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Szülők diákok
. Szőke Bea
Goldrubemé Héjj Katalin Dominik Rita
dr. Béres Józ-sef Balogh Dávid
Krmev Zsuzsa Kanev Adrienn
\' íhegyi llona Bródy Gábor
.. ikné Piros Magdolna
Baranyi É,va Csata Gergely

Krisztián Erika

Schepácz Andras
Romhrárry Gergely
Szabó Domi
Srírközy Zsolt
Nagy Bencelr.itenzlv o.
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Az Iskolatanács 2002. október 29.i ülésérő|

Jelen voltak:

M&Ms
JAM
Ai-fonZOO
Kabaré
AnZsu
Poly-P
AttiTüd
ijézAndGúz
Afro(Poli)sz
(m)Aster-X
ivíonopoli Meiszterjildikó
i\{.o.N.D. DtsreceniIstván
i.'jincsZsák Jeney Sar'olta
I 7-eS Szabó Beatrix
i]alhéSoK(K ) Csillag 2loltánné

Jallab Judj't, Láng Andrea' Lendvai Györgyi' Puskás Aurél
Csapi Anc|rás' Jandi Judit

i"lapirendek:
!. Aurél tájéko:Íatott a nyári inÍiastrukturális fejlesaésekől: a B épÍilet alagsorában ki.

alakítottak egl osztály'termet (a (m)Aster-X osáálynak)' mellette miiködőképessé vált
két műhe$ az alkotásórák helyszínéül, és ott üzemel.a nyomda is' A karbantartók
munkahelye kiköltö::ött az udvari kis tégtaépületbe. Igy elhárult a Napközi megsziin.
tetésének veszélye, tis átadható |ett aB/23. egy bérlőnek.

i. AzIT által o.íaítélendő díjak ügyében három szempont alapján folyt a vita:
a) A publicitlfo kérdésében az a döntés született, hogy időben, (az érenségiző osztá.
lyok mian) lllár ápri|isban el kell kezdeni a jelölések módjáról szóló tájékoáatást a
Poligráfbai;. plakáto]ron, az osztályidőkön - a diak IT-képviselők és az osztályfijnökök
közremúködo.sével .., továbbá a I(PTV.híradó stábjrinak bevonásával, illetve az iskolai
számítógép.háiózat lreköszöntőjén stb.
b) Bárki "ielöihet, de csak írásbeli jelöléseket tud figyelembe venni az IT. A jelóléseket

el lehet ju1tatni az l.I.-titkámak (Lendvai Gyórgyinek) papíron vagy e-mailben. Az in-
doklasnak a rlrj-kiíráshoz célszerű kapcsolódnia. Nem elengedlretetlen ajelölés aláírá-
sa, de csak szignóval ellátott indoklas vehet részt a,,Leg|obb indokló-díj'' (amelyet
Jeney Sarolta alapitott) versenyében. A díjak odaítélésével |oglalkozó IT-ülésre (má-
jus) még leheI kiegé:;zítő indoklásokat eljuttatni.



c) A díjak odaítélésének joga továbbra is az IT hatáskörében marad Az I.f....gok min.
den esetben élhetnek illetve lemondhatnak szavazati jogukról.

3. Az Al|onZoo osztály elóterjesaést juttatott el az|T-hez, hogy a Fe hér tloiló.díj el.
nyerője ne csak pénzjutalomban részesüljön' lranem kapjon egy szalladnapxrt. Nénti
vita után azIT űgy határozott' hogy ajavaslatot kiegészítve elfogad.ia:
A Fehér Holló., a Legiobb osztályközösség. és a Legjobb Ügyeletes osztáiy-.Jíj ju-
talmazotda egyaránt kap egy szabadnapot a pénzjutalom nrellé, mel.yet az egész osz.
tálynak egyiitt kell eltöltenie. A Változtatás nrár az AlfonZOo osztá:yra is érvényes.

'1. Schepácz András és Sz-abó Domi tájékoztanak arról, hogy nlegtettél. az elxi léprlseket
a szabad órárajárás lehetőségének bizonyos feltételek nrelletti érvényesítése érdeké-
ben.

5. Az lT.tagoknak külön topic nyí|t az iskolai szánrítógépes fónunon.

Legközelebb 20O2.december 3-árr találkozunk. Akkor Csillag Zoltárrr'é fogia \,ezL-tni az
i'ilést és Szabó Beatrir készíti a jegyzőkönyvet.

Pest, 2002
Jakab Judit

AZ ISKOLAI HELYESIRÁSI VERSEN}
mtazorrJAl:

l. Major Csilla (Afro(Poli)sz
2. Tóth Katalin (Intenzív osáály)
3. Bodolai Bori fNincsZsák)

Schepácz András (M.o.N.D. )

A 7.-8. oSZTÁLYoSoK xozor.r:

l .

Gratulálunk!

l,cst, 2002' október 15.

Krúdy Norbert (M&M)
Hollós Dorina (JaN{)
Meggyesfalvi Boglárka (A lfonZoo)
Mendlik I'Iajna (AlfonZOO)

A Kommun ikáció mrrnkacsoport tagjai
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E légte lenek és je|esek  aránya

l  E ieqte lenet  a l á rya  o  Je|esek  aránya

Berei Éva
Bodo|ai  Borbá|a
Farkas Dóra
Gutpintér Norbert
Mátyás Zsolt
Takács András
Dominik Agnes
Máté Petra
csiÍ|ag zsuzsanna
szépe csilla
Fejes József
Ha|ász GergeIy
Horváth Nóra
JáÍay Kata|in
Kárpáti István
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TOPLISTA
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3

5
6

AFro(Poli)sz

Nincszsák

AFío(PoIi)sz

Poly-P

BalhésoK(K)

Poly-P

Poly-P

Ba iheSOK(Kj

BaIhésoK(K)

27-eS

Attrtud

Attrtud

Attjtüd

AFro(Poli)sz

Poly-P

Maurer Zsófia
sárkÓzi Zso|t
Tímár Csaba
o|áh Kata
HoÍkay DáVid
Ká|mán JÚ l ia
Ma1or Cs i||a Pá|ma
MendIik Bá| int
Pá|os Péter
Hajdú Rita
Naményi Tibor
Pelsóczi Gergely
Sallai Eszter
Romhány Gergely

Attitúd 4'75

Ba|héscK(K|  4 '75

Anzsu 4.75

BaihésoK(K| 4,e,7

Inlenziu 4,63

Anzsu 4.63

AFro(Pol r 4.63

Poly-P 4,63

Poly-P 4,63

Ba lhésoK(K!  4 ,57

BalhésoK(Kl 4'5?

ln tenz iv  4 .57

Atti l i id 4.51

Nincszsák 4 56

7

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,88
4 ,86
4 .83
4 .78
4 ,75
4,75
4 .75
4 .75
4 . 7  5

1 0

GRATULALUNK!
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Az lskolabíróság Jakab Gábor (szüIö)'
Sántai Renáta (diák) és Veres Gábor
(tanar) összetételben Kiss Dávitl'
Mórofz Máté, Fenyő Eszter, Gurbács
Ba|ázs és Somogyi Adám (27-es osz.
tály) tanuló iigyében tartott tárgya|ást
2002' szeptember 1 8.án.
Jakab Judit és Lóczi Edit osztályfonökök
azért panaszolták be az öt tanulót' rr:.ert
az év eleji tanulnrányi királrduláson
trombitavirág.főzetet készítettek és fo.
gyasztottak. Az italból Mórotz Máté fo-
gyasztott legtöbbet, ő el is tűnt a sállás.
ról, nem vett részt az első napi falukuta.
tás programon. Délutan az osáályÍónö.
kök értesítették a rendőrséget. Máté ha-
marosan előkerült, tőle vizeletmintát
vettek és ügyében eljarast indítottak'
amelynek eredménye októberben várha.
tó.
Az osztályíőnökök kérésére a bíróság
zárttárgyalást tartott, mely során hang.
felvétel készült. Először az érintett diá.
kokat egyenként hallgattuk meg. A te-
remben ekkor az iskolabírókon kívűl a
két osaályfbnök, az iskola pszichológu-
sai és a meghallgatott diak szülei voltak
jelen. Ezután együttes tárgyalás követke-
zett, ennek során kérdések és válaszck
hangoáak el. A bíróság elsősorban az
eseményeket igyekezett feltámi, vizs-
gálta a diakok felelősségének mértékét és
igyekezett rádöbbenteni óket a cseleke-
detrik önveszélyességére, va1amint az
iskolai közösséget romboló hatasaira.
A bíróság a targyalás során figyelembe
vette a tanulók korábbi fegyelrni vétsé-
geit, a jelenleg is hatályos ítéieteket. Ki-
kértük és figyelembe vettük az osztály-
ban tanító tanárok vélenrényét is, mely-
ben a tanulók közösségi magatartását és
tanulmányi munkáját mutatták be.

l tsxolesÍnósÁcl HATÁRoZATo

_3

1__l
Határozat:

l ) Az iskolabíróság |egtelmi fcrkozatokat
állapított nreg, részben a vétségek súlya.
részben a még hatályos IB határozatok alap.
jÍn:
Somogyi Ádám: szigonr megrovás (neki ene
az évre is hatályos ',megroviis. |egvelmi
biintetése varr, de hamis irrforrnáció adásával
hozzájárult az tigy súlyosbodá: .lcz.)

Mórotz Máté: megrovás. (o fog '.u;aott leg.
többet és az ő eltűnése \/ezeteu t, rendórségi
intézkedéshez)
Kis Dávid: intés (neki nrdomása volt a szer
hatásairól, a helyszínen elismerte. hrogy ötlet.
gazda volt)
Fenyő Esáer: intés
Gurbács Balázs: figye|neáetés (nern volt

előzetes iskolabírósági Íigye)
2) Mórotz Mátét és Kis Dávidot epr írásbeli
dolgozat együttes elkés:lítésére kötelezi a
bíróság, melynek té"rÍLáj^ ?iz általuk Íbgyasz.
tott növényi hatóanyagok ber.1utatása' ve-
szélyességének elmondirsa, a fc'gyasztásuk
elleni hatékony meggyőzés. A dolgozatot az
iskolabíróság titkarrihoz (Szabó Laszló) kell
beadniuk, 2002. októbeI l5-ig.
3) Vatamennyi érintett tanulót l:ötelezi a bí-
róság, hogy vegyék fel ;i kapcsolatc,t Czibor
Erzsébettel és állapodjarak me1; valamilyen
személyre szabott drogprevenciós program.
ban való részvételükól. A diakckkal kötött
megállapodások vázlatos terveeeta 2002.
október l 5-ig kell beadrLiuk a biróság titkrirá-
troz. A pszichopedagógrrs eá kljvelÖen ha.
vonta jelezze a bíróságrak (szó .n vagy
írásban) a folyamatban történte ..t A gondo-
zás és követés ntinimáli:i idótariarra 3 hónap,
azaz 2003 , január l 5-e elótt nern lehet [eár.
n i .
4) Az iskolabíróság valemerury: Ílntllóra vo-
natkozó kedvezmén}megvonást is elrendel: a
2002/3.as tanév teljes tartamara eltiltja az
érintett diakokat az iskoIai rendezvények
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. .bul i . .rószéről. (.{ gólyabál esetében ez
azt jelenti. ho.q3 a vetélkedcin nrég ott
lehernek, vag..' ir szalagavató műsorát
rrregnéáetik, dr: utána el kell hagyniuk
az iskoia terüIetét.)
5) |",Íórotz Máté elmuiasaotE a faluku.
tatási progranro|' ezt önállóan pótolnia
kel l. Munkáj a el |ogadasaról szaktanára
nyilatkozatát )tell beterjeszteni az IB tit.
káralroz. Hatiirirjö: 2002. október 15.
61 Az iskolai l'alrulmányi táborok a Poli.
teohnikum szrkmai-pedagógiai munká.!á-
nak ér1ékes sz'ínterei. a diákok cseleke.
detÚkkel ezen irrtézményt is rombolták.
A bÍróság száncléka, hogy saját eszközei-
r eI lokozottarr védje az iskolan kívüli
tanulnrányi muttka színtereít' E,zért |ta az
erintetÍ tanulók a legközelebbi tanulmá.
n-l,i táborban i,rá:rnilyen fegyelmi ügyben
e lnrarasztalhatok lennének, akkor btlrrte-
iestik az iskolából való kizáIas lesz.

