem volt ilyen
csodálatos.)
Azután boÍcsődébe jártam, sőt óvo_
dába is, mint minden normális gyer*
mek. (Őseim erre a normáIis jetzőre
rácáfoÍnának- De nem tudom, miért.
Nem mindenkinek lehet ilyen okos,
szép, ugyes, tisztelettudó és legfő_
képpen szerény gyermeke,mint én.)
Majd kÓvetkezett éIetemben a nagy
bÍzonyítási lehetőség: áítalános is-
kolába kerüÍtem. De sajnos ebbe be-
|ebuktam.Az ÍskoÍában én voltam az
egyetlen ember, aki elismerte rólam,
hogy tyű de okos és szorgalmas
gyermek volnék.
Azt hiszem, a hallgatók (olvasók _
szerk.) nem kíváncsiak B év terje_
deÍmes részleteire, ezért egy kicsit
tovább lépek" NyolcadÍkban vala-
melyest osszeszedtem magam, és
elmentem egy szuper gimnáziumba.
(Név szerint megem|ítem, hátha va_
laki fejét vesztve rohanna át a Ba-
bits MÍhály Gimnáziumba.) ott az
é|et fenékig tejfel' Tudom ajánlani.
Fantasztikus hely. Az emberrel 4,5-
os átlag a|att szóba sem áltnak. Sőt,
hordhatsz csinos köpenyt és szexi
váÍtócÍpőt is. A véleményecet cso^
dáIatos módon nem hallgatják meg,
a dÍákoknak semmibe semmi be|e_
szólásuk nÍncsen. EgyénÍséged eb_
ben az Ískolában bontakozhat ki a
tegjobban. Án, és mie|őtt etfelejte-
ném' mÍnden unnepélyes Vagy ünne_
pélyesnek tekÍntett napon (mÍnt pl.a
Babi t s-nap ) mat rózbl úzt és sötét kék
szoknyát lehet viseIni. Hát nem feno-
menális?
Mive| az eszem itt sem vágott az át_
talam vallott borotvaéIesen, ezért
íélévkor nem értem e| a minÍmum
sz i ntet, m agyar u t megvágtak.
EzeR után jobbnak láttam vá|tani, és
úgy gondoitam, meEprit:álom rneg_
állnÍ a he::lyern a - báÍvám áÍta| ismerÍ
- Ko.zg;azdasági Fo| itechnÍkurnnan.

Na, amint ezt a matektanárom meg-
hallotta (aki mellesleg az osztá!yfő-
nokom Ís volt), egyből négyesre fe-
leltetett matekból. Hát nem izgal-
rnas? Végre valaki rájott, hogy mi
mindenrevagyok képes.
Azt hiszem, hogy _ bánatotokra _ be
kel l fejeznem, de azt megígérhetem,
hogy ugyanolyan okos maradok,
mint voltam, csak emberi tulajdon-
ságai mon próbá|ok változtatnÍ, hát_
ha elmenés nélkül sikerÚl matekbó|
a bukásnál jobbat produkálni. lzga_
lomma| nézek az eÍőttem ál|ó év elé,
amiben remélhetőleg saját onbizal_
mam szerint íogok teliesíteni'

SolvmosiZta

Otperces mese

Egyszer volt, hoi nem volt, volt egyszer egy
enrber. Szakállas volt, ós éppen rrem rég töl
tötte be 38. életévet.
A sok lcmondástíll eltekintvc így írgy elége-
cÍetterr l,öltötte napjait - kivéve egy dolgot:
akajárővolt. Ejjelente rövid, épphogy térd
a|áérő' hol kék csíkos, hol rózsaszín hálóin-
gecskében rótta városának házrengetegét.
De egy este furcsa dolog történt vele,
Már megvacsorázta nutellás kenyerét és
langyos kakaóját, megmosta fogát, clrnond-
la az esti imát, és alvónracijával, valamint
két erotikus magazinaal alváshoz készülő-
dött. Először egyik lábát dugta a takarő alá,
majd a nrásikat. Betakarózott alaposan, ró.
zsaszín piros szivecskés ingének csak a gal'
lérja látszott. Ekkor csöngettek. Kitakaró-
zott derikig' kidugta egyik lábát. majcl a
másikat, a magazinokat és a macit gondo.
san a párnájára helyeztc, majd átment a
nappalin, az előszobán keresztiil a be.iárali
a.it6hoz ért' Kiiesett a kémlelő|rrrkon, azaz
kilcsctt r'olna' de a' résen c8'}' nagy, dültedt
szem mererlt rá.
- Halló' ki van otÍ? . kért1eztc a ióletemtől
clcsukló hangorr hosiiak'
- Hát ón! - felelte amzrz.
- De ki azazét:,!
- Én uragarn.
- Es ki az az éu magaci.:'
_ }Iát étt' ki más?
- t)c k i ' l  -  Ln.  Fr  i . i . ,  i : , r .  I  i , . .  1. , :  f . . r i .
l le ki? -

1"i i ir l lrr.4nna

-bée!-
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óda a lányoknak a férfiszépségről

...Beszéljünk a gyönyörű, fenséges és csodáiatos férfi-
szépségről. Kezdjiik az alapoknál.
A láb. Nem is tudok annál szebb és erotikusabb
dolgot, mint ha valakinek a lábán úgy burjánzik a szcir,
mint a Fekete-errlőben a fenyőfák, vagy olYan sima és
kecses, mint autón aZ autógumik. De ne ragadjunk lc

ennél a tómánál, bfu lehéz c misztikrrs és három hete
meg nem mosott lábtól elszakadni.
Nézziik inkább a feneket, a hőn áhított és . magyar
tájszólással - seggnek becézett testrészt. Gondoljuk cl,
mily isteni feneket készíthetünk Csoncsí és Döme tclt-
karcsír pocakjából.
Most térjünk át a felülmúlhatatlan hasra. Nincsen
szebb a világon, mirrt a feszes has. (Lásd Snecit!)
A me|lkas a férfiak legfenségesebb tája' ahol az
izmok a legnagyobb szerepet töitik be. Erre a térnára a
lányoknak ajánlok egy próbát. Fogjanak eg}'ping-
pong labdát és helyezzék az általrrk kivá|asztott férfi
mellkasára. I{a a ping-po[g labda legunrl, akkor
magukhoz való, ha nem' akkor kérjék Íneg aZ alanyt,
hogy forduljon az oldalára, ós ismételjék nreg a
próbát'
Elórkeztünk ahhoz a valamihez, arniről ódákat lehet
zengeni, amit a nők leginkább megnéznek, és bizony
minimumokat állítanak fel:

minimum
haj 5hajszál
fog 2clsőfelsőfog
szem 1 darab
orr azorrnYílás

Most már elég volt az ódából.
A férfi csak szép lelret, csak úgy magától.

BobtrYEwing

Egér hopp. Egér hopp.
Máris mondja, itt vagyok.

Erdő,tisztás, erdő'sátor, fű, sátor. Madár, bogár,
egér'
eöérttt ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ -szólt az
iiedős' és e|áiult.
Hota sza|ma2sákban, ho| az étkezősátorban.
Fut, fut a szerencsét|en kis egér,
néziaz egész sátor, meddig ér.
Ugrik, szökken a cin-cin,
nem |átja, ho|van a kinn.
Elszökött a kis egér,
minden lyukba belefér.

Sír a szívem érted,
azt hiszem, megéried,
nagyon félek tőled'

T/1",1,; {),, tn,

NagyAkos
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Yan WC a táborban?

igen
De jóóó...
Igen, volt WC a táborbarr. De még milycn! A rclzoga fa'
bódé ajtaját kinyitván' az illemhely leendő használóját
pokoli bűz csapja meg, amely szeryes ürüléktől szárma_
zik, (ami szilárd és fol.yékony állapottran található) és
cgyéb megnevezhetetlen forrásoktól. Bármilyen bürlös
is' mrrszáj trasználni, s ezért az ember belép és magára
zárja a nrsnya, bár hecsukható faajtót. Ahogyan a WC
használója felkésztil magas biológiai folyamatainak
végrehajtására, észrevesr'i, hogy egy másik világban
vau. Az illatokon és lcgyeken kívül viszonylag kopár az
árnyékszék - egy újság és jobb esettrerr néhány tekercs-
nyi WC-papír az egyedüli társa. Sötét van, de azérÍ'be_
snírődík még a fadcszkák kőzti réseken a külvilág. De
ncmcsak a fóny hatol be a WC rideg (és illatos) világába,
vamak hansok is.

JATEKKEDV

Tudok repü|ni. Mióta megszü|ettem, így van ez^ Bár
Van, mikor a Ío|don guru|ok, de ez nem jei|emző.
Imádok repülni.
igY ba1omazértvan' Akik haszná|nak, nem akarják,
hogy repü|Jek. imádom a játékot. persze nem az ész
né|kü|icsapkodást. Már egy hete vagyok itt a Íák kö_
zÖtt, van egy szép pá|yám is, de már harmadik napja
nem használnak. Pedig pn vagyok itt az egyetlén
normális. Akitud repülni. Es egyre laposabb vagyok.
Pumpát sajna elfe|ejtettek hozni.
Emberek! Játszatok| Egyre kevésbé tudok'"oJ]|L",

A használó társainak víg énckclgetését, a szomszédos
bódéban lévő emtler szenvedésót, sőt párbeszód-részle-
teket is elcsíphet:

.Te,mivol tmaazebéd?

. Nem tudom, én csak rrregettem.

- Fogadiurrk, hogy több kullancsom van' mint uc-
ked!

-'Iímél több?!?

- HallottaC ezt?
-Mir?
-Hááárt,',

Nrr, meg miközben szenvediink, meghalljuk a tábori
trombita siettető hangját, s hatására megpróbáljuk
gyorsítani iirítési folyamatunkat _ izzaclurrk, szenve.
dünk' küszködünk és vésül
Placcs...

.Steve -

Tábori tabu
Meleg napot hideg éj követ. A zord időket a há|őz,sák
sem f,eledteti' Szegény, elárvrrlt locsi firik mit tehetnek?
Ha már a szűk zsákban ncm tudnak mozogtti, lcgalább a
szájukat járatják - maguk és a szomszérÍ sátrak lakóinak
örömére. Szegén1,' elán.rrlt kicsi fiuk miről is
beszólhetnek? I{át miről is? Igen arról! De rni ez' cgy női
név egy férfi sátorban?! Egyszer, kótszer, sokszor. Eg"v
szalmazsákon, két szaimazsákon, sok hálílzsákllan",,Macaaailaa, 

azér' z'sákarnba nern itissz be? Ncrn íci be!
Ki pumpálta így meg1fel!',

\ag.r' , t-hos
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meaismerkedni.- 
F]amvas Béla: clbrin

Napokra lennc sziikség elbeszélni, hogy olbrin Joachim
hogyan akart elhelyezkedést találni; nagy kötetekrc lenne
sztikség elbeszélni, hogy tenérdek víllatkozásál mikép-
pen kísérte minden esetberr keserv'es kudarc. Egyszer bi-
zony kell majd rá időt szakítarri, és porr'tosan el kell mon'
dani' hogv a szegény parasztfiírt hogyan lökték ki hazul-
ról, hogYan keriilt a városba, volt inas, szoiga, napszámos,
munkás, de alighogy valamibe fogott máris kénytelcn volt
odébb állni és kenyerét vesztettc. I{aramiák közé került,
majd katona lett, barát, zarándok, még azz.a| is megpró.
bálkozott, hogy király legven, de abba is belebukotr. Mia-
latt ki alulrólfölfelé' ki feliilről lefelé' ki csak úgy a maga
körében megtalálta helyét, az egyik hírt szerzett' a másik
Vagyont, a harmadik megclégedett kis házikóval, vagy fe.
leséggel' oibrin Jclachim alighogy va-lamibe fogott, már
abba is kellcit hagynia.
Sokszor tűnődött rajta crszágírt szélón, árnyékos fa alatt,
amikor ott pihent és jószívű cmberek adományával gyó-
reü lelt tarisznyából falatozott, ugyan micsoda átok lehet
al. ami kíséri s nem engedi megnyugodni. Szír,e nem volt
scitétebb, mint. másé, rtrsszindulatot scnki iránt se táplált'
- vajon előbbi óletében elkövetett biínéért kellett lakol
nia? A maga fejétől nem tudott rájönni' Megkórdezrri pc-
dig? Sose volt barátja, sosc volt leany, aki kcdveseu szólt
volna hozzá. Kit kór dezzen?
Igen' igen sok lapot kellene teleírni, hogy az egész történe-
tct cl lehessen mondani, előbb azorrban még sokat kellene
keresni-kutatni, régi kön1vekben, kézíratokban, fcljegy-
zésekben, levéltárakat felhányni, aníg az ember olbrin
Joachimnak, ha nem is egász é|etrajzát, de sorsának lega-
lább valamílyen kerek krónikáját meg tudja szerkeszteni.
Mondorrr, egyszer iclőt kell szakitanirá,mert nemcsak ér.
demes' hanem sziiksóges is, és meg vag"vok győződve,
hogy a krónika kiadója művével még lrírnevet ís szerez-
hetne.
Ezuttal a hős történetének csak utolsó fejezete kcriil nyil-
vánosságra' A fejezet Gran-Coissard de Plaine városka
könyvtárában a XWI. ;zínad közepérő| való kéziratban
talállatott. A kézirat egv régebbi munka másolata, mert
olbrin minden bizorrnyal sak száz éwel azelőtt élt. Ha
ncm is a legérdekesebb, dc mindenképpen egyik legtanrrl.
ságosabtl fejezete cz" Olbrirr Joachim amikor az em7rcri
foglalkozásokat már igazárr mirrd vógigpróbálta. mirrde.
nütt kudarcot vallott és úgy látta, hogy scnkije sincsen,
aki útbaigazítaná, egy naporr eihaiározta, eimegy a világ
főkormányzójához' kihallgatást kér tőle és elpanaszolja
neki ba.iát.
Tanyákon, falvakon, kis_és nagy 

