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o*i, Gábonré
Tóth Andrasné
Mogyorósi Katalin

A diakok érdekkepviselete részérőI Szternák Tarnas és Budai Baláes a MESZ-t' YÍnadi Péter -
e gy_ebek m el l ett - a v ÉSz.t r epr ez etttá|ta ( erdménye sen) . -
A tanarokat Krau*sz Katalin. Molnár Lajos és Sogmogyi Agota kepüselte.

Mint a fentiektxíl is látható, nern voltunk tul sokan, de nernelyek (pl. Varadi Péter) több osztalr lT-
kepüselőjét is meg1estesítették, így alétszarn eppen eiégséges vo|t szavazásokkor.
Az előzetes napirendi pontokon (az SZMSZ mellékletei, a Szociális Bizottság beszámo!ój a az' 1991.
évi mrurkáról) kíViilMolnar Lajos uj napirendi pontjával kezdődott az ülés.
Lajos elmondta" hogy az Iskolabíróság hatfuozata alapjan a pedagógusközösségnck és a
Koordinációs Bizottmanynak ki kell dolgoznia egyeztetési mechanizmu.sainak ren&szerét A
Koordinációs Bizottmány ezatÍn felkérte a diakok kepüselőit, hogy szedjék írasba az általrrk
kifogasolt dontési mechanizmrrsokat, s fogalmazzákmeg a javaslataikat is. Sajnos, etTe nen1 kcriilt
sor' váJasz nem érkezett, a Koordinációs Bizottmány iw az ügyet ad acta tettc.
A Szociális Bizottság beszámolóját az |994. évi munkájaról az IT egyharrgulag elfogadta. Az
szMsz mellékletei köziil megbeszéltiik és elfogadtuk az a|ábbi kérdéseket:

. az Alapítő okirat;
- a Kuratórium mriködése;
. az ügyeleti rendszer;
- a tantÍr gyfel elő si rendszer;
. abtárnyzások és késések kérdése;
- a Szociális Bizottság míil<ödési rendje;
- az IT működési rendje.

Ezek a dtintések, reméljük hamarosan az SZMSZ teljes szövegét tartalnraző arartykönyv lapjain
látnak majd napvilágot'

Az IT közfelkiáltassal dicséretben részesíti Csoncsit a fénymasolás nehéz, de ragyogó terepén
v égzetI, áldozatos mrrnkáj áért.

Budapest, 1995. május 31 .

Krausz Katalin
az IT titkára

U.i. : Mindenkinek sikeres vizsgákat és kellemes nyarat kívan azÍT'



?oLtGRÁ,r

l.Jagyon nuhéz. a' diihöngőr'el. (-Pardon: nap-
kozi' csak ippen egy nragartrt.ajta öleg-
ember niár rrehezen szckj a az űjitásokat')
Nem lehet rendesen lefekűdni, lneg a
dcbogó küldnben is llagyon hangosan
dobog' ha valaki rálép. A fiildre mgg ugYe
mégse. Meg a hatalmas tér, a légtömeg, ami
az ember feje fiolött van - a sárkányok hiába
próbátják meg oidani a teret - szinte
agyonnyomják az embert. Nniglődni lehet.
gebedni, agonizálni meg kártyázni" Ha

Mindegy Kötelességtuclón, felelősség.
érzettől Íblb''rzdulva szó nólküi kénink
elnézóst. és átszublimálunk {vissza) a
társa|goba. Szó trenn akad. hang fennakad. a
sárkányok tojnak ránk"
iiy-enkor a felpörgött agy még jár egy da-
rabig. l{iszen óra alatt nem lehet a toaletten
tartózkodni. Az ernber végezze el csak a
clolgát sziinetben. De hiszen nri nem is
dolgavégezni menttink' Mert .azmás. Akkor
még tehetünk kivé-teleket. De így? Mert

azonban, éppen
az Elet Ertelmét
akar;uk meg-ta-
lálni, arri] ab-
szolűt alkalniat-
lan a hely. Egy-
szerűen nincs
értelnles atmo-
szférája. Lehet,
hogy csak vizér
van alatta. Bizo-
nyára űgy van"
Szóval aZ Élet
Érte1mének
megfejtését nem

ugye ha épperr vizel
az ember, akkor
ugye nem z,avarják
vissza. Vizelés
közben nrondjuk
nem túl ió
filozofálni, de nem
lehetetlen. Ho-
hohó !  Akkor  mi
van? Határeset? A
Koordinációs tsi-
zottmány .az ÍT és a
HUHOGAS közös
ülésen e|dönti. hogy
törv'énybe iitköző-e

iehet a napköziben' a folyosó fog-lalt, tehát
komámmal meg-induiunk a klozett felé. Az
más. At-moszférája Van. Rág,vújtani már
nem lehet, de a régi szép idők hangulata. a
sok okosság utóhatása' antit ott
rnegtárgyaitunk' nrég a levegőben ióg
igaz" enyhe Szarszaggai ve-gyítve. De aiért
mégis sokkal jobb. Le-ülünk, a fehér
csempék rnisztikusan tom-pítják halkan
elrebegett szavainkat. Szinte érezzúk a
cigarettaflistcit, a haverek körbe, a zene, a
kabaré, a felszolgáiólányok. Eltűnik az
elméletjegyzet' a matekházi. a kont-
rolljegy. Előjön Morricone, Poe, Freud, a
nagy Cthulhu, Chaplin, Veres Gábor a
természetből. Minden nyugodt, agyunk
szá|I, mint a madár, nem gyújtrrnk iá. cte
csokit eszünk, közben a halálról csevegünk'
L1án megjelenik R.G, és - kötelessege -
Í'elszólít minket, hogy ''fáradjunk at a
dühöngőbe''. Vagy társalgót mondott?

vizelés közben be-szélgetni? És ha nem'
akkor meddig szabacl? A vizelés - ugye -
elég könnyen behatárolható időtartamot
vesz igénybe, de mondjuk szilárd
salakanyag-eltávolítás esetén mit mond a
Szabá|yzat? Mennyii ideig számit a WC-n
ülés törvényes felhasználásnak, és mennyi
ideig illegális helyen való tartózkodás
alapos gyanúj ának fennforgásának? Lehet-e
egyáIta|án szarás közben beszélgettri? És ha
már nem jön, lehet-e folytatni? Ha igen'
meddig? F{a llem' hogy ellenőrzik? A
felpörgött agyat a lendület nem viszi
tovább, ilyenkor okos tanács kell. A
nlegoldás' fiam, hogy bemész őrána - azt
hiszem. Ja" Talán lnegyek is. ott
legalább valamivel ritkábban ébreszti fcl
a tapintatos tanár az embert, lnint a
dühiingőben a diákok.

Fery

Zorn6iL
fuzott
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Az iskolabírósác' GrőEer Henilné szitlőbír.ó, fuIi.k]ó.s A'nna diÍ.Jllbirő, Cs.ürke lb,lyo tanárbíró rrrájtrs
5:á""'";;áö#fáí."ft;gy vói;. K.-áóJ kiioti" li jÁtio ÉCIt sz,ani osz|ályo'.s -.anuiók iig.vét.-

B. Naw Vera igazolatlan órríinak száma ápri|is l8.án gtérte. z 3.| őrátg ezért,u'ltátyfőniikei
feliebttássel foiduttak a bírósághoz. A harm€dü negycd.r'egere' Vera 16 Jgaz'olatjall oral SZer-
zet"t. melYMi 8 (leginkább l órás) késé.sekb<Íl; q. pe$g hranyzasta' vonatkozo 'lgazolas e|mu-
ta"''tasauőt szémnázű'.Ehlhezjött a n.egyedik negyedéú ele|én 3 igazolatlan nap (15 ora).

Kovács Katalin igazolatlan óráinak száma április 28.án elérte t 27 órát. Kov"i a harmadik ne-
il""d ;l"ia;'TíiÁilotáttáíórá"át áttt bíróság áan' dzaa.''nagy-'' ké^sései megszííntek. (kivevc,az
ilÍolsót),"a kicsikázonban nem. A 8 tolsó igazolatlan óra származasa: .j ora tcstkllltura: 4 ora kc\es.

'A. !írósag lnegballgatta az asztáIyfonökök és a tanulók szóbeli kiegészítését, majd a kövctkcző
határozatot hozta:

R. Naw Vera és Kovács Katalin a tanulmánvait a kiivetkező évben nem fol1,tathatja a
Kaieazá^sási Politechnikumban. Másodéves tanulrnányailat L Po|ifechnikumban llet-c-
ióitrEtix. deT'isérettséeit ncm tehetnek. A ie|en tanévben 

-számukra 
az őráik látogatása köte-

|ező, am'ennyihen ezt fiegszegnék, a kizáráö automatikusan életbe lép.

***

4

Jaskó Edit l.5 igazolatlan. őrát gwjtött össze, amelyek reggeli késésekből , illetve nógv óraJaslró [,dit 15 lqazolatlan orat g\rult(
t estkultura órai mülaszásból szárrriázil<.
Á"bí'ó;á- *öa;;á"b;íié.'";fti Éaitéi. a tanév végéig fe^kctelis!ára kerül. isy 8lJ - rc kcll órkcznjg.: ---i.:P;'.-,.edÍí .,*á20 kd;önié;i';és Í ke'ésn&.,.gn és s30 kózörri ártezés 2 késésnek. q9Q
reggetenKegt 'p -  €  

,  , , '  |  ' ' L ' ' -1  -  ! '^^lL  T .^. l - - - l ! ' - .^ 1-L-^ 1- :L^1^-r  :A*:^resselenEént."8!é és 820 közötti érkezés 1 késésnök, 
-8z0 

és 8i9 közotti árkezés 2 késésnek. 8
utÁíj, érkezés, 1 igazoiatlan órának szÍmtit. Testkultura órara kötel ező jántia.

Az iskolabíróság nevében: Csürke Ibolya tanárbíró

Ez is Politechikum!?

Sajnálatta| vettuk tudomásu|, hogy a Po|i diákjai közcitt is akadnak olyanok, akik
e|őszeretettel keresgélnek más holmijai kcizött, és ami megtetszik nekik, azt bizony e| is
viszik! Régebben a B épü|et a|agsorában is volt rá precedens' hogy néhány do|ognak |ába
kélt, ám ami a Po|i.szü|inapon tcirtént, az az eddigi eseteket is feltilmúlta. Bizonyára
rnindenki tudja, hogy a tesiöltozőbő| tóbb tízezer forint éfrékŰ műszaki cikk és kézpénz
tűnt el...
Ami azóta kiÉént: azota nem történt semmi, eltekintve attó| az ''ap|óságtó|,', hogy a
napokban is e|tűnt ttibbezer forint. Természetesen méltányoljuk a testkultúratanárok
''igyekezetét'', hogy értékmegőzés cé|jábó| f<ilaján|ották a tanárijukat, mégsem tartjuk ezt
e|égségesnek, hiszen nem ko|tciztethetjük az ciltözőt a tanáriba' ugyanis az ölkizőben más
nagyét,tékű ruhák és táskák is vannak. Szerintünk az egyet|en mego|dás az öltözők
kulcsra zárása |enne. Ezt bizonyára megértenék azok is, akik va|amilyen oknál fogva nem
tornáznak. lTornaházunk eIég tágas ahhoz, hogy az óra idejére más helyet ta|á|janak
maguknak./
Reméljük' az isko|a Vezetősége nem csak akkor |ép az Ügy édekében, amikor már Horn
Gábor autojának a nyornát is bottal üthetjÜk.
YigyÍzzatok értékeitekre! 