Az Isk':lllbíróság nevében:
Po! itechnikunr, 2002.. szeptember-27.

Veres Gábor' tanárbíró

Az oláhné Nyeste Zsuzsanna, olrlh Kataiin,
Szabó LrÍszló összetételri iskolabíróság 2002.

október 29-én tárgyalta Szeleczki Dóra
(Alfonzoo) osztályos tanuló ügyét, akit

Szöllősy Zoltán konr-munikáció-tanár, egyben
Dóra osztálytönöke panaszolt be'

A panasz lényege, hogy Dóra a kommuniká.
ció tantií.rgyból íratott Íöpdolgozat alatt több
ízben megzavarta a dolgozatíriis rendjét. Az
óra el<itt Zoltán felhívta mirrden tanuló fi-
gyelmét az ilyerúior (kifejezetten dolgozat.
íráskor) szokásos magatartásbeli, etikai szl-
bályokra. Ennek ellenére Dóra és két társa
hangos beszélgetésükkel, forgolódasukkal
kivívták magukrrak, hogy Zoltánnak többszö-
ri előzetes figyelmeáetése után végül fet
kellett fiiggeszteni dolgozatírásukat,
Dóra ezek után be-bekiabált' negatív meg-
jegyzéseket tett környezete munkajara, do.
bolt az asztalon. Es bár voltak trírsai is, akik
csitítani próbáttak' Zoltán ekkor már az osz-.
tályterem elhagyasríra szólította fel Dórát.
Mivel ő a tanórához való jogrira hivatkozva
rlem vo|t hajlandó távoztti' tanára j€l €áe,
hogy akkor kénytelen iesz panasszal iordulni
az iskolabírósághoz. A feljelentésben Zoltán
felhílta a bíróság figyelrnét, hogy ez a kirívó
eset az éppen fo|yó, az osáályban uralkodó
gyakori magatartási problémrík feltrírását
szolgáló általános felmérés közben történt. A
beérkezett tanár.i véleményekből már ekkor
látszott, hogy Dórával más ónikon is vannak
gondok' Zoltán osaályfloncik.prírjával, Diósi
AIojziával egyetértésben keresték meg a bí-
róságot, mivel ők mar - bar kísérleteik voltak
rá korábban . nem tudjtik tovább kezeini a
konf'liktust.
Dóra elismerte a panasz tényszerűségét. EI.
nézést kért viselkedéséért és rögtön kifejezte
j avrrlási száLrrdékát. Aggályos ugyanakkor,
hogy az ominózus órán nem érezte a viselke.
désének helytelenségét, szerinte tarsait sem
zavar|'a. A targyaláskor sem gondolta eá
másképp. saját védelÍnében elmondta még,
hogy nemcsak vele, hanem szinte az egész
osztállyal vannak magatartásbeli gondok.
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Nehezményezte, hogy miért nem az osz-
táIyidőn lett először az ügy kibeszélve,
miért fordult tanáta rögtön az iskolabíró-
sághoz.
Zo|tán az eset kapcsán többek között el.
mondta, hogy a panasáoz a konkrét ügv'
Dórának az abban vázolt igen szélsosé.
ges megnyilvánulása vezetett. A felje.
lentés egyébként csak a dolgozatírás
másnapján keriilt beadásra, nrivel Zoltán
titkon remélte' hogy Dóra megpróbálja
személyes úton tisztázni viselkedését.
Dóra édesanyja egyetértett lánya feIelős-
ségre vonásával. Tudta. hogy Dóra a ma.
gatartásálra vonatkozó negatív észrevéte-
leket gyakran nem vette komolYan.
Ugyanak.lior a hclyzet a tavalyi állapo-
tokhoz képestjavulni látszott, igy ezaz
ügy rossz időben keletkezctt. czérr fó|ő.
hogy ügyének ezen a szinten való kezelé-
se gyermekét visszaveti a jalulásban.

Alojzia eimondta, hogy az osúál.ynak az
eddig eltelt egy éV alatt már meg kellet1
volna tapasáalnia alapvető'magataÍtás.
belí-vise1kedésbeli normákat, a tanár és
diák közötti egyiittműködés szabályait.
Dórának az osztá|y általános magatartás-
beli problémáival való rnentegetózése az
ó saját felelősségének elkenése, hiszen
egy közösségben mindenkinek meg van
az egyéni felelőssége is. Tudni kell' hogy
meddig terjednek a megengedhetőség
határai.
A további hozzászólásokból még kide.
rült' hogy Dórának elsősorban szemé-
lyes, emberi konfliktusa van Zoltinnal.
Cselekedeteiben gyakran az érze|mei
iranyítjak, és ilyenkor gyakan ragadtatja
el magát' Ezért nem tud eléggé tárgyila-
gos lenni saját tettei megítélésében egy-
egy szélsóséges megnyílvánulásakor. Ez
vezethetett a konkrét ügy elmérgesedésé.
hez. Egyébként Dóra kívülállóként jól
tudja kontrollálni és megítélni mások
cselekedeteit.

Határozat:
l, Dórát figyelmeaetéstlen rés:esíti, továbbá
2, ana a kötelezi az osááiyfönc.ilöket' hogy
kezdeményezéstikkel az rlszi sziinet utrín ha-
maÍosan üljenek le Dórával, és bev-éljék át a
még létezo konflikrusokat, fogalnazzák meg
elvárasaikat, keressenek közösen megoldásl
arra nézve, hogyan lehetne Dórát segíteni az
önértékelésében.

Indokolás:
A bíróság kiárólag a ktrnkrét esetben roglalt
ál lást.
Az oktarási tőrvény egyllr1elmúen nreg|ogal-
|nazza a tanárra és diákra vonatkozrj elvárá.
sokat' Eszerint a diákokrak nenrcsak felelós-
ségük, hanem kötelessógük is a tanulmányi
rend és az iskolai szabályok betartása, tiszÍe.
letben tartani mindenki 1ogát' mel;' szerint a
tanórán tanulni óhajtanak. A szaktanár fele-
lőssége pedig a tanóra rendjének, a nyugodt
munkavégzéshez szüksé.ges körtilrnények
biáosítása.
Zoltan tehát helyesen já1 el ald:or' amikor
felfriggesxette Dórát(&i társaiÍ) a dolgozat.
írás alól. Es mivel az ügy itt sajnos Dóra to.
vábbi zavaró viselkedés.ável folytalódo!t' eb-
ben a már kezelhetetlen esetba .ikái: az órá.
ról való kikiildés . éppen a töbti:k.vódelme
érdekében . pillanatnyilag elt.q,adható, de
nem befejezett megoldá; leheten voina. Mi.
vel a dolgozatírásra vonatkozó szabályok és
szankciók előre tudhatóirk, a szabályok meg.
sértése sem maradhat kö'vetkezménrek nél.
kül' Azokat feszegetni nem letrct wg nélkü!.
Ha tehát a világos, egyé;:telmű szabályszrgési
tanári rendreutasítiis kör'eti, aa a diárknak
vógre kell hajtania.
A bíróság minden, a tan.5ra mqzavarásara
irányuló viselkedést súlyosan elíté|. En1'hítő
körülmény azonban, ho1ry Dóra megbánta
viselkedését, és osaályfónökei sok értékes
tulajdonságáról is beszfunolhattak. A bíróság
e|ore megfonto|tságot nr:m feltttelezett a vi-
selkedésében' Dóra még fiatal'- alakítható.
Mindezek alapján szabta ki a legalacsonyabb
bÜntetést. A bíróság nenl kíván konkét mód-



szertani javaslatokat megfogalmazni,
rnivel lát mindhárom fél részéről nyitott-
ságot és mun lciót arra nézve' hogy ma-
guk is megrrhlríst találjanak. Nem pusáán
elmarasztalni kiván, hanem a kölcsönös
j ósz.índékot Íbltételezve prírbeszéd útj rín
reméli orvoscrlni a problémát.
Reméljük' hogy a figyelmeztetés, a há.
rornoldalú rnt:gbeszélés és a mar javulás

Szármlazás:
Datura, Bru11nransia alnemzetség
Az Egyesült Allamok kertjeiben gyakori,
Dél-Amerikriban őshonos' trombita alakú,
illatos, lelógó.virágú alacsony fa számos
része. Mérséke'[t égövön jLuriustól késő ószig
nyílnak.
A nagy' tölcl;él.es, lelógó virágairól ismert,
dísznövénykér.t termesztett angya1trombita
valanrerulyi része * magia, leve|e, virága és
g.vökere is _ narkotikus hatású.

Haszni i lat:
A leveleket nóha elszívják. A többi részt
forró vízben fc'zík' Az Andokban kis meny.
nyíségii magot poná órölnek és italokhoz
adják. Néháty ny.rgat.amazóniai t<irzs ser.
dülőkori rítusként orális vagy rektá[is beön.
tést aikalmaz.
Fogyasztása diihöngést, zavartságot' érzék-
csalódást, alrrslzékonyságot, arcpírt, nyátka.
hártya száraz:sá'got, nyelési nelrezítettséget'
tachikardiát, tág pupillát eredményeáet.
Nagyobb adag hatására: hallucinációk, gör-
csök, tudatzzlvar, hiperthermia, dühöngés,
zavartság, érzékcsalódás, súlyos esetben
kóma is bekiivr:tkezhet. A levelek hatása
hasorrló a D. inoxiához. A magok mentális
Zavart, delíriuI:lot okoznak, amit görcsős
aIvás követ színekben gazdag hallucinációk-
kal .
Egy kutatás l,or.án a különbözó korú növé.
nyeket vízsgri11ak és megállapították, hogy
az idósebb virágok jóval több aIkaloidát
tartalnrazrrak nrint a fiatalabbak. Az idösebb
növények ösl;zllkaloid tartalma 2mg, a fia.
taiabbaké 1 rng; kórül volt. A halálos adagot
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irányába mutató tendenciák bizakodásra ad.
nak okot, és ez az ügy csak egyszeri eset volt.

A határozatok azok kézhezvételétőI lépn€k
érvénybe.

A diintések eIlcn fe|lebbezni 15 napon belül
lehet írásban az isko|abiróság t itkáránál '

Az iskolabíróság nevében:
Politechnikum, 2002. november 6.

Szabó Lríszló iskolabíró

ANGYALTROMBITA

íelnőttön 1 0'20 mg/egyénre becsülik' gyemreke.
ken ennek felére-tizedére.

Aktív hatóanyagok:
Atropin,  Szkopolamin, hyoscyamin.
norhyoscyamin és más tropánok.

El lenjaval lat:
Toxikusabb' mint a D. inoxia. Túlzott mennviség
amnéziát, halált okozhat.

A kezelés:
gyomormosás, aktív szén és Na-szulflát alkalrna-
úsa' Lázrsillapítás. Tuladagolás esetén, azonnali
orvosi beavatkozás sziik q{gg5.

Elrettentő pé|da:
Egy Íiatalenrber egyszer megivott egy 30 fejbó|
készült fozetet. Egy öt órás hallucináció után
meghalt. Boncoláskor megállapították hogy a
halál oka fulladás.
Eszméletlen állapotban sállitottak az egri kór-
házba több tizenéves fiatalt a közelmúltban'
Rosszullétiiket az angyaltrombita, vagy más né-
ven maszlagfa virága okozta, amelvet megrágtak,
illetve amelyböl teát frztek. Hármar olyan sú.
lyos mérgezést szenvedtek, hogy az intenziv
osztályon sikerÜlt csak megmenteni öket.
Dr. Szigethy Anna addiktológus 6orvos ei.
mondta, két éwei ezelóft, pont a drogellenes
világnapon, junius 2ó-án vittek be hozzájuk há.
rom,,angyaltrombitást''.

