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Jelen voltal<

EMLEKEaTETő
Az Iskolafanács 2002. december 3-i íilésérőt
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AnZsu Várhegl llona Bródv Gábor
Poly-P Szikrré Piros Magdolna lvanyos Judit

lt,tiTüd Baranl Éva Csata Gerge|y
GézAndGúz . Kiss Júlia
Aso(Poli)sz - Krisaián Erika
(m)Aster-X - Obh panni
Monopo|i Meisaer lldikó Lukács Vivien
M.O.N.D. Debreceni Iswán Schepácz András
Nincúúk Jene1'Sarolta
27.eS . szabó Domi
BahéSoK(K) . sárktizv Zsolt
I.ntenáv o.
Pöpec 

Nagy Bence

Marketing
Gritr
'Taq.e.r.őL - Jakab Judit, Láng Andrea" I 'endvai Gyórgyi' Puskás Arrré1'Vendég: 

Czae Zsófr, Csapi András, Csoncsi, iuo"*-a'oo, Kluzsnik Réka,
Kovács Janioa, Nagy Eszt€r' Sallai Judit, Surányi Ráchel

Napirendek.
i. RendezvényekaPolitecbnikumban

1:.ÍT Teghallcatta és alaposan megtáÍgyalta c zene Zgofi' Kluzsnik Réka, Kovács Janina,
Sallar Judit, Siurrirryi Ráchel e|őterjesztését a rendezvényszervezések jelán]qi szauatyo.
zottságáva|, a szervezések pityázatisáva| kapcsolatos kérdésekől.
A.'elen lévők egyetértettek abban, hogy lehetjavítani a rendezvényekkel, azok szervezést
Iehetőségeile|] kapcsolatos informacióráranúrlst, és - amennyiben lehetséges - e téren is
novelni kell a:l esélyegyenlőséget.
Ennek érdekélben az IT - a Poli-polgrírok véleményének figyelembe vételével - szabáy.
zatot készit, al szabá|yzat tervezete a jelen emJékeztető meiiékletetont otvasrrato. e] ii
nrég ebben ar hrónapban' de legkévjbb 20o3. január 6.áig vitja a szabiilyzattewezethez ,az
írásos vélenriérlyeket' i|letve - |ehetőség szerint - a szövegszerű javaslatókat. A szabáIyzat
nem csÖkkentIneti az eddigi gyakorlat rugalmasságát; elsosorban a tá.'ékoztatást, az át|át-
hatóságot kell segítenie.
2' Az I.[ tiudomásu| vette Aurél táiékoztatását a..|apos'' tervezett új szerepéről' Eszc.
rint a ..laposl'' helyén Czibor Erzsi munkaszobája kerül kia|akításra, jot nffiát to,ut.
nrények kö''o|ft folytathat megbeszéléseket diakokkal. A munkaszobában tlytatanao
megbeszéléselre i|letve Czibor Erzsi közremiiködésére értelemszerűen a diákok rs bq'e.
Ienthetik igén1'üket.
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3' Az IT tudomásul vette a Szakmai Bizottmány ..Jelen|éti ív''-r.el kaposoIatos dcinté.
sét. A Szakmai Blzottmány novenrber 7-én és 2 l.én tárgyalta - az lll kérésere - a Jeien|étr
ív esetleges visszaállításának kérdését. ldőkÖzben az osztá|vltinoktrk segítségével felnle.
rés is készült ezzel a kérdéssel kapcsolatban' A felnréres ercdménye szennt kél:;zcr ettttr,i-
an szavaztirk a jelenlegr rendszer rnellett, núnt a jelenléti ív üsszaiillítása meilen. A feI-
nrérés erednrényét is figyelembe vóve a Szakrnai Bizoffnrány úgy hatarozor' hogy
Nenr állít.ja vissza a jelerrJéti ívek haszná|atát.
A szaklanárok a hianyzókat a hiárryzás nap|án rcgrszná|.iák az osztá|ynapktban' czzel se-
gi tve az osZtályÍőnÖkök ..gyernrekkoveteísét'''