"-árosokon keresztiil vitt
útja mindig csú észak felé. Napok, hetek, lrónapok teltek
cl, amíg .Ioachim kict]en síkságon. siirű sötót errlőn, mo-
csaras réteken, havas csúcsokon, fo|yókon, ji:imezőkön
í,i. az őszaki icn!{'. par.tjára ért' Itt aztán csóllakt:l,t sz'áI|t,

most mégis megtcszi annak érdekében, hogy ne csak a táborosok kiváltsága iegyen

Joachim osodillaÚcs uÚazilsa
círnú írásával.

és ismét rrapok, hetek, hónapok teltek el, amíg viharban,
szélben, havazásban, a szigethcz jutott'

A parton százö|es cérlrusok állottak, olyan komolyan,
mfurt a halál angyalai. Befclé szintén cédrusfascrr ve7'eIett,
magas hegyre,sz'ázezer lépcsővcl.
A hegy tetején irtózatos nagy palota állott' ezer ablaka
volt' ezer emelet a föld fölött és ezer emelet a fiild alatt'
Valószínűnek |átszoÍt, hogy ez a világ főkormányzójanak
palotája.
Három nap és három éjjel ment Joachim felfelé, minrlig
felfelé a százezer lépcsőn, amíg a palota kapujához ért.
Mincljárt be is lépett és azt mondta az ajtónállónak:
Avilág főkorm ányző1ávalszeretnók beszélni. Hol találom
meg őt ebben a rengeteg házban?
A kuicsár ezekre a szavakra megcsóváita a feiét ős azl
monclta: Nem kis dolgot akarsz, te embcr. És bizonv azt
hiszem, nagy szerencséd lesz, ha kívánságod teliesiil.
Nagy úr 5'13 világ főkormányzója. Nem áll szóba min'
denfóle jöttmcnttel. De ha már itt vagy, eredj végig ezen a
folyosón és keresrl meg a titkárt' az majd eligazít.
Megmutatta aZ utat, Joachim clirrdrrlt és csakhamar be.
kopogtatott az ajtőn, amelyiken nagy betűk azt rnonctták:
Titkári hivatal.
Azért jöttem' hogy elpanaszoijam bajomat, merÍ széles
fölclkerekségen eg.yesegyedül csak a főkormányzó tucl se-
gíteni rajtam.
A titkár ezekre a szavakr.a megcsóválta a fejét és azÍ'kér-
dezte:Hát mi bajod is van tulajdonképpen?
Az én baiorn, felelt Olbrin Joachim, hogy nem találom a
helyemet a földön. Ezen kellene segítení valahogy.
Nem-e? Szólt a titkár, Aztán hogyan történt a dolog?
Joachim elbeszélte, hogy mi történt vele, amitóa megszíi-
letett, hogyaníizték e| hazulról, miként próbálkozott rneg
a r,árosban mindenféle munkával' mesterséggel, de seho-
gyan sem akart rreki sikerülni. Most már harminc éves,
mindent megpróbált, amit tudott, de végére jutott. A tit-
kár hallgatta, hallgatta, csóválta a fejét, végül azt kérdez_
te: Es miért nem találtad me8 a helyerjet a földön?
Hát ha tudnám, nem jöttem volna.ide, de éppeu, hogy
nem tudom.
A titkár alaposan szemíigyre vette Joachimot' felállt és
azt mondta, hogy meujen vele. A folyosó sarkáig mentek'
ott liftbe szálltak' fölmentek a tizedik emeletrc. Ismét vé-
gigmentek vagy nyolc folyosón és beléptek egy szobába.
amelyre ezt írLák: Feliiivizsgáló. A titkár né|Ány sz(:t
mondott egy fchérköpenyes ernbernek, az'tánígy szólt Jo.
achimhoz: Vetkőzz csak le.
Joachirn cngcdclmeskedett. mire a fehérköpenycs beie.
nézett a köldökóbe. Jó hosszú ideig vizsgáiót1otr, nagyítót
is vett elő, a íitkárrrak is szó]t', strttcgtak, vég;iil a fehél.kö
peliycs ki.jeien tci te: Éirih etet|err. de rl ittcs.
Ííogyan leiret"j ('ártlozie a íitkár.
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Nem tudom, Í.elete a másik ós vállat vont. Rendes gyárt.
mánynaklátszik, de tény, hogy száma nirrcs.
Megtapogat.ta Joachimot, szcmhéját lehúzta, belenézett a
torkába, hóna alá nyrlt' kitépett egy szál szőrt' a világos-
ság felé tartotta.
Joachim aztkérdezte: Mi történik itt velem?
Úgy áll a dolog, hogy minden ember itt készül ebben a
házban. Mi csináljrrk őket és mindegyiknek van száma. A
számot a köldökébe írjuk. Nálad ezt a számclt nem taláI-
juk' olyan dolog ez, amit nem tudok mivcl magyarázni.
.Ioachim eltűnödött a dolog fölött és még kérdezősködni
akart, cle a ti1káÍ karon ragadta és kivítte. Újra liftbe
sr,á||tak és leutaztak a tizedik emeletre a föld alá' benyi.
tottak egy ajtón, amelyen a felírás azÍ mondta: Iktató.
Mi a neved és mikor sziilettél?
Joachim megmondta' Az ott levő ember telefont vett fel,
az adatokat trcmondta, nein is cgy perc műlva egy másik
ember tolókocsin papírokkal telt acéiszekrényt hozott. A
titkár kinyitotta, kivett egy térképet, névsort, egy köteg
papírt. Keresett' és egy idő múlva így szólt: Nincs.
Mire mondod, hogy nincs, kérdezte Joachim.
Mielőtt az ember földi útjára indul, ilyen acélszekrónybe
kerül a nóv, a szám, a szii]etési he|y, az idő és a recept. Ez
a térkép azt mutatja' hogy sziilerésedkor hol születtek
emberek. Itt a térkép. A te fa|rrd nincs bejegyezve.
Recepted sincs itt.
Nincs iktatva! Nincs száma! Példátlan, hogy itt mi törté_
nik! Ezt kiáltozta a titkár. Ha a főkonnányzó úr
megtudja' azcgész bandát el fogja csapni'
.Ioachimot írira karon ragadta és kilépett vele. Végig a fo_
|yosón, be a liftbe, fel a föld fölött a négyszázbetveneg.}'e.
dik eme|etre. ltt a Í'olyosón beszálltak egy kicsiny villa-
moskocsiba' karryarogtak a kivilágított folyosón, végül el'
órtek egy rragyobb térsógbc. ott a kocsi megállt és belép-
tek az ajtón. ame|yen ez a je|zős volt,,Y l 33 3,,.
A tercmről azonnal lálszott, hogy műhely, éspedig a le-
geslegrragyobb műhel1,, amit olbrirr Joachim életében lá-
tott" Lehetett ott vagy Ííz'ez'er munkás. A falak mellet pol-
cok állottak, olyanok, mirrt a patikában, fiókokkal és üve_
gekkel, bennc színes porokkal, folyadékokkal, felírások-
kal. A munkások előtt kicsinyke mérleg volt, kémlőcső,
próbacső, kenőcsésze, lombik, retorta, hajsziílcső, arany
és ezíist kanálkák, kések, csipcszek, mindenféle ezernyi
mííszerek. A munkások úgy dolgoztak, hogy előttük vala-
mi papírdarab fekiidt' lenózték róla, hogy mit ketl csinál_
niok. Aztán a polchoz léptek' levettek egy iivegct, kinyi-
tottak egy fiókot, méricskéltek, kevertek, megnózték a
próbacsőben, megint kevertek, forrall'ak és kavartak,
Joachim ezt a nrunkát csod áIkoma nézte, az.Lán'odaállt az
egyik asztalh oz ésnézte, hogy a munkás mit csinál. Akkor
látta, hogy a papírdarab trrlajdonképpen recept, éspedig
történctcsen ilycrr volt:

Hir 0,333 r.4 r9.881
{stenfélelem 0'00 1 9.235.988
Komolyság 0'0000.00i.368
ostobaság 3,4567"855.324
Pénzéhség a,14L2.688.312
Szeretet 12,3562.955.113

onzés 0.0000.345.721
Résirvét 33'0981.455.692
Szerelern 0,3452.674.116
Írígysóg 0,3567.922.1376

A munkás tiszta prótracsövet sze<lett elő, az egyik po|cboz
lépett, leemelte az üveget, amire az volt írva,'F[IT.Yízsz'e-
rű folyadék volt, amikor a munkás kinyitotta' nagyon jó

tiszta illat áradt belőle. A kellő nrenrryiséget kitöltötte'
aztán egy másik fiókba nyúlt ós az ISTENFÉLELMET
vette elő' Ezt kristály alakban lartották. A kristály a fo.
lyadékban azonnal feloldódott és a folyadék forrni kez-
dett' Még jobban forrt, amikor a munkás a KOMOLYSA-
GoT tette bele. A kornolyság mély sötétbarna olajszerű
folyarlék volt' Az üvegben levő anyag gőzölgött és főtt.
Miért forr ennyire? Kórdezte Joachim.
Mert ez mind éltető alkatrész, felelt a munkás. Azzalíj
anyagot vett elő. Dobozb nyúlt, ahol sárgászöld takony-
szení nyálk^a úszott.
Miez?
Az OSTOBASAG, relctt a munkás. Nézd csak, mi lesz ett
ből a jóillatú forró anyagból, ha beletcszern.
Az ostobaságot lemérte és beletettc. Egyszerre átható bü-
dösség kezdctt terjengeni, a lombik paltogott, merl az
anyag hirtelen lehíílt és az iiveg falán köd csapódott te. A
massza most fortyogni kezdett és nagy hólyagok pattan'
tak belőle fcl. A munkás ekkor bíborvörös port vett elő,
amit  a tóge|yben e|ősz ö rmcgÍör t .  Ezvol t  a pÉNzÉHsÉc.