Hol haszná|ják? (mértékkel)
Törzsi rituálékon Mexicóban jós|ásra, az
algonkin.ok a Wysoccan nevű ital elkészítésére'
melyet a fiatalkorúak férfivá avatásukkor isznak
meg.
A régi thug indiai szekta a feláldozandó embere.
ket ezze| ajánlotta Kalinak.

Kiss Dávid.27.eS
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A csoportmérkózések után döntőbe jutott hat játékos:
Tamási Dániel, Andrási András, Lévai Baláes,
Mórotz Máté' Gurbács Balázs, Somogli Péter.

I. Andrási András (NincsZsák)
il. Tamási Dániel (NincsZsák)
III. Lévaí Ba|ázs (NincsZsák)

Gratu|álok.

Sainos a dontők során M. Máté és G, Baláz.s leléptetésre kerültek. A Á:,omolyvbb erőfes:í-

tésre öszÍön:ő íöbbszöri kérésem és figlelmeztetésem ellenére is a sporí és terseny s:el-

leméve! összeegyeztethetetlen módon komolytalanul, lé!ektelenilljáts::o!t a lait ftatalember
eglmas ellen. Ez a viselkedés efogadhatatlan azokkal szemben, akik addig núr végigktt:.

dötték a selejtezőket, akik idejüket és ig,,ekezetüket szantók másokra, akik sports:erű kl-

rülmények kózött szerették volna eldönteni a helyezéseket, Innen ís üzene m ne ket], lt{áté '

hogl ha egyszer úg,, dönIöttél, hog,l beneyezel egl bajnokságba, akk,r kuty*a kölelességert

megtisztelned ellenfeleidet azzal, hogl végigmenetels: a: úton. Teljes odaa&issa!' Ha

pedig szómodra egl verseny tétje kizárólag csak az elsó helvezésről szól, atkor máskor

sze rtezz magad na k ké Ísze mé lyes baj no ks ágo t

Némi indulattal, kózvetlen a bajnoksóg után:

S:u bó Lás : l ó, s: e rye : ő

sIi(Eí(

LBLKES DANIEL
Kabaré osáá|yos diát

a 4. Nemzetközi Adidas Taekwondo cyerek Versenyen
(4. Internationalen adidas Kids Cup 2002) Bad Winsheimban (Német0rság)

második helyezést ért el.
Október 26-an Hódmezővásárhelyen a IV. Hwarang-Do l{.upa Wtf

Taekwondo Bajnokságon 57 kg.os súlycsoportban
e|ső helvezést ért eI.

__,J

Többszörösen gratulálunk!
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Időpont: 2002. december 6.7. péntek _ szombat

Fel1épőket, mutatványosokat keresünk bármilyen mozgásos formában,
akik szívesen megrnutadák, hogy miben jártasak.

Jelentkelzni lehet Lárg Andreánál és/vagy l,óczi Editnél 2002. november 2ó.ig.

Az iriei partyn is lehetjelentkezrri villámtornákra az alábbi sportágakban'-':' 
i:.,l'íi:,Ill..l'[ 

- ".
Nevezés: a Tomaház faliújságjan.

Hataridő: 2002. november 22. péntek

Gyertek, j elentkezzetek, várj uk a bátor fellépőket !

Üdvöz, lette1:
Láng Andrea

I s Ko Lé\Po !6é\íto i( F | 6YE La M t

A tomahá:.i party büféjének iizemeltetésére pá|yázatot ír ki a Testkultúra munkacsoport.
Ha nern *aÍok éhen maradni, akkor még jelentkeáettek 2002. november 22.ig.

A bijfé üzemeltetésére elóreláthatólag ló.00-23'00 óráig tartunk igényt'

Az áraján|at lar|a|mazza a következőket:
o a büféberr szolgáltatott (vegetáriánus is) ételek és italok pontos árjegyzékét
o a büfést:k sámát
. a büfénr:k legyen egy reprezentációs asztala is, amelynek kínálata a vendégeket, fel1é.

pőket silollgálja ki

A pályrizóll 11ondoskodnak a büfe lebonyolításához szükséges összes technikai feltételról.
az elokészületekről, az elpakolásról és a takarításról.

Budapest, 11002. november 14.

További információ Lánc Andreától'
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Egyéni, lányok

l '  Csécs Lett i Pöpec
2.3. Gegesy Cecília Pöpec

PreisznerNóra Free(o)Style

Egyéni, f iúk

t' Kővári Póter Tanerő
7. Fábián Péter Tanerő
3..t. Rákosi Dániel AFro(poli)sz

Péli Szabolcs Afro(pol i)sz

Csapatverseny

Afro(poli)sz 209p át| = 7,7
Tanerő 367p át| = ó'5
MOND l49p átl= 6,2

}lóvliri Péter

39p
35p
35p

53p
47p
3óp
3óp

Ar Íigyeleti uerseny a|a[u|ása

Bahés0Km 16[ont

lntenrÍuosrtá|y 5gponl

m.o.llJl. 52 [onl

l|incslsá|t 69 pont
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Kedvenc regényem

Boris Vian (1'920- I 959) a vilógháború utáni francia regénvirodalom eglik legeredetibb
képviselője, mindössze harminckilenc évet élt, ígl sajnos csak pár könyvet hag)ott maga
utón. Ezek Áirül nekem legjobban a TajÍékos napok Íelszett, melyet sokan korunk leg-
szebb szeretmi regényének is neveznek. Regényeit a sajátos meghökkentő stilus, a szurre-
ális helyzettlk és az abszurd humor, a meglepő szófordulatok teszik varazslalossa' .sa1at
kora szómóra glakran inkóbb botrónyossó,
A sok botrá'n\t kavart Köpók a sírotokra c' regényéből tiltakozasai ellenére filmet is for-
gattak, aminek a bemutatóján letÍ rosszul és kapot| szívinfarktrct, (De lehe!, hogl ez csak
Iegenda.)
Az irúson kiviil zeneszerzéssel isfoglalkozott, ígl nemcsaka regényeit, hanem az tilÍala
szerzett frailc;a sanzonokat is aiánlom mindenkinek.

2002. novemÁ'er !3.

Melles Et'a

Boris Vian: Tajtékos napok

,,Nagyon sckiiig mentek az utcán. Az emberek már nem fordultak hátra, és a nap lenyu.
godott. A si:e13én1'temető nagyon messze volt. A piros tehergépkocsi tovább gördült, és
meg-negu8J(|tt a hepehupas úton, miközben a motor vidiíman puftbgott.
Colin málr nern hallott semmit. amúltbamerült, és néha elmosolyodot! minrJenre enrléke.
zett. Nicolas Ineg Isis mögötte ment, Isis időnként megérintette Colin vállát'
AzorszÁg(lt. l:regállt' és a kocsi szintén, vízvo|t. A hordarok lerakíík a fekete ládát. Colin
elősztir jrá.rt temetőben, bizon1,talan alakú szigeten volt, körvonalai sokszor megváltoaak
a víz súlya l;z:rint. Alig lehetett kivenni a ködön át. A kocsi a partorl maradt, a szigetre
hosszú, rugallnas és szürke palló vezetett, amelynek távoli vége beleveszett a parába. A
hordarok btrz1gón káromkodtak, és az első riíment a pallóra, az épp csak olyan széles volt,
hogy végigInt:hettek rajta. A hordárok széles, nyers borszíjat vetettek át a vállukon, meg-
tekerték a nyakukon, ezze| vitték a fekete ládát, és a második hordár fuldokolni kezdett,
egészen lila k:tt,- mindez roppant szomorú volt, háttérben a köddel. Colin a nyomukban
haladt, Niccllars meg Isis is megindult a pallón, az első hordár szátrdékosan hintfutatta
jobbra-balra. Azt.ín eltűnt a piírában, amely úgy foszladozott, mint a cukor valamilyen
szirup vizétrerr. Lépteik ereszkedő skála szerint kongtak a pallón, s az lassan kihasasodott'
mert közeledtek a középponthoz, amikor odaé*ek, már avízbe ért, és kéto|dalt kis, szim-
mehikus hulliimok csapkodtak, a víz majdnem ellepte, sötét és áttetsző volt, Colin jobbra
hajolt, a fene!:ére nézett, úgy vélte, valamilyen fehér alak mozog a mélyben, Nicotas és
Isis megállt ntögötte, mintha a vízen jrirtak volna' A hordiírok tovább vitték terhüket, az út
nrásodik rés'zr: emelkedett, és amikor túljutottak a közepén, a kis hullámok elsimultak, a
palló szopó crrppanással szakadt eI a vínőI'
A hordarok Íiüni kezdtek. Zakato|t a lábuk, és a fekete láda fogant1ui megpendÍiltek a
ládafalon. ()olin és barátai előtt értek a szigetre, és lassan megindultak a kis, alacsony ös-
vényen, amel.ynek két oldalán sötét növénypalank húzódott. Az ösvény kiilönös, kétség-
beesett alakzrrtú tekervényeket írt le, a talaj pedig lyukacsos és szemcsés volt. Aáán az
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ösvény kissé kiszélesedett' A növénylevelek színe enyhén zöldre válttln, s bársonyos hú.
sukon ararryosan integetett azerezet. A hosszú és hajlékony ftí.k átívelnek az.l. egyik ol.
daláróI a másikra. Az így keletkezett boltozaton keresaül a napfény t<lmpa, f. . .jr deren-
gésnek látszott. Az ösvény többÍ.elé elágazott, és a hordárok haboás nélkiil jr;ibra ior.
dultak, Colin, lsis és Nicolas utánuk sietett. Allathang nem szólt a fák.ln. csak egy-egy
szürke levél hullott alá lonúrán a ftjldre' Mentek' amerTe az űt elágazott. A hordikclk nreg-
megrúgtik a flikat, s súlyos bakancsaik mély' kék sebeket ejtettek a szivacsos kérgen. A
temető pontosan a sziget közepén volt, ha az ember felmászott a k<ivel<re, megpi|lanthatta
a csenevész |ák csúcsán át, messze, a túlsó parton a fekete barazdás eg1et, arrxlyor csonka
sasok súlyos raja repült a tyúkhúr- és kapormezők |elett. A hordiirok nnegálltak egy nagy
gödör nrellett, a Bakatóká-t énekelve hintáztatni kezdték Chloé koporrióját. majd nreg.
rryomtá'k a gonrbot. Felnyílt a fedele, ós valami rragy reccsenéssel a gödörbe Eset|. a má-
sodik hordár összerogyott, |élig megtbgta a szíj' anre|y nem tekeredett le elég sebesen a
nyakríról. Colin és Nicolas futva érkezett' tsis nrögöttük botladozott. E.ne az Igyházfiú
meg a Templominas, ócska, olajfoltos tlrunkazubbonyba oltözve, hirtelen kibukkant egy
fuldhányás mögül, és farkasüvöltésben tört ki, nriközben göröngyöket meg ki'veket hányt
a gö<iörbe.
Colin térdre bukott. Fejét a kezébe temette, a hulló kövek lonlpán zenÍ]tek, az E5,házfiú
meg a Templominas, valamint a két hordár kózen iogta egymást, és kirrtáncot lejt.:tt a gö.
dör körtil, majd hirtelen az ösvényhez rohant, és farandole.t táncolva t:ltűnt. 4.z egyházfiú
belefújt egy nagy tülökbe' és rekedt hangok renregtek a rémes levegób,en. A lijld iassan
aláomlott, és két-harom perc múlva Chloé teste teljesen eltiint.''