Fekete Akos és Varga Máté
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Nenr szeretnók a jelenség mcllett elmerrni seó néiiriil, bár most az egyszeÍ nem szívesen irok'
Taj;l"sr errriókez,tek: A könyvtar qt,,|en napokig állt a kovetkező felirat:

A KoNwrÁn - RoNGÁtÁ* HELYKEÁLLkkA
MIATT . ZARVA

Aki érdeklődött, annak elmondtarn: Hat polc dl5lt el, rajta kb. 1200 db könyv - fi|azőft4 valias,
irodalomtudon:lány' nyelvészc! zene, épitészet' a művészet egy része és a drámak . került a foldre,
a polcck alá és egynrásra. Dőlt el . mondom ., de nem magátől. Nem keiiett nyomozást indítanom,
tinként jelentkeztek az elkövetők (Jula^ssi Bálint és Papp Viktor). Elkövetőket írtam' mert űgy
gondolom, bíin az, ami történt. No nem tételezetn fel, hogy azza| a céllal jöttek be, hogy
feiborltsanak halpolcot. Saját bevallís szerinl" csak a széken billegett valamelyikiik, elvesztette L
cgyensúlyál' Stb...' mégis ketten vállal.úk. Mondom, nem akarok nyonrozni.'., s biintetni sem tucok.

Szomotítan néztem a katasztrófa utáni állapotot, próbáltam megtervezni a helyreállítríst. Egy nap
aiatt szétválogattam' rendszereztem a kön;rveket, aztÍn egy asztalos scgítségét kértem, hogy a
polctörmeiékekből űjra polcok icgyenek, majd két rrap kénvszerpihenő utan egy nap alatt vissza is
raktam a könyr'eket a helyii}re, úgy-hogy aki a csiitörtóki csernény u.táni hét szerda reggeién'oelépett a könyr,'tarba' mindent a heiyén tileh.

Volt tehát időrrr gondolkodni. Újra a kezenrbe kerültek azok a könyvek, amelyeket poros rak.
tarakban murkatársaimmal együtt válogattunk a tanítás befejeztéve|, vagy épperr két óra közötti
luka;órákbarr, napokon keresztiil, amit aúÍn a nyári sziirret alatt megvasárolt, és szintén közösen
összerakott polcokr4 heteken át tartő rendszerezés után tettem fel, hogy szeptemberben kuldrrá]t
köriiirnények kozött legyen mit levenni a polcról, legyen mib<íl tanulxi...
F'zekapolcok és ezek könyvek fekiidtek ott egymas hegyén-hátan..'
Nem vagyok diihös, akkor sem voltam. Ez egy olyan eset, ami iíkább elkeseredést vált ki belőlem
és érthetetlenséget. Én nem eá akartam' n"''i nelik csináltrrk, hogyan tévedtek ide, mit keresnek
iu ! ?
Nem akarom a könyvtarat ennél jobban szabályozni, nincs kölcsönzési idő, ruhatár' birntetés' s
állarrdó tigyelet sincs, hiszen nem vagyunk idegenek, bízhatunk egymásban, magunkban. Lehetne
ez persze igazi könyvtar, igazi szabályokkal' akkor csak azokat kellene betartani, kiírhatrrám, hogy''Ne szemetelj!'', meg ''Csöndet kérek!'', ffi €g ''Ne tépd ki a könyvek lapjait!'', meg ''Ne lopi!'', meg''No köp}ödj!''' stb' De attól féiek, kihagynék valamit. Kifelejtenóm, hogy ''Ne boríts fel hat
polcot!" Es akkor mi lenne?

Nem tiltottam ki őket a könyv'tarból, nem jelentettem fei őket
az Iskolabíróságon. Nem hiszem, hogy van jó büntetés elrte az
esetre, s lra nem fudok jól biintetni' akkor inkább naiv módon
abban bizom, hogy a bil.ntetés hianya legaiább nyomasája
őket, vagy abban, hogy ha mindezt leírom, lesznek, akik igazat
adnak nekem, akik segítenek' hogy a könyvtar ne egJ
hellsége legyen az iskolrának, hanena a könyvtar, arni mindig
azoké volt, akik a tudasukkal akartak tiibbek, masok lenni'
nem egyébbei.'.

Ha egyetértesz. segíts nekenr azza\, hogy igazolod van értelme
itt ktinyvtarat csinálni, merl ha.sználod vagy ha úgy adodik.
azzaL, hogy nem jössz be. Mindkettőt előre is köszönörrr!

- Tibor -
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NAGY A csoN D a Po|i-Szüli-Nap körül: senki nern mond semmit,
tú| vagyunk rajta, minek feszegessiik. Nem ez vo|t az a rendezvény, amit sokáig
fogunk emlegetni.

Bárrnl|yen is vo|t, vannak emberek, akiken nem mú|ott, akik rnegta|álták a
tenniva|ót, és azt keményen végig is csiná|ták. Nekik szeretnék köszönetet
mondani:

Elsösorban az osáá|yképvise|öknek (akik megje|ent'ek) és taÉották a
kapcso|atot az osztá|y és ktizöttem.

K öszönöm az őrákat, taÉó di áktan árok ön kéntes j e| e ntkezését.
Köszönöm a Testku|túra tantárgyb|okk öná||ó programként is helytá||ó

küzdelmét.
Ktiszönöm Kocsis Péternek kifogyhatat|an öt|eteit, és azok segítségét, akik

a városban segítettéx Öt ortitt tervei kivitelezésében.
Köszónönn Bágyi Lacinak az emlékezetes veté|kedöt, és azoknak a

segítségét, akik kérdésekke| ha|moáák ot e|, va|amint zsÍiriként segítették
munkáját.

Köszönöm az osztá|yszínjátszóknak a fel készü|ést. (Lehet fo|ytatni ! )
Köszönöm Csoncsinak, hogy Csoncsi volt.
Kószönöm az osztá|yfönököknek a biáatást.
És végül kószönöm a közönség aktív részvétetét.

(No lám, azért.mégiscsak töÉénhetett itt va|ami, ha ennyi ember do|gozott rajta!)

1995. június 2.
Tibor

A MAJOM.VETELKEDO
tsszEsírerr VÉGEREDM ÉNYE

Városi Műveltségi Sport Terem attag
JP
W
Kadorka
iGtuc
SzaDi
Ügyosztály
HO
KáBé
KorCs
FH
MP
Káosz

87.74%
69.s4%
41 .11%
7 L.9s%
66.24%
39.44%
73.71%
74.42%

100.00%
7 s.I9%
3s.9r%
26.39%

97.06%
83.82%

100.00%
76.47%
77.94%
80.88%
7 s.00%
83.82%
48.s3%
88.24%
61.76%
7 s.00%

6s.2s%
96.4s%

100.00%
98.s 8%
88.6s%
s9.s7%
s6.74%
70.92%
0.00%

6s.2s%
78.72%

s0.00%

37.s0%
37.54%
s0.00%
37.s0%
18.75%
6.2s%

93.350h
74.95o/o
73.85o/o
71,480/0
70.07o/o
64.7 40h
61.45,J/0
58.43o/o
56.43o/o
54.48"/o
54.3loh
49.720h18.7 s%
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hIACYAR KiR,\LYt TE.BOL.ITÁ
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A IIfiAJOM-VETELKEDO
egyik emléke

TTNHALI ,  ZARIJELENTT$

' \ n y j a  n e v €  :  . ,Ma r i s k a ' '

c -- :r | " i  o I o *. .( - , ,  ,  -- I (
' ! n u i . ;  l ü { o .  l l | a .  l { .  l | l h  l - ] .  T -  | , i L |

Lak c im  :  1  { ) 9T  Buda . ne s t ,  Vonc i e i u  l .

Ápo|ás i  idő:  lÍJ. i ] '  nrarc.  l - i - t t j l  l9 . r t l  okt  2.] . ig
Disanozis: Bli(,i IX. rzprint ZE1Z.,t.

BNO X- szsrint F -10.1
h.rónfuus drog. és alkohol abuzus altat indukáút szenzitiv
punnoid pszichozis iiiiiöniis csete

\ l Í ^ l | . 1 l . l : ^ - Á - : . . .  r r . . . ' . . . h . . .  ^ ^ . 6 ' o . , h t B d  : . ^ . ^ . . . L : | ^  . - . . . . . | : .  ^ .
r ' rEuc l |orí{ ts 'uvÉr) '  l /uPs . l  u  gu lvu! r  i l l ru l  {  u lu l l s r  4 lus  ) € l l  { l l  9 t

femornlis. bestiallsmus ! ! !

1 1 - - . / . | i  ^ . ^ - - ^ . : ^  Á .  ^ | & - -  Á - - ' ^ . . .
L s.ll.l|ll .Íliltllllt lts |'s Gluzlllcll Y En.

R.emenvteien gvennekkor utan VíiitsÍigos serciüles' nteivet az. anvai naq'neni
népnemzeti érzelmei sr,rlyosbitott. i\ maternális ágon gravis eÍIekhrsok'
nr*l;lek későbbiekben az uYor krónikus ti.ustrációjrít alapozták m*g. o.rodfu
korban intractabilis tompor tantnrmok sorozata. mely a beiskoIrizást
lehetetl errné tette (egyszer és nr indenkor:'a)'

Jelen panaszok:

Kórházi osáályos felr'ételére Torgyan József áltai inditott népsza.'.azas
kiirásautan kgrÜtt sor' A nép egharrgrran, 9S.li-os résávétElIgl szavazott a
betec Íblvétele melett, mivel elözcí napotr Dturagót íifva8'isal kÖvetőert
Budapest viz alá kertllt. A beteg obsessivitása kÖvetkeáében cselekecleteirp
val i be| ótds i képessége nqgtr' ntéttéklren l:orl ótozott.

E p i k r l z l s :

ouáílyunkon trrtént obgervdio feÍ'ti cligfnózisokd eg1ér1elmiien
a!átarnasztctta. A beteg hi:irryzó kooperációja miatt a pszichoterápia nem
v*gez]tetö. supoottiv 1.*'g|é.:be részrro*Íllt, de erurek eredménve mt1q rlár.al

magÍtra

Buclapest, 1895. máius 35.

e gy o tem i tanár, az orvo studom ány ok nary doktord
PhD.IvíD, DSci,

cs i l l agokkal óke sitgtt zom ánckgresárend hrt ai donosa
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orÖrnmelértesítiuk a Politechnikum polgárait, hogy az 1994-95-is tanévben Magyarc>tszág

legiobb Young Enterprise váI|a|atának címét a Poli Cheops Rt-je nvefle cl.

Gratulálunk és sok sikert lívánunk a belgíumi nemzetkozi versenyhez!!!

Young Enterpri.sc A\apítvány

r = -
,t.st l

! l

Ugy mész el a tükör előtt...
Könnyű belenémi a tükörbe, és azt mondani,,,szép,,Vagy ''csúnya'', könnyű
elsiklani ezen a sima felületeq egyszerű elvesáteni a perspektívát A múlt
mindennapjainak világa eltűnik, elvesmek a tükrön azok az aprő karcolások; mára
a régi foltoknak csak egy vetülete maradt sámunkra Nem mindig látod meg a
ttrkröződések mögé bújó szernpárl amely a ''régi'' vágyakkal és félelmekkel most
küszködik. Valósánűleg ez itt a probléma
Nehéz mélyebbre jutni, csak fenn korcsolyéno| a felsánerr, és nyolcasokat írsz
saját múltad jegére. A képeken mindig ott táncolnak a múlt szellemei, s egy
furcsa emlékbarátság szövődik a két világ közötl Feleslegesen kattog az őra,
hiaba telnek a percek, ha minden eltűnik ebben az emlékkútban
Én végul felisrnertem a túloldalon lévő szempár| csak kérdés, hogy ő felismert.e
engem.

Steve, 1995. 5.23.