Mikor apróra és simára megtörte, az üvegbe szórta' E,gv
szerre megszűnt mozogni. Kcmény lett, mint a szikla.
Megfagyott, st'6|t, a munkás, r]lert e7, a vörtis por mindeIrt
megfagyaszt. Ha egy tonna hitbe egy grammot teszek be-
|olc. tüstént jéggó vá|ik.
Most egy' kis üveget vctt elő, anrelyben r,ilágoskék folya.
dék volt, és e't' a felírás volt rajta: SZERETET. Lemértc,
beletette, az rögtön fetoldóclott és párologni kezdctt. A
gőz minden színben játszott.Most jött aZ ÖNZÉs. Ez ke-
méuy homokkőlröz hasonlított. A munkás ezt is megtörte
és a lombikbaszőrta' Azanyagmegint fagyni kezdett, de
nem keménycdett meg egészen. A RÉSTÉT o|yan alyag
volt, mint a foszfor, valamilyen vegyület alatt tartották,
hogy a levegőn ne oxidiílódjék. A nunkás a jelzett
mennyiséget lemérte és e|keverte. Most a massza elkez-
dett vonaglani.
Ezazértvan,magyarázta a munkás, mert a részvét kiizd a
pénzéhséggel és az önzássel.
A SZERELEIr{ jelzésii üveget vette le. Aranyszínű folya-
dék volt ós úgy ragyogott, mint a Nap. Illata kátlító és erős
volt' úgyhogy J oachim egészen megszédült. A folyadék a
masszát arannyal vonta be' Illatából ás fónyéből ugyan so.
kat veszített, az egészmégis fénylett. AzIán a citromsárga
nehóz kenőcsöt húzta e|ő. Ez vo|t az ÍpÍcysÉo. E.z is
azonnal beleszír'ódott az anyagba és a szerelemtől alig le.
hetett megkii l önhöztetni.
A recept be volt fcjezve. A munkás a bunzeniámpa fölé
taította ós felforralta. Joachim ktilön érezte mindegyik
tulajdonsá8 szagát, amíg végül az egősz' áttüZesedett, a
murrkás az üvegcse száját megolvasztotta és
leforrasztotta. Ezután rnár csak az következett, hoqy
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beiegöngyölte a recept papírjába' egy kis trádogdobozba
tette és félrerakta.
Kész, mondta.
Micsoda kész. kérdezte Joactrim.
Az ernber, felelte a munkás és már vette is a következő re.
ceptet.
Joachim ezen nagyon elcsodálkozott. Nem tudta mire vél-
ni a do|got s ez€rt aztkérrlezte..
Hogyan, hát ebből ember lesz?
Ebből még nem. Hanem majd ha keresztülmcgy az összes
műhelyeken.
Ekkor odajött a vegyészmérnök és azt mondta a titkár.
nak:
Ma reggel kértünk Iíz mázsa ostobaságot, mikor kapjuk
meg?
lvÁár azőtahozzák, felelte a titkár, de mondja csak, mire
kérték? Kísérletre? Tegrrap harminc tonna pénzéhséget
küldtem. Feltűnt rrekem. Rendkívüli mcnnyiség.
Egyá|ta|án nem kísérletre, szólt a mórnök. Mi most itt új
beoszlást kaptunk. Az európai városokba szállírunk. Hol.
nap megint tíZ tonna pénzéhségre lesz szükségiink. A re-
ceptek így vannak elkészítl,e. Nózzc kérem, így fest egy
iIyen íjszöl ött recepl,je:

Komol'vság 0,000.000.0{ll
Lóhaság 0,000. i 19.176

kafelügyelő csak csóválta a fejót. Alaposan végigmérte
olbrin Joachimot. aztán azt mondta:
A mi műhelyiinkben ez az ember nem készült. Külonben
is mi atlban az időben Patagóniátra szállítottrrnk. ltt vala-
mi hiba lesz.
A titkár újra káromkodott, leszidta a felügyelőÍ., aztán in-
dultak tovább.
Újra feliiltek a vi]lamoskocsira, elnyargaltak a liftig' ott
fölmentek a nyolcszázhatvanadik emeletre és benyitottak
a T{IW 4800 I 1 l 67 8 _ xXrv. számű műhelybc.
A belépőket itt megint egószen más látvány fogadta. Sok
száz munkás dolgozott itt is, de a tégclyeknek, fiókoknak,
fioláknak már nyomuk sem volt' Mindegyik munkás ki-
csiny asztalka mellett ült és valami atszáz kiilönböző szí-
níi lámpácska volt előtte. A lámpák kölil néha csak eg,v
égett, néha több, néha valamennyi. A mrrnkások azaszta|
szélén valamit igazítottak, aztáa meggyújtották a lámpá-
kat és az üvcgfiolákat nézték. Joachin azonnal az egyik
munkás asztala mellé lépett.
Mi történik ittezze| a fiolával?
A munkás az iivegcsét fölvette. Szakasztott olyan volt'
mint amilyet az' Y 1333 számú rnűhelybcn látr.itt' dc,
amint a receptből kiderült aK4]I számú műhelyben ké-
szítették és egy hotterrtotta 1elkc votrt'
Itt a recept, mondta a munkás, itl, van, hogv ennyi ós
ennyi HóBoRTossAG. Most itt van aZ asztalon a
mér,őléc. A je|zett merrnyiségre beállítom a hóbtlrtosság
|ámpáját. Ez a sötétszíirke itt. Most meggyrrjtom és
keresztülnézek az ür.egcsén. Ha ncm látok semmií. akkor
rendben van. Ha túl sok, Vagy túl kevés lenne a mennyiség,
akkor szürke folt jelentkeme. Akkor a fiolát
visszaküldöm aK 471sziímú miíhelybc, hogy készítsék
mégegyszer, mert rossz.
Előforrlul gyakran? Kórdezte Joachim.
Nagyon ritkán, felelte a murrkás. Én már tizez'er évc va_
gyok itt' dc még egyetlcnegy' roSSZat se találtam. Nem is
hallottam, hogy valaha is találtak volna rosszat. A főkcrr.
mányzőűr áIlítóiag ilyenkor nagyon megharagudna, mert
a végletekig pedáns ember.
Es aztán mi törtérrlk. kérrlezte Joachim.
A munkás mewéz'te a követkcző számot. 00'318 volt és a
ruÚsÁcor jólentette. A mérőlécet beáilította' aztán a
sötét itlolyaszínű lámpát gyújtotta meg.
Ez a hiírság? Kérdezte Joachim.
Úgyvan fclelte a munkás. Nézz kercszl-iil az tivegen, ugyc
irem látszsemmit?
Semmít.
Akkor poltos. Most jölr az ISTENFÉLEI,EM. Ez
I3B,941566.Beállítool a lécet, rneg3;.rritom a fehér lám-
pát. Nem látok semmit. Ez is jó.
Sez'az egész?
Nem, válaszo|la a nrurúás. Most az össz'es meunyisóget
Lleá]iítoia éS itt feliil tetszés szerinti szárnoj'' Mire vagy kí_
várrcsi, ennek az cn:llernek g.}'e:.ekkorára, i'érfikorára,
vag1,. aggkrrrá ra'.' Ml;r'rtlj trk l c:g -vcn hii l.in i rr c áv cs, h a t lrí,;rra'
pos í:s ö[ fi'i}os. }icl.ves? Iit t':'rn harmilr<'. it';- u:arr het, iti
van iit. Mi;sí mcggr.;:.i i l l .ttr :l lárnpát és r'íz:r ir]c

Kéjvágy
ostobaság
Intelligencia

6,456.233.888
5,349.222.592
0,000.1r4.293

Kötelességtrrciás 0,}rc.566'574
C)nzés 9'009.344.283
Hiúság
Pénzéhség

r0,273.934.855
9888.438.945.66s

A titkár megnézÍ"e a receptet és köpött.
Nem szívesen váilaltarn ezt a munkát, folytatta a mérnök'
demit tegyek? Ez a recept itt miniszter, akadémiai tag' el-
nök és más minderrféle lesz. El lehet képzelni, hogy a többi
milyen színvonalon á|1. Az előbb a tűdöldieknél voltam.
1'z' sr'ép és komoly munka volt. De ez? NagY masszá.k, ke-
vés és alacsonyrendű tulajdonság, semrni finorrrság és bo.
nyodalom' Higgye el uranr, utálni kezdem foglalkozáso-
mat, ha arra gondolok' hogy ilyen lelkeket kell gyárta.
rrom. Ha nagy szívessóget akar nekem tenni, kedves titkár
írr, szóljorr az igazgatóságnál érdekemben néhány j ő szőt.
Elvégre már a negyedik millió évet tö|töm iit a vállalatnál
és sohasem volt pemasz ellerrem. Valami nernesebb és ma.
gasabb munk á1. szercInék végczni'
Szívesen' felelte a titkár. Magam is azt hiszem, hogy sok
|iatal gyakorlómérnök yan itt, az ilyesfajta alacsonvatlLr-
reudű munkát egészen jó| ellát.iák. Úgylátszik a íőkor-
nártyző tir ezeknek a városoknak clziillesztését elhatá-
Íozta'
Nekern is az a benvomásom. Az ilyetr enrberekrrek az
egész Föld fejlő<lésc szempontjáb ő1 nár nincs jeleutősó-

kezeífogiak i:s ir iiiliár a rnurikafeiüqvl:iijiroz lóIjclt. El-
lllagY iv áz'i'a rr eki .j rrirch i m |.l eI y zetét, á trr 1,íl j tui ta a segéd _
hivatali .,7í;ft.:t és feiszólítr,ltla. I",lrg-'. {iQve'-Z. meg aZt a
nrrtriká'si. l.ki Jl,.:li:t lrrl icliltt i;és.:lir.:ite. \'!il:r^icl:.t.: a l1uli-
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Joachim az üvegbe nézetL és nagy csodálkozősísa erőtcl.
jcs fokföldi hottentottát 1átott, amilrt a szíkkadt talaiori
ment valarrrilyen irány.ba.
A munkás eloltotta a lámpákat és elővette a követkcző
fiolát.
EZ Volt a feliilvizsgálat.
A titkár ez'a|attmegtalálta a rnunkafelvigyáz(lt, elmagya-
rázta neki olbrin Joachim esetét.
Itt kell lerruie a hibának, szólt mérgesen, mcrt a felülvizs_
gáló felel minden hibáért.
Kérenr' sző|t a fe|vígyár'ő, ez ki van záwa. Sz,abálytalan.
ságról nem tudok és ez nem is lehetséges.
Mindenki azt mondja, kiáltotta a titkár' hogy nem nála
történt. Mégis csak példátlan dolog' hogy ilyesmi előfor_
rlul és akkor még le is tagadják.
Nem is köszönt, csak úgy intett Joachimnak' hogy jöjjön

és máris rohant ki. Újra villamosra, fel a lif tre, ott beszáll_
tak és mcg sem álltak a föld alatti nyolcszáz.}rarmincadik
emcletíg. Megint be a villamosba' dübörögtek a villanyfé.
nyes folyosókon, alagutakon kcresztiil, amíg megálltak a
\1I-D-IX-CV/43 szúmű műhely előtt.
Amírr1 bclóptck, nem láttak mást, mint rcngcteg nagy ke.
rekckct, villarryhuzalokat, hajtókarokat, amint sZuSZog-
tak' morogtak' sípoltak' eszeveszett sebességgel. ott ka-
nyarogtak a gépek között amíg elértek egy tágasabb hely-
re, ahol számos kicsiny ezüstcsövecske futott valamilyen
tálszcrű porcclánedénybe' A munkás, aki ott á1|t, a már
feliilvizsgált üvegcsét az ezüstcsőbe tette, a cső fe|kapta
ós bcledobta valami|yen kat|anba. A katlarrban nagy Dyo.
más alatt aZ anyag te|iesen megolvadt és mint alaktalan
csepp a rnásik oldalon lehrrllott. Innen a gép újra felkapta
és a cseppet átalakította először légneművé, aztán elekt-
romossággá' végiil pedig lélekkó. Mikor lólekszerriségét
clértc, a góp szisztematikusan sztaniolba csavarta és egy.
clobozba telte. A másik oldalon álló munkás a sztaniolcso.
magokat összeszeclte és kazettákban helyezte el.
A titkár néhány szőt sző|t a felügyeiőhöz, rle itt sem tu-
dott meg semmit. Azonnal sarkon is perdült, kifutott' újra
a vil]amosba' a liftbe és máris rohantak visszafelé a fölri
fölé' eruttal az ezredik cmeletre a röld fölé.Itt a F.R/8.17
CD\TI. számú miíhelybe n'vitottak be.
Tulajrlonképpen cZ nem is volt műhel)-. Csupa kicsiny
arasznyi platina ágyúcska állott, csővcl az ablak felé.
Minden ágyúcska mellett munkás. A dobozból kivette a
sztaniolcsomagíJt éS beletelte a csőbc. Alája valami tölte.
tet dugott. A terem közepéit óriási asztalorr térkép terült
el ós legalább ezer mrrnkás vette körül' Mindcgyik c|őtt
papír, számmal sűrűn teleírva és precíziós óra' A mrrnkás
leolvasta a papíron levő számot és odaszólt az ágyűnál
Szolgálatot tcljesítő embcrhcz:
Északi szélesség 22 fok,58 perc, 39 másodperc, keleti
hosszúság 114 fok, 41 perc' 26 másodperc. Kósz. Tizen.
négy óra hat perc, nulla cgósz hat tized másodperc.
Csengőt nyomott mcg S aZ ágyú abban a pillanatban el_
siilt. Sziszegő harrg hallatszolt és kicsin1'füstfelhő jelent_
kezett a cső nyílásán. Mikor a füst elosz|ott, sor kerül1 a
következő sztaniolcsomagra. I*y folyt ez teljcscn egvhan-