4 Az lT nreghallgatta Schepácz András tli1ekoztatását a szabad órára iárásért rn<.lult
nrozgalorruól, A kérdésse| kapcsolatban clőter.;esztés kószült' nlelyet a Hu .;gás ebben ir
hónapban tárgyal meg. Az lT-tagck a kovetkező tilésen . tá.jekoztatásul _ lrregkap.ják az
e|óter.jesztés szövegét.
5 Az IT nreghallgatta - Puskás Atrré| elotcrjesztésében - a kérdés-lelvetest: nrr vagy,
ni nem történik a tanórákon'
Mind gyakrabban hallani panaszkodó tanárokat. sót parraszkodó diál.okat is arról. hogy a
fegyelmezetlenség miatt nem lehet tanitaru illetve tanu|ni az órákon; a besánrolók
|egyelmezetlenkedő, hazi feladatot nem író, a t:utórákat szétverő diálokól szólnak
A.jc|en lévók egyetértettck abban, hogy meg kell kísérelni növelrri a tatlórák hatékon1,sli-
gtrt, nregkeresrri a haszná'.lható pedagogiar eszközoket, s a kTzös grndolk'zásL'a be ke|l
vonni adiálkokatés-lehetőségszerintaszülóketis. Mindenekelőtt ';élszeruarclenséggcl
kapcsolatos vélemények fe|tárása, s ennek érdekében fórunr(ok) s:.ervezósére) lnternet-

vitá(k)ra van szükség. A jelen lévók megállapodtak abban. hogy a kérdésre J.4 hóna1l
elteltével üsszatémek.

A kovetkező IT.ülés idópont.ia: 2003..ianuar l.l'

Ezenne| kívánok Mindenkjnek boldog karácsonyt. sok orömot hozó rij eszterrdtit' a szü.
netben jó prhenést| Üdvozlettel

Budapest, 2002. december 08.
Jeney Sarolta



Mel|éklet
Rendezvényszervezések szab á|y zata

avary tájékozÍató a Poli.rendezvények szervezésérő|

Tervezet!

|' A jelen :;z;lbá|yzat hatálya a Politechnikumban rendezett valamennyi tanításon kir,üli'
nyilvátrc's rendezvényre krterjed.

] A rende:rvények besorotása:

2' l. Hagyclmányos szervczésű rendezvények: ballagás, szalagavató, gólyabil' lrrr,ata-
los, naLptár szerinti ünnepek (karácsony, október ó., október 23.' március l 5 )

2.2. B gy,lb - Po li -kal endári umban szerep| ő - rendezvények'

2.3' Egyr:di rendezvények.
j. A rende::ványek szervezoi:

3. 1 ' Hag.yc'mányos szervezésű rendezvények

3. l. l. li ballagást és szalagavatót minden évben a l l.évfolyarn szervezl' A
l l-évfolyam osztályarnak szeptember 30-r{ig ketl riegallapodniuk a ballagás
lillrstve a szalagavato szervezésével kapcsolatos feladatmegosztásról és a ha-
táidőkól

j. l .2. l\.gólyabríltmindenévbena lO.évfolyamszervezi. A lO.év{olyamosztá-
1yarnak szeptember 30.aig kell megallapodniuk a gólyabal szervezésével
lka p csolato s{etadatmegosztásrolcsahatáridóknit

3' 1.3. lr hivatalos, naptár szerinfi ünnepeket az adot1 ünnep hetében ügyeletes
Osztá|y szeryezi. A szervezésbe minden Poli-polgárjogosult részt venni,
részvételi szandékát a felelős ügyeletes osztálynál kell jeleznie, illetve a vál.
]alt feladatát az ügyeletes osztallyal kell egyeztetÍue.