'Egyszer csak eltűnik minderr,
hűvös szélben egy délután,
mielőtt valóban megszokhatnád
mit várunk hát,
meddig fognak gondolni ránk,
meddig fognak gondolni ránk',
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A sPoRT PÜNTV€RSENY végeredménye
A negyedik negyedben az a|éhbi sportesernenyeken való résn'éte|ért iehetett pontokat
ffiteni:

- tollas házibajnok'4g'
- kis. és ''nagypá[yás'' labdarúgó házibajnoksag - tavasá forduló,
- ko sárl ab da bÍrlb ajnokság,
. asztaliteni sz bÍzilbajnok ság,
- rnalom háábajnokság,
. röplab da házibajnokság,
- kosarlabda területi bajnokság,
- sáepping szakkör,
- Tonrahaz.avatő kosár., foci. és röplabda üllámtorna

(iGRic, KáBé, Hado., Ko{s, FH),
- Drrna - Visegrád - maÍaton,
- írszás Diak . olimpia budapesti döntő,
- tulélő versenY.

EGYENI VERSEI{Y
Csak a szía pont felettiek eredményével!

- LEÁNYOK -

1,LángAndrea 379 pont
2.KánaZsuzsa 358
3. Mihók Viktória ?Áz,5
4. Daróczi Judit 259.5
5. Santa Judit 2?+
6. Schindler Réka 2|6
7. Gulyás Éva 180
8. Korsós Gabriella 171
9-1 0.
Bakony Mariann 146
Harsránvi Rita IM
l1. pekarik Éva l40
72. Lendvai Györg).i 1 39
13. Cser Orsolya 134
14. Síklósi Nóra |?+,5
15.Lac.tkő ndikó |23'5
16. Bíró Zsuzsa |12,5
I1.LánY Nóra 105

l. Sándor István
2. ZsEnbe'ry Gábor
3. Basa Attila
4.Látmer Balazs
5. Fiiredi Krisáian
ó. Colin Hackett
7. Bálind Dénes
8. Molnar Lajos

9. Sallai Látsz|ő 229,5
l0. Récsan (iíbor 218,5
11. Budai Batázs 2|6
72. Fal.czKrisáián zt3,s
13. Szikszai Ber-talan 203,5
14. JohnConyers 190
15. Szabó Lász|ő l86
16. Herczeg András 773,5
17. Pintye Istvan 769,5
18. Fuchs Péter 165
19. Bá$.i Lászlő 163,5
20. Hatás György 767,s
21. Manuaba Wiweka 145
22. Lvkárcs Gábor t23
23. Ze|wÍl< Roland 1 13.5

- FIUK.

586,5 pont KáBé
575 V. évf.
549 Tanerő
430 MP
40ti MP
376 Tanerő
272,5 iGRic
236 Tanerő

KáBé
w
KáBé
KN
KáBé
Tancrő
Tanerő
KáBé
KN
W
Tanerő
KáBé
JP
V. évf.
FH

Tanerő
MP
Tanerő
Tanerő
Tanerő
MP
Tanerő
SzaDi

w
JP
Káosz
Tanerő
JP
iGRic
KorCs.
iGRic
Káasz
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1. Tanarak
z.K:ÍLBé
3. MP
4. V. év
5. iGRic
6. JP
7.W
8. SzaDi
9. KorCs
10. HadOsz
11.  KN
12. KÍtosz
T3.  FH

3704,5 pont
1945 pont
1580 pont
1 134 pont
933 pont
896 pont
614pont
6ó6 pont
520,5 pont
491 pont
487 pont
427 pant
219 pont

GOLKIRALY
LEGJoBB rÁrÉros

I. Dream Team (KorCs.) z
II' Jordano Bruno(k) (KáBé) 1
III. Para S. C. (iGRic) 0

CSÁPÁT VERSEX

29 fő
18 fő
l5  fő
9fó
19 Íő
15 fő
8fő
15 fő
18 fő
16 fő
1CI {ő
1 l  f ő
10 fő

a két forduló ut.án: Hatás György (Carrotland C.) 25 góllal.
: Szternók Tamós ( The Team) 8 szavazatnl'

KoSÁRLABDA llÁzw ^rNoKsÁG
eredménye
I - II. évf.

Gyözelem Kosárarány Legjobb dobó

Fekete Ákos 30 pont
Sándor István 30 pont
Erki Tamás 15 pont

LABDARUGO HAZIBAJNOKSAG
eredménye az öszi és tavaszi forduló után

I - II. évf.

Gyözelem Gólarány l,egeredményesebb játékos

t. Carrotland Cowboys (KáBé) 4 56: 6 Hatás György 25 gő|
II. Ízeltlábúak (KorCs.) 3 29:29 Gáspár András 21 gő-
IIl. The Team (iGRic) 2 |5:1 Szternák Tamás 11 gói
IV. Falus F.C. (Hado.) 0 4,72 Falus Tamás i gó|

Schitt|er Mátyás
Cser Szabolcs x

65:26
48:45
33:75

KOS/{RKIRÁLY: Fekete Ákos (Drearn Team) és Sóndor István (Jordano B') 30 - 30 ponttal.
LEGJOBB rÁrÉxos: Varga Máté (KorCs.) 5 szavazatta|.



roLIoRÁr 41

ToLLAsIABDA rrÁzm.tltvoxsÁc
eredménye
I - II. évf.

Gyizelem
I. Hatrís György (KaBé) 4
II. Bálind Dénes (iGRic) 3
III. Budai Balazs (KáBé) 2
Iv. Sándor IsWán (KaBé) 1
V. Hársfai Krisztián (iGRic) 0

A további pontszámokról és helyezésekrőI a testnevelőldől kaphattok informáctót.

Ünnqrélyes eredményhirdetés (díjeső és csóközön) atanétzárón lesz,
Budapest, 1995. junius 2.

Férfi e gy éni, i d i s ebb ek..
1. Szabó [Ász|ó (Tanerö)
2. Basa Attila (Taneri)
3. Solymosi Erik (Taneró)
4. Molnár t.ajos (TanerÖ)
5. Zsembery Gábor (V. év)
ó. Hackett Colin (TanerÖ)
7. Veres Gábor (Taneró)
8. Waltner Adrián (V. év)
9. Lukács Gábor (V. év)
l0. Matkovcsik Zsolt (V. év)

Szablac lendületben vo|t, tulajdonképpen egy pillarutig
senr volt vitás, hogy Ö a legjobb. Nem ismert tréÍát.

Féffi egyéni, fiatahbbak:
1. Békési Zo|tán (tladosááIy)
2. Bakos GergÖ (Hadosztály)
3. Kovács Balázs (KorCsoport)
4. Sándor lstván (KáBé)
5' Budai Balázs (KáBé)
6. Cser Szabolcs (Hadosztály)

Ahogy Szablac a ,.nagyoknál"' úgy Zo|i a.'kicsiknél.'.
[-ehet, hogy kellene jászanotok egy ''álomdÖntót''?

Gratulálok:
Szabó |Ászló

Játszmaarány
8: l
6 :2
5:4
2.6
0:8

xÉHÁxv HÁzmgNoKsÁG AZ ELMÚLT lnÖszaxgor

AszÍalitenisz

Férfi plros:
t. Molnár Lajos, Szabó László (Tanerók)
2. Lulqícs Gábor, Zsenrbery Gábor (V. év)
3. Hackett Colin, Kovács Tamás (Tarrerók)
4. Hemrann Tivadar, Matkovcsik Zsolt,

Waltner Adrián (V. év)
5. Basa Attila, Conyers John (Tanerök)
ó. DarÓczi Judit. láng Andrea (TanerÖk)

Egy nyert játszmák. sokszor csak a szerencsén múlott.
Az elsi három pár mirrdegyike nagyon eris volt' A 4.
helyezettek sérülés miatti beugrás (Tivadar) okárr lettek
hárman egy pár.

llii egyéni:
l. Szandrik Ágnes (MP, é|jen)
2. Jakab Judit (szerkeszti)

Szimpatikus mérkÖzés, szimpatikus játékosok,
szimpatikus eredmény. Ktizdelem folyt az asztalnái.

Vegyes páros:
1. Harsányi Rita, Solymosi Erik (JP, Tanerö)
2. Daróczi Judit' Hackett Colin (TanerÓk)
3. l-ling Andrea, Molnár l.ajos (TanerÓk)

Erik sem rossz, ám Rita igaán túl jó ebben a
mezinyben. FÖlényesen, lehengerllen tudtak.
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Riiplabdázós

fiaÍalabbak

l. TB (Tö./k/etlen Barrnok): Bak Bence, Hatás
Gvörgy, Sándor István, Szikszai Bertalan, Tóth
András
2. Para SC: Bálind Dénes' Erki Tamás' Hársfai
Krisztián, Kristóf Krisztián, Magyar Péter

Nagyon jó hangutatú, nagyon kiirdelrnes mérkizésen az
elsÖ játszma biztosan volt az iGfucé, után2 a KáBé
ilagyon feljott és a végén már nem volt vitás a gyizelem
kérdése. A lényeg: áIlati hajtós játék volt' élvezet volt
vezetni. nézni.

Malom:

1. Balázs Karl (iGRic)
2. Kis Máté íHadosztály)
3. Bálind Dénes (iGRic)
4. Petravicb Márk (KorCsoport)
5. Sándor Iswán (KáBé)
6. Hatás GyÖrgy (KáBé)
7. Herczeg András (KáBé)
8. Budai Balázs (KáBé)

idősebbek

l. Törtetö Tanerök: Basa Attila, Daróczi .Iudit,
Ilackett Colin' Kovács Tamás, Láng Andrea, Szabó
| 4szl6
2. Real Margit: AszÓdi Krisztián, Lukács Gábor,
Matkovcsik Zsolt, Waltner Adrián, Zsembery Gábor
3. MP (mi volt a nevti'nk, ez titok, az elsl megfejti egy
sportszeletben részesül): Bratim Steven' Ehleiter
Tamás' Füredi Krisztián, Gergely Kau' Kána Zsuzsa,
Klein Anikó, Koncz Csaba, Lámer Balázs, Mr"rlrrár
l'ajos' Szandrik Ágnes

A játékosok szavaz-atai aiapján a |egjobh játékrls cínrért
folyT versenyben:

1. Zsentbery Gábor (V. év)
2. Hackett Colin (Taneró)
3" Molnár rajos (MP)

A Törtetok kü|Öntsebb tortetéS né|kül is ílagyoll
gyóztek. A iegjohb játékosok kiválasztásánáI . érzésem
szerittt - a tudás lte|lett (belyett) a szinrpátia dontÖtt
(anri persze, például egy harnradik helvczett csetéberr jó
érzés, k-ti|önösen, lra tigye}embe vessziik. lrtrgy sok MP.
s szavazott). Érr ezt persze nenr turjliatttnt. de cgyet
igen; jó volt velük játszatú.

Kétszeri nelcifrrtás után, viharos és esemérrydús
mérkizések során (amelyeket tulzott lrevességtik okán
taúri ''lelkifr<iccs'' próbált ktivetni, nen kis nehézségek
árán, látszóIag csekély erednrérrnyel) alaku|t ki a
végeredmény. A dicséret a bajnokág ttletéén éppúgy,
mint a siker a gylzelenrért' egyaránt Balázs Karlt itleti.

''Az (JToLsó xrrÍvÁS'' (BALLAGóK. MARADóK spoRTGÁLA)
RÖplabdázás: l. Tanarak 2. Ballagók 3. Maradók
N0i labdarugás: 1. MaradTk 2. Ballagók 3.Tanarak
Kosárlabdázás: l. Maradók 2. Ballagók 3. Tanarak
Férfi labdarugás: l. Ballagók 2. Maradók 3. Tanarak

Kicsit fáradtak voltuuk. Kicsit sok volt a sportból az utolsti pár hlinpban. Lehet' hogy nent tudfuk rarrgiára cmeini az
eseményt. Egy azonban nem elvitatbató: ilyen még strha nem volt. SÖt! Ilyen mindig lesz' Végül: nem is vo|tak ezek
rossz neccsek. És a lényeg: ÖsszesÍtésben eldÖntetlen lett a Ballaglk és a Marad6k csipatainak kiizdelnie. A nyeretlenek
megint a Tanarak' Természetesen mindezt pedagógiai jelleggel tettrik. Én például kifejezetten ezén nem blokkoltam le
Bolyky Danit.
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Kosórlabdő'zűs

Ezúton szeretném rrréltatni Csir*e (Lámer Balázs, MP) etévtilhdetlen érdemeít, ametyek lehetlvé tették, hogy
isko!ánk csapata egy valódi bqinokságban, néha nem csekély tudásró| sámot adva, részt vegyen. Teszem ezt a
Politechnikum Trstkultúra Munkacsoportjának nevében, személyes, MP-s identitásom áltat meghatározott
érzelmeimet természetesen egyáltalán nem titkolván.