gíran és csendben, ahog'y. csend és egyhangúság volt az
egész épületben.
A titkár otlaszólt a munkafeliigye|őhör', itt is kimórgc|őd
te magát'
Magam állottanr az' NÍaUDt. L471639.54I szám(l ágyil'
lá|, sző|t a feliigyelő és emlékszem mindcn cgyes |é|ekrc.
Ez itt nem volt köZöttiik. A titkár káromkodott és már íij-
ra a villamoson ültek. A liftbc Szái|tak és ierohantak a fölt
alatti ezredik emeletig. ltt voltak azok, akik a recepteket
készítették. Receptcsinálíl csak az lehet, aki az, egész|é-
lekgyártást vógigcsinálta és legalaposabban megtanulta.
Akkor idc a föld alá kerül, de itt is százezer évig csak g.ya-
korolhat.
A receptkészítők cgyütt vanntú egyetlen tcrcmben, nem
úgy mint a többi munkások. Tevékenységiik három rész_
ből áll: először megtanulják aZ összes reccpteket' ermiket
valaha is csináltak' aztán e|kés'zitik a megfc|clő variánso-
kat.Ez, az, egyszerubb mtrnka, amihcz nern kell ellenőrzés.
Van aztán kényesebtl is, amíhezazigazgatőságtanácsát is
igénybe vehették ós azigaz'gaÍőság révén kapcsolatban ál-
lottak magával a főkormányzőva|. E.gyesek a lelkek fejlő.
dését és vísszfejlíÍdésót tanulmányazták. Az' erre vonat.
kozó megfigyeléseket is felterjcsztettók az igazgatóság
hoz. VégÜl itt volt még a tulajdonságok fcltalálása. Ilycs.
mi az cddigi tapasztalat szerint még nem történt meg. A
főkormányzó, amíkor a gyárat megalapította, a tu|ajdtln.
ságokat meghatározta. Errnek már többszázmillió évc. L).|
trrlajdonságokban a receptkészítők nem hittck' de nenr
hitt az igazgatóság scm. I{ogY a főkormányzó vóleminvc
mi volt, aztpcrsTenem tudta senki,
A titkár parancsára egy munkás elkczdte keresni .Ioachim
receptjét. Perszc ncm találták, mire újra kirohantak, vil-
lamosra, liftre, újra villamosra, a 407-ik emeletctr aZana-
lizá|óba.
A munkás kicsiny kóst r'ctt elő, cgy csepp vért vett Jcla
chim karjából, üveglapra tette, azt belenyomta egy készii.
lókbe' megforgatta és belenézett. Vállat r.ont ós azt morrd-
ta a titkárnak:
Nincs reakció.
A titkár is belenózctt és olyan dühös lett, hclgy már ká'
romkodni sem ttrdott. Elrohantak a föld alatti l02. eme-
letre, majd a föld fölötti hatszámegyvennegyedikre, me'
gint le háronnzázhuszirdikra, megint fel és így tovább'
míg eg'v óra rnúlva visszatórtek a földszintrc és a titkár
szobájában kimerülten leültck.
Várj egy kicsit, szólt egy idő múlva a titkár, mikor kifújta
magát, én majd clintézern a rlolgokat'
Csengctctt, a belépő szolgának parancsot adott, hog'y
azonnal híria össze az igazgatóságot' aztán kiment.
Joachim sokáig iilt a szobában kimcriilten a nagy herce''
hurcától, megszédülve a rerrgeteg enrelettől, de attól is'
hogy íme most bc|epil|anthatott az embergyártás nagv
titkába.Végül eszébe jutott, hog.y atitkár nagyon me8van
akadva r,ele. A legiobban szereite volna, úgY tűnik, ha
egyáltalán nern is lett volna. Látnivaló, hogy létezósótrn
itt a házban senki sem hibás. Ezehrtán olbrln Joachim
meg mert r,olira esküdni rá' hogy nenr is ebben a házban
kész{ill.
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Egy idő múlva aztárr elunta magát. Benyitott az egyik aj-
től, a,zI gondolva, hogy mégís legjobb lesz, ha magával a
főkormányzóval beszél és azt hitte, hogy errefelé lehet.
Nagy terembe ért, ahol sok műszer hevert, de nem volt
seoki.Aztan ismót másik terembe ért, ahol magas támlás
székck álltak sorban a,Z aszta| körül. Kiért a folyosóra, be-
lépett a szembelevő ajtón, de az alvószoba volt, ággyal'
szckrénnycl, mosdóval. Most sorra ilyen lirkószobák kö-
vetkeztek, volt legalább háromszáz, egyik éppen olyan,
mint a másik. A folyosó kanyarodott s a szobák fol1'tatód-
tak. A folyosó végén nagy előtér volt. A tér félhomályos
terembe vezetelt s itt hangokat hallott kisnírődni. Benyi'
tottaz ajtón s hatalmas kupolás termben találta magát. A
közepén emelvény, itt állott egy ismeretlen ember, mel-
lette a titkár' Köröskörül vagy óÍszáz feketeruhás ember
hallgatott. Joachim eleinte egy kukkot sem értett, de az-
tán köze|ebb húzódott a homályban és hallotta, amint a
titkár a következőket mondja:
Amint látják' uraim, mirrdent elkövettem, hogy a dolog
végóre járjak ás megfejtsem ezt a rejtvényt, amelynél ne.
hezebbel még egyáltalán nem volt dolgom. Képzeljék cl,
egyszerTe beállít egy pofa, hogy a főkormányzóval akar
beszélni, mert nem találja helyét a világban. ostobaság,
gondo|'tam. Most már tudonr, hogy miért nem találja a he-
lyét. Hogyan bírhatja ki a földön olyan ember, akit uem
mi készítettünk. Most van szerencsém az ügyet azigazga_
tóság elé terjeszteni. Vizsgálatot indítani fölösleges. Ma-
gam ejtettem meg és megállapítottam, hogy a házban sen.
kit sem terhel felelősség. Figyelmeztetem önöket, hogy
azonnal kell intézkedni' nehogy a dolog a főkormányzó úr
fülébe jusson.
A titkár szavait csend kövelte, aztán egy hang szólalt meg:
Elhallgatni a főkormányző úr clőtt?
Errc szÍikség van. Olyan baj származhatik belőle, amit
drágán fizetnénk meg. Ez'ze| tisztában vannak' Vagv
nem?
Újra csent lett. Egy harmadik hang szólalt meg;
Nekem aZ a benyomásom, hogy ez aZ ember
nnisztifikáció.
Atitkár dühbe gurult:
Ha ön kíváncsi arra a fickóra, fáradjon el a szobámba és
téz.ze meg: nincs iktatva' nincs receptje, nincs reakciója.
A legjobban szeretném magarn is ha misztifikáció lenrre.
Erte az egész teremben nyrugtdanság támadt. Sokan fel.
álltak és egyszerre beszélni kezdtek'
Csend legyen, sző|t a középen á1ló ember, nyilván az el-
nök, ne zajongjunk. Van szerncsém a titkár új előterjcsz.
Lésére a következő indítványt tenni: szíveskedjék figyelni.
A módszer renclkívüli. De a helyzet is rendkílüli. Ugy all a
dolog' hogy az é|et befejezését rendes körülmérryek kö-
zöÍ| az emberre magára szoktuk bízni. Most azonban ki.
vótelt kell tanniink. Már csak azért i.s, mert eZ aZ ember
ncm a uii kószítmérryünk.
Ön azt gondolja, uiittott egy hang, hogy cl kell pusztíta_
lrunk?
Azt goudolom. ielclt a. titkár, óspctlig a iehető leggy.orsall-
irarr,

E szavakra olyan csen lett' hogy Joachim saját szívdobba-
nását ismeghallotta.
Bizottságot küldenénk ki, szólt az elnök foly.tatólag'
amely végrehajtó hatalommal bírna. Tíz tag elég lenne"

Joachim azt gondolta, hogy ebből éppen elég' óvatosan ki_
csírszott az ajtőn és megindult a főkapu fclé, ha lehet,
megszökjön. Alig ért a folyosó közepére, szembe találta
magát tíz fekete emberrel. Tudta, hogy ez a tíz hóhér, aki
őt ki akarjavégezni. Futásravette a dolgot, az egyik oldal.
folyosóba ugrott. Elloholt a liftig' ott beszállt és találomra
meg[yomta' De amint kinézett az ablakon, látta, hogy a
tíz ember a másik liften követi. Meg akart állni' hogy ki-
ugorjon. Észrevették. A liftajtóknál már fegyveresek ál_
lottak.
Éppen a kilencvenedik emeleten volt, amikor észrevette,
hogy a liften van egy gomb Ultra Express jelzéssel. Meg'
nyomta és akkor mint a kő elkezdett repiilni lefe1é. A
szomszéd lift egyszerre lemaradt. A föld a|atti négyszáz-
nyolcvankettedik emeleterr nem látott fegyverest.
Megállt' kiugrott, de a liftct tovább küldte, harld üldöz'
zék. Felült a villamosra és robogni kezdett a folyosókon.
Hidakon' alagutakon szágttldozott által. Egyszerre csak
látja' hogy szembcn is jön a villamos. Megáll. kiugrik és be
az ajtón. Omega XZH.836 VlI számil ajtó volt. Csupa
zacskő és zsák,láda és üveg r,oit. Egyetlenegyet sem bírt
fölemelni. Pedig szerctte volna eltorlaszolni az aitót. A
csomagokon i|ún -felírások voltak: BUJASÁG _"ERŐ-

SZAK - TEKOZI,AS. Tulajrlonságok voltak por és folya-
dék alakban.
Jc,rachim látta, hogy itt nern maradhat sokáig' Keresztül-
nyargalt ragy ötven termen. Mindenütt |ádák, csomagok'
zsákok' üvegek' hordók. Végül egy nagy terembe órt, ahol
a tetőről zuhogott aviz és kereket forgatott. Turbinakó-
szülék volt. Innen kell, hogy kijárat legyen valamerre.
Egyelőre azonban csak villamossíneket látott, s amcllett
inalt tovább. El akarták gázo|nil Szerencsére azonban ott
volt a lift' Beugrott és megnyomta a gombot. Ezen az,on.
ban nem volt Ultra Express jelzés.
Merldig bírom? Tűnödött Joachim. Az iilrlözők liftje már
közeledett. Felrohant a föld fölötti nyolcszázadik emelet_
re' aztán ismét vissza. Az lenne jó, ha a földszinten tudna
kiszállni. Ha állna ott néhány gazÍickő, azt leütné s kiug-
rana valamelyik ablakon. Meg ís áilt a földszinten' de óp.
pen a titkár volt az ajtónál. Újra vissza felfelé. A három-
százöwenedik emeleten nem volt senki. Ki akart lépni, de
éppen akkor állt meg mellette a tiz feketruhás liftje.
Gyorsan be nregint. Felfelé. Most iól figyelt' hogy hol van
ember, hol nincs. Az ötszár'adikon nem volt senki. G.yor-
san kiugrott' a liftet tovább eresztette. Vörös szőnyegck
vezettek valamilyen rragy és széles előcsaniokba . Azegés.z
tér fényben úszott. Haialmas, szépen farago|t fakapu ve.
zetett tovább. Vörösarany tcrcmbe lépett. Pacllója csilb.
gó fáva1 volt kilakv.a. gyönyörű bútorok álltak a fal rnel.
lett' képek a falakon' Joa.ctrirnnak azonban Íem na8Yon
volt ideje }<örülrrí:zni. ful{}i.tt lcvább. Á rnásik terem taláir
nrég szebb i'olt. Kék szíIrekbeii ragyogott a ial és a sok ne.
rnes bútor szövete. A lrarmaclik t+rerrr ztiid volt. Onnan
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hatalmas ajtó nyílt tovább.Idc is benyitott és akkor meg-
hökkenve állott meg.
Ilyen nagy termet még sohasem látott. Déli irányban ször-
nyű nagy, egy darabból kósziilt csiszolt ablaküveg r'olt. A
szoba többi resze két cmelet magasságban megrakva
könyvekkel. A közepén dobogón fekete irőasztal, tele pa'
pírral és ktin1wel. Azcgősz szoba képekkel és szobrokkal
volt díszítve, és pedig olyan gyciIryörűséges szépen, hogy
Joachim meg se tudott mozdulni.
Azirőaszta| mel]ett férfi állott, s amikor abe|épő zaját
meghallotta' le.iött. Magas, erős férfi volt' neg;venhat-
neg1wennyolc éves lehelett' sűrű fekete hajjal. de már sok
fehér sziíllal a fején' A legfeltűnőbb a férfin a keze volt, a
csontos, iszonyatos akaratra és öntudatra vall'őkeze, az_
tán a kékesszürke, villamosszikrafényű szeme' Ez a szem,
mirrtha állandóan áramot szih.rázott volna, nem is szem
volt, hanem hidegfényű hatalmas csillag.
Mi kell' ember? Kérdezte.
Még nem tudott felelni" amíkor azajtő újra kinyílt és be.
lépett a tttkár vezetésével a tíz fekcteruhás'
Uram, kiáltott a titkár és mélyen meghajolt.
Nagy csend lett.
Beszéljerr títkár úr, szólt a férfi csendesen ós hangjában
egy kis ércleklődéssel.
A titkár elrnondta Joachim érkezését és esetót. E|beszél-
te' miképpen kereste a hibát nrűhelyről-míÍhelyre s ho-
gvan vallott kudarcot mindenütt. Végül elmondta, hogy
az' igazgatőságnak mit kellett határoirnia.
A rend érdekében. tcttc lro zzá a|ázatosarl.
Halároz'otÍ' tilalmam ellenére, szólt halkan ós el|entmon-
dást nem tűrő haugon a férfi' persze az'z'a| a szándékkal,
hogy eliíttem elhallgatják.
A titkiír erre lehajtotta a fejét.
A férfi egy pillanatig gondolkozott, azÍán így szőLt:
A dolgot magam fogom rnegvizsgálni. Önöket majcl kéret-
ni fogom, ha vóleményükre sziikségem lesz.
Igenis főkormányó űr' szólt a titkár. Mire mindaunyian
meghajoltak és elmentek.
olbrin Joachim csodálkozv'a néz'eÍt a férfire. E,z az ember
volt a világ főkormányzója.
Mikor azok elrnentek, a főkormányz'ő az emelvényre lé.
pet|., széket tett az asztal mellé és azt mondta:
Gyere és íilj je. Mi a neved?
Joachim leült és megmondta.
Mostmondd el, mi bajod.
.Ioachim elkezdte mondani. Elbeszélte egész élete törté*
netét, nem takarékoskodott a szavakka|, mert látta, hogy
a fókormányzó figyelrnesen hallgat.ja' Végigmondta, ho-
gyan keriilt el hazulról, mi mindent próbált meg életében,
s hogy érlelődött meg bcnne az e|hatátozás, hogv eljörr
ide.Aztán elbeszélte kalandjait ebben a házban.
És mit akarsz tőlem tulajdonképpen?
Elmondtam életem történetét, válaszolta Joachim és ab-
ból kitiínt, hogv bizony mindent megpróbáltam, amit csak
lehetett. Most már nem tehettem másl mint hogy eljövök
irie és cligazítást kérek attól, aki az emberiség sorsát igaz*
gatja.