A Politechnikum Alkotói

Az elsó negyedben tizen}rárman érdemelték ki ,'A Politechnikum l.lkotój.. 
'_ ciíjat:

Bertalan Brigitta M&M
Galbács Felicia JaM
GoldgruberZsuzsanna JaM
Gulyás Bence JaM
Herman Beatrix M&M
Hollósi Dorina JaM
KáraiDávid M&N,{
Schidlik Orsolya JaM
Szelecki Dóra AlfonZoo
Szentesi Anita M&lv{
Takács Zsuzsanna JaM
T'ercs Dalma M&M
Tóth Szabolcs M&M

Gratulálunk a rnunkáitokhoz!
Az alkotás rounkacsoport
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Matematika h*zi verseny

FELADATOK 7-8. évfolyamosok szárnára

1. l.légy fiú 'köziil valamelyik betörte az ablakot. A négy fiú a következőket mondta az
csetrőI:
Andrós.. Eiéla tette. Béla,. Dénes tetl'e. Csaba: Nem én vo\Íam, Dénes., Béla hazudott'
Csak egyvalaki mondott igazat közi'ilük. Ki törte be az ablakot?

2. Anna, t}ori' Cili és Dóri találtak egy titkos lépcsót, amely a padlrásról vezetett le és
régóta rrern járt rajta senki, ezért teljesen belepte a por. Ugy szaladtak le rajta egynrás
mellett a |egfelsó lépcsőfokól indulva, hogy Anna mindcn második, Bori minden
harmadlk. Cili minden negyedik, Dóri minden ötödik lépcsőfokra lépett rá. Mitrtán le-
szaladtsk' észrevették, hogy minden lépésük nyoma meglátszik a lépcsőfokokor-r' és
csak a l.:gfelső és a |egalsó lépcsófokon van rajta mindannyiuk lábnyoma. Hány olyan
lépcsőfokot találhatunk' amelyen csak egy lábnyom van?

3. Egy kétiergyű sziímot elosztunk maradékosan a szímjegyei összegével. Mi az elérhetó
legnagyobb rlraradék?

Az első ford.rliiban minden feladatra 5 pontot lehetett szerezni. Az alábbi ÍábláZat t^rtalnazza a
beadott nleglrklásokat értékelését:

osz.tály.. ' l-feladat 2. feladat .3. feladat Összesen

vid ALfonZOO 2 0 5 pont

a JaM 5 ) 5 13 pont

M&Ms 0 2 pont

M&Ms 5 ) 3 I 3 pont

aJna ALfonZOO 5 3 5 I 3 pont

ALfonZOO 5 3 5 I 3 pont

M&Ms ) 2 1 5 I 2 pont

I Dominik l{it:

I ,,
] 

Kende T'arnirs

| ""rr^il;
] Mendlik H

] Szelecki L)ól.

l- 
Vec IstvÍin
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FELADATOK 9-r0. évfo|yamosok számárra

I) Viktor úr játékboltjában dobókockákat is
árusít. Egy téglatest alakú, átlátszó doboz.
ban helyezi eI a kockákat. tssz,esen ó0 fér
el a dobozban: hosszában 5. széltében 4 és
egymásra 3 réteg iér el. A kockákat itgy
helyezi el, hogy a doboz ó oldalán látható
pontszámok összege a lelrető legnagyobb
legyen. Mekkora lesz ez az összeg? Vála-
szotokat indokoljátok!

2) Egy sakktáblán elhelyeztünk néhány bá-
but, amelyek egy lépés sorátr vízszintesetr
vagy fi)ggőlegesen léplretnek a szomszé.
dos mezőre' ha az sz-abad. Néhány lépés
után aá tapasztaljuk, hogy valamennyí bá.
bu a tábla nrezőjén pontosan egyszer járt

és visszatért a kiindulási helyóre. Mutas.
suk meg, hogy volt olyan pillanat. amikor
egyik bábu sem állt a kiindulási helyén!

3) Harom egymást követő páratlan szám
négyzetösszege olyan négyjegyű szám'
melynek saímjegyei egyenlők. Melyrk
ezek a számok?

l .

z.

FELÁDATOK r 1-12. évfolyamosok számára

/  t \ l  ,  I
Tud iuk .hogy Ix l  |  |  - .3 .  M ive l  eg1,en lő  ' r ,  +- . , , . . ,

I  t /  r
(A pontos értéket határozd meg!)

Az axz + bx + c kifejezés érréke minden egész x esetén egész szám.
Bizonyítsd be, hogy 2a, a+b és c is egész száml

A sík minden pondát kékre vagv pirosra színeztük.
a) Bizonyítsd be, hogy van két olyan pont, amelyek azonos színíiek, és a távolságLr^
2002 egység!
b) Bizonyítsd be, hogy van olyan szabályos háronrszög, melynek azonc's színűek :l
csúcsai !

Várjuk minél több bektildő helyes megoldását!

Í

I

lvlaMuCi:
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lnodnlnni lrÁzi vrnseny
. okróbrni rvreqoldÁsok .

1. Az idt:i évadban a budapesti szítlházak műsoriín szereplő dráma, nrelynek balett.
dalmü- vagy o1:eraváltozata is ismert:
Puskin: Boril;z Godurrov (Madách Kamara) _ Muszorgszki.j
Canlirta Burarr.a (Thália színhaz, Planetírium) . orff
Csipkerózsika (Stúdió K) _ Csajkovszkij
Shakespeiue: F:ómeó és Júlia (Buda Stage, Merlin Sz.ín-tráz) - Csajkovszkij
Shakespeare: It,Íacbeth (Budapesti Kamaraszínhaz) - Verdi
Shakespeare: S zentivanéji álom (Magyar Színház) . Mendelssohn
T'homas Mann: Mario és a varázsló (Madách Színház)
Katona Józse t Bánk ban @uda Stage) - Erkel
Varázsfuvolt' (Budapesti Bábszínház) _ Mozart
2. A ,,Brérlrai muzsikusok'': Szanrár, kutya, macska' kakas (Grimm-mesealakok)
3. Az IS]]]'.l: Intemational Standard Book Number (nemzetközi azonosító sám)
4' A Tra.:ant jelentése csatlós. A ,,haptak'' szawnk a német,,Habt Acht'' 'vigyazza.

tok' kiiejezél;b'ól ered. A pelikan magyal neve: gödény.
5. Puccirti több operája is kapcsolatba hoáató Amerikával: A nyrrgat lánya cse|ek-
nrénye ottjátszódik; a Pillangókisasszony férfi íoszereplője' Pürkerton ezredes amerikai;
a N,Íanon Lescaiut elítéltjeit Amerikába viszik száműzetésbe.
ó. Ki írta' a Liliom, ki a Srirga liliom és ki a Liliomfi című színművet? Ki az a kortárs
író' aki egyili -- darabjában az'eredeti Li{iornE
Molnar Ferenc írta a Liliom című darabot; Bíró Lajosé a Sárga liliom; Szigligeti Ede a
szerzője a Li]'ic'mfinak' Spiró György: Fogadó a Nagy Kátyúhoz című - Barka Színházban
játszott . darab,ia ez utóbbi szereplőit,,használta ftil'''
7 ' ItJ. Jolrann Strauss a Cigfurybríró c. opetettet Jókai Mór novellája alapjan készítette.

Rigó Jarrcsi az a cigányprímás, akiról édességet neveztek el. Jerry Bock: Hegedűs a
háztetőn c. mur;icalje Sólem Alechem Rabinovics: Tóbias a tejesember című elbeszélése
alapjan készüÍt
8' Bessenyei György volt a,,bihari remete''' Kazinczy Ferenc a,.széphalmi vezér',

J.J' Heylrau a ,'bresciai hiéna''.
9. Adonisz' Szent Imre lterceg és ifj. Zrinyi Miklós vadkan áldozatai lettek.

TolcÍi ]\diklós szerzője Arany János' Hűbele Balázsé pedig fia, Arany l-ászló (Déli.
bábok hőse)'

van. 
A Jón:s könyve írója, Babits Mihály Szekszárdon szüIetett' ahol I. Béla király sírja

Meqft'jrrrrÉk:
l3nnnbÁs Judit 27,eS, BnndÁk Feni Bn[hÉSoK(K),

Csittnq Zsuzsi BnthÉSoK(K), Kloiben Dónn M&M,
Mnjon Csitln AFno(Po[i)sz, PlnqÁnryi Yivi Tl.rS,

Sc|repÁcz ArudnÁs M.o.N.D., SzÉpe Csit le 27.eS, VÉq |srvÁl M&M,

Gratulálunk!
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Inodnlrvri hÁzi venserrry
, ruovErubEni fondu1ó -

A lendÁs hnrÁnidejr: 2oo2. drcerubrn 2.

IVilyen szólás, illetve közmondás keveredik a következő szövegb,en.l Milyen jelentÉ.-
fliződik hozzájuk? (2 pont)
'4ddig jár a kor.só a kútra, amíg bele nem lörik'
Arany János: Mátyás an1ja című balladájához kapcsolódnak az alábbi kérdé:;ek:
Hogy hívják Mátyas an!ót? (1) Miért ír levelet afiának? (1) Mire ulal a: otcdik verl.
s:ak? ( l ) Ki iiszi a levelet?(I) Hol ábrá:olnak e levélviv|jhöz hasonIó lénlt? (l ) Ke.
ress aversből idézetekt, atnelyekarra ulalnak, hogy a: anvának sikertil, !evt,let vá]
tLlniaftóval! (})Hogan utal a pecsétek színe a sikeres levélváltál:ra? (l) (7 pont)
A nregfelelő rokon értelmű szavakat összcadva hiírom új (nem összetcttj :':rít kapsz.
Melyek ezck? (Példa: lóca + parípa: padló) (3 pont)
idószak + tekint :

hamis + ris:|ít =

hivalal + kac:al :

í' Melyik országokban találhatók az alábbi helységek? (5 pont)
Eldorádó Széphalom
S:igcnár Tróju
Uruk

Ki-az a szerzó, aki kedvet kapott Swift: Gullíverutazásainak folytatásá|xlz, és rnegir1l'
az V. és a VI. könyvet is? Mi a mű és mi a
fejezetek címe? (4 pont)
Melyik Arpád.hiízi királynak volt magyar
felesége? (l pont)
Kinek a rnúzsája illetve kínek a felesége
volt ( I 0)

Brüll Adét, Gyarmati Fanni,
Losonc:i Anna, Sarvári Anna,
Szántó Judit, Szárkándi Anna,
TórTk Sophie, Vajda Julianna
Baumberg Cabriella,
Kratochwill Georgina?

8. Milyen néven vált híressé M. Sklodowska
és miért? (2 pont)

9. Ivíióta ismert a kottaírás? Kinek a nevéhez
ítizodik? (2 pont)

l0' Melyik nép tánca a
csórdás' mazurka,
menüet!, polka,
trepók, verbunkos,
walzer? (7)

2l

_ - - - - : 4 - ' _
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Az ünnepi kiinyvhéten történt. Milyen
i'rrcsa, el kell r:gv idónek telnie ahhoz,
hogy húen arlhassam vissza a pillanatot,
se nem hozziítrlve, se nem elvéve a törté-
netből.
Csütörtök vc.lt. június és szürkiilet. A
tevegóben ott ]/olÍ az eső-esés eshetősé-
ge, mikor befordultam a Vörösmarty tér-
re. Szállingózd' párocskák, aggok és fia.
talok' nók és gyermekek sétálgattak a
téren a köny'les standok között. S aho-
gyan hagy.tarn magam sodródni a tömeg-
ánal' úgy éíern oda a dedikáló standok
elé. Néhany islnerős arc, sorban fogynak
a Terézanyn.r.pléldárryok' s Rácz Zsuzsa
lelkesen koket:ál. Kicsit anébb hatalmas
plakát: ''FahLd.y György ma délutrin 15
órától dedikirl.. '''
Felrénriett bt:rrnem egy ötlet' ltt a lehető-
ség- Még csek egy óra körül járt az idő'
iassan múltal< a perc9k. '
Van időm hazlrrohanni. Epp elolvastam a
Pokolbéli vítry napjaimat, néhány napja
pedig megvett('m a foly'tatást. Telefon az
otthoni válságlltábnak: Faludy? Köny.v?
Hol? Azorr a polcon? Nem, a másikon?
IIazamegyek. '\ Pokolbéli napjain
utánna\ a hólrom alatt kifordulok a lakás-
ból. - Vigyéi. esernyót-! - s lendületem-
ben még pont l;ikerül felkapnom az er.
nyőt, s tovarrlbogok.
Ismét a téren vagyok. A plakátot leszed-
ték. I'ehet, h'rgy elmarad. ' . AztÍn a CD
bolt előtt! Igen, az ernyók alatt, műanyag
asáal mellef| tucatnyi kötet, regény, pa.
pírlap. tollak, l,epsi CoIa és cigik közcitt
megpillantorn ll Lisá-hajas Faludyt. Az
örtim pillanata'.. Hoppá' Igen, látom a
tömeget. Nern a CD boltba akarnak be-
menni. Hátoln. négy' hét' igen, azok ott