3 2.Egy,<:b _ a Poli-kalendáriumban szereplő - rendezvényeket onkéntes jelentkezók
szeÍvezik; jelentkezru eryénileg és csoportosan egyaránt |ehet. Minden Poll.
polgarjogosult rendezvényszervezést kezdeményezni illefue a szervezésben részt
r'enni. A rendezvény szewezői, kiilönösen a szervezést kezdeményezők plakáto.
kon .ldnak tájékoztatást a szerv'ezésrol, a szervezéssel kapcsolatos megbeszélésck
helyririil' idejéről' a csatlakozás lehetóségéről, annak esetleges határide.1érő|

3'3. Egyt:dil rendezvények. Az egyedi rendezvényeket azok krtalalói szervezik'

4' A rendez,vrlnyekől illefve azok szervezéséről szóló furek közzététe|e történiet pla-

uat,u, F|,i'ÍiWf, KPTV segítségével. A minimálisan kótelező értesítés: a legf.orgal.
masabb he1lyen kiragasztott plakát.

5. Valamenn1li rendézvény esetében be kell tartani a rendezvény-kódex előirásait ,{
renciezvént;.kódex oIvasható: az interneten és a könyv.tárban(?)

Budapest, 20011. december 8.
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Az0a2. december 2.i iskolabíróság ülé.
sen Kacziba Gabriella dirík' Petrik
Adrieme szülő és Nagy Ilona tanar vol.
tak a bírók

Missurn Mátyás ügye

N4rssura Máryás l3 óra igzuolatlan mu-
laszlás miat1 került az Iskolabíróság elé'
Matyi írry marad távol a tanításr órákól'
hogy nem hzszrralja a bérletét, engedély
nélkül is elmegy osztályidóről, egész na-
pot is hianyzik igazolatlanul' A targyalás
folyaman nagyon udvanasan, de ÍéIreért.
hetetlenül utasította üssza a bíróság kér.
déseit, így nem tudtuk meg, mi a távol-
maradások oka. Mérlegelve ezt a tén},l és
Matyi életkorát, a bíróság az atábbi dön-
tést hozta:
|. A bíróság Missura Mátytist firyel-

.rneztetesbertrcszesítiés{elhí\ija.Égrcl-
mét arra' hogy 30 igazolatlan óra ossze-
gyiijtése az iskolából való kizárasát
eredményezi'
2. A bíróság kimondja, hogy Missura
Máfyást a továbbiakban nem illen meg az
a személyes figyelem, ami a Politechni-
kum egyúttműkódő diá'k;ait általában
megil|eti. Felnőtt emberként ezentul ó
nraga ftgyeli igazolatlan órainak a|akulá-
sát, az osztárlyflonoknek nem dolga őt ene
kúlon fi gyelme zÍetu, az Iskolabíróság
pedig eltekint a szokásos gyakorlattól'
arne|y szerint 24 igazolatlan óra elérése
után targyalást tart az ügyben: az Iskola.
bíróság nem foglalkozik többé Matyi iga-
zolatlan mulasztásaival. Ha ez eléri a heti
óraszámot (30)' a többször alkaimazott
gyakorlattal szemben, amely szerint az
osztályfonokök még ilyen esetben is kez.
deményezhetnek kuloneljrirást a kjzár ás
el kerülésére. Ma|"-i t automatlkusan tÖ.

Iskolabírósági határozatok I
J

rolni kell a tanulói névsorból _ ir.l ó esetében
semmilyen enyfutésre nr:m lesz lehetőség.
3. A bíróságnak az a berryomása, hogy lv{aryt
nrtrlaszlásar nrogótt valamilyen szernélyes
problénra húzódik meg' Ezért arrakótelezi
Mat'vit, hogy legalább e14yszer jelenjen meg
az rskola pszichopedagógusánál' aki kész a
segí tségnyú1tásra'

Nagy Góz:a iigye

Nagy céza l9 (a tárgyalás nap;:rn már 22)
igazolatlan órányi mulas'ztás miatt kerúlt az
lskolabíróság elé, ezek a' regge|i késésekből
adódnak A bíróság a targya|ás folyamán
meggyőződÖtt anól, hogy Géza sz'eretne úrrá
Ienr a problémán' ezért;z alábbi d0ntést
hozta:
l. Tekintettel azigazo|ar,|ut órák nragas szá.
maraffitszrgomftgy:lmeztctesbcn -része.