***

á,

lÁ'JoS soRAI

Mit hozott ez a tanév a sport számára?

Van egy tornaházunk.
Volt - föleg tanév végén - rengeteg házi bajnokságunk.
Volt egy Majom-sport-rész-vetélkedö, a Tornaházban!
Volt egy Diákok-TanerÖk összecsapás megint' idén elöszor külön a nöknek és a férfiaknak és idén
elöször taniíri gyözelmekkel' a Tornaházban!
Volt egy Tornaházavató bulink, ami olyan buli volt (nagyképüség?), amilyen még soha.
Volt egy Bailagók- Maradók fesztivál.
Volt még sokfé|e colog.
Lesz még sokféle do|og jövöre is'
Valami már soha nem lesz: elmentek a negyedikesek.
I-ehet elfeledni ezta(z elsÖ) negyedik évet?

Molnár l-aios

I

\

j
' I
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"1p.t .l,,1t,,l,o,, l,.Il"tt ..,.,! .Io,',dl.-.n I"h I"""o,,"iI)_,I"t_t"ii"t",l.".,..-Íi..fuu-
,!.t",oA.j .lőua, u.-."l-., o l,l,'n- I,í,,ál,,,. . '*o,'á.', i:tl,; nt '.t.,"---!I;í;-.J" ;;i;,
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12"!.1.1;'. olá, o.l,tro,o-',itr.,," ő' tríraó,,.-lcll,:m-,.",l. log, *;L";,Jl,;."t laplom " RTK ,,ti^t.i';L",.
lV.)Juoo- '* l,,ll.,l,osr; ".r.1 'itrr-rall'z"meLi LrhoJ.-;i i,;r; t.ii-.'",.,I4*;"-'; ii;.7i4,,,
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'H{iT$ihffiffi{;#lB*J" ."í.tL
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nog.l .r nep

;nÍ:fJ::ül
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M""eIa II. Sattyu Mug,o, o,, psly,őzala a po"lu"zolgőlut,utr l,a"zanl,"tő"n
trét p",c"t l,a""tt, ezért II, Sztttva M,gyo, 0,"at, II. Snttya Mugyu, 0,,
BTK-|" 6rtelméL",, tratel altal ,égez.unJő l,olel,, rlelte u Mu,,u, Kt,aly,ag.

Erki Tamrís
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-.. Ma rcggel átléptern a magyarok orczígfunk lwt{nít' E.gy kis_Iqvagkís utőn talóIkoztűIlt :gy
Etldre neiű ai'd.o-lccrcskcdővéI. Beszéd'ünk sorún kidcrt;lt, hogy Endre Töriikonzógba meg3l órut
vásórolni. Felajónlottatn ruki, hogy a 95 tarak arany pénzemet elcsetél.em száz mcgyar foirtra.
Bekegyezen... Axón elrnondta, hogy az itteni kirőly, Cowln Mőtyás l<épe.van az aft]ny pénzeken.
Aú b-mcgrufuun tőIc, hogy hol talóJok egy rulgyobb telept;lést, aho! rúynlytek..
Nem solfuI l<esőbb talók.ozt.gn egy tetőtőI talpig lóncvénes fiatalemberrel' aki lónőn hnn-
daóromnt katorufunk vélt, és pocsék törökséggel feLszőlíton, hogy adjam meg tulgu,n. Nem volt rnit
tenrum--.
FéI őra múIva me gközelítettíik a várost, arnelyről Endre beszélt. Egv ónós kőfalat ltinam, nwly
olyan ma7as volt, hogy níncs az az íjasz, aki őt!ő felene a síksóg Íblijl... A vtir bcjórtúa az
ereszkcdőre ncző fal közepen taldlható ketszómyű vasalt faajtó volt, és mínd a ket oldn6n egy-egy
bástya őIlt. AÍalak mögül lótszoft a vastag, kcrek torony-.
A lovag me{újt egy ktirtöt h.óroms7or, és bebocsótóst nyetíink Bant m,ár ncmcsak a tomyot láttam,
ami jobb otdnlt volt, luuum egy györlyöríi plotát is balróI, és egy nagy szabad teret, vekm
szemközt pedig az istőIlót.
A lovag rögtönfelkísén a furony oldalón lévő ]0 m nut7&s lépcsőn, az egyetlen bejóraton kcresztül,
aztón Ie egy ruisik léqx:sőn az első emcletig, cho|' luirom nyíI.ís lótsz,on a pa'dlón, kettő lezórvc, a
hannadikban létra, és onnnnfémcsörgést hnllonarn. A lovag megryitotta az,egvikct u két zólt közül,
és kötéIen leereszteít a sötétbe. A fentrőI beszivórgó fényben lónam az cllattant lé""ő ünilékh{llmaz,t
és a sok-sok pa,tkányt. kÍm zórta a pLafonnyíüist. Kellett néhóny perc, hogy lnuú.szokjan' a
sötétséghez. Volt l<et vékony szellőzőnyíIas, atnin szinte se levegő, se napféry, nem jött be. Az egyik
vott olyan ntgy, hogy kilássak rajta, és csak a]<kor jönem ró, hogy valóban milyen v&stag ez a ftll. A
torony fiildszintjén 12 métercs a sugam, és a fal három méter vastag. Nemsokíta klptatn ételÍ, d3
Ínuí se nyűltam, így a yntkínyok ették m"eg- Egy estét töltöttem ebben a tömlöcben, és percenként
ótkoztarn a napot, arníkor etindultam Törökországből. A sok csapkodás ellenére bssze-vissza
harap&íttak a patl<írryok, miutón letelepdtem egy viszorryIag spíraz h"el.lsre. Szercncsére
segítségemre jön két kígyó, m^egették a két sebesüIt patkínyt, és eliasztoftók a nuisik kenőt. Azóta is
rutgyon szeretem a kígyóknt.
Másnap reggel jön kct apród, akik kiemeltek pinceböttönömből, és bocsótuttot kértek a kelle-
metknségért. Elvinek a palonÍba, mert a vár LtrQ, ct bőró mcghívott estebédre. Meffirödtern,
kaptarnhelyi rufuít, és afegyvereimcn kívül mindcnt vissulatptam.
Az étkezés előx elmondták a helyi etikcn fontosabb szabáIyait. Miközben mngyaró1ták, hogy evés
közben rrc val<lrőzzak, nc piszkÍljam se az orTonult, se a fiikmct, és ne nyútjak a szem'emhcz,
valnmint httgy semmikeppen se fiijjam ki az orrurrutt, ad^dig a lovagteremben (alzol volnlnk) a többi
szolga fehllította a kecskcábaknt, és ciprusfóbóI készített, elefőntcsont bemkó.sos aszlallapoknt
fekenek rójuk Miközben a |<t4t aprődom pl"etyluÍlt ncknm, én a többi szolgót figyeltem, tthogy- a
ragyogófehér, hímlett abroszoknt teitík, és hoaők azÍ a hórom széket és nchóny ptdot...
A lcgfrlrcsóbb az volt, amikor az ezíjstknnl,a}<nL Msekct, sótanóknt és l<clyhckct ralaók fei a
fatfuryérokmcllé, amclyekből mellesleg ldb juton két embemek, kivétel ez alól az asztalftín és a tőle
jobbra üIő személy. Nekik küIön tónyérjuk volt, és arQny evőeszközöl<]cel ettek Nekik és az
asztalfőtől balm üIő embemck jutott csak szék, a többi vendág padokonfoglalt helyet.
.- .Vacsom közben a bórő kö7ölte, hogy aki tijmlöcbe vetett, rncgknpta 

'rneua 
bíintetését.

Erdcklődön tovőbbő, hogy mi jóratban vasíok in. Ene elmondtarn ncki, hogy érd.ekctn.ek ai ide gen
népek, különijsen a ma gyarok..
I!ive!- beszéIgetésün]<kor nam volt jekn mós, aki beszélte vobn a török rtyelvet, így nyíltan
|evqllotta, hogy ő kinilyell.erus, és rulja, hogy ezzel nincs egyedíil a rpm'esség-körében'.- Tuáta azt
i1. hoQ, egy. esetleges támadás meggyengítene a királyt, és ez ncki nagyon előnyös lenrrc.
Elmondtaln, hogy nem vagyok tiszniselő, ésbzért ncm n,dok ncki segíteni...

Balőu Károly - iGRic
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Magyrr irodalom

l' A zsoltár műfaja a régi magyar irodalomban

2. A ncmzcti hagyományok éÍtclmczésc KÓlcscy Írói munkásságábarr

3 .Az éji folyó csiüaga..'"
A költészct tnértclÍnczlse a70' század clsó fclének na5lu llájában

4' Az Amenka.Írütosz a Csalhatatlan vér című antológla alapján

Magyar nyelv

l Az cmberkÓzpontuság clvének éruényesüJése a nyelmüveló üodalomban

2 A |cgujabb magyar próza nyclve

3' A Petifi.rád'jó Reggcli csúcs című musora

TörÍénelem

1. 11' Rákócz Fcrcnc cszncrendszerc (a Vallomások és az Emlékifatok elemzése
alapján)

2. A }"{illennim mcgümcplésének tonénetc ftrxégcmbcq városombarr'
k€r0letemb€n)

3' Egy magyar polgár a XX' százdban. Életút',lel.lcm. és tfusadalomjz

Fó ld ra jz

l , Haánk cnergiagazdálkodásának alak-ulása l 938.tól napjaürkig

2' A globális íclmelcgcdés és kovetkeznényei

3' "A négv kis tigns' - Dél.Korea, Hongkong Szihgapu, Tajvan . dinamilts
fcjlÖdésének társadalmi-gzdaságí és t €rmészeti tényczöi

Lyke Káro11. nűYészettörténcti vcrseny

l . Mil lemimi ép{tkczésck Magyuországon Egy tcleptllés l867.l911kr70q i

millcnniumi gondolat jegyébcn emelt épolclénc|q épülete8}1)nesénch cmlék.

múvének clcmzésc'

. MagyaÍ müvészct l890.l9l9. I-u.
Szcrlc: Németh Lajos, Bp, Akadémiai, l98l. (A kttct végén bó irodr.lom.
jcgyzékkc|)

- A hlston2mus müvészctc Magyarorságon.
Movészcnöíéneti tanulmányok. Szerk.: Zádor Anna' Bp' l993'

. Lélck és fonaa' Magyar müvész €t l896,l9i4.

MNG kiátiltási katalógus, Bp. l986.