A főkormányzó egy kicsit hallgatott' Aztán feláilt, a tc-
rem másik oldaián levő szekrényhez irrdulÍ, a közcpén ki-
nyitott egy fiókot' kivett belőle valamit, visszatért a7' esz-
talhoz és leíilt'
Jó sokáig meredt maga elé, az.tínkezét hirtelen megrázLa
és va|amit az aszta|ra dobott' Joachim akkor látta, hogy
kezében arany csésze van, s amit az az asr'talra dobott, az
nem egyéb, mint két gyémántkocka' Szabályos játékkoc.
ka. olyan' amilyennel a babiloniaiak, a rómaiak, a pápai
zsoldosok, az angol tengerészek játszanak. Meg is vo|t
számozya,fekete pontokkal, mind a hat oldalán. Csak ép'
pen gyémántból volt'
Mi ez?Kérdezte Joachim
Afőkormányzó komolyan rátézettés azt mondta:
Az emberiség sorsát intézem.
Joachim újra kérdezni akart, de a főkormáuyzőnemvár.
ta mcg:
Azt, hogy az cmber miből, hogyan kőszi|,att|áttad ebben
a házban. Recept' tulajdonságok, összetétel' ellenőrzés,
transzformáció' ágyú. Ugy-c? Mindent láttál, csak azt
nem, hogy az emberiséget ki vczeti. Jobbra, vagv balra.
Háborúra, vagy békére. Iőra' vagy ross7ra. Szóval fel,
vagy le. Most ezt iS láttad.
E'z a sors? Kérdezte Joachim és a kockára nézett.
Én vagyok, fclelt a főkormányzó , és ez a kocka az érr tu<lá'
som.
A két kockán lev1j számok összege tízenkettő volt.
A főkományzó a kockákat visszateltc a csószébe'
Nyertél, monrlta, így hát hallgasd meg, amit mclndok.
Van ítt a földön, a déli sarkorr, óppen a föld ellenkező í'e
lén egy másik ópület' Nem olyan fónyes és nagy ház, mint
ezitt, az.enyém. Nyomorult viskó és egy öreg ember lakik
benne. Ez az őreg is kószít cmbereket óppen írgy, mint én.
Ebbcn a ház.ban azonban senki scm tud róla. Titokban
tartom. Az öreg lelkeit cseréptálakban kevergeti, a
gyártás minden munkáját egymaga végzi. vegyületetit
fakanállal kavarja, konyhaméreggel rlolgozik, sokáig
vizsgálgat' mégse tudja soha pontosan, hogy mit csinált.
Vannak egészen hibás alkoiásai, de vannak néha
tökéletesck is, trmiket nem tudok utolérni' Ebereit nem
pontos' kiszámítható tulajdonságokból készíti' nem
állandó mennyiséggel dolgozik. Minden alkotásában van
valami, ami még nem volt. Az örcg már nagyon lassan
dolgozík. Embereit nem is a pontos ág1uval kiildö a
földre' hanem parittyával lövi. Régebben, arnikor még
fiatalabb volt, többet dolgozott, de akkor megépítettem
gyáramat és legyűrtem őt. MoSt már elmrrndhatom, hogY
a föld az ón embereimmel van benépesítve, mert aZ a
néhány lélek' akit ő csinál, nem is számit'. Ezerötsz'ás't'
millió között ötven, vagy száz. Csepp az óceánban. A
földön a kÍilönbséget észre sem veszik ós ezeknek a
lelkeknek, ha nirrcs benniik valami különös crő, el kell
pusztulniok.
Joachim, amikor ezt lrallotta, felkiáltott:
Engem ís az öregember készített?!
Az készített, felelte a főkorrnányzó és amíkor meglátta.
lak, azonnal tudtam' Rendesen figyelemmel szoktanr kí'
sérni az öreg gyártmányainak sorsát. Te valahogy
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elkerülted a figyelmemet. Dc nem avatkozom a világ clol-
gaiba. Ha az ember kósz' éljen, ahogy akar és ahogy tud. A
te dolgodba sem avatkozom. Menj vissza a földre.
A főkormányzőfe|á||t,lement a dobogóról, a szélcs nagy
ablakhozlépett és intett Joachimnak, hogy jöjjön oda' Az
ablak alatt teriilt e| az.egész, föld' ott látszott New York,
Londou" Madrid, Párizs, az összes országok, sivatagok,
hegységek' tar'ak' folyók ás tengerek. Lehetett látni'
arnint a sok millió ember ott nyiiz-sög, él a maga módián.
Joachirn lába a földbe gyökerezett, amikor ezt a csodát
meglátta és szótlanrrl bámulta a vi|ágot minden népével.
Ezazegész föld' szólt a főkormányző és ott' a tléli sarkon
ál1 el|enségem kicsiny háza.Nézz' köriil és mutass aÍTa a
helyre, ahol é|ni akarsz. Neked adom és élj vidáman.
olbrinJoachim erre gondolkodóba esett, aztán azt felelte:
Embersóges dolog, amit ajárrlasz, meg is köszönöm jósá-
godat. De bizouy azt találom, ha nem te teremtettél en.
gem' nem helyes' hogy elfogadok tőled valamit. Majd el_
megyek az én öregemhez és annál fogom keresni igazsá-
gomat.
A főkormanyzó megráncolta honrlokát, szeme szikrát ve.
te1t és ebben a pillanatban nagyon hasorrlított arra a kóp_
re, ahol Joachim a sátánt |átta ábráz,o|va' amint az, Urat
kísérti. Az egész csak egy pillanatig tartott, al'tál íira
nyugodtan így szólt:
Tégy, ahogy akarod.
Azzal csengetett és a belépő titkárnak azt rnonrlta:
Olbrin Joachim számára nyitva kel| tartani azutat a föld -

re és oda, ahová menni akar.
Azzal kezet fogott Joachimm al
Csakhanrar leért a lifthez, a földszintre és ki a kapun. Alig
vette észre magát' mcgint a földön járt. Megindult egye.
nest détnek, mindig csak rlélnek, kietlen síkságon, sötét
sűrű erdőn, hegyeken' völgyeken, sok napig, hétig ment
éjjel és nappal. Tengerre szá||t' evezett, cvezett, amíg be.
lefáradt, pihent' aludt, aztán megint csak evezett. Egyszer
pirkadatkor, meleg nyári időben, távoli szigetet vett észre'
Nem nagy sziget volt a rengeteg kék óceánon. Néhány kis
halom emelkedett rajta, sűrűn benőlte mindenfóle szebb-
nél szebb növény' cserje és fa. Kicsiny tisztásokon
ezernyi r,irág. Arnerre tartott' az öböl kedvesen nyílott
feléje. A parton egYszerű, szalmafedelcs lrázikó, mellette
lót' köröskörül jól megmrrnkált fö|dön konyhakert és
virágok, megint csak virágok. Kicsit hátrább istálló' talán
tehénnek. Az rrdvaron t.yrrkok, libák, kacsák sétáltak s
még malac is röfögött. Joachim ki se szállt, máris
megkedvelte a kis házat, a kertet és az egész szigetet.
Rövidesen partot ért. Éppen, alnikor a csónak orra a ftj-
r,cnybe szaladt, a házból ernber lépett ki. örcg volt, de jól
mozgott. Haja sűríín nőtt a fe.jén, szeme nyíltan és tüze'
scn égett' Jó volt belenézai ebbe a szernbe; amikor a?, eÍfi_
bcr pillanl'ásáv a| talá|kozott, önkéntclcnül clmosolyorlott.
Keclv.;s' meleg, hamiskírs arcán látszirtt, hogy a tréfát nern
veti rrreg" Egészseges :;zája jil étvágyról beszélt s arról,
tlotY Szereli meginni clélbelr, cste a mega kis borát. Anii-
kor l;eszéit, az cmber nróg rengctcg rancát is e|fcicjtettc"
I.iuraji.i per!lg tlói.!.en i;s tiuncutul csetlg.ll-.

Isten hozott olbrin Joachim, szólt az cmber és kezét 
"yuj-

totta.
Joachim kezet fogoti vele at'Íánaztkérdeze..
Ugyan kit tisztelhetek benned' akí nevemen szőliÍ'asz?
Én vagyok azöreg, akiről a főkormányzó beszélt nekecl.
Mert ez a sziget itt pont a déli sarkon áll.
Úgy, hát akkor elérkeztem ahhoz, aki lelkemct csinálta.
Eltaláltad. Gyere Joachinr fiam, iiljiink |e, biztos megé-
Ílez'tél. a nagy úton. Ér. magam írgy vagyok, hogv gonrlolt
kozni se tudok, amíg rcggel nincs a gyomromban valami.
Magdaléna!
A kiáltásra fiatal leány jött ki a házból. Joachim illedel-
meseil köszöntötte. A lcány frissen fcjt tejet hozott' jó