sit.itik' és felhívjuk figye lmét ana, hclgy 30
igazolatlan óra összegyűjtése az isholából
va]ó kizárását eredmény,:á-
2' Géza szerdától, 2002' decemlrcr 4-étől
koteles reggel nyolc órrita jámi' :] és % 9 kcl.
zÓn a kapuban segíti a núndenjr.lr i kapu.
üg1'eletesek nrunkáját. Az iskoll-ba érkezését
a titkarságon regsztÍáltatnia kdl (a titkárnő
beírja számítógépbe az érkezés ide.iét)'
3' Ha Géza mégsem ér be 8-ra, ak-kor _ hogy
ne i gazolatlan mul asztás ainak g'ánriít növe|.
jiik' de érezze a mulasztits súlyát - elveszit
eg1.bérletes órát, vagyís egy Iegális lehetősé.
get rrz óráról való távolm.aradásra. Termé-
szeteselr |/q9 után tor,ábttra is az tsntcrt sza.
bályok vonatkoznak rá is.
4. A döntés hatáIya; a harmadik negyeci vég.:

Az lskolabíróság levébcrr.

Budaoest.2002 dec 3.

Nagy llona
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Csapat: Pont

M  O ,N .D  I .
Csapii Andras, Czoboly Márton,

Ferge Márton' Kraus Csaba,
Németh Andrris

KARAJ{OKI (27-eS)

I{UBI (NincsZsiik

Csapi An<lrás. 
I az pon.

Veress Báint

79-109

Kosárkirá1y:

Csapi Attdlrás
81 pon|taú

(rnérkőzéslátlag'
20,5 pont)

Legiobb játékos
ajátékosok porrtozá-
sa a. lap.;án (1.7.) '

Csapi András
26 ponttal

(mérkózésádlag:
6 pont).

Gratulál aszervező-
1átéWezetti.'

2 002 .  I 1 .  1 9 .

iSzabLac

7-solti! Köszi a 1eg-".,.
zilkÓnyv vezetését'

Kosárkülönbség:
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orömteli javítás

A novemberi WffiÍ közölte az első negyedévi tanuJ.mrányi toplistát,

-

rnelyből kimaradt Lévai Balázs (NincsZsák) neve-
pedig 4,57-es átlagával ő is benne yan az első lO.ben-

Bocsá'rrat és gratrrla ! j

A szerk.
I
l _

Hang nélküli kiáltás

Lassan, egyenletesen ha|adok a sotétbcn az úton' Későre3iit. ,l{allorn azapró rre-
szeket, érzem a szél hűvös érintését az arcomon' Korülöttem a fák hlrtzr|masak és ridegen

tekintenek le a magasból; a fű kesemyés, e|taszít magától' Minden távoli- Elérhetetlcnnek
tűnik'

A krs út elkanyarodik és kiszélesedőjardaszegélyként szalad l'ovább. KöVetenl, s

bár mar ezeÍszeí végrgjártam, mégsem tudom, hová vezet.
AZ egyiitt töltóft szép napok, hetek képei cikáznak a fejemberr: a kedves, mindig ószinte
szávffi, lágYöléléseíryerrgltf-urnogaBó( az arToöíonás'ar, átiönId tIláE' áTé2ea
érintésének puha, kellemes érzete' Ismerlek, talá'n jobban, mint mag;gn, a tested' az arcod.
a gondolataid.