2. Művészettípusok és magatartásformiík 3 f,|N. 5rázadj m6gyar mrlvészetbcn

- Lyka KáÍoty; A táblabiró világ művészcte. Bp' Corin4 198l.
- Lyka Károly: Nemzcti romantika. Bp. corvina' ] 982.
. Lyka Káro|y: Magyr mÜvészéict MÍbchcnbcn' Bp' Coryina 1982'
. Lyka Károly: KTzTnség és múvészct a száz2dvé8cn. Bp. CoMn4 l9E]'

3 Visclet és lakÁskultua a renesánszban. Egy ipaÍművés2cti tátgy vzgy

c8yüttcs, illcNe korabcli cntcriÓr-ábrázolás clcmzésc

. Jacob Burckhardt: A rcncszánsz ltáliában' Bp' l978'

. Régiségek krn}ryc' Szerk': Voit Pál. Bp. Gondolat' l983'

4' Donner és kÓre. Egy kiválasáoil mü clemzésc

. Piglcr Andrr' Georg Raphael Donncr életc és müvészcte. Bp' l933

. Kovács PéteÍ . ' }nneÍ. 3iJ coMna' 1979.
- Agg'hÁry MÁria: A barokk sz.otlrászat MagyÜorságon l-In'

Bp. Akadémiai, l959.
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Nen nayűszunÍ ru ttt re,gge/,
Ment Wtfu nefl ua7rt, azt l,ry Áell
eztin foarnasis,,büt
rary4a ''ú gyúeret
Rdnilneziinh nmcs mit unl
úat *a*ái Áe{Í nrL't me,ni
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nill a úaÍna[a sÍftíÁód
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uirlrtt *; uiao[ uo[nzn(,
meft aafuiszat z,oh a fubrrí,
nz n"n*yú serufiedt$,
gyriaiflrftú, gyrtt togetd("M,g,i,á/t,,t 

a uac,soruÍt, att,uÁ piria f,b,,,,
fu az éjszala siuy'e táar1h ntir a ftalot
euatóal aíuöniún a forfu,
,gné/gn tetszett a uer,xs forun
AÚrrlfuz/ flrit /efit?rrt az egbz tpz.

Saru uon VértasszóíE,tfi*i frolar
íRécún aÍborl
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Játszódik: a mai Franciaorszátg teri|etén,
Montferrand közelében, a Combe-Capelle
szikla kiugró részétó| nem messze az
őskőkor végén. az aungnaci kultura idejen.
A fokozatosan melegedő, de még mindig
hűvös idóben a lomberdóben bámuitak
eg1.rnásra. Azok ketten, ot1 fenn
beleolvadva sóbálvánnyá váltak a
felismeréstől, hory megláttak őket. A lent
állók agyanezt érezhelték' Ínert
mozdulatlansagba fagyba meredtek Íblfelé.
Az erdó e piciny része, mint mindig' most is
megérexc a feszültséget. ügy ttÍnt, a
megmerevedett pillanat katasztrófába
torkollik. A ienti felehnetes karja lassan
megmozdult' apró, fiirkésző szemeit rejtő
bozontos sze,rnöldöke összehúzódot1
je|e,n,e, hogy néhany hatalrnas ugrással ott
teremhet, ahol az a valarni felkeltette
érdeklődését. A vésáerlres pillanalban a síri
csönclbe merült erdőberr valahol távol egy
apÍő majom elnyűjtottan üsított egyet"
Eleinte űgy tínt, életével frzet az apróság a
csönd megszentségtelenítéséért, de visítása
végfu pimaszul Íiilüttc a hangsúly, és
szernmel láthatólag cseppet sern zavarta a
pattanasig feszült helyzet. A beavatkozás
hatott, az erdőbe r.isszaköltözött az élet'
neszeztek a rovarok, a fá.lr- koronáját szellrí
borzolta, a lenti homloka is kisimult és
fiilegyenesedett.

- Nem lőhettiik volna le . sóhajtott
fel az egyik fffiti.
Mindketten terepszínű ruhát viseltek,
aroukat festékkel és sánal kenték össze,
ruhájulaa lombos ágakat aggattak, még
felszerelésiik is mintás volt. Ez volt a
szerencséjük.

- Tudom . szólt a másik" és görcsbe
mersvedő keze iassan el*rnyedt 3L
pisz:tolytáskáján.

- Mondtam, hogy ne most dumálj a
diktafonba! - vakkantotta' ós teljes
csendben, kimért lassúsággai elindultak,
mintha ők is az erdő részétképe.áék volna.
A lentiek mar békésen kurkászti*' egymÍrct.
|gaziftő| csupán tlz méter válasáotta el a
két csoportot, meg több ezer év. A bokorból
egy ember figyelte az ősapjÍt.

- Bárhogy erősködsz is, nekem
továbbra is ,az a vélernényein, hogy külső
beavatkozás törtent. Hát úgy néz ez ki, mint
ahlányző lálrcszem?
Valóban, annak ellerrére, lrogy ,az avrtgnaci
kultura idejen vagyunk, errrbereink még
ilem elég intelligensek. Néhány fős
csoportokban éltek, óriási mgnnyiségtí
pattintott kovakövet hagytak hátra, meg
átfűrt kagylókat. Most pedig teljes
nyugalorrrmal kurkásáak egynás tarkóját és
hÍnÍtt. A hfun ajkai résnfre nyíltak,
guÍgulazva-hörögve szír''ta.fujta a levegőt,
hogy feszültségét levezesse. Aki előtte ült,
valószínríleg nőstény' felig lehunyt
szetnmel, nyugodt arccal ttírte, hogy a
másik megszabadítsa parantáitő|. Egy
feiryes karrier e|ótt ái|ő nelrzedék tagiai
kurkásáak egynast. Homlokú szépen
dudorodott, arcuk szőrtelen, söté1 kreol
snnlí, fogívük széttarlrő volt, termetÍik még
hordoáa a hidegbez és az ellenséges
környezeth ez valő alkalrnazkodás nyomait'
Teljes magassaguk 160 crn volt, alkatuk
zömök, nyakuk, mint egy bivalyé,
záryfagatk még túlméretesek, pedig rnar
régóta mindgnevők. Háfukat, hasukat ós
végtagiaikat sűní, bozontos sötét szőr fedte.
Ruhát nerrr viseltek. Koponyájuk nagy"on
hosszú és keskeny volt, állkapcsuk még
széles, akar a safu. Mar tudták, hogyan kell
kőeszközöket, dardahegyeket fanyélbe
illeszteni' de al:ra, hogy a csontkést csiszolrri
is lehet, nemcsak tördelni, még nerrr jöttek
rí.
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mindenkinek saját nősténye
lent valószínúleg egy pár, és

volt. Ezek itt
nem tudni. hol

férkőzik, megbarátkozik veliik, oagyon
g:forsan eltanulnak dolgokat. De a legkisebb
beavatkozás is kiszámíthatatlan
következrnenyekkel játna, hiszen ilyenkor
az esanényhorizont is egy másik
koordináta-rendszerbe kerül áLl, tebát nincs
semmi, amjhez az új történéseket
üszonftani lchetne. Ezért fontos, hagy az
utazík a legkisebb mértékbon se zavar1átk
meg azt a ülágot, ahova befurakodtak'
Sokáig gyakorolták a rejtőzködést, éltek
állatok között, hogy bánnilyen hel5.zetban
teljes alkalmazkoclással vw megadással
biaosítani tudják az aktuális rend
zavarÍalansagát.
Majd 1909.ben' amikor Bleriot megépíti
Morroplárrj át, akad majd ú egy Hermann
Klaatsch nevű nátret fudós annak aZ
ernbenrek a csonfuázára, aki rnost a kiugró
szikla alat1 á|1. Flatodszori próbálkozásra
végre eltalálták azL a röpke néhány évet,
amit az arrrignaci ember a sziklánál töltött.
Véletleniil sem szabad clijesáefli a
könryékrtíl, meí ha az erdő nyeli el
maradványait' mint sok tfusíét, sohasem
fogi'k megtalálrni.
HáLt emberiink tovább fo|ytatta a jövő
építést. Ezen a borzongós, üde reggelen bár
korán ébredt, egész déielőtt lustálkodott,
aúin pedig társáú" kurkásáa. Többször tíz
négyzetkilométeres a vadásáerülete'
Csapata 6-8 fős volt. kezdetleges szavakkal,
egyszerű, gyakorlatias kifejezésekkel
kommunikáltak, és képesek voltak
összehan8olni tevékenységiiket a vadászat
során. Ezen a példanyon látszott, hogy már
képes indulatait elfojtani, éve|rneit közölni.
A ,,vezét és hárerne'' rEndszet megsnÍnt,

vennák a többiek.

(

,\zéttfontos a barlang, mert az foga a
lecsepegő úz sóinak meszes üledékével
megónzai sértetlerrül a csontvázat.
Késóbb a hím elindult bogyókat g},űjteni.
Mcnet közben eszegetett, a nőstenyt
elzavarta. Visszatérve cgy hegyes kővel
kiftrt néhány kagylót, és felfiízte őket egy
hajlékony faáryra. Több ilyen fe|filzott
kagylókötegiik is volt. ta|étn a rangsort
jelölte, vagy. valarnilyen vallási céllal
készítették őket. A hozott bogvókbóI
engesáelésül megkínálta a nőstényt, dc az
nem fogadta el.
A fcntiek továbbra is figyelték tenykedését,
de nern mertek közelebb menni, nehogv
szagúkal elriasszák őket. Különben is
lehet, hogy a többiek azért bag5rt'ák itt őket,
hogy wgyázznak a táborhelyre.
Az ember egyre nyugtalanabb lett' többször
is elrnent elvégezni a dolgát. Ugy látszik,
valarni métgező növeny ra€üatott.
Sötétedésre hazatétek a többiek is valami
apró majmot vonszolva. Hát nem volt
valami eredményes vadász at| Megnyűztáú<,
maj d tllzet gyujtottak, hogy rnegsüssék.
A híln az éjszaka folyamán nagyon rosszul
volt, elhúzódott a többiektől. Reggelre
elpusztult. Reggel egy másik csapat
érkezése zavartameg a csapatot, és sietve
elhagytak ezt. a bely et.

. Ugy látszik, kiildetésii.nk
befejeződött. . szólalt meg nagyotnyhjtőzva
az egy* megfigyelő, és elindult a fák közé
rejtett időugró felé. Társa szótlanul1"r^:11
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A FOLb aO5O"WNN
A Föld a iövőben. ha az
emberek íovábbra is folvtatirák
azt az életvitelt amit má a.kkor
egy kopar,'sivár vidék Lesz, Az
őzónouzs hemzsemi fog a
lvukáktóI. Nem leíznek inai d
zold növénvek. fák. viracok'
Egy sivata$gs, kihalt vidék
leSZ' allol maÍ nem terem meg
sernmi. Rencetec ember éhen--
hal Az UV iusfiza^s cllen
euész testiiket beborító nrhát
kéll maid hordaniuk. Sokan a
sazdasabbak közirl felköl -
íöznct-a Holdon kiepített tele.
oii]ésekre. A szesénvebbek
hvomonsásos vískőkban ten-
sétik élctiik-et. vaw leköltöz.
íek a fold alí möíi a felszíni
élet lehetetlenné válik. A tech-
nika rohamosan továbbfei lődik,
itj e. { programo.kat hozirak
létre. Sz.inte mindcnt számító.
sep iranűt. Az orvostudo-
hánvban is eepek végztk ela
műtéteket. Á2'emberők lesznek
az ehualkodott ceoek kiszol-
sálói. és nem fo-rdtva. A váro-
íok n.eptelcnek és kihaltak lesz.
nek. Mindent szemét és mo.
csok borít. A lenserek naw
része kiszárad. s 

-az 
óceanólban

is csak kevés víz marad. Ren-
eetcs fai örökre elttínik. Mivel-az 

éTe\eni* rne sterm elhet et l en.
ezért wárakbán kaoszulakat,
sYárdÍíak. amelveli az emberek
é[elcmsziiksécleiét pótol i ak'
Akik a fold aIá költbznek. nem
iönnek többé a felszínre, men
inár nem tudnak alkalrnazkodni
a fenli szennvezettséshez. a le-
vegő naw sáén.dioxíd tartal-
mához' Á ]enti ülác teliesen
e|zár ő dlk a fen ti tő l.-Mindent
vas és acél borít. Az emberek
Évolúsot tartanak egvmástól.
Ertékei[ szinte alig v-ánnak,
mivel a Föld csalrn'ern összés''kincsét'' kirnerítették már.