9gyuttjöttek... beállok a sor végéÍe.
En vagyok a hi:tvenhetedik, ott abbaha-
gyom a szárrLo |ast. Elered az eső. Nem,

nem kicsit esik. Zuhog. Kinyitom az emyőm.
a két mögöttem állót majd' lenyesem, kezdö-
dik a viírakoás. Mellettünk, valamivel hát-
rébb hajléktalan pár hever egy bevásárlókocsi
és újsághalmazok között. Beszelgetnek. Fi-
gyelem óket. A tekintetiik, életérzésük vala-
hogyan átragad rám.
Előretekintek. Egy házaspar kb. tucatnyi
könyvet dedikáltat, s azt tudni kell Faludyról,
hogy úgy l0.l5 percet mindenkivel eldisku-
rál, érdeklődik, mindenkit másképp és másról
kérdez. Két asztallal ntögötte láthatólag fiilel
Vamus Xavér, aki órákon át két rajongóval
kell, hogy beérje.
Ekkor veszem csak észre' hogy egy fiatal
paros ül a Faludyéval szomszédos asáalnál.
A lany felpattan, huszonéves lehet, kicsit sá-
padt ebben a fekete ruhában, ál|apítom meg,
rnajd egy idóre távozik' s újabb Pepsi Colával
tér vissza Faludyhoz,
Csak utg|ag tudtam meg, hogy ez a tünemény
Fanny volt.
De térjiink csak vissza a sorhoz, aki egyre
inkább ázik és fázik, némiképp nyűgös, de
kitan; jó magyar szokás szerint.
Figyelmem ismét Faludyra koncentrálódik.
Féltucatnyi ferfi ut:ín most látom az elsó nőt,
aki odaül az író mellé. Hosszasan diskurál-
nak, nevetgélnek' mint a rakoncátian, ren.
detlen kölykök az iskolapadban, majd, mikor
a nő kézfogásra nyújtaná akezét' Faludy ke-
zet csókol és megk<isztini a részvételt, a tü-
relmet.
Ez a néhány képsor nagyon meghatott. Biáo-
san azért is, mert beázott a cipőm. Közben a
hajléktalan páros elkezdett vitáani valami
újságon, de a lrallgatózó ttinieg lecsittelte
oket.
Egy ésszení ugrással azt mondhatnám, a kö.
vetkezó három és fél óra is hasonlóképpen
telt. Egészen izgatott lettem, mikor az előr
tem lévő utolsó ember is elbúcsúzott
Faludytól.
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Kicsit bátortalanul előreléptem, mire TávozÁsomkor kezet csirkol. Igr:.:í úr.
Faludy megszólalt: ,,Jöjjön csak, ktize. Boldogan vágok neki a könyvrerrgetegnek.
lebb.'' Leültern mellé. hogy találkoáanam Faludy Györg1yel e;:

,.Ilyenkor látom csak, milyen érdemes életre szóló élmény a szrnromrz'
étni. Hogy ennyi sok enrber kívárrcsi Az év versei köa nyitódarabként rnegpillan.
rám. Ilyen fiatal és szép teremtések is tok egy Faludy-verset. K.ifiZeteln a kötetet,
képesek itt vámi az esőben..'(Biaosan majd Farkasházy Tivadar Hét és félc. köny.
meggyengült látása nriatt hiszi, hogy én vének utolsó darabjára i:; sikerül Szert ten.
szép lehetek'.. Feléled némiképpen szati. nem.
rikus humorom.) A tömeg nrajdnetn elsodor, majc hátraÍbrdLr.

,.onre érdemes volt várnonr... . zava. tok, s épp szembekerÍilök Farkasha;:yval. Ec1'
ronrban majdnem elejtem a táskámból elég durva kinézetű bór.szerkm; sráccal jav;-

előkeriilo regényt - de itt vagyok.'' ban politizál. Leülök melléjük, kélszer hozzi;'

,.De milyen fiatall És mát engem olvas. is szólok a vitájuknak, nlajd Farkasházy fog;:l
Megkérdeáetem, mi tetszett leginkább?'' a könyvemet, s megkérdezi' mi}yen névre

,.Először a versei és a Villon-átiratai. írhatja'
Sokat olvastam őket.'' A nevemet elraccsolja, tnajd' e|ner,etenl rna
',Nagyon megtisztel. És ez a sok ember! gamat rajta. o is ortll neki, hog'l ki'lancsl
Flogy mind kíváncsiak rám.,' voltam rá.
- Atfut az agyamon, hogy az író- és köl. Hát még én hogy öriiltern.
tőóriás még ilyen szerény is. Tünemé. )..Ieoph. i;.
nyes ember. -

PrÁEÍ:Áil.srÍl- _ - -

A Németh LászIó Társaság országos Középisko!ai Tanulmrfur;pályázatot lrirdet } 12. évfol1'alnc
középiskoIai tanulók számára'
Pályatételek;
l. Kossuth és Görgey (A ma5-arság karakterológiája Iltyés Gyula Fáklyaláng és lliémeth Las;: l,

Az átuIó című dránrájában
2. A nemzetnevelés eszménye az Apáczai círnű drámában és Nénreth Liíl;zló pedlagógiai írás..l

ban
3' A Németh IÁsz|ó.i dráma továbtlélése Sütő András drámáiban
.1. A gyilkosságba torkolló kiválóság (Németh László Iszony, ill. Szilágy;' István Kő huli ai.rc -'

kútba című regénye)
A négy pályatétel közül egy kidolgoásával lehet nevezni.
A pályázat gyóaesei és helyezettjei pénzjutalomban részesülnek. A díjakat 2003 ápri|isábar: a.i
juk át .

A pályázat formai követelményei: két példányban' nrax. 25 gépelt oldal terjedelemlrcr, a szak
irodalmi források pontos fclttirrtetésével, jeligésen kell beküldeni a Némelh I.ásdó Ciirnnáául'
címére (1558 Budapest, Pf. 29.) Lami Pálrígazgató nevére 2003. fetrruár L1.ig.Zirt 'borítékbarr

kérjük metlékelni a szerző nevét, osáályát, lakcímét, magyartanára nevét, iskolájánalc tÉ|yegz.ii.
jét és címét. A szakanár a tanuló önálló nrunkáját az azonosító lapon aláírásávaligazalja. A
formai előírások betartásának lriánya vagy pontatlansága hátrányosan érintheti a pál.vázót

}'iémeth Í.ászló Trirsas;i.



Egyszr:r volt, hol nem volt, az ópe-
renciás tengerer', az Üveg.hegyen, de arég az
Üvegvisszaváltit.hegyen is tul, ahol a
Kurtafarkú Kisraalac birodalrnahataros az
Elpárolgott Trutomrínyokkal, n1'rrszika kilé-
pett a mézesk.nliics-házikó ajtaján' és így
szólt:

- I{ű, cle messze |akom!
Eközben a Világ rruísik felén három

aranycsengetls csilingelt' Három királyÍi
sorakozctt fel a:palota ebedlójében. A ter.
nreket végig káqpit borította, melyeken a
király dicső tettt:i voltak megörökíwe' a
szemközti fakln pedig drágakó.mozaik me-
sélte el a Birolalom történetét' mint szerez.
tók meg egy fi:lszersámozott' hazaszökésre
idomított pari;láért azt a teriiletet' amelyen
most is élnek.
Akom, Bríkonr é.s Hab felsorakozott apjuk, a
Hatalmas Kiraly,elé' aki emigyen szólt:

- Nagy nap ez a mai-.' Tudjátok-e'
miért?

- Persze! Ma veszem át a Birodalom
vezetését, ennek. ceremóniájára hetedhét
országra szóló ürrnepséget csapunk. Minde-
zek felett a Nagyomi Király lányai közül
váÍasáok ma1;arrurak feleséget, akivel bc)l-
csen, igazságcrsrn és hosszan fogrurk ural.

habbal

kodni a népen! - vágta ní Ákom, a legidősebb
fiú.

Az öreg király csak épp jeleae' hogy
Bákom is mondjon va|amit, de addigra már a
középső királyfi elszaladt. Senki sem tudta, hogy
nem világgá ment szeÍencsét próbálni' hogy ki.
rálysághoz és királylányhozjusson, hanem ba.
rátjához és cinkosához' az Udvali Br:londhoz,
aki titkon migiát lesett el a Bölcs Varázslótól,
hogy megoldhassa saját és Bákom problémáit.
Már régóta azon törték fejiiket' miként juthatná-
nak hatalomhoz és kincshez. Es most, hogy arra
került a sor, hogy a Hatalmas Király átadja a ko.
ronát, sürgetnie kelleü a Bolondot.

Igy Habra jutott a sor.

, 
- Remélem, jó atyrím, bölcsen döntöttél,

hogy Akomra bízod a Birodalmat.
. Meg mered kérdójelemi döntését?.

ftirmedt rá Akom öccsére, mielőtt még a király
szóhoz jutott volna. - Azonnal sámiizlek a Bi.
rodalomból, és mivel holnap már csak az tinnep-
ség lesz, én vagyok a kiníly, nincs többé maradá-
sod.

Habnak tehát trívoznia kellett...
Szomoruan látta, hogy nem üdvözölheti

az épp akkor érkező Naryomi Királyt és szépsé.
ges leiinyait, mert ót mrír koldusruhába öltöztetve
kísérte egy ór a kapuhoz. Így szólt Hab:

- or! Tudod, én mindig emberszímba
vettelek, legalább egy lovat hozz nekem.

Az ómek megesett a szíve a kiskinílyfin'
és elindult az istálló fe|é'bár aa kapta parancs.
ba, hogy Hab a lehető legjobban kisemmizve
kerüljön a Birodalom határain kívülre.

Amíg ott várt a kapuban, a Nagyomi Ki-
rály legkisebb leánya éppen ana sétált udvarhöl.

ryeivel. Gyönyörű kelrnékben' csillogó nyakék.
kel karcsú nyakrín, kacagva kergetózni kezdet7 az
udvarhölgyekkel. Szőke hajrín a nap sugarai ne-
vetve szikrát vetettek, a szelló láryan libbentette
meg szoknyáját. Hab ámulva figyelte őt. Eszre.
vették és odafutottak hozzá. Kedvesen kérdeáék.
mit keres itt. A királyfi illendően köszöntötte:

. Szia, királylrí'rry!
o ked,'esen rámosolygott, de ebben a

pillanatban harangok kondultak meg, mire a ki-
rálykisasszony nagyot sóhajtott :



. o, mily szomorú, hory az iinnep.
ségre egy temetés ámyéka hull.'.

. Ki temetrrek? - kérdeáe Hab'

. Hát te nem hallottad? A Hatalmas
Király legkisebb Íia szömyű halált halt, mi.
kor nem mert megkiizdeni a Hétfejii Hét.
nyelvű Sárkánnyal, hátat fordítva menekült
el' míkor a szörny végzett vele!

Mielótt Hab feleszmélt volna ebből a
nyilvánvalóan képtelen hazugságból, a ki.
rálylány már tovaszállt a szelló sámyán, és
az ór is megérkezett. Mit sem tudott arról,
hogy Hab beszélgetett a legkisebb kitálykis.
asszonnyal. Egy gebet vezeteí, amely majd
ősszeroskadt a rádobott szerény pokróc alatt.
A király{i sánalommal tekintett leendő
egyetlen úti1ársára.