Ajardaszegélyre lépek s megallok. A tegnap estére gondolok, a bá'ntt, rsnreggon-
dolatlan mondatokra, azoba a feszült, ideges, gyors nlozdulatoka, s a megz'avarodoÍt
tekrntetedre, melyen most elószor nem tudtam kligazodni Rémület t,JkJozodik a szemed-

ből' s ez engem is megrémitett'
Egy k-utya ugatása hoz vissza ajelenbe, körbenézek s körrnybe lábad a szemem. Gyengé.
nek és kiszolgá'|tatottnak érzem magam egy nálam sokka| erősebb ülágban'

Egy hirteten mozdulattal indulok tovább, s már csak a jtivonkt:t látom. Lassan e|.

tűnnek a rossz emlékek, a sötét gondolatok. Már csak te léteze| és én Az eg.)'ütt toltötl
pillanatok. Most már mindent értek és biztonúgban érzenr magam a karodba ziirva, Meg-

nyrrgvással tölt el, hogf űjrahozzád bújhatok. Már nenr féIek semmrtöl.

Talán a sors fintora' hogy engem is egy |ehér audi csapott e|. 
lln

Kedves lvi !

Kérlek, bukkanj fel s:emélyesen vagl e.mailben, hog, a |öbbi írásod ügtében bes:élhes-

siirtk! Ktisz:
A s:erA
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Inodnlnni hÁzi vensrrrry
MeqÍrjrÉse k

l ' Milyen szjlás, iliewe köanondás keveredik a k<ivetkezó sztivegben: Addig jár a kor.só a kút.
ra, arrig; bele neln tiirik?
Addig1,ir a korsó a kútra' amig el nem Íörik. + Beletorik a btcská1a.

2. Árany Jálos: Mátyás anyia círnű balladájához kapcsolódnak az atábbi kérdósek:
Í{ogy hivjrák Mátyás anfiát? Szilágli Erzsébet
Mién ír levelet a fiának? Mátyas fogságban van Prágaban
Mire utltl .az Ótödik versszak? Malyás ellen talál öss:eeskiilvés! szervemek
Ki viszi a llevelet? Eglfekete holló
[{ol ábrlizclrrak e levélvivőhöz lrasonló lény? Matyás cimerében
Keress a lersból idézeteket' amelyek ama utalnak, hogy az anyának sikerült levelet váltania Íi.
ával! ,.Nála még a levéI vagl ahhoz hasonló,', ,,Piros a pecséÍje,', Bennefa ,,áldott
ke:e-ircisa"
l{ogvarr ul'al a pecsétek szírre a sikeres levélváltásra? Az atryafekete viaszbó! nyomott pe.
cséÍet (a s,zomoruság, elktseredettség1eléül), Mátyas pirossat valaszcl! (a remérry, d vrt6z,
az élet s:inbólumalaint)'

3. A megÍi:lelő rokon értelnrű szavakat összeadva hárorn üj (nem összetett) szót kapsz. Melyck
ezek? (['éJda: lóca + paripa = padló)
időszak + tekint : korlát, hamis + tisztít : álmos, blvata| + kacat : irdalom

4 Mely'ik .rrl;ágokban talállratók az alábbi helységek./
E|dorádó Kolumbn
.s.zephalqplNql3l.Mags!g!éac.
Szigewhr
Trója

Magtarorszag
Törökország

tjruk lrak
J. Ki az a:;z:rző' aki kedvest kapott Swift: Gulliver utaásainak folyatásához' és megírta az V

és a Vl. kiirryvet is? Mi a mii címe? Szathmári Sóndor. Kazohinia (culliver a
htnek és ,ct behinek kozött)

6 Melyik r{qpád-házi kiráirnrak volt magyar felesége? Egtiknek sem
7. Kinek a műzsája illewe kinek a felesége volt

Baumberg Gabriella - Batsányi Janos,Bri]|1 Adé|_ Ady Endre, GyarmatiFatlni- Radnótt
Miklós,k.atochwill Georgina _ Vajda János, Losorrcá Anna - Balassi Bálint, Sárvári Ánna
Juhász (}yula, Szántó Judit - József Attila' Sárkándi Anna - Balassi Báánr, TTrök Sophie
Kazinczy )?erenc + Babits Mthaly, Vajda Juliarura - Csokonai y.lv{.? (lO)

.5'' Mi|yen rréven vált híressé M. Sklodowska éstién? Madtlme Curie, klt.lzer kapo|t Nobe!<liiat
9.  Mióta ismiríakottaírás?Kiuekanevélrezf i izód\k2Arezzó iGutdószerzetesnyomán, !I 's: .