Napiainkban egwe erősö.
dik.á néoek es'ímás iránti
syűlöleté. Ebből Szerintem
íácv sok kis helvi háború
lesZ. ami svakorÍatilag vi.
l ásháboni 

-inéreffiv 
é v-áb k.

va."gy. pe{ig rá.iönnek. !'qgy
ennek runcs senilm ertel-

A iechnikai f.es|ődés,kezd
annvira szerte{s'azóvá vői-
ni. 

'egvre 
kisebb részfel.ni. 

-esvre 
kise

adatokia. ré;d"üfíá.
sokra booli*ry, Itogy Tassan

részmegold'á.
,. hogv lassan

Ezt a iővőt én a lét egy ma.
casa6b és ecy alacsönvabb

síki áfi, kepzel em é] . Eza|at1. nem
ufonautákat. szárnva.s ancvali -
vagy apokaliptiku1s tereríimé-

nyeket értek.
Ecwószről az ínformáeió-

árafiÍás mérhetctlen meqrö-
vekcdését, valamint a közle-

kedés worsítását képzelem cl.
Az éínbcr önmasát is cvor-
sabban lesz kép"es a téíben
áthelyczni egyik hel;45íl a

ma^slKra.
Mindehhez lennészeteseÍl - a

mai piac sazdasási ren dszerbcn
eondolko-zva - pőnz kcll. Tehát* 

ebben a iövőkepetnben a mai
kanitaliíta rcndszcr dominál.
isv. ha vannak tehetősebbek'

keTí 1ennie szerénvebb tőkévei
rendelkező rétecnek is.

Az,, én Fö|dem''.cn a sű,das' és
a szegénv szemben áiIegvria.s.
sal. Á hétköznapokobafr.á sze-
sénvebbek a mihdcnnapi bcte.-vő 

falatiukért hizködnék. mís
a tchetős'ek a világi élet élúeze]

tert habzsoliák.
Az atomháborut és a koirro-
lvabb vecvi háborukat sze-

riíteÍű sikerirI mesakad'álvozni'
De a körnveZetszenfivezés
széisősése,s i dríi árasi felté-

teleket foílétrehózru. A tár-
sadalmi ran s:Íétran fira gasabban

l evők terni.éSzete sen áz embc-
ribb. elüselhctőbb helyekct

fogiák kisajátítani magúnak .

Koncz Csaba

me, es
hetiük.

és akkor ezt elkerül-
b.tj

már a szakétő is osak esv
szakterület esv bizonvós
r észének .néháííy apróléko s
részLetét ismerhéti.^
Szerintem ez a teohnikai
szétagazósáe eló,bb-utóbb
valarüilyen "szintíí össze.
om]áshóz fop. vezetni.
Megvan a V'eszélYe annak
is. ]hogv a demokráciák
helyett* dilrtatúrak. vagv
aÍIu meg rosszabb. á|te.
moltráciák alarlrulnak ki.
Például néhánv multinaci.
onális.. yi.lágcpg' nébány
jelentősebb *pá'T 

Vagy ví.
Iag.szewezet rengeteg
pőnzze\. iól kitalált démal
hógiával. ,az emberek
ügVes mánipulálásával bár.
hóI ktinnven hatalomra tör.
het, és ha ez a hatalom
egyszer kiép.iilt'. akkor ezt
nágvon nehéz Lesz meg-
döíieni. Mert ebben íz
esetben a politikai hatalom
mellé tech]nikai hatalom is
társutna....

Ahnasi Eva

Füredi Krisztián
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Kicsit nebezen tudom
elképzelni, mi lesz a Földifur
l00-150 év műlva. Feltóve"
hogy |esz még egyá|ta|én
ólet, és egy atomtárnadás
nern pusztítj a e| az egészet.
Abban biztos vagyok, hogy a
tecbnika nagyon fejlett lesz.
Talan a gyerekeknek nern is
kell majd írni megtanu|niuk,
csak gépelni. Abban az
időben mindgn háaartásban
lesz legalább egy szrárnító-
gép, ami előtt VagY vala-
melyik szülő dolgozik, vw
a gyerek ül előtte, és min.
derrfele ''szupeÍ'' játékkal
tom-pítja az agyát.
Az ernberek kevésbé leszrek
cgészségesek, mint most.
Megnő ahal'Íúozálsi arany is.
Szerintem az akkori gyerc-
keknek nEm is lesz ígazi
gy-erekkoruk. Ütnek majd a
TV előtt, nyomkodják a táv-
kányitő gombjait, és ha a
vát|aszthatő 20-25 csatonra
köZül egyik sern nyeri meg

tctszésiiket, beraknak a vi-
deóba cw jó kis akciófilmet,
vagy játszanak egy-et a szh.
mítógépiikön. Az, hogy el.
menjenek biciklizni vary
kirandulni, esziikbe sem jut.
Esetleg a kevésbé tehetősek
mennek a hétvégeken kirán.
dulni a természetbe.
A természetet megint nehe-
zen tudom elképzelni. De az
biáos, hogy más lesz, mint
manapság. Szerintcrn keve-
scbb lesz a zöld' több lesz a
s'záraz fa, a kiégett fií' és
sokkal több lesz a szernét. A
ft'ldek a sok szernéttől tel-
jeserr e| fognak szeÍrrrye-
ziídni. Talan a vz sem a
csapból fog folyni, hanem a
boltban kell megvásarolni.
Vagy' ha mégis a csapból
foll'na, annyi lcsz benne a
mesterséges tis:ztttőanyag,
hogy egészségtelen |esz a
fogvasáása.
Nyaron az emberek mitr
biztos, hogy nern a napon

fognak lebanrulni. Aú hi-
SzgÍll' a szoláriumipar igen-
csak fel fog lendülni. Min-
den ernbenrek érdeke lesz,
hogy nyáron ne legyor felrér,
mert ha fehéren kimegy az
utcára, a nap megégeti, és
rákot okoz' Tehát mindenki
szoláriurnba fog jánd. Az is
lehet, hogy nyáron a déli
időszakban kijarási tilalrnat
rendelnek el az erős, káros
napsütés miatt, vagy védő
ruhát és kalapot kell hordani.
Azí mfu nern fudom" hogy
járnak rnajd az ernberek
nyaralni. Mert aZ biáos,
hogy a vzparton minden-
kinek le kell vetkőzni, ha
fiirdeni akar. Lehet, hogy a
vízpartok fedettek lesznek?
Feltéve, hogy ngm lesznek
annyira fertőzöttek a üzek!
De ez mar a jövő titka.

Takáts Natalia
! i
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Aranysarga napsugarak iátszanak a poros levegőben. Az ablak, az ajtő be van zárva.
A nap lemenóben, csóvái felveszik az ablakkeret alakját. A fiű úgy ül az asztalnái,
hogy jobb oldalara esik az ablak, s arcának, mellkasának csak az elqe ér a
beszrírődő ülagossfuba. orra hossá ánryékot vet arcára, ami beleolvad az egész
bal oldalát beburkoló homályba. o kavarta fel a port. Bal szerngödrében ijesáő
sötétség bílrua meg magát, míg jobb szemgolyójában látszik az ablak alakű feny' s
ha jobban megnéznik, az egész szoba is.
Valami sufoi lehet. Tele lommal. Mirrden csupa poÍ. A talan évszázados
érintetlenséget csak a fiír töri meg, amint mozdulatlanságával éietet lop a még
mozdulatlanabb hetyiségbe. Gondolataival rnozgásra kenyszentt a lusta valóságot.
Mindent, amit elolvasunk' láfuúk, hallunk, érziink vagy felidézünk, azL e|ké:pzeljiik.
Amit elképzeliink, az megszúletik; ami Vilagra jön, annak saját esonenyhorizontja
van. Minél erősebben képzeljiik, annál inkább közelít a mi eseményhorizontrrnklroz,
s hogyha vakon, feltétel nélkiil elhisziink valamit, hát a kettő egwé válik. Be-
folyásolják egymást. tryenkor a kívülálló annyit vesz észre, hogy megbolondulfunk,
és fanatikusan hajtunk egy cél felé, amit előbb.utóbb cl is érünk. Mi viszont nern
éruiink sanmit, hiszen mar hisziink benne' számurlra az mát űgy van. Az eÍőbb.
utóbb már nern igazÍnjut el hozzánk; azért az idő műlásár/. énékeljiik. Ha nagyon
koncentrálunk, elfeledkeziink az id&őL, ha még jobban, akkor megsztínik az. A
beteg ernber is írgy hrdja, hogy egészséges. Mert amit mi neveziink betegnek, aZ. a
fudatalattijában . szeretne beteg lenni. Önsajnálat, babusgatáshiány' elkülönülés
vágya stb.. Ha így kérdeziink rá - mert íry hí"ják a betegségeket" nem úg,v, hogy
nÍttha, gyomorfekély, rnigren .' akkor heves tiltakozást váltunk ki, s az elterkezőjét
bizonygatjlrk. Tehát a beteg ember tény|eg nerrr úgy tudja' hogy beteg. Az agy
győze|me a lélek felett. Akinek meg
győgytlhatatlan, sú-lyos betegsége van'
az meg az eddígi sorsát kuszálta nagyon
össze. Nincs neki elég hite, hogy
elhiggye a váútozást. Mert a ülag
egyetlen igazi mozgatőja a viútozás. |dő
nem létenk, csupán a ülag változik
folyton. Hát most lesz oka változni.

Egy terem végében gubbasá. Egyszer
csak lassan' nagyon lassan Íiilemeli a
fejét.

A fiú mormol valamit" Nagyon
odafigyelve olvas, teljesen leköti a
szöveg. Néha megáll, í$ra ináryva egy
résrt, hogy jobban megértse.
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Ilyenkor a duruzsoló nronnogásbóltagolt, érthető foszlanyok szrÍrődnek ki. A fiútól
balra, a polcon poros ócska könyvek, köztiik lyuk tátong. A nap mar nyugvóban
vall' a polc tartalrnát a por miatt sötétbanra színbe vonja. A polc mint megerőizakolt
sztíZ törődik bele megszentségtelerrítésébe. A lyukat' bar merőlcgesen esik rá, a
ferry sern fudja kitölteni. Fekete lyukkent nyelné a kíváncsi tekinteteket. Siitét,
rejtelrnes, akar egy nyílás a tulvilagra, ahonnan kisávarog ez a mindent elíyelő
sugáuas.

Mé9 mindig a faltövében guggol, látszik rajta, már nagyon régőta ü1 egy helyben.
Akir a ktilryv. Por, póLüáló nirros rajta a hely jellegéből adódóan. Egy tagasabb
barlangiaratban, az örök mozdulatlansagban támasztj a bátÍt a falnak. L*'*
elrnosolyodik. Arca átszellernült, szemhéja még csukott, fejét magasan fiilemeli. A
rnosoly óvatosan megnÉjtja ajkait, majd azok résnyire eltavolódnak egtrrnastól.
Hófehér gyöngy fogsorát a majdnern teljes sötétségben egy mélyvörös f.ny
melegen érinti. Fenylő, sima' finom kreol bőr, enyhe vöröses beütéssei' ami a fsny
miatt nE;l"* l!ftszik. Intelligens homlok, hatalmas olT' rövid kecskeszakáll, két piói
dudor a homlokon Ugy áLlr fel, mintha csak pihenni kuporodott volna le.
Nyűjtózkodik, gyönyöní testén ez aZ aranybanra fény minduntalan hrrllámozni
kényszerül, ahogy a kidolgozott iztrokat végsgzongoráaza' Kiegyenesedve vesz egy
hata|rnas, mélyre szívott lé|egzetet. Talan úgőta az elsőt. Megint elmosolyodik, ;
plafont nézi, mintha keresne valarrrit. Az örök vilagossag faklyáinak fenyében"
Aztán megindul, magara hagyva a szokatlan, de barátságos helyet. lvt"gy a
fetszínre.