barna kenyeret Lett az asztalra vaijal és mézzel. Nekiii|tek
reggelizni.
Az'tárt, szólt Joachim' kinek szólítsalak, aki ilyen jó szív-
vel látsz engem trázadban?
Szólíts csak János kertósznek, mondta az öreg, mert az' a
nevem.
És csakugyan kertész vagy?
Amint látocl' Állatokat is nevelek, cle csak úgy a háznak. A
kertben pedig nöl'éiryeket. Azokból készítem az emberi
lelkcket. Azt mondom teneked Olbrin Joachim, dereka-
san viselkedtél. Kiilönösen a főkormányzíl palotájában.
becs[iletedre válik. Szerencsód, hogy .jó adag szíjlőnerlr'et
tettem beléd. Anélkül már régen elpusztultál volna.
Tudod, folytatta az öreg' ért nem úgy csinálorrr a lelkekct,
mint az a gyáros. }iem haragszonl rá, sokat tució ember.
De. Majd beszélürrk rnóg róla. Mikor a lélek összetótclóvel
készen vagyok, egy csepp vért eresztek magamból' a lelket
abban olvasztom és úgy küldöm a földre. A gyáros az'Íhi-
szi, hogy anélkül is iehet. Hát' igaz,lehet. De az ő lelkei|
A kertész jót nevetett és ivtltt a te.iből'
Felálltak és köriilnéztek a kertben. Volt ott minrlenféle vi_
rág,kék, sárga' piros, fehér' hatovány, erős, illatos. haran-
gos, árnyékot ós napot kedvelő. János kertész' e|magya
rázta a nevüket és tulajdonságaikat. A,ztín a házlra merr-
tek. Belüt is olyan egyszerű volt, mint kívül. Az eiőszobá.
tóljobbra épiilt a konyha, mellctte a kamra és Magdalérra
hálófülkéje' Csak éppen airrdni, mert itt a déli sarkon
egész évben nyár volt, és a napot a szabarlban töltötték.
Balra volt a kertész szobája és a műhely.
A közepón simára gyalult asztal állott. A fal mellett a pol-
cokon ós kicsiny szckrényekbn a tégelyek, forralók, mo.
zsarak, mérlegek, különböző színű folyadékokkal te|t
üvegek voltak. Tiszta és csinos volt mitrden és Joachim ezt
a helyet is megszcrcttc.
A kertész szépen faragott szckrénykih er' |épett, kinyitot.
ta és nagy könyvet emelt ki.
Látod" szólt' itt vannak az én ernbercim' Nirrcsenck
Sokan. A főkontrárryző azt, hiszi, hogy a sok töbtr, nrint a
ker'ós' Nézz ide,.ie|enleg csak batvanrryoic cmberem é]. a
napokban külclöm cl a lratvankilenceilikct. Már csakrlcnr
kész. ot1van.
Az cgyik nr:icrói ii.i.l cs:régl'.ógviy't vet'Í le. A iÉ;ei.r' í'elrc-
kólr aJig ;ia31rll lál ririn,l egv |' l;:i:szerrr" plrcs. kicsit mcg
lrcrJves tolv i.irski t'ti' ilrI 1..
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Azért piros, mert a vért már belekevertem. Most s'zárad-
nía keli.
Az ablakba tcttc.
.}ó a rrapra tcnni, nert a sugarak valamilyen rejtélyes' de
nagyon kedvez,ő hatást gyakorolnak rá. A fíikormányzó
itt is téverl. LeftÍLloÍ't aházban napfényt? Villauy és vil-
lany. A szegény lélek egyetlen természetes fénysugarat se

\up'
Es aztán? Kérdezte Joachim.
AzÍán a babszemet beletcszem a parittyába és kihajítom
a földrc' Az rrtóbbi irlőben ez már nehezenrre esik. Majd
segítesz nekem.
Joachim ott maradt azöregkertészrrél és segített neki' A
kertí ágyat gyornlálta, kapálta' magot vetett' virágot sze-
dett, szárított, Magdalénának vizet húzott a kirtból, füvet
kaszált a tchónnek, moslékot készített a malacnak. Aztátr,
rnikor az örcg clkószült egy-egy lélekkel, ketten együtt
fö|mentek a kis dombra. Erről a dombról' éppen úgy', mint
a főkormányző sz.obájának ablakából' az egősz földet be
lehetett látni. Még az északí sarkort álló rengeteg palotát
is látták fekete cédrusfáival és száz'ezer lépcsőjével. A
ciombon iciiltek' az öreg elővette könylccskéjét. a tórkó
pen megmulatta Joachimnak, hogy a babszemet hová ha-
jítsa.
Lá1orl oti az ázsiai pusztaságon atL a sáIortábort? No .ió,
amott balrol ötödik sátor. ott alszik az a tatár. En csinál-
tam. oda hajítsrl.
Joachim a babszcmet a parittyába tettc, jól megcélozta a
tatárt' lerrdületet vett és elhajította. A kís babszem fclrc.
pült a lel,egőbe és abban a pillanatbarr füstölni kezdett'
aztán meggyulladt és kicsiny |árrgocskával égr'e repült át a
hatalmas léren.
Ez a próba, sz,ő|L az' öreg kertész. A .|ól készített lélek úgy
szá|! a fö|rlre, mint az é,gő|áng.Jói van fiam, jó dobás l,oh.
Akis |áng épperr cltalálta a tatárt.
Alkonyatkor 8Yakran felsétáltak ide kettesbcn, lcültck a
dombon a kőre és r'éz'Íék a világ forgatagát, nagy r'árosok
siirgését, háborút, szeretrcsét| enséget' lakom ákat' szer e| _
mes lérrveket' tűryész't, ürrrrepeket' Joachim egyáltatán
trem tudott jobbat' mint napi munka után is i<ic jönni és
néirrri a világot, amíg csak besötétedik. Mikor az esti csil_
lag fcltűnt, úira felállt és lement a házhoz, ahol a nagy
platán alatt Magdaléna már megterített. ott állt a pároigó
|eves, a kupa bor és a kenyór.
Ez a sorsom? Kérdezte önmagától. Ez' az' a hely, ahol vég-
rc megn}ugodhatok? Ide kellett jönnöm végül és itt fogok
meghalni, mikor éveim bete|tek?
Yolt ok arra, hogy ilyen kérdéseket intézzen önmagához.
János kertész ugyan beavatta minden munkájába. Megér-
kezése után ncm sokkal már ismcrtc a virágokat és azt is
scjtette, hogy az öregnek mi a titka. Talán nem is valórli
virágok ezek itt, hanem. . dc cscnd! Ki hrclja? Hátha miu-
tlcn virág lélek? Tudta hogyan keil biínni ezzel, meg amaz_
zal' Mikor kell öntözni, mikor kapá|ni, mikor szedni virá_

got' meddig száritatti, mcgaszalni, vagy csak fonnyasztarli
s megerjeszteni. Tutlott volna már ő maga is lelkekct ké.
szíteni és munka közben gyakran jutoÍt eszóbe oiYasmi'
ho*y rnilyen szép lcnne ilycrr virágból és olyarr virágbíll
embert kószíteni'
Meg is mondta az öregnek s az így felelt:
Látszik, hogy ón csináltalak. A lelkek nekem is úgy jutnak
eszembe. Nem pedig úgy, mint a receptek. Amint kapá|.
gatok, egyszerre csak megnyílik bennem valami és mintha
képet látnék. olyankor nagyon odafigvelek, a képet jól
megrrézem, nrert tudom, hogy az lélek kópe. Rögtön talál_
gatni kezclem, ugyan milyen növényből tudnám megcsi-
nálni. Elővesz'em ezt a paos csengettyűt, aztáa azt ake-
senryés magot, mércgzöld levelet is teszek ho'zz'á, jó illa-
tosat, tlatrért, vagy mentát. Néha sokáig késziil el. Van
ítgy' hogy egyszcrre hármon, négyen is rlolgozom' Bizony,
Jclachim fiam, olyan ez, mirrt a nrűvészet, nem perlig
o|yan, mint a főkormányzó hiszi.. tudomány. Sose fogok
tudni ann,vit, mint ő. Sokkal' sokkal okosabb nálam. De
szíve nincs neki. S hcrvá jut az ő nagy okosságával? A koc-
kához. Nekem ilyesmire rrincs sziikségem.
igy bcszélgettek sokszrlr a délelőtti üapon, mialatt a kerti
ágyak között rlolgoztak. De arró|, hogy mi lesz Joachirir-
mal, nem esett szó. Perlig szegóny Olbrin.Ioachim szcrcttc
volna turlni rnár, hogy megy, vagy marad. Már csak azért
is, mert llagYoÍr szeretelt volna rnaradrri' Nemcsak a- kcrt.
a munka, a kertész, a helv miatt. Úgl' ál|t a dolog, hogr
Magdaléna kczdett nagyon is szívébe fészkeiődni. S ak
kor egy este, mikor fent iiltck a domtron, .Ioachim meg-
kérte az' öreget, határozzon sorsa felől.
lvÍegmondtam neked fiam, szólt János kertósz, hogy nem
csinálok senkinek Sorsot. Nirrcs nekem krlckárn és nem is
lesz. Ha maradni akarsz, maradj, ha menri, menj. Tudom,
szívesen vagy itt. Én is szívcscn látlak. Sokat segítesz ne_

kem, neg aztán kedr,eljiik is cgyrnást. Ami pedig a nyug.
talanságot illeti? Miért nem beszélsz ró|a? Ne vágj köz'be"
Nem vagyok vak, te Joachim. Látom, hogy Magdalónár'al
majd elnyelitek egymást. Keljetek cgvbe, épi'tsetek házat
az- öböl títlsó oldalán, szép hely van elég. En rnajd gonclos.
kodom arról, hogy a házasságból derék' szép lelkek szii-
lessenek, talán olyan lólek mcgszü|etik majd, aki engem,
lra kivéniilijk' he|yettesíteni fog ós utódom lcsz. Csak bc
szélj Magdalénával, hiszcn máris egy kicsit maflának tart'
amiért köriilöttc ólálkodsz és még csak a kezét se fogod
meg. Kívánatos leány az. Sima, mint azoLaj, illatos, mint a
jázmin és édes, mint az akác.Tavasz\eány e,z a Magdalé-
na, egészen rreked való.
Mikor az öreg kertész ígv beszélt, olbrin Joachim szemé-
ből bizony kipottyant az öröm könnye. Megfogta János
kertész kezét és rátette az arcára. Igy maradt sokáig, fejét
azóreg kezében ny]gtatta, rnialatt a hcgy a|aÍt a föld az
esti homályba süllycdt ós a vacsoracsillag a n1rugati égbol-
ton kigyúlt.
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YTLEATENYTK A NCMADTAtsOPPOL
Steve: Egy csomó dolog v.éget ért ve|e, és egy 2.Nagyon jóVo|t.Szuper.
csomó do|og elkezdődött. En é|veztem _ és ez a KisBalázs:Jó|érzem magam. E|vise|hető embe
fontos. rek vo|tak a táborban.
Gyagya: Étjen a 7-es sátor! Az e|eje rossz vo|t, a Zita: Szuper volt' Néha |ehetett vo|na kicsit tibb
közepe jobb vo|t, a vége volt a legjobb! Megérte szabadidő is.
e|jönni' Sziporka:Jó vo|t a hangu|at meg a társaság, de
Sneci: Jó vo|t, bár a programok kozott fújhatott kéthéte|égvo|t'JövőreújraegyüttjÖvünk!
vo|na több szellő is. Az egyik |ényeges Íe|fedezé- Da|ma: Szuper vo|t a hangu|at, a kaja, a tó... Két
sem az volt, hogy hideg regge|ek után sokkal hétponte|égvo|tacivi| izációné|kü|.
több szagos ember járká| a táborban. Es vigyáz- M. Vera: Sokszínű. Szárnomra új és ugyanakkor
4atok emberek, mert McMacunk mindenkit!!! fantasztikus. Tök jó vo|t a társaság. Erdekesek
Akos: Nem voltak kirívó dolgok. Se jók, se vo|tak a programok.
rosszak. Ha azt mondom, hogy elment, akkor Pertl Gábor: Jó| Határozottan jó| Kellemes, Üde'
igazságta|an vagyok. Jó vo|t. Azt hiszem, ezl a tá. Szinte semmi konf|iktus nem Volt. Jó Íejek vo|tak'
bort is majd az idő múlása teszi felejihetet|enné. Remé|em, hogy évközben is |ehet majd a társa_
Soha rosszabbat. ságra számítani.
Csikvötgyi Barbi:Sok jó, kevés rossz. Figye|tem, Dorka: Bárcsak így lenne ez egész nyáron' orü_
tanu|tam belőle, köszönöm| lök, hogy megismertelek benneteket.
Lazi: Zseniá|is hátrabukfenceket mutattam be a Kána Zsuzsa:''Hát o|yan.'.''
sátorköte|eken. Tibor:Én? Most? Nekéd?lNa ne csiná|jukl
Lili: Jó vo|t!Túl sok vo|t a program, de ettől még jó Jakab Judit: Baromi jó volt. Meg|epően jő| érez-
volt. tem magam ezekkelaz emberekkel. Sokkal ke-
MSE:Tök jó vo|t! Kár, hogy esett az eső' mert Íáz- vesebb-konf|iktus, gorcs, összeütközés vo|t itt,
tam' mint az isko|ainapok a|att' Szeretném, ha évkoz
H. Krisztián: Szuper vo|t! Bár a programok na_ ben is |ebegne a tábor sze||eme' hangu|ata a Po|i'
gyon sürilek voltak. Nem ke||eit vo|na megren_ lechnikumban|
de|niaz esőt. Mrizli: Mindenki Íeltö|tődötÍ, merílettÜnk egymás
Bak Bence: Nagyon jó voit. Rohadt jó! Csak ne forrásaibó|- mert a sajátjainl< már év végére kia-
ke||ett vo|na konyhásnak |ennem. padtak. Meg|öktük a |abdát, kíváncsi vagyok,
Pancsovai Réka: Nagyon jó vo|t. Nagyon tet' meddig guru|.
szeit. SokkaI jobban megismertem így társaimat, Szi|vi:,,Eseménydús', -majd még gondolkozom.
mint az isko|ában. Döme: H.B.M.! (Hú baszd meg) A régi időket idézi,
Pancsovai Petra: Jó e|szakadni a civi|izációtó|. soha rosszabbat.
Jó vo|t. Jimmy: Ha ka|apáccsa| egy diót szeretné| szét_
Papdi Barbi: A tanárokat te|jesen más o|da|ukró| verni, és a dió a tábor voina, a ka|apács e|őbb tor-
is meg |ehetett ismerni. Az egész tábor üde han_ ne szét'
gu|atú volt. Csoncsi: Rész|etesebben a |ap a|ján bővebben.
F. Krigztián: Nagyon jó vo|t' Marha jó vo|t a han- Bobi: Egyszerűen fasza volt! Sok-program vo|t és
gulat. En úgy jöttern ide, hogy nem ismertem sen_ nagyon kevés szabadidő. Amire e|kezdődött'
kít, most már ismerek pár embert az iskolámból. már vége is |ett.
Dini: 1. Alszik