eIe1e ótc,.
l 0' lvlelyik rrép tánca a csárdás . mag)ar, mazurka . lenglel, menúeÍt - francta, po|ka - cseh'

trepák - ktlzák' r'erbunkos - mag,aÍ' wa|:zer . osztrák1

M rqÍrIrerrÉk:
Csi l lnq Z:;vtse (Bnt|rÉSoK(K); DrÁk ArrdnÁs (M&M)
l\1njon Csiliin (Afno(Poti)sz), PlnqÁnyi Vivi (27,eS)
SckepÁcz Á,r.rdnÁs (M.o.N.D.), Sznbó Dorvri {27.tS), VÉq lsrvÁn (M&M)
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Drcentbeni fonduló
A leadás határideje: 2003. január 1.}.

| ' Párosítsd a következő szrillóigéket a szerzőjtikkel! l0 pont
A. Az uyer, aki urcrl
B. Mennl asszony var\ és mirrd a másé
C. Férfi sorsa a oó.
D. Sírva vigad a nugyar'
E'. Anyárn' az á|mok nem hazudnak.
l.-' Mirrderlki gyauús nekern' aki él!
G' Mint aki halkau belelépett'
H. Jó szerencse, 5gmni Bás.
I' Abráudoás az élet megrontója.

a) Ady Endre
b) Arauy János
c) Bajza József
d) Jókai  Mór
e) Kariurhy Frigyes
|) Katona József
g) Madách trnr.e
lr) Petófi Sándor
i) Vörösmarry Mihály

J. Nincs a tererntésben vesztes' csak éu. j) Zrínyi Miklós

2 ,,F.üstól a viz, lóg a káka
Kókkadóu a pusaaságba.
Duunába bútt ftim a tnagas'
Sűrű csönd ropog a havas
Mezóben' ''

Ki a vers irója? Mi a mű címe? Ir4llyen a koltenrény verse|ése és rímtechruk l;::? Milyen
költói eszköz a,,sűrű csond''? (5 pont)

j' Ki nem Nobe|.díjas az alábbi írók kÓzül? (I pont)
cetdug-€*reía+aa*quez.saÉ+€-{iplis8-Hemin grvay

4. olvasd el Csáth Géza Szombat este című nol,elláját (a novemberi Wffi{f w,,), n,oú
i,álaszolj az alábbi kérdéseke! (7 pont)
Hogyan hat a családtagoka a szombát este hangulata? (2) Mi a Homokember valójábaIr, és rnit
testesit rneg a gyer.ekek szemében? (2) Miér.t van köze a Homokemtlerrrek rz alváslroz? (ldézetet
kéLek|) (l) Mi történhet a valóságban akkor, amikor,,a Homokember a falon megnyulik''? (l) Ki
|ehet a műben említett Dezsó? ( l )

5. Egy Teiresziasz nevű jós két gorog mLinek is szerep|óje' Melyek e:zek a rnrivek? (2)

6' Ír.i a megadott helynevek mellé egy-.egy- vele jelentős kapcsolatban alló íÍÚt, k(jltót! (4)
Huszt Nagtszomba!
Nag,*szalonla ZóIyom

7.Töltsd ki a táblazatot|
Szerzó Zenesi;:erz,.i

Katona József(

Rérrrkirály (Villikirály)

8' Sorold ftil a Magyarországhatárain Lleszélt szomszédos nyelveket' tsszakril kelet felé
halad.il (8 pont)

tlu_
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FELHIVAS
Ebben a tarrévben is lesz

nrtvÉsznTl MÚvELrSÉGI VETÉLKED o'

Váryult rllyzrn 3, 4 vagy 5 fos csapatokjelentkezését, melyek kedvet éreznek, lrog1'
osszenrér.jek művészeti műveltségüket más csapatokkal. A csapatok az osztálykeretek át.
|epésér,ei szt:nleződhetnek, dc egy-egy korosztá|yt alkotnak a7-8., a 9.1o' és a l1-l4,
evfolyzunosok.