A fiú hirtelen megrezzffi' mintha álnában érinlették volna. A kellemes' nyugodt
szobában valami rég elfeledett feszkelte be magán. Régóta olvas, upiaot*t
rásötétedik. Érdekli íköny,,, de a sok ismeretlen miátt rct iJtote 

"gy 
lá.,ii. Föláll'

az ődon könyvet becsukja, odamegy a polchoz, de még mielőtt-Íiilemelhetné a
súlyos tárgyat, elérte ingerkiiszöbét a fokozódó energia. Lissan gyűlik, messze van
még az anyaggÍL válástól. De gyrílik. A fii} érá, mlit kavarog kórtiltitte. Körülöleli
\áLbáLt, bebújik a nadr4gszáton, simogatja bokáját; de csak azt éi el' hogy a fiűt
|oráaza a libabőr. Végtelen paránynak, esendőnek érzi magát. A végtelgn nagy
érintése miatt.

Durván üsszatolja könyvet, a polc felszisszen, amint űjra Rilszakítják sebét.
Megborzong. Nem trrdja, hogy ebből az eróbő| mennyi a sok vagy akevés, csak a
mennyiségi változÍst éruéke|l. Láúta, mint szivarog be a fal repédésein, kuszik a
kíiszöb alatt, elóbukkan a nyitott szekrenyből, kifolyik az ái|itott edenyekből a
91eppfolyós gázok méltósagával. Ahol egyszeÍTe nagyobb adag érke*'-, az tnÍl.
képes vékony porózus anyagokon áthatolni.

4 fiú |épett néhányat, az örvénylő csomópont alig ésaevehetően moccant iranyába.
Megrázta mage!, 6|án elborzadt saját fantaanagőié$átő|,. Most nem Átja az
örvényt. Nern |íú1a, mert nern hisz benne. Az még mindig ott van, sőt, minderrhol,
csak nern hissziik, hogy étzéke|hető, hogy egyá|talán van. Ezt a kékes erőt a fiú
saiát hite keltette élete, mert neki mar sziiksége van rá, csak még vonakodik
elfogadni. o is a bétszáu;ak egyikc.

Sanöre
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Hetvegi harcos
\iégre ilt a hát vége
meg1rerdiiÍt a harcra hívó dob
minden gyűlöleted mcgmutathatod most

95yre niivekvő köd agyadon
Erzel enzabáló' keptépő paran c sok
mit kiadsz magadnak-most
kilökheted mit belédtömtek
e rohadt bííáí vilfuban
még rohadtabb, hosszű éveken át.
Kivonulsz péntek este az utcára
hogy szonrbaton véres hajnalt
óbressz a hosszű s kedélyes öldijklósre...
Eddig csak szappanopera
de váltani kell, iegyen igazi szinhán
\raiakínek rneg kell halnia
Valakinek meg kell halnia
Valaki rneg fog rolradni elötted
Valakí rneg fog halni teérted
Békés szavak békés életben
teglap |éuadőja holnap bolondja
mindez te vagy, arad belőled a
hét\.égi harcos bátorsága.
E nap gyilkoisz, egyre kegyetlenebbirl
tied az egész sikarnlós pálya
felelmet ís árasz+asz
pillanatnyi|ag az ür te vagy
de ördög is lehetsz
bár mindezek csak nevek
Addig is törd csak a fejeket
folyjanak ki élvezetedre szemek
ne csak a mennyiség hanem a minőség is
számodra fontos legyen.
Barát, testvér, szer ető, mínd hozzá tartozik
A kínzás, egyháui inkvizíció, ősi
a szinpad és a kellékes készen áll
anézőtéret én ülök és a Halái
kezdődjék bát az előadas!
Gondokkal barévdá|t homlokkal lep eléd
az e|ső hernyószení ít|dazat
csak ery lövés mi átszakítja a koponyát
ahory reccsen a csottt egy lyrkat váj
s vékony csíkban vér folyik alá
Masodiknak fiatal leany. őt késeld meg!
Hideg penge hatoljon böre alá
csigolyái közé furakodjon a kés
s Mvcn ömöljön kezeidre a vér!
Harmadik egy nyalakodó szerelmespár

éies balta loccsantsa szét {ejét
a szereimetes hínuremű egycdnek
.az agyveLó csurogjon hát
a nőstény bőrén és a csillogó acé]on
vedd rnagadh oz retnegő testét
majd fojtóhurok jelentse végét.
A következő aszott.mocskos csavargó
nenr adott semrnit csark elvetl
agyonverni nem''b.íínös'' csel okedet
görnyedt hátan csattanjon a gumibot
belső vérzés. belső. tompa fájclalom
lincselés' egyszerrróiyes ez a javából!
A következő 

"gy 
idös hölgy

csak eg.v útés a nyakára
s hája.s, ocsmány tokája
Nem szív levegőt az idös öreg hölgy.
A sokadiknak körmeit tc'pd
trível ínyébe szúrj
s horoggal végbelóbe tűrj
a nrásiknak szernét karcold
terieszd a terrort élj és ölj

I.IétVégi harcos!
Erre teremtettél, erre szülcttél
Valakinek rettegni e kell
Valakinek hinni a rettegésben
Valakinek meg kell halnia
Valakinek meg kell halnia
de mit teszel, óh mondd!
Hétfií lesz' mit teszelakkor
Gyilkosom, hétvégi harcosom?
tetteiddel el kell számolnod
Ki lesz a kiválasztott, akérdező,'!
Talan az óreg hölry vagy a csavargó
vaw az i{úpar vaw abarátod?
Mind megnyomorítva' holtan hever
de egywalaki á1l s egy más,
még kegyetlenebb hitvallís
a sziirke hétktiznapok harcosa
hatalmasabb, mint te vagy
omlik hát újból a vér
Csak koporsókat ácsolok
végtelen sírverseket írok
mindenkinek előre a sorsát
s nem biintetheti senki az uj ülág
kíméletl en gyilkos prőfétáját'

Madárnak: csirkc
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tok a
kettőhúszba!

Évtelen kérdést kapok, me.
|yekre még csak nem is vá-
laszolhatok: Nem hallod? Nem
érte,d.| Nem figyelsz? Nem
nász ki? Nem mész be? Nem
szereted atÉsz..t? Nem foeod
be a pofád? Ártatlan *yugőt
árasáanak, melyből ritkán
i&zrem kell, miközben az
anyag a Hatállal van tele'
Anyaguk osöndben bférkőzik
a fudatba romlást és pusztulást
okozva az agy€3tekben. A
vöröstéglás Émálom csak nem
akar véget érni' pedig kinn kék
az ég, és zöld a fű, és oly vi.
dátm azélet. Néhány óra múlva
kiderül az, arnt régóta sej-
tettem: nem segít a szabadság,
sem a kötetlenség, fligget.
lenség. Autonóm magányom.
ban érzem, hogy csontj aimban
hordom a Halált. A furosa kór
(kor) kiöli mindazt, amiért ér-
demes élni . várni, hinni.
Csontig hatoló jeges szélben és
egy kietlen parkban furcsa
alakok közelednek csöndes,
magányos, söÉt alakonrtroz.
.'Friss hris', . csattogiák a ki.
sárgult fogak. ''Rohadt homo.
kosok!"- rikoltom. Ami hajolni
nem akal, annak tönrie kell .
ez lehet a jelmondata a para-
noiakeltő szövetségnek. Ér-
zem, hogy itt mindenkiíek
annyi jár' meghal vagy inkább
dlsszidál. Ne gondolj átok,
hogy jó ezígy. Nem lehetsz
Jagger, s Ítem lebetsz Einstein,

sem Ady - morgom a ttikörrek
reggel . ez már mind.mind volt
Vaiaki. Az e|járás helyes. A
félelem ás a Halál köZtÍink
van. Ninos semmi és senki. aki
megváltoztathatná a dolgokat.
A liftben hányadék és hrúgy
tejeng betöltve minden kiilső
és belső zugot - kivilágítat-
lanul. KivilágÍtatlanul söÉt és
üres aggyal fekszem. Várom a
jelet, hisze n érzem, és éteznem
kell, hogy töfténhet valami. Én
még lenrÉk valaki, nekem kell
azB|et - bár nem érdekel sen-
kit, csak Engem. De elég lenne
az is, hogy láthassam a moso-
lyodat, mikor megjiissz, s az
ajtóban állsz. ''Rosszkor szület-
télo rossz helyen''. Vegyétek tu-
domásul:'Itt mindcnkirek
csak annyi jár' hogy meghal
vagy inkább disszjdál''. Eggyel
több ember ide vagy oda.
Mindegy. A paranoia itt beteg-
ség lesz idővel. En még ki
tudok törni . az ablakon át
biztosan -' &' vigyázzatok,
meÍ meg fog1ok törni' MáÍ
csak a kettőtrúsz Wtányzsk,€s
akkor én is végre elhallgatok.
Idővel már szebb világról se
fogtok álmodni, mondván,
hogy azé|et csak álom - rrem
tehetek róla' de nekem fáj!

tsitkei Cnrm István Balázs .
Káosz

Mindenkinek v annak rejtett
hajlamai. Egyes psziohiáterek
s:rerint mindenkíben megvan a
paranoiára való hajlam' Pár
űzmi||ió ember úgy hal meg,
hogy ki sem próbálta. Pedig
óriási tartalékok vannak Ma-
gyarországon a paranoia-
kelÉsre. Mondhatni, minden
cselekvésnek célja ezen hajlam
előhozatala. Engem is elkapott
az események. cselekmények
gépsáj a. Y áteszként" próbálom
Íigyelmeztetni a szimbiózi-
somat a leselkedő veszélyre.
De nem akarok Kasszandra
lenni. Hogy e1y égelfeledett
sz6J7óigét felelevenítsek :''Min-
denki (s minden) gyanús - még
a nem gyanúsak is,'. Nem
tudom, kik vagy mik állnaft n
háttérben, &,,óZÍ garantálom
.'Te sötétben bujkáló szabotőr'',
hogy egyszer megtalálom a
villanyt, és azt6a reszkess !
Sziirke, egyhangú dolgok'
cselekmények mögé rejted a
félelmet. Egyszerűnek és
általánosnak tűnnek aznk a
cselekmények, melyek csak a
stitét üzelmeidet támogatj ák.
E gy szsríí hétköznapi 1 akosnak
őtc ázo d undorító patkány aidat,
és a 7.e.s buszon a közelembe
préseled őket. Taposnak, lök-
nek, könycikölnek, biifognek,
üveges Úekintettel tÉzrek,
fokhagymas zagot árasáanak
csak azÉ'rÍ,hogy az épeket
megtörjék. Naponta batszítz
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Csepp. Csepp. Csepp-esopp. Esik az
eső " Kicsikocsi-gépj árnrű, bertne
ernberek" Két angyalmeg én.
Narancssárga a gépjánnű. Quimby-
bangulat is van ery kicsi, ha értik, mire
gondolok. Megyiink egyenesen a
mennyors zÍgbu fesztivál lesz, sok
ügyes ember és kiizépen mi. Kimegy a
biáonsagi öv, visszacsusszafl' vagy mi.
(Huszadik század...) Minden kocsinak
csak féklámp étja van, elöl.hátul, piros
minden, fiatal szellernek gyűlnek' hogy
a fesztiválon kísértsenek. Hogy
ke selytive| tangőzzanak. Kiiltséges ügy
ám a tangó, apróra trebontva féLezer
egyforintos. Sötét alakok, tompa mrrzik
sztírődik a fiistszrírőkön át. Ilmberek a
falrőbe szege7v e. hatalmas DRUM
emblémak alatt sodrók gyülekeznek,
rnatatnak rag&csos ujj aikkal.
Bernegytink a koncert erclőbe, a zarr'e
suhogtatj a az eÍúer eket, cigaretták
pil lantgatrnak ös sze.vi ssza. Aztán hus s,
a két anryal elrepül. o-ó, tessék itt
maradtam egyedül. Nem gond' ha nem
találok partit' partizok a csontjaimban.
Baj van' lekéstern a Quimbfi. Levágom
egy kísujjamat, és teszek egy kört.
Ragacscigaretta, takes one more drink,
egyedül vagyok. Elitsznobok bámulnak
a pofámba,maÍ hog1me lenne cigim'
tessék itt van. Tílz már nern kell, te
háiátlan? Körözök tovább, egy asztalnÍú
kvimbi ül. Nótazgatlrak. En is akarok.
Nótazgatunk . Aztírn valami hülyeséget
beszélek, és elsodródom. Körözök.
Nahát' itt vannak politeknikumos
bácsik' nenik. Indulok ám a
sodróversenyen! Nahát, ők is itt
vannak, nagyszeríÍ. Iván 18 éves lesz
ma éjjel. Bűvős Ía'p eZ a mai.
Sziirreális. Mennyi sok szép ernber! Itt
Van a tarsaságom, mondjuk a fele, a
masik fele satöbbin van. Csak megyek
tovább, a telihold majdcsak elmondja,
mene menjek. Angyalok, hol vagytok?