- Hová lett az én nemes métrem?
- A holttested mellé temetik, hiszen

rneghaltál . .rálaszolta az ór. - Es most eredj,
többó ne is lássunk!

Hab szomorúan vonszolta a gebét'
ntert az már lépni is alig tudon. Hét nap, hét
éjjel vandoroltak' mikor egy rózseszedó
riregasszonyba botlottak. A gebe sejtette, mi
vár rri de ő ugyaÍl nem fog rózsét cipelni a
hátán! Irgalábbis ez fordult meg a fejében,
de tenni ellene nem tudott, Hab már kötöáe
is a gallyakat a bátára. Az öregasszony nenr
hozakodott eló azza|, tnennyíre ncm il1endó-
képp köszöntötte őt a koldus kirátyfi' öriilt'
hogy nem neki kell hazacipelnie a f;ít. Ut.
közben Hab elmesélte, miért is kertilt el ott-
honról, és az öregasszony is elmesélte az
egész életét oda-vissza. Hríromnapi gyalog.
lás után eléítek aházikőhoz, melyben az
öregasszony lakott fekete macskájával.
Megvendégelte Habot és a gebének is adott
valarnicske szénát meg zabot.

Másnap reggel azonban kérte, távoz.
zon, és csak akkorjiijjön vissza, ha hoz neki
az örök élet vizéből. Kapott egy kis útrava.
lót: hamuba sült pogácsát, vizet, egy kis tejet
és almát. A gebe nyakába akasztott ery bőr-
zacskót, amiben zab kózé egy levél volt rejt-
ve.

Már túl voltak hetedhét orságon,
amikor elfogyott a gebe utolsó zabszeme is,
ekkor vette csak észre Hab a levelet, mely-
ben az állt, hogy amikor a Bakacsin.erdó
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szélére ér, figyeljen alapos'an. Tovább is tartott
az iizenet, ám Hab nem olvasta e|' nrert épp ak-
kor ért be a Bakacsin.erdőbe. Tudna' rrít kell
flgyelnie. nrert udvari tanÍtója, a Bölcs Varázsló
sokat mesélt a Bakacsin-er.dei tiirxlé}c-ól. Ebe rc:
figyelt minden apró rezzenésre, ánr az álom ha
nrar úrrá lett rajta. Lepiherrt egy rragy fenyó ti]lt
ben és a mohapárnán álorr.ra szexlererlett. Arról
álmodott, mit is terure épp most, ha otthon ma-
radhatott volna. De fejéberl ott mötoszkált a tün-
dékról tanult néhány dolog1. Emlékezett arra'
hogy ezek a tündék nem gt)noszak, de rendkívtil
szeretik meg1Íéfálni az erdóbe tévedt várrdorokat
és ezek a csínyevések csak nekiktréÍásak. az
utazónak mindig kárt okoznak.

Mikor felébredt, nem találta selroI a ge.
bét, de egy roskadásig rakott asáailal1alálta
szembe magát. amin finonrabbnáI finomabb éte-
lek, sÜltek, gyíinrölcsök és íncsikb..dó, zamatos
i ta lok vol tak '  Ncnl  taÍona Vissza ga józan

esze sem, azonnal falatozni kezdei; {3ak ekkor
veite észre' hogy új ruhába' öltözte'rél. tarisz.
nyáját megfoltozták. Mikor jóllafutt' &kkor és7--
lelte csak, hogy a gebe ott legel egy tÍhde rel.
Í:gyel€te mellett a közeli tisaáson. ortrfuton, de
visszahőkölt' amikor {átta, hogy a kis riinde a
gebével beszélget. Nem ve.tték még érz.re, íg3'
hallgatózott:

- Ideje lenne, ha végre aá tenrEd, amiért
elküldtünk ho.zzá| . mondta hara5rsan a kis tün.
de.

- De így is remekül haladLrrrk. .yálaszolta

geb€.
- Na, szedd össze nragad es váhozz át!

Akkor végre nem kell zab()t enned, hartl'nr mc'
geheted a parazsat, ahogyan szerel,:d.

Ekkor a gebe hármirt bukfencezett' és
olyan csodálatos paripává vált, amilya tnég net:
h<rrdott a Föld a hátrín. Izrrrai sem rez<lÍilteli szi.
lajon állt négy erős lábrín, rlús sörónyébe beleka'
pott a szél, arany szórén csillámlott a #ny. Hab
ámulatában hanyatt esett, e'ltört esl faágat' így a
kis tünde és a gebe' aki mc'st márcso&álatos pa-
ripa volt' rájött' hogy kihallgatta őket. !.elesz-
mélt, de akkorra rniír sok tiinde vette k(iriil.
Kürtök harsantak és a tömog valanrilyen - Hab
sámára ismeretlen -' szabrilyos akkz-ittot vett
fijl' Ekkor érkezett meg szilszakáj . 8akacsin-
erdó ura, mellette íelesege Arany'rr ' ' és hét gyó.
nyörű leányuk: Hársfavirág, Szornr;iúfiie,
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Hamariberken)re' Liliom' Tubarózsa, Búza-
virág és Lustakisasszony'

Szils::akáll elmondta. miért kellett
minderrnek í1ry törtérrnie. Ilab tudomásul
vette, hogl a Vasomi Bábát csak ó tudja
megakadályozrri abban, lrogy tönketegye a
Világot, elpusztítson mirrden ellenállót és
tázadót' és igiba hajtsa a Filld népeit a Sárga
Arc alatt. Megilrtette, hogy ebben a kiilde-
tésben €gyetlenL társa Gebc lesz, aki azonban
csak a Vasorrú Bába birodalmának széléig
kísérheti.

Útnall is indultak még aznap. Bár
Gebe a gond':latnál is sebesebben sállt, így
is hárorn nap, }Lárom é|iel tartott az út. Ekkor
érkeztek el Barryapókhoz' ahonnan Gebe
ncm Íarthatol1 1lovább Habbal. Lepihentek,
hogy a királyfi fiissen vághasson neki a kÍil-
detésnek. Ejjel szömyű keserves sírásra éb.
redtek. A Hétftjű Hétnyelvű Sárkány ült
nrellettük.Hab riadtan a kardjríhoz nyult'
nrelyet Szils:nl<áll és Aranymag gyermekei
kovácsoltak neki, de csakhamar rájött, hogy
ez a sárkány ne.m is olyarr felelmetes, mint
ahogyan aá ll |}irodalomban mesélik.

. Miért sírsz, te behcmót?
A sárkany m.gÜedt, majd még keserveseb.
ben rázendített' Hab értetlenül állt és várta,
nrit tesz Geb.:, de ó inkább bekapott egy kis
parazsat' és r,isszahemperedett a fiire.

. Na. miért sírsz? Mondd miír!
De a sár:kány továbF

ra sem szólt liernmit. Hab
pedig leült é:; várt' már rég
nem felt tőle F[a.inalra a
sárkány abbahalgyta a zoko-
gást. Hab mc'st újra próbál-
kozott, rnár so!;kal udvaria.
sabban:

. Mondlc, ki bántott,
míért sírsz?

. Tüs|ie ment a lá-
bamba.

A sárl<ány hálxan
tekintet1 rá. mi]<or óvatosan
megszabadítrrtta a tiiskétól,
és balzsammal kente be a
sebet. Megkínálta sültkol-
básszal és nektínal, amit
szívesen elfoga'dott. Ettól

ffiFraf
fogva szoros barátság f[iáe össze óket' Gebe is
örült az új társaságnak. Beavatták a küldetésbe,
mire így kiáltott:

. Hadd segítsekt En tudom a megoldást,
csak a megfeleló emberre kellett vámom!

. Rendben. indu|junk hát!
Hosszú út várt rájuk' így elkerülhették a

Banyapókot. Már jó ideje űton voltak' amikor
betértek egy kis faluba és megsálltak a

,'Hátbaszúrt Jóbaráthoz" fogadóban. Itt egy öreg.
embenel beszélgettek vacsora közben, aki anól
faggatózott, mi járatban kerültek el otthonról. De
Gebe szemfiiles volt' és figyelmeztette két társát,
óvatosak legyenek az öreggel.

Reggel, nrikor távomi akartak, a kocstlrá-
rosné útjukat állta:

- Csak akkor mehettek el. ha kiálliátok a
háronr probát!

- Es mi lenne az?
. Az elsó: gyózd le a fiamat birkózásban!
Mindenki meglepetésére Hab harnar két

vállra fektette a kocsmárosné fiát.
. Mi a következo?
. Hozzatok ery tincset anyósom, Holle

Anyó hajábol!
A sárkány ismerte az rrtat;jóbanis volt

Holle Anyóval' íw ezta próbát is megoldottnak
tekinthették.

- Mi a harmadik próba?
- GÉjtsatok tiizet és egyétek meg a para.

zsat!



Hab fát hordott, Hétfejű Hétnyelvú nreg.
gyújtotta, Gebe pedig örönrmel falta a para.
ZSAI.

- De ezt így nem lehet! . kiaMlt a
kocsmárosné.

- Hogyne lehetne?! Munkamegosz-
tásI Kiálltuk a próbát, engedj utunkra!

igy kudarcba fulla<lt a Vasorrú Bába
második próbálkoása is, mert tudniillik ő
volt az öregenrber is, aki a beszélgetés során
rnegpróbálta félrevezetni óket'

A sárkány elvezette barátait egy erdó
s'zélére, an-ri olyan vőröses volt, ntintha az
osz öltöztette volna fel a fákat, pedig még
csak nyár elején járt az idó' Nem volt sok
idejük csodálkozni, mert meg|elent a Vasor-
rú Bába' Rátánradt Habra, mert tudta, óje-
lenti uralmának és terveinek, sót életének
végét is. Küzdelnlük nem volt hosszas... I{ab
egy jól bevált mozdulatlal belökte a Mágne.
ses-erdőbe, ahol teljesen megzavarodott a
Vasonú Bába, és soha többé nem tudott ki-
szabadulni. Ekkor fonások fakadtak és az
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erdó körül gyűrút képezve zártákba véglr:g a
gonosz boszorkárf. Ezekbtil fakadt az ör<ik élet
vize, anriböl Hab merített és társaival hazaindult'

Nem feledkezett meg a rőzseg1ri1tó öreg.
asszonyróI sem, nregkínálta a vízből. Azon
nyomban szépséges leiirrnyá változott. Hab abban
a pillanatbarr tudta. ó |esz a |eleségc' o.tit trtisé.
get eskiidtek egymásnak. Bc'ldogan é|tek így
öten: Hab és a Szépséges Leány, a fckele macs.
ka' Gebe és Hétiejű Hétnye|vű'

Dgyszer egy rnadarat fogott a fekete
macska' aki üzenetet hozott. Az állt benne, hogy
Bákcnr és az Udvari Bolond fellázadt a;.sarnok
Akonl ellerr' de a harcban mindkerten e|estek, így'
a Nagyorrú Király próbálja bekebek.zni a Biro.
dalrnat. Hab azonnal hazasietett, a&)tl apjának a
Vízból. Abban a pillanatban megfiatalcdr:n és
szerelembe eett a kiskirályll'nnyal. }{etex|hét or.
szágra szóló lagzit csaptak' megtaíoÍták még
egyszer Hab esküvőjét is.

És boidogan éInek, rnég mmt is' tnerl vatl
vizÜk bőven. Aki nem hiszi. annak utánajárunkl

Pó(ó)ni

NovÉNynÍvt

Fűz. boldogságot űz'
Hrirs - ő egy utolsó társ

tsükk - nála mindig van egy trükk.
Tölgy - körülötte völgy,

Benne virágok
Enrbereket elámítja

Virágokat napíény nyitja
Ibolya lilasága, társasága.
Rózsa piros, vörös, bíbora.
KamilIa illatának mámora,
Orgona ünnepek hajnala.

Tulipán vigyázz,jón a hunikán
Vírágokon bogarak csípnek, rugnak' harapnak.
Bogarakon bak1érium, ez már csak a minimuml

A baktérium olyan kicsi, rajta szinte nincsen semmj;
K.ivéve a vírusok, na, ez már tényleg sok!