A verserrgés és a díjazás is kllon (bar egyidóben) történik e három korcsoport.ban'
A kúlonbözt' lnűvészetr ágakból' múfa.iokból való tájékozonságotokól tehenek tanűbi.
zcrnvságot, Középpontban tehát az irodalnu, képzőrnűvészeti. zeneí és filmcs műveltség

A vetejl}.edő kétÍbrdulós.

Az írásbeli forduló feladatait a következrí oldalakon olvashatjátok, s a
kitűzött }ratáridőre (2003. február 28.) kell a megoldásokat beadni.

.{z itt legereclrniényescbben szereplók jutnak a tavasa (miircius 25.i) döntőbe, mely ,,ha.
g1,o ni ányo í' vetél kbd6. öcs zecsapáíIeíz-

Kérdéseitekkel |orduljatok művészetismeret-taniíraitokhoz!

Vár;uil a' jelentkezéseketI

iJp.. 2002 dect:mber 13.
Művészetismeret-murrkacsopo rt
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Írásbeli forduló
Dráma - színház

l' Az alábbi Shakespeare-drámákat 2002 decemberében Budapesten ureg lehetet uézni' Mely'ik

színházban? (|4 %)
Ahogt teszik Macbeth Téli rege

Titus And.-L.nictL,
A vihar
L'i:.keresz, vdg;.) ailit

Szentivanéji ólom dlar|ok

2. Mi a külöubség a hclyzet., a jelleru. és a cselvígjáték közttt.l ( 6 % )

3. írjatok legalább három műcímet az alábbi - dir atos . szerzók neve nre llé! (9 %)

Eugene ScribeTont Stoppard fuÍtilnár F.erenc

4. Ki volt (4 "/o)
a,,lúdtalpas',,
az ,,avotil hattyú',

Ánloilius és Kleopcitra
Hanlet
Lear király
Lóvátett lovagak

abs:urd dráma
atexarulrin
analilikus szerkezel
a cselekményte le rcég dra.
nnturgiója

A maktancos hÖlgt
Rótneó és Jú]n
Sok hűhó senvliért

epiktts színhá:

felisnterés
felvonós
hárnas eglsé3

c,,ktasszikus",
a,' KTItók Csi llaga',,?

5' Parrtalone. Dottore' Amorosi, Zarrni- lrogyan kapcsolódnak az alábbi fogalrrrak a c'omntedia

dell'arte múfajához? (l0 %)

o. irjatok egy kb' 40 soros fogalrnaást .'E'rr is o|l r,oltattr Victor Hugo l lerrlarlijáuah, ősbentrt|alir

ján ' '  címmel!  ( l5 %)

7. Magyarázzatok meg |egalább tizet az alábbi, a drámaíráslroz, sárjátszáslroz |rapcsolódó |ogal.

ma{ektiatill---{?&%)

jó! megcsitúIt drána tragédta

mis1ériultjá,ék
proIógus
qt!iproqn
reionor

valószerű'ség
vIágdraala

deus ex machina kar

elidegenitó ef/ektus labclaház

8. irjatok kb. 2.3 oldal terjedelemben egy bohózarijelenetet, rnelvtek kc'mikus al'iphelyzetét egr

súlyos félreértés adja! A helysár legyen a Politechnikunr. egy isko|abíróúgi tárt. llis, a stílus

perlig szigoruan klassácista' (l5 %)

9' TeIvezzétek melrajzoljátok le a fentijelenet _ valanriért különös - díszletét! (.! 9/o)

Fi lnt

írjatok fiImajánlót vagy filrnkritikát a következó filrnek valanrelyikér.il! ( |5 96)

a} Szeretni bolondulásig b) Hukkkl

Mi a kapcso|at a kóvetkezó uevek és Shakespeare koztjtl? Mirrél részleteseb|l viilasz.t adto|

annál  jobb! (  l0 %)
Laurence Oltvier Orson llelles Peter Bro<tk

Dr. Caligar.i . A filrnrnúvészet mely korszakának alkotása ez a filrn? Kik írták? Ki Caligar.i.l