Hundrcd ttrousand iear:s. fficgtnÍ.
belebotlok a kvirnbikbg. Üllállíl.
cigarettascdró verseny. Giiisz1a
bácsi elmondja,lrog.'_ nern gáz' ti
mar próbálta. nern nyert ugyan" de
lassan kell, a lényeg' hogy
egybernaradj on. Kirnegyiink a
snnpadra, rnegkapj uli a cuccot, Qgy,
kettő, harom - start, Hogylrogy
lassan kell, rnár ketten kész vannak!
Uh - gyorsan. Here we go!
Felszedsm a cuecot, ingryen van, Par
napra clég lesz. oh, itt a nycrCInérry
is' az is még pár nap. mcg cg-)"
csorró ajándéktargy, én a bajnok.
HOI, VAGY, NAGYI?
t{ipertírscbességrc váltok, a
csillagok vonalakká huzóclnak'
Boldog sziiletésnapot, Iván !
Szeretlek! Csak megyck tovább, cos
thc dcr,.ilsnever gonÍra Say: youl.
wrong! Kiiilök a bejáraÍ}roz,
felveszent a sapkát' van nálam
fiistsztírős is. kirakorn a hamutart,óm,
ailátn 

"arjuk 
Jézust. Persze nerrr jön

a piszok. Azért nerrr haragszom rá,
nincssnck elvárásairn. Igenytelen
vagyok' EMse elfáradt' mennek
haza. Ugy látszik, Ancsa is elfáradt,
nern láton sehol Nagyit. SEnkit se'
Egyedül vagyok, mint a DRUM
hamutartóm. Tulaj donképpen ketten
ülifuk abejfuatnái. Nem hülyeség ez
a Jézus.dolog. Mondjuk lehet, hory
meg lenne lepve szegeny. El is
mennék ve|e, azt hiszern. Aá'án egy
idő után akárkivel elrnennék'
Elnrennék , zarőra. Ráakadok
Barbaráélaa, megyi.ink'. Bel eszűrom
a fiilernbe a Quimbit. Enekelek.
Egyedül. akarkinek. Busz, király
utca, pizsama. Its iike a bad, bad
dream - its like a br.Jbad dream"..
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... E! rÉg beleÍér ar idei utolsó számba.
ltár megint a Radnóti Seínháp
ban jártam' nÉr megint egy Val.
ló Péter..rendezést lá|tam' nrár
megint ne|n tudok senrmi iót
írni' hacsak azt nenr' hogy elt a
iegyet is a$indékba kaptam' s
így legaláább nem bosszarrkodom
a kidobo|t pénz mlatü.
Az előbb rosszul mondlam! ne|n
is csak a rendezést lá|tam' ha.
nem az egrész első ÍelvorÉst.
Gogol HáztíÍrnézőjének az első
ÍelvotÉsát.
lgazából végig Iehetett volna
ám n&ni' benne|n a hiba' mer{
Gogol grotesz|tiére vágyrtam'
l|elyette valami míÍÍajtalan' következeilIen nenr is tudom rnit láttam,
ami leglnkább egy tryár esti' szabadtéli színPadi' népbutító bohózatra
hasonl.lto|t' de sajnos anfía se|n eléggé. ilég a- a s-erencse, hogy neln
éneke]te{< benne.
Nem dolgom az okok keresése, de úgy tűnü' mirrtha a rendezői kon.
cepció hiálryát a s:ínészek egyénieskedő ötletrohamai pótolrák. Rá-
adásul ne{n is rosszul' mirrt ahogy az eredeti rerrdezői elképzelés sem
}ossz volt' csak vagy neNn volt végigcsirrálva' vagy egyáltalán nem
volt' hiszen VaIló van olyan tapas-talt . hála a Radnótimk - r hogY
rrrtinból úgy csinál, mintha...
Nem olvastam a danbot, de mindezt láttam rrrár a l|erlin Színházban
is. A két .,olvasatból" az derült ki számomra, hogy ebben a mííben
csak a jelleme|t a Íorrtosak' A Gogol által megÍomrált szélsősréges
jellemek' amelyrtó! érdenres ezt a darabot í995.ben is míísorra tífoni'
érdemes aktrralizálni' érderrres tiikröt állítani (groteszkl. Bár leheü'
hogy vanrrak olyan táryezők' amiről én nem tudok' ami miatt szirrtén
érdenres í995.ben gta darabot más ként műsorratűzni .A
közörcég egry/es taoiainak önÍeledt rryerÍtése mindenesetre erről
próbál meggyőzni.
Nerr kéne tovább bosszarrtanom magam, rrrás színház rrtán néze|r
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Bocs, Tibor, a vírus megette a cikked első sorait. Legyen e*'azírásod példa a.be|e a kozepébe!'.re.
a szerK.
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Egy fanner felesége bevitt a városba eladni egy kosár tojást. Az elscí vevőjének
eladta az összes tojas felét és még egy fél tojást. A másodiknak eladta a rnaradék
felét és még egy fel tojást.,A hannadik vevőnek megint eiadta az addig
megmaradt tojások felét és még egy féi tojást. Ekkor már csak három tojasa
maradt.
Hányat vitt a piacra?

Eg:y szigeten kétféle ember él: igazmondó és iraztrdós. Az igazmondók niindig
igazat mondanak, a hazudósok mindig hazudnak. Egy, alkalommaI
niegkérdeztünk ot emben, akik ismerték egymást, hogy ',I-iánv igazmondó van
k öz tetek? ' ' .  A k övetkező vá laszokat  kaptuk:  0; l  ; ]  ;3 ;  - l  .
Hány igazmond'ó r,olt az öt ember között?

Aprajafalvát 500 lakosra terveáék, de még bőven akad itt szabad férőheiy.
Amikor Törpapa kettesével, hármasával' négyesével, ötösével, vagy hatosával
küldi ki a törpöket a foiyóhoz hidat építeni, akkor mindig ő rnaraci egyedül a falrt
őrzésére' Ha még rá is szükség van a munkához, akkor éppen hetes csoportokban
tudnak dolgozni.
Hány lakosa van Aprajafalvának? .

E'gy 8 vedres hordócska színültig van kvásszal. Két egyeniő résae akarjuk
osáani, de csak egy 5 vedres és egy 3 vedres hordócska van üresen.
Hogy fudjuk elvégezni a kettóosáast a három hordócska felhasználásával?

Egy farmergazdaságban négy fekete ós bárorn tarka tehén öt nap alatt összesen
annyl tejet ad, amennyit három fekete és öt tarka tebén adna négy nap alatt.
Hányszor több liter tejet ad naponta a jobban tejelő tehénfajta, mint a mrisik?

X így szól Y-ho": ,,Én most kétszer annyi idős vagyok, mint te voltál akkor,
amikor én annyi idős voltam, mint te vagy most; amikor pedig te leszel anny
idős, mint amennyi én most, akkor ketten egyutt 63 évesek leszünk.''
Hány évesek most?

A 44.Id/oÍtí,,dp1* n,a,lJ'iaú h ad-u,"!
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- bukolika = parasztko|tészet
- pongyo|aregény = fe|világosodás-kori müfaj
. kert.eszmély
- autodafé = a jezsuiták nyilvános kivégzése
- konstanti Nápoly / Konstantin-Nápoly

- A német.jovevényszavak |' lstván fe|eségén
keresztü|, Gize||án jutottak el hozzánk.
-Az ott ért tragikus élmények fokozzák Öt,
- A véres képek tu|ajdonképpen szinte
vaIiságosak.
- A cím és a vers kapcso|ata kie|égítonek
mondhati,
- A cím nem a mü tarta|máril szil.
- A harmadik versszakban a kolto ugrott egy kicsit
az idoben.
- |tt már pÖrgÖbb a hangulat.
- Szophok|ész a férfi-nÖ kapcso|atot is fitogtatja.
. Haimon nem apjára Ütott, ezért ongyi|kos |esz.

. Antigoné nem tágít e|képzelésétÖl, és e|temeti
testvérét, de tette nem maradhat anonymusként
(sic!),
- Az Ötodik versszakban ba|assi már részének
tekinti a lányt.
- Voltaire ezzel aztfeji ki, hogy.,.
- Már képes vo|t egyedü| is á|lni a saját lábán
Candide.
- Candide-ék Új szereteti formát ismernek meg.
- EIdorádó kicsattant a pozitívumoktó|'
- Eldorádit másvi|ágnak tekinti Candide'
. Pangloss mester a vé|etlen folytán nem ha|t meg
akasáás kÖzben, mert "béna', Vo|t a hóhér.
. Leibniz mondása: |sten csak azért teremtette a
világot, hogy |egyen.
- A sziget |akiinak át|agmagassága hat hÜve|y.
- Azt hiszem, hogy amikor Faust kie|égíti magát
Margittal, utána rtgton a ha|álra gondo|.
- Vorosmafi nye|vezete ebben a versben éppo|y
dicséretes, mint a Csongor és TÜndében'
- VÖrosmarty igen jó| fe|haszná|ta a sorát|épést,
ami fokoznitudja a vers hangulatát,
. VÖrosmarty szinte e|ore érezte a kiegyezést'
- Az utolsi részben számonkériWorosmarty(!)
lstent.
. VÖrosmarty versében az ember meghason|ott a
han gyáva|, szorgalmasan do| gozott.
- Vörosmarty müve eléggé lé|ektani mű'
- A király kezében megha| Toldi"
. Donna Estel|át Pongrácz lstván csak haszná|ta,
a nöt nem látta benne,
. Hadizsákmánykáját nagyon megszerette
Cervantes Don Q... címme| kezdodo fohÖse után
magyar Don Q.'.-nak nevezett szemé|y.

Ar*AW.l€&qIB@g€k
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A PoLIGnÁn illusztrációit
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10 és fél éves tanuló készítette.

***

Ez egy NaprÁ t<os.mentes
PoLIGRAF.szám. Kiiliinös.
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Fery! Szmiire!
A virus a hÍbás. Eltűnt. Majd a
következ ő szírnban! Rendben? Bocs !

* 'í 'í 
a szerk.

Azé a gyerek, aki megnrííve|í
'k :k 'í

A PoLIGnÁr szerkesztőségének
címe:

Északi szélesség 47 Íok28 perc,
Keleti hosszúság 19 fok 05 perc.
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- A Ktizgazclaság| Folltechn|kum |apJa -

- Fele|ős és tördolő szerkeszlő:Jakab Judlt -
. Fe|e|ős k|adó: Horn Gábor -

_ Megjelenik a KÖzgazdaságl Pol|technik um sokszorosító műhelyébon'
(Budapost, 1096 Vondeluica 3/b)
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