lry mondaL az Akosnak
'l,alúr 

emlékeztrck rncg rá ttólrátrrat, ttoqv tavajy év ve*e tejc IroAr.an é"s hánl,szor próbá]Lunk
B'crrnclckel .-salu.qa|iri a száno|okra rnög ismúetlerr \oltt't) T,,\BC)B.ba \yomultrrnk rerrdp
l.alalr emlékezttck rncg rá ttólrátrrat, ttoqv tavajy év ve*e [ejc IroAr.an é"s hánl,szor próbá]Lunk
B'crrnclckel .-salu,qa|iri a száno|okra rnög ismúetlerr \oltt't) T,,\BC)B.ba \yomultrrnk rerrd;
6on' hi"lzen mi rn# tuctuk, hogv mi is Várfratci odalenn' Klslolmácson: .SZúDer két, hé|. Amtuctuk, f19gy mi is Vár'fratci odalenn, Klslolmácson: őZű

|em iárl át,üíő sikerre]. ,'Ni[C.S kedvenr] '. ''lien meqv t
őon' niclzen ru nar tuÖtuK' ncrPJ m1 |ő Vaí'nato odatenll' KlELolmaOsOíl: őZüPef KeL net. ^ill
ő?ieq lnvitálásurrk r]em Já,rL áiütő sikerre]. ,'Ninc"s kedvenr] '. 

.''\-1n rye&V .L baráLom/barát-
ntiml'' [s a tobbi. ílyen'e"s ezekhcz lra.sonló elutasít,ó vá1aszokal kap|uir-k. BizcltLi,nra lO II\n-ntim!'' [s a tobbi. ílyen'ás ezeklrcz lra.sonló elutasít,ó vá1aszokal kapl-un-k. BizcltLj,nra lo tt
ruk volt az elutasítőknak t.s. rín c<n rnóq'l"s úsy érzem. hoqv fos"szu] don|clt|ek. anrikor

: ].ö d LODL]I. llyell c4\ ezeru.lcz i]acsonlo elutaőlt,O ValacSZoKaL KaptunK. D|z()ít.ara lO II\n-
volt az elutasítőknak t.s, án !-"'n rnógs úgy érzem, ho,qv fo.S"SZu] don|tÍ|ek' anri[or 1c.
dtak a fu.siolmacsi lrappenurer,i i . 

\'
l lonC|taK a K lcStOlmaCSl  l ldpPef l l l l { r) l
[n nem is írnék niaF.ríról i.tátxlir.;J' lii.szen ezt bizto.San mcqte"szik rnások itL, a Dollr'l.áÍ'tra-
sgb1arn lláraoz|anaÍí L}ennet,ekeL az élmórli,hc$'ek "qziban e;íírá"sban, rsak 6vc;z'zctek rc55.sábiarn. [láraoz|ana'Íí L}ennet,ekeL az

|  . l

O|\'asli| C.)KeÍ'.
Mo.sL trrkábll nrc'}.próbálok Hkos uloisó táborc;s napi kór.jé.sélc vála"szoiní, nrisz:etinl eÁv
tnort..{at,ban morlJiarn ci rick, ho'n.,V nrri-/c;n vo1t a Labo'r. ílrt.--,ircio1orn, |rogv a Bor.síl hasÉbieiír
kjvánta nieo'jelenl-elni n '''óletne'rrrjÉ.ct'],lÍkor nent sokat, -iórii1o1kt.dta''ir d:lcn. o}1t.őzc;r:íetl,azi,
nl.lnlt,ant 'it'n. 'i.ii.c.z'z. tl B. o13a1ra, i.lt| ;rra1. j eioha.siloÍ!i.-l' Ír...+ ntth'cn l"q ez ii,|áhill] '' liti
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Yáitozások a Politechníkumban

ígéretünkhöz, kérésetekhez, saját igényeinkhez híven idén is azza| kezdtük a munkát, hogy
igyekeztünk Íinomítani működési rendünkon. Maratoni viták után a tantestüle| arra az á|láspontra
he|yezkedett, hogy .t993. szeptember 6_tól a következő újításokat vezeti be:

1. Az első nyelvvizsgáig az idegen nyelviórák látogatása t<ötelező _ annak minden koze]<venciájáva|
együtt. Szintén kötelező részt vennia Közoazdaságigvakor|at 3. évÍo|yamos .l. negyedévi, va|amint a
Tanu|óiroda vaIamennyi őráján, hiszen ezek a kurzusok másképp működésképte|enek Iennének.

2. A tantárgyak tÓbbségében ezentú| a közepes (3) és a jó (4) is megaján|ható a je|es me||ett.
Matematikábó| és idegen nye|vbő| az e|égségest (2) is fe|kínálhatja a tanár. Ezze| ajogával a szaktanár
szabadon é|het.

3. Az egyes tantárgycsoportok csoportos vizsgát is rendezhetnek, ha a fe|téte|eket előre , időben
megtudják a tanulók.

4. A tanéveket ezentú| lezárjuk, aze|őző esztendőrő| e|maradt vizsgát nem visszünk tovább. Ennek
érte|mében második osztá|yba |éphet az a diák, akinek maxirnum 3 vizsgája e|égte|en, három
kü|önböző tárgybó|. (A vizsgán kötelező a részvéte||)A további évfo|yamokat legfe|jebb 2 e|égte|en
vizsgával (2 kÜ|onböző tárgybóD tekintjÜk beÍejezettnek' Hogy jó| értsétek.. ezt a 3 |||' 2 e|maradt
beszámo|ót nem kellpótotni, miközben a kis_ i||. nagyérettségin természetesen ugyanúgy minden
szerepel, mint eddig.

Terveink szerint az e|ső negyedév e|teltéve|, a tapaszta|atok birtokában visszatérunk ezekre a
kérdésekre, s egy nagyszabású Fórum keretében vitatjuk meg veietek, bevált-e az új rendszer, aVagy
iovábbi f inomításokat igénye|. Addig is kérjük jóakaratú hozzáá||ásotokat mindehhez|

A híányzások és késósek szabílyaÍ
Az új tanévben is kote|esek a diákok a tanítási időben (8.1s_től 14,45_ig, esetenként 16.Oo óráig) az
isko|a épü|etében tartozkodni. A tanórák továbbra is 60 percesek,azóralátogatás (az idegen nye|v, a
közgazdasági gyakor|at és a testkultúra kivéte|éve|) nem köte|ező' A szünetek 15, i||. 30 percesek.
A diák je|en|étét reggel az iskolába érkezéskor a portán talá|ható Je|en|éti íven saját kezű a|áírásáva|
igazo|ja' A 8.15 után érkezőket az isko|atitkár regisztrá|ja a megérkezés időpontjáva| együtt. Aki 8'2o-
ig megérkezik' későnek számít. (Három késés minősü| egy igazolat|an órának.) Ennél nagyobb
mértékű késés esetén minden megkezdett óráért után igazo|at|an óra jár. Az a későnjövó, aki az
isko|atitkárnál nem regisztrá|ja magát' il|. az, aki nem írja a|á a je|en|éti ívet, azon a napon hiányzónak
minősü|. (Az a tanu|ó, akirnásnap az - e|őző napitanórákat tartó . szakianároktó| a je|en|étét igazoló
aláírásokat begyűjti, és ezt az osztá|yÍőnökének 14'45_ig bemutatja, mentesül azigazo|at|an hiányzás
kÖvetkezményeitő|.)
A hiányzásokat á|ta|ában orvos igazo|ja. Ezeket az orvosi igazo|ásokat is a|á kel| íratni a szü|őve|. A
szÜlő is igazolhat összesen 10 napot az év során, de ezek az a|ka|mak összeÍÜggően maximum 3
naposak lehetnek.
A hiányzást a szülőnek |egkésőbb az e|ső mu|asltott napon be kel| jelentenie te|efonon vagy
táviratban. A diák igazo|ást a gyógyu|ás hetén adja át osztá|yfőnökének.
A vizsgákró| csak orvosi hiányzássaI lehet mu|asztani" Az e|maradt vizsgákat a pótvizsga_időszakban
lehet pitolni.
Az igazo|atlan hiányzások száma nem haladhatja meg az 5 őrát' Ha ez mégis bekövetkezik, az
osztá|yfőnök értesíti a szü|őket. 15 igazo|atlan óráig az oszláty és az osztá|yÍőnökök Íeladata elbírá|ni,
mi a teendő a mu|asztóva|' 15 óra után iskolabírósági tárgyalásra kerü| sor. 25 igazolat|an óra az
isko|ábó!va|ó kizárást vonja maga után.
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beosztásaAz |993/94.gs tanéu

l .  negyed szeptonrber 6.hafő - október 29. pentek

VilZSGANIAPOK novemberl. hétftí; novvrnber 2. kedd; noveffber 3. szerh

oszi szünet novgmbor 4. csütörtök . novení.bcr 7 . vasNnap

ll/a. negyed novembel 8. hétÍií - december 17. pentek

íáti szünet december 18. szornbat - ju''*á' 2' vasrírnap

l l lb. negyed j''*í' 3. hétfií - j*'*{.25. kcdd

v|lzsGAü\|ApoK jun*ír 26. szefia;juo*ár 27. csütörtöl jun*ír 28' pentek

Síseünet jan*ír 29. szorlrrbat - febru.r:rr 6. vasrírnap

l l l .  negyed febnu{r 7 . hétffi - m;ícius 29. kcdd

vrxzsGANtApoK miárcius 30. szerda; rrt{rcius 31. csütiirtók; aprilis 1. pentek

íovoszi szünet április 2. szrrmbat . április 10" vzxiímap

lV. negyed április l1. hétfő - jűrius 10. pentek

vt]lZsGAN{AlPoK. tu" És fiil|]l" [ÉvÜF" jírnius 13. hétÍő; június 14. kcdd; iúrrius l5. szerda

Kil sÉRn]r]r,sÉ6$ nj $" tÉvup" júni.'s 15. szerda - jrínius ?2. szetda

pg.rnvnrzscÁK . tu" És |ÜÍllff" rÉvp"

Íonávzoró június 7I. péntek
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SZAKKOROK A POLITECHNIKUMtsAN
i 993/1 994

INFORMATIKA

.l . Gazdasági játékok (Jimmy)
2. VISUAL BASIC for WINDOWS (Jimmy)
3. Programozási nye|V (Takáts András)
(PASCAL v. C megá||apodás szerint)

rÁnsnonloMlsMERET

1' Fi|mklub - kéthetente - (Szász Kataíin szovetkezve Pécsi Katáva|)
Szeressétek odor Emí|iá! vagy Ba||agás
Az istenek a fejükre estek
Afáraó
Elektra
Dákok
Asterix... v. Folvtassa, Caesar vaov Folvtassa Cleo
Jéomezők Iováoia vaov Retteoe.Íi lvárí
|apfiv.é1' Ho|dnőÚér vágy Roméo és Júlia vagy Makrancos hölgy
AndrejRubljov
A rozsa neve
leszedelmes viszonyok
Danton
N any|áz v agy Mod,ern idők
Etűdök qépzönoorára
A||atfarfr úaov Sztálin
Hétköznapi íásizmus vaov Mephisto
Küsters niama mennvbehenéte|e
Bird
Fal