Vitiai Sá.a M&M
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Egy szempárért

Egy újabb nap. Egy újabb nap' de
most az órát figyeled. Egy újabb nap' s
ma erurek a delét váfod. Délben a piacon
rnár vá'sz rá. El kell jönnie. Mindig lá-
tod, mindig jön. Mindig anól jön' de
másfelé m.:gy' Úgy csinálsz, mintha né.
zegetnéd az árukat, de közben figyelsz,
nríg fel nel:l tűnik. Hát itt van újra. Fe-
jedre lrúzo.1 a csuklyád" követni kezded'
Csak szép la.ssan, nem feltűnóen, távol.
ságot tartvil. Nem feltűnő, dél köriil elég
sokan varrnall a nagyobb utcákon. Megint
itt van, de 'vaion hova megy? Most ki fog
deriilni, m()sl' nem fogod elveszíteni. Ke-
rülti iiton nteltek, ebben biaos vagy. Hol
jobbra merrtrlk le egy utcán, hol balra.
Fróbálod l<ilvetni, merre mehettek, de
ezek az uttrk szinte teljesen ismeretlenek
sánrodra. IvÍar kezdesz aggódni' taiátt
rrrégsem oda nrentek, ahova sejtetted.
tlogy fbgs:z visszatalálni? És akkor el-
éritek azt a kis utcát a tákaros fehér Eáz-
zal' A sarllon megállsz, onrran figyeled
az eseményeJket. Ha tovább megy, nincs
semmi félni r,alód, de ha megáll... Lelas-
sít. N{egáll a hríz előtt és kopog, Kettő'
szünet, me13irrt kettő. Egy lány nyit ajtót
és körülnéz:, te erre behúzod a fejed. Uj.
ból kinézel' s látod a becsukódó ajtót. Az
emeleten ijsszehúzz.ák a fiiggönyöket.
Leülsz' hát'rd a falnak |ámasaod. ossze-
szorul a s::íl'ed. Eddig bíáál, de most
bebizonyosodlott' nem volt értelme.
Nincs mit teru:ri, vátsz. Elmélyülten gon-

dolkozoi, neIn is veszed észre, már rég
ott ülsz. Kallarognak a gondolataid. A
millton, a jelenen és a jövőn gondolko.
z.al' Az egve[len arra vetődo ember dob
egy kis pénzt' a lábaid elé. Ez kiztjkkent
és felnézel. lÁennyi lehet az idó? Lega.
lább két órája virsz. Kinyílik az a1tó, a
lérÍi kisétal. l]léd érve megszólítod: ,'Ké-
rem, szegélty ember vagyok, aki éhes és

fiízik. Ninr:s egy kis felesleges pénze

vagy kabátja?'' Reménykedve várod a vá'
laszt. ,,Tessék'. s leveszi a kabátját. ',Nagyon
köszöncim! Köszönöm!'' A férfi tovább
megy. Felállsz, s követed. Magadra teríted a
kabátot. Piír utcát mentek, mikor egy kihalt
sikátorba ért€k. Etőhúzod tőröd. Megfogod a
vállát és belemiirtod az éles pengét. Megfor.
gatod, mire ó térdre rogy, majd elterül. Kihú.
zod a tőröd és beletörlöd az ingébe. Elteszed'
és elindulsz. Mész az utcá'kon visszafelé. El.
takarod az arcod, mikor az ajtó elé áilsz.
Hogy ís volt? Két kopogás, szünet, két kopo.
gás. Lenézel, kerülöd a lárry tekintetét. '.Mi
történt? Valami gyanúsat láttál?'' Eltolod az
útból és bemész a házba. Hallod, hogy beá-
rul mögötted az ajtő. Leii|sz az asztalhoz'
körbenézel. Jól ismered ezt a házat' most
mégis valahogy más, mint szokott. Talan a
történtek miatt. '.Kérsz inni?'' Válaszul hör-
dülsz egyet. ''Elmosok egy poharat, kapsz
bort.'' Felállsz és mögé mész. Felemeied ka.
rod' benne a tóft, s poní-akkóí SúIy.t lekezeci'
mikor a lány megfordul. Rettegó szemmel
néz rád' szívébe talált a tőr' Estében elkapja
álarcod, mit letép' ,,Te?! Nem az, aminek
hiszed! Ő nem... hiányozni fogsz... szeret.
lek!'. Lebukik a feje. Lecsukod a szemét, s
felállsz. Leveted álruhád és kisétálsz az ajtón,
A piacig nrész kábrín, kikerülve a ferfi holt.
testét rejtő sikátort. A szívedben olyan nagy
az üresség, hogy elmondani sem lehet. ',Hal.
lotta, kedves? . köszönt az árus néni. . Le-
szúnak egy l-érfit nem is olyan mcssze inncn.
Valakí látott egy koldust, de csak messziról.
Akrírki is lehetett. Nem keliene egy ilyen fi.
atal hölgynek így egyedül jarkálnial'' Veszel
tőle egy tucat rózsát és otthagyod. Hazamész'
megállsz a hálószobádban. Rózsából kört írsz
le a foldre' és beállsz a közepére' Előveszed a
tőröd' rnajd magadba sárod: ,,Eá a férÍiért'
mert megcsaltál - még egyet döfsz ., ezt ér-
ted, mert szerettelek - s harmadjara is -, ea
meg magamért, hogy újra veled lehessek!''

Szécs i Zsuzsann a (Zsé) GézAndcuz



ffiiftáf -
De Kay: Utolsó

Ha a fekete varjúsárnyak suttogása nem tS'

a satnyuló szív sípoló gomolygása jelzi:

urttirct ene halad!

Tartsd nyitva hát szemed még egy kis ideig!

Legalább most uralkodj magadon

- testen s gondolatokon -

Préseld papirusszá a teret _

|tisz ez az utolsó perced !

Perc?! Miről is beszélek...

Mondd:

hát nem érdekel, mily mintázat ég

lelked e|úszó lepeljébe

mielőtt

az utolsó görcs mereclt csonttá huzzakez<>det

nielőtt

a titok

opálos üveggolyóvá varázsolja meszes tekintetedet

?

n a
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Szombat este, ó' az mindig a leg.
szebb. E nallon ugyanis nincsen meleg
Vacsora . hús, |ozelék Vagy tésáa' amit
sorban meg l<ell enni -, hanem sok min-
den. Es ehi:tÜnk' amit akarunk' Akár teát,
ame|yet na3)n)ama |oz a nagy rézszamo-
váron, a poharszék melletti kis asztalon.
Akár tojást: .!s akkor szólni kell Evának,
a szakácsn.5nek, hogy meturJi ]<cll-Akar
apró halakat' amelyeket apa hozhaza egy
dobozban. S::óval, pompás az egész, Az
3sáalon e€;y nagy tálban pirított kenyér
van és egy nrásikban vaj és tirró, a har-
madikban főbt burgonya.

Ilyenl.:ol: apa és anya is mintha job.
ban örülnének. Es ők is, legalább aa hi-
szem, szerctllék' hogy mindig ilyerr va-
csora legyen' nert ez sokkal jobb és ked.
vesebb, milrt a többi napi rendes vacso-
rák.

Nagyrna'ma ilyenkor csak teát iszik.
Bordószínűre fozí, és mialatt flo' a csé-
széjében crrkrot éget hozzá ru.mmal. A
runl lilás rózsaszínű lángocskákkal ég, és
kicsapkod néiha a csésze szélén túl is, a
nagymama meg leteszi a szemüvegét, és
mosolyogvr' nézi; közben cukrokat dör-
zsöl a citrornlLoz. Apa halat eszik elóször,
de azután trelrozatja a paprikát, a sót, a
borsor, a mttsi'iirt, a köménymagot. a káp.
rit és a petrez;selymet. Mindenikből szed

olvasnivaló borús őszestékre
Szombat este

egy keveset' sok túrót és vajat vesz hozzá'
azután pedig a Vastag' ezüst tejeskanállal
szétkeve,ri az egészet. Pompás ez kerryérre
kenve. En és Dezső mindenből eszünk sor-
ban. Alryikától kérünk, ő mindent ad. Ha apa
így szó|: É,' n.m bánom, de ezek a gyerekek
betegek lesznek - akkor ő megkéri: . dehogy
leszrrek, vigyázok én.

Vacsora után apa rágyújt. Én elhozorn a
sarokból a pipát^ Dezső a gyufát a fiókos
szekényből és Eti a dohrínyos szitát. Apa
lassan megtörni a nagy' fafagott tajtékpipát'
és azután rágyújt. Gyönyöni, kék fiistkariká.
kat bocsát; mindenkinek hármatl nekem is.
Etinek is, Dezsónek is, és ha kérjük, nagy.
mamának és anyának is' Azután újságot ol-
vas. Anya elóveszi a szekrényből az olajóg-
at, és olvassa. Nagymama a konyhába síet'
magával viszi a kamrakulcsot.

Nemsokára jő be.Julis.-HoZZá 6. InoS:
dótálat; fonó benne a víz. Lábat kell mosni.
Rendesen Eti kezdi. (Ráfogtuk Dezsővel'
hogy lánynak legelőször kell a lábat mosni.)
Julcsa pedig összeszappanozza a |ábunkat'
Csiklandja, mossa, öblíti, míg csak egészen
nem tiszta. Es három mesét mond eI ezalatt.
A vasfejűröl, A hét hollóról és a Boszorká-
nyokról. Legszebb a boszorkányokról szóló.

Ekkor már apa és anya bemennek a
tisztaszobába. Két lámpást visznek be, és
felnyitják a zongorát. Apa zongorázík, anya
mellette ül. Közben beszélgetnek, és apa oly-
kor megcsókolja anyát.

Míg Julcsa a mesét mondja, hallgatha-
tom a muzsikát is; mert mindkettőt jól isme'
rem. Nagyon szomoru zene, csak apa és anya
szeretik. Mi nem. I{a valami vígat kezd apa'
bezzeg Íölugrunk és táncolurlk az ágyban'
(Egyszer leszakitottuk így a ruganyt, de ez
nem szombat este tőrtént, mert lra akkoÍ tör-
ténik, aklior nem lett Volna verés.)

Csáth Gézaz
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Julcsa azután kiviszi a tálat, feltö.

rűli a padlóról a tócsát, és rni már szun-
dikálni kezdünl'. De nem jó elaludni
ntindjárt. Többször t.elnyitjuk a szemün-
ket, mert a Homokember még nenr jött,
és addig úgyse leltet jól aludni: N'Íeg kár
is, anrikor o|yan szép nrindcn. Az ebédlői
lánrpa csak kicsit világít be a szobába.
nlert behajtjuk az ajtőt' és jól lralljuk a
zongorát. De nemsokára bejó a nagyma.
nla. A poIrárszékre leteszi a kulcsokat, és
vizet önt a nagy pohárba. Cukros vizet
csinál '  I{al lani, amint kiveszi a cukor-
tartóból a cukrokat. Megolr,ashatjuk,
antint beledobálja a pohárba. Egy, kettő,
három, négy, öt, irat, lrét. (Ennyit szokott
ntindig') Vizet önt rá, és elkevcri eg;-
kanállal. És odaviszi mindenikünk ágyá-
lroz, jól vigyáz, nehogy egyikürrk is töb.
bet igyék, mint a másik.

Most már lehet aludni. Nagynrama
bemegv.a szobájába, és ő is velkőzri
kezd. Künn nyílik a konyhaajtó. Bejő
Juliska. Egy -tálcrirr sgzza á kancsót es
poharakat' Atmegy a szobákon - csilin.
gelnek a poharak, amint egyn]ástloz
ütodnek . és leteszi a tálcát az aszta|ra.
Azutan újra kimegy' Néhány perc rnúlva
pedig a mécsest is hozza. En is apáék
szobájába viszi az asáalra..

Es e pillanatbran már itt a Homok-
ember.