2. Fe|véte|ie|őkészítő (|||' évfo|yam, heti90 perc)

uŰvÉszer
1. Dekorációs.graÍiti kor (Gasner János, Veres Gábor, Jakab Judit, Pálos György)
2. Videoszakkör (Pálos Gyorgy _ Csoncsi)
3. Fotókör (Majer Tibor)
4. Kézműves ktrök: Kopócsy Judit. gobe|in

Ascher Zo|tán - kerámia
VeresGábor. kőfaragás
Nemcsics Endre - rajz
GodaZsuzsa-ra1z

(Jelentkezés Jakab Juditnál |X.1 7-ig')
5' Rádiós kör (Csoncsi)
6. Fi|ozófia (Mesterházi Mik|ós)
7. Másik Színház iszínjátszó kör kezdőknek és haIadóknak/ (Majer Tibor)

MATEMATIKA

1. évfo|yam:szakkör (kéthetente 1,5 óra)
korrepetá|ás
tehetséggondondozás, f eIadatrnegoIdás, Verseny e|őkészítés

2' évÍo|yam:szakkör (kéthetente 1 ,5 óra)
korrepetá|ás

3. évÍo|yam:Íe|véte|i e|őkészítő (hetente)
korrepetálás
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TESTKULTURA

Kosár|abda
Hétfő 16.1 5-17 '45,péntek 1 5.15_16.45 - Szabó Lász|ó
,'Technika és taktika nem általános iskolás fokon, sok játékka|','
Labdarúgás
Kedd és péntek 15'15-17.15 - Molnár Lajos
''Technika, taktika, játék - nem magyar NB |-es színvona|on.''
onvédelem
Kedd és péntek 15'00-16.30 _ zechmeister LászIó
''Erőn|ét fej|esztése, judo alapmozgásokkal is. ÖtrtvÉoeleu.'
Röplabdázás
Kedd és pénlek 15.15_16.45 _ Haluszka Tibor
',A röpIabda játék megszeretése, minél magasabb technikai szint elérése.',
Társastánc
Kedd 14.50_16.20 - Auer Pál
',Valami, amit csak párosan lehet csiná|ni, de jó zenékre.,.
Zenés női torna (stepping)
Kedd és péntek 15'00_16'00 _ Kriston Andrea
,'Testformá|ás kívül és belÜla nőitest igényeinek és adottságainak megfe|e|ően.''

KoMMUNlKÁctT

He|yesírási gyakorló szakkor

TERMÉSZET|sMERET

(Vá|asztás érdek|ődés szerint)
1. Csillagászat

Nap, HoId, bo|ygók, csillagok megfigye|ése
távcsőépítés

2. Bio|ógia
novény., á||at-határozás, prepará|ás' gyűjtés terepen, egérÍuttatás,
mikroszkópos vizsgá|atok, bonco|ás

3. Kémiai-Íizikai kísér|etek
ÍényjeIenségge| járó kémiai reakciók, fizika a vidámparkban,
minőségi és mennyiségi kémiai ana|ízisek

4. Rádióamat{ír
rádiókapcsolat kiépítése a világ minden tája fe|é (ango| nye|ven és távíróval)

5" Természetjárás
gytijtés, megf igyelés, barIangászat, kirándulás, bicik|is túrák)
(Tíz tő aIatt összevont természetismeret szakkör indul,

me|y az érdek|ődésnek megÍele|ően több aján|ott témát dolgoz fe|.)

NÉMET

Kezclőknek: hetente kétszer (hétfőn és szerdán 3-tó|a_ig) tartja Sánta Judit.
Az e|ső óra szeptember 20_án |esz'

Nagyon haIadóknak:akik távlatiIag nye|vvizsgázni is szeretnének, keddenként 3{ól4_ig.
Az egyik héten nye|vtan. ha||ás utáni megértés. Nagy ||ona tartja.

EGYÉB:

Jóga:Ascher Zo||ánfie|entkezés Jakab Juditná| lX. 17-ig)

Ha valarnelyik szakkör órdekel, minóI harriaraÍrb (E*hetőleg nnég ezen a héten) keresd
meg a foglalk<rzás vezeÍőjóÉ!

29
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EMLÉKEzTETl

AZ |SKoLATANÁcS 1993' sZEPTEMBER 7-| Üt-ÉsÉnol

Jelen voltak:
Szü|ők: Diákok: Tanárox:

W; . Gulyás Emese Fehér Márta
Káosz: HornGábor
Ügyosztály: Horvátn Éva - Puskás Auré|
Zár|osz|á|y: Fark.as Antatné Gerlits András
MP: K|einné A|fö|di Saro|ta K|ein Anikó e|őterjesztőként;
FH: So|ymosy Aiti|a _ Molnár Lajos, Szabó Lász|ó

Napirend.

|. A testkultúra órák szervezeti kereteirő|

Mindhárom évfolyam követe|ményfÜzetében kiadott ''A testkultúra orák szervezeti keretei.'.',
c. anyagban két bekezdés igényelt |T döntést. Vita után a dontés a következő:
A 2. pont e|ső bekezdés eredeti szövege:
"Az e|ső pontban |eírtakon kívü|csak orvosiigazo|ással lehet hiányozni, ame|yet a szü|őnek is
aiá kell írnia. Ezt |egkésőbb az adott órát köVető második testkultúra órán ke|| hozni.',

Módosított és elfogadott szabály:
,'Az első pontban leírtakon kívÜ| hiányozni Iehet:
a, orvosi igazolással, ame|yet a szÜ|őnek is a|á ke|| írnia;
b, indoko|t eset|ren a testku|túra tanár fe|mentést adhat írásbeli indok|ást is tartaimazó szü|ői
kére|emre, arnelyel a szü|őnek teleÍonon még aznap meg keIierősítenie.
Mindkét esetben az adott órát rövető második testku|túra óráig kelI hozni az igazo|ást.,,

A 2. pont uto|si bekezdését vá|toztatás né|küle|fogadtuk:
',A szabályos felmentés határidőre va|ó be nem hozalala igazolat|an órát von maga után,,'

Il. Tájékoztató a kisérettséoi eredménveirő|, a kiaIakult ranglistáról

lIl. A'.Vá|tozások a Po|itechnikumban', (|d. a Poligráfbani_ szerk.)c' anyag áttekintése
Az első negyedév végén, amikor az új értékelési rendszer tapaszta|ataiva| fog|alkozunk
majd, az lT a következő változtatást javasolja:
Csak azt a tanévet tekintsük |ezárlnak, ame|yben a megengedett teljesítetlen beszámo|ók
különböző negyedévekbő| származnak.

|V. Az |T e|Íogadta az 't993_94 es tanév beosztását (ld. a Po|igráfban| _ szerk.)

V. Az új lT-rő]
Az IT megá|lapodott a kovetkezó ü|és időpontjában: 1993'_at(Óbel]a.16.3Q' Fe|kérte azosz-
tályokat és a tantestü|etet, hogy válasszanak új lT tagokat' A következő Ü|ésen az osztá|yok 9.
az ötödévesek 1 képvise|ője, a tanárok 3 de|egá|tja, va|amint a szÜ|őio|da| 6',régi', tagja vesz
részt. (Az újszülőképvise|őket a novemberi szü|őiértkez|eten választják.) Az a|aku|ó ülésen
az új |T meghatározza saját rnúiköciési rend,iét'

Budapest, 1993. szeptember 10.
Fehér Márta
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A Po|itechnikum do|gozói

Anda Tamás Csoncsi (Kukorica János)
Basa Atti|a (Jimmy) számítástechnikus
Bágy| László művészetismeret- és

kommunikációtanár :
Boros András pszichológus .
Brunczik Mik|ós büfés
Brunczik Miklósné büÍés
Czibor Erzsébet családgondozó
Cseh Andrea kommunikációtanár
Csürke |bolya matematikatanár
Diósi Alojzia (Lu|u)

társada|omismeret-tanár
Fancsovits Rita ango|tanár
Fehér Márta társadaIomismeret_tanár
Fóth Andrea művészetismeret- és

kommunikációtanár
Gaál |mre matematikatanár
Galla i Zsóf ia művészetismeret-,

kommunikáció- és franciatanár
Gu|yás Éva inÍormatikus és közgazdász
Hann Péter matematikatanár
HaluszkaTibortestkultúra{enár '
Horn Gábor pedagógiai vezető,

közgazdasági elmé|et-tanár
Jakab JudIt művészetismeriát' tanár
Jóri János gazdasági igazgató
KaIina Yvette inf ormatikus é$*Özgazdász
Kocsis Péter inf ormatikatanár
Kovács Tamás matematikatdnár
Krausz Kati művészetísmeret: és

ango|tanár .... ..
Láng Kriszta titkárnő
Lenc|va i Györgyi közgazdáv,{a nár
MaizlErika (MuzlD

közgazdasági elmélet-tanár
MaJer Tibor könyvtáros
Dr. Marosvári Péter matematikatanár
Mészáros Sándorné 1Éva)

gazdaságie|őadó
M|ynarik Mik lós (Ede) közgazdász-taruár
Molnár Lajos testku|tÚra{anár
Nagy l|ona (Csicsi) némettanár
Nagylmregondnok
Nagy Szilvia természetismeret-tanár
Pa|otási Erika (Mama) a titkárság vezetője
Pert| Gábor közgazdasági gyakor|at{anár
Pécsi Kata művészetismeret- és

angoltanár
Puskás Aurél táÍsadalomismeret-tanár
Pá|os Gytirgy operatőr
Rozs Gerge|y (DÖme) biztosítási oktató
Rózsa Géza informatikatanár

sántaJudit némettanár
Dr. Simó Judit isko|aorvos
Somogyi Ágota természetismeret-tanár
Strijk Zsuzsa laboráns
Szabó László testkultúra-tanár
Szmeskó János inf ormatikatanár
Szántó Zsuzsa társada|omtudós
Szász KataIin társadalomismeret-tanár
Szűcsné Szabó Kata|in kÖzgazdásztanár
Varga Aclrienne ango|tanár
Veréb Szi|via (Csuri) titkárnő
Veres Gábor természetismeret{anár
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iIANI G BANI K
Lényege: Létrehomi egy hangtáÍat, amit bárki használhat, ha szüksége vau egy adott számra, albumra,
zörejre.

,,Hogyan épülfel a Hang Bank?,,
A Háng Bánkba belépőnek (részvényesnek) nincs más dolga, mint a saját otthoni hangtár.álleltárba
venni: egy kérdőíven feltiintetní az előadót, az album címét, a számok címeit, a hangtordozőt (kazeLta,
|emez, co;' a hanganyag minőségét, ya|amint a saját nevét,is osztáúyát. EZt a kitöltött kérdőívet
feldolgozzuk , sz'artitagepbe vissziik. A, igy kapott listát rerrdszeresen köZzétesszük' hogy - bárki
szítmára elérhető |egyen. kmen már minden a részvényes (hangtrrlajdonos) és a lista alapján őt
felkereső magánügye, hogy hogyan intézik el maguk közt a dolgokat (kölcsönadás, másolás, eladás,
stb).

,,Ha belépek a Hang Bankba akkor nekem be kell adnom az összes kazettám és nálam nem lesz egy sem
otthon?"
A Hang Bank csak a te otthoni hanghordozóidnak a leltárát kapja meg' nem gyuiti be a belépő tagok
kaz'eLtáit,lemezeit egy trezorba. Erre nincs sztikség'

'Mi van ha példárrl letöröltem a kazettám?,,
A Hang Bank meghatározott időközönként felkéri a részvényeseit (hangtulajdonosait)' hogy
készítsenek új leltárt, mérjék fe| a vá|tozásokat saját hangtárukban,. Az igy kapott megújult listát
tesszük majd közzé.

.'Mennyibe kerül a Hang Bank szogált atása?,,
Ingyenes

A PoLGRÁF A smK0 KFT. rÁnaoGATÁsÁVAL JELENIK MEG.

POLIGRAF
_ A Közgazdasági Po|itechnikum Iapia -

_ Fele|ős és torde|ő szerkesztő:Jakab Judit _
Fele|ős kiadó' Horn Gábor -

- Megje|enik a KözgazdaságiPolitechnikum sokszorosító műhe|yében -
(Budapest, 1 096 Vendel utca 3/b)

- 280 példányban -