Apa azt mondta, amikor mutattuk
neki' hogy az a kancsó árnyéka' S ha a
kancsót elvette. valóban eltűnt a Homok-
etltber is. De mégse árnyék az, hanem a
IJonrokember. Olyan, mint egy bagol1..
és éppen nrintha apa ágyának peremén
ülne. Borzasztó ránézlli' mert hatalmas,
félelmes és csúnya ő' S olyankor a fii.
lünkre húizuk ám a takaróinkat. Csak
nóha hajtjuk le a paplan csücskét, és azon
át egy pillanatra még kinézünk. A Ho.
mokember még rnindig ott áll' Várja,
hogy elalutijunk, s aludni is kell, mert ő
akarja.

Ha gondolkodik az eInber róla. hoi r'arr
napközben a l lomokemb,:r '  ki rr 'nr talál ia. l .  '
senki se tudja aa. Azi az: elyet azcxrban biz.
ton lehet mondani. hogv szornbat este a Ho-
mokember is jókedvűbb, nrint maskor. [:l.
végre másnap vasárnap lesz, s il1,enl<or ren.
desen tovább aiszrrnk' s ennek ő öriij. Szercti.
l.ra sokat aluszt-rak az ernberek, I{a este úgr
érezzük, mintha a szemünkben honxlk volna'
s enriatt a pi l lánk nehezi i l ' :ezt a Hornokent-
ber oko:rza. Valószínűleg az ásításl.oz is van
r,alani köze.

Apáék a tisztaszobliban lr:;sanként kó.
sziilni kezderrek. Lecsukják a zorrgorát, e!.
fújják a lánrpákat. és |assan, egy sí átölelvg
átjönnek a szobáinkba. Iól hal rr, arnikor
apa később r.izet tint magának, ']sszateszi a
kancsót. és iszik.

Utána a Homokember a |alon nregnvt: '
lik, megnó: most már rnindenl.:incl< alu<jnl
kell. Apa azt mondja: - Hrllnap r €gql:l mag3il]
veszek a piacon ke|virágot.

Anya mond rá valarnit, de ira nrá.r neli]
lehet hallani. Azutárr apa végignrq1y gyer.
|yával az összes szobákon. Megpri{lálja, be
van-e zarva az a)tó; és 'risszajön. L'lfu1ja a
gyertyát aaán, és ő is á1]yba feks.il.:. Most
nlár nrindenki le|eküdt. l\ Homokernber. az
óriás F{omokember az ágv perentén a falhoz
húzódva, komolyan figyelve gubt'asa.

I 90E
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A tjalhéSoK(K) Babitscsatfoglalkoznak mostanáhün a művés:etisneret-órákon. .1 Mes:

s:e... L{essze... című vers megihlette Bradák Ferit, és négl verss:akkal kiegészítatte az

eratleÍi kiiltent]nyt, Á dőlt betűs szakaszok a: ő verselmenvet.

Messze... Messze...

Sparryolhon' T rrkr hími] rét.
Ttirt árnyat nytrjt a minarét.
Bírs dtxrra bartra balkonon
ll lereng a bíbot alkonyon.

0laszlron. cilndör |ellegek'
Sötét ég lanyhrrl fiilleteg.
Szökőkut víz:e ltilbuzog.
l.ört rnárvánv, |áradt mirtuszok.

Göroghon. Szi:rtek. régi rom,
ködöt pipáló bljs oronr.
A lég sürÍi' a fijld kopar.
Nyáj, pászto:cik, fenyő, gyopár.

Svájc. Zerge, bércek, szédület.
Sikló' Major ft:lhők felett.
SötétZöId völgvek, jégmeló
harapni íriss a levegő.

Németlron. \/áros' régi ház:
erneletes tett,, ]ibváz.
Cégérek, karrct;ók' ó kutak,
hizon polgáro!:' sziik utak.

Frankhon. Viclám, könnyelmü nép.
N'1errnyi kiral<at, rnennyi kép!
Ir4ekkora nytizsgés, mennyi hang:
nlasina' cseng(i, kűrt' harang.

Angolhon. H'idiak és ködök.
Sok kormos ke.móny fi'istölög.
Kastélyok, parkok, labdatér,
mért legelőkörr nyáj kövér.

Svédhon. Csipkézve hul l a |ord.
sötétkék vízl;e durva folt.
Nagy ták ós kristálytengerek'
nagyarcu sz<jke ernberek.

U' bé gho n. Városod'Tas ke n!,'
o heg,,ekben magasan fent
csó r ge de : ik a sok fo lyó,
és határol a: Aral-tó'

Kína. Tudod, hogl sok a nép.
Á GDP.d meg nem elég.
.Iiianod nent ér ám sokat,
Toriild ki a valagodat!

Mongothon' Lakód nincs sok mán
az eg1,esítőd Dz.singis: kán,

fővárosod Ulónbátor,
s z úlő he lyed i nkubáto r'

ortnénvhot,t' Yan sok ásvary,kincs
Nvugalon, béke pedig nincs'
Á beszéId nyelú órmény és kurd,
A: ass:onyt otthonjól meg...

ó nrennyi város' menrryi nép,
o mennyi messze szép vidékI
Rabsorsom milyen mostoha,
hogy.nrind. nem láthatom sotral
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pó(ó)m cvŰ"lrocnT
lvlindennapi aforizmák: Érdekes szólás-mondlrsok:
. Két feligazságból sosem lesz egész. . Ajá'r'dék lónak híg a lr:ve.
. A baktérium sokat szenved attól, . Ki koran kel, ne nézd a fogát|

hogy az ember nem szereti viszont. o Közös |ónak két oldala virn' n' 
.9s 

meg-
o Egy nulla sosemjuthat egyről kettőre. botlik.
. Azigazságér1 máLr: sokan adták a má- o Amelyik kutya ugat, nem ugar iriába.

sok életét . A messziről iött embert ne halasrd hol-
o Szótöbbség útján d<inteni afelől, va. napra.

jon mennyi kétszer kettó, még nem o Bolond lukból nem le|ret verebet ibgni.
demokrácia. . Fürdovízzel együtt nejn zörc{i, a harasa

. Azegyén kultúrája ott kezdódik, " Ha rövid a karod, addig nyújtózltodjál.
hogy képes.e a masik ember helyébe amíg el nem törik.
képzelni magát. . Más szemében a sálkát toldd meg egv

. Brintudata csak a becsületesnek van. lépéssel'

. Minél nagyobb az ismer€teink . Két dudás többet lát.
gömbje, anrrál nagyobb |elületen ta. o Kinek a pap, kinek a prénz beszél.
lálkozik az ismeretlennel. . Könnyebb utolérni a Il.egyet, lra nem

o Fiatal az, akinek foga|ma sincs róla, megy Mohanredhez.
hogy a régi szép idők' az most van. o Hossá haj, fél egészség.

. A hipochondria az egyetlen olyan o Ki mint veti ágyát,úg.y arat.
kór, anielybe nem a betegek ha1n.ak . Nérn ai a |egény, aki iif' hanem aki m:ís.
bele, hanem a hozzátatozóik nak vermet ás.

LONDON

Lehet jelentkezni londoni útraI

l Buszos utazás -7 nap - szállás családoknál - 83 ezer forint
Időoont: 2003. iúnius 24-30.

Jelentkezés |0 ezer forint előles. befizetésével november 3O.ig!

. A fanatikus hegyeket is megmozgat, . Nem mind papsajt, anri fénylik!
ha kell; állagukat megőrizni azonban . okos enged, szanrár disznót p,yőr'
aligha képes. . Sötétben minden tehén vak tyuk.

o A hazasság a férfi és a nő lelkes szö-
vetkezése az egymással vívandó harc- (Timár György: Válogaton ag1,rémeim)

l

Idegen nyel'ri munkacsopott
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Aranqk$tp$ssh
. Azt hiszern', amit látok, anól nem írok' o Faust elhagyva élete derekát nem sok újat

. Akinek esetl<:g nem világos, azoknak várhat az élettól.

röviden vrírro]tnám gondolataim algorit. o Mária Teréziahozta létre a testórírókat'

musát. . A jozefinisták a nénret nyelv bevezetelét (l)

. Az angyalc'k, aitogyan ott szemlélik a szerették volna.

Földön töíélló eseményeket, az az i|Iű- . A börtönből már kilépett Kazinczy idegenke.
zió témájába tartozik' nem életszeni, sót dett Csokonai népiességétól.
leginkább va]:ótlan. o Kazinczy inkább a külalakra, mintsem a tar-

o A kép kicsrt llallási témájú, rnivel Jézus talomra figyelt'
meglalálható rajta, ugyan nem a centeré- o Csokonai résá Vett egy Martinovics elleni
ben, hanenr egy kicsit mellette. nemesi ászló.felvonáson.

. Ez a festmrlny egy portré, ebból követke- . Méla Tempetófi
zóen egy nót ábrázol. o A ternrészet befogadja az ott nem tudó élni

. A kék háttrlr.a portréknál ebben az idó. embereket.
ben általábal. kék volt. . A negyedik versszakban a költó önmarcan.

o A két egyetle'njól kivehetó árnyék... golást végez.
. Isten bama zubbonya fellebben. r A vers tiikrözi a feljebbrendűség érzését.
. A kisded trln yleg gyermek alakú. e Az ötödik versszakban először állída hilét'
. Kicsit olyan 'érzést kelt a haj, mintha egy nrajd ez megenyhül s végül elenyészik.

kacskaringózló tészta lerure. . A negyedik sorban ezt az €gész fellángolást
o Szent Sebcstyén lent s1qnltgqz. lenullrizza.
. Az angyal ülése háromnegyed protll. . lsten tehát arkorjó az érnb€lfhée ha veri. s
o A képen s:é] látható. ezzel oltja a Hitet.
o A festnrény ]<icsiny mennyiségben r Ady vallásossága nem a megszokott, általá.

aszimmetrikus. nos módon ütközik ki versein keresáül.
. Ötletszerűre van véve a kép. . A Nas,ur a péná csak magi{nak zsugorgatja'
. Minden ptrnt:osan passzol. o A valós Ady meghal.
. Ebból is lá'tszik, hogy Leonardo nagyon . Az elbeszélés során három sóhaj hangzik el a

érezte, ho1ry művészetét hogyan tudja re. fiú sájáb.:l.
álisan átadni a nézóknek. o ... a karosszékében ii|ve a tűz melletÍ férfivá

. Az elsó két lor az utolsó néry sorban érett.
bontakozil< l;i. . A fiú minduntalan ámbrán<lozott (!)'

o A versben vr:rsszakonként rímek varurak. . A fohőst hosszan dicsérik a műben.
. Trisztán iszcrnyuan (l) szereti Izoldrít. . Az Isten háta mögöttjelentósebb szereplói:
. Roland hódÍtóként hal meg' miutrín albínó, káplár, Veres taniírtir, Veres Gábor

kifolyottazilgya. . Akáplrínpaptanonc.
. A trubadúrköltészet szinte csak sajátos. r Mondhatni kellemesen kirajzolódik Laci

ságokból rill. előn, hogy a családjába tartozó nóre minden-
. A trubadúrs;rerelem kicsit hasonlít a lo- ki, még maga is szemet vetett.

vagi szerelelnhez, de nem volt annlra . Ichletó
drasztikus. . sperpektíva

. Balassi sa.jál. kézzel írta müveit' . Pápapárti prírt
o l578-ban ta]Lálkozott össze halhatatlan . Egység l rész

kedvesével, l,osonczy Annával.
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Az illusarációkat Alan Tiegreen és Louis
Darling készítették a Beverly Cleary sorozat

könyveihez. Jakab Nóra és Jakab Eszter ta.

nácsára kerültek ebbe a sámba. ok is adták

E'Laiözse,tsK GKÁERIK
Nyitva áll a megmutatkozni akaró iskolapolgárok előtt.

Ha van kedved, Te is kiállíthatod alkotásaidat: festményeidet, szobraidat, fotóidat'

csak szólj Juditnak vagy Tibomak!
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