( l 0  %)
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{' *tely filrrrek Iöüd ieírásai az itt következök' nevezzétek meg a lendezöket is| (l2 %)

a) Nyúl Béla, a jelentéktelen, néglglermekes lattntanár ir tanulmanyt ir, antely s:erlil| eíl
,hadvezér eg; karthágótforradaton áklozata lett' Ujságiró1elenik neg Nytléktlál, inrerjút kis:it
,z Íanarral. Ny;il Béla és csatádja boldog: vége a lekvároskenyér-korszaknak. A parlamentben a
s:élsőjobb botrányt robbant ki a dolgozat ürügyén, és Nyil Bélát kiteszik az állasaból. A tanar
-|blkeresi volt osz|ályrársá|, a jobboldali Muray kipviselőt. Az megígéri a segitséget, eg, antfite.
.l|rumi rutglglí!ésen azonban már a tömeget uszitja Nyúl ellen. A tanár nyilvánosan ,,me4tér''
-4 |oneg ki|ór,5 letkesedése elől meghátrál, es a párkánj,,ról lezuhrlnva ha!áIra zú::a magat

,,) Patah ,'igy dont, hogl hlép a s:övetkezetból - mert ntlr lehet -, és F.arks Sánrlorral, a
lattyáncrk s:an| jÓvendőbeltvel eglüt! újból naginga:dálkodók lesznek. Mart vls:ottt
Má!é! szere|t, akl a saját éleÍé| összeköÍót|e a szövetkezet sors|wal, nem akar a régi nó'
tlon élni. Egl lakodalomban l4áté és Mari eglmossal táncolnak, boldogok, mtn| koráb-
ban a vátárban. Pataki ekkor eltilt1a a lányát Mátétól, Farkas neg sür4eti a: eskü|,ó|.
Mari meg.tagadja az engedelruességet' mire Pataki dühébenfejszét vág a lanyllhoz. A Jb1.
s:e egy_ 'fa tórzsében álI meg. Mari e:ek utátt vtlággá indul. Máté a vasúti sinek kT:ott ttt
IáI ra, tza:avis:i, ás be1eIenti Pataktnak, hogvfeleségil ves:i Mafut' Á kotnk pŰras:teil-
ber kén.ytelen be]etörődni,.a család is, a |ársadalont is t,iss:afordithatatlarutl negváIto-
xotl.

f) Sz. Lás:ló' húszéves fiatalember egl fóváros környéki szövetkezetnél kocstkíseró' Eg'
Jr(!po|| nem aQia postára a hivatalosan rábi:ott pétt:t, dolgozni sem mery), hanem ótleiszerűen

",olÍi a: idóí, k.c'szál és szórja a pénzÍ, csupa olyasmire, antiben eg;ébkÉn| nincs része: édességek,
;axi:as, vendé67léik, Balaton, nők stb. Bar estére elköhi a pénzt, és az e4ész nap mozgalntasan'
!l!l|o?.a!.o qI í!:|!el,..neq! törlént senmi ,1qu!!J9!!os ygp-lqörn!9li esenérpl, nuábbra sent
kö|ődik semmi|lez és senkihez i4azan. Utolsó útja a rendőrségre vezet. Belép a kapun, és e::el
eltűttik a szemúilu eIől'

l! ' Mit jelent a ,,()inéma pur'' fogalrrra és milyerr szerepe volt a frlurművészeÍ történetében? (4 %)

ó' Párosítsáto]< tt mesadott neveket és címeket! íl0 9á)

í/itÍorio D\e Sica
fuÍarlene l)ietrich
Jonathnn Demme
Marlon B-, artdo
James [)evr
Francots 

',TruJfaut

Peter Brank
Madaww
fatker liditöndorlf
Albert (lcpellani

Biciklttolva1ok
A bárányok futllgatntlk
A vagt villamosa
Jules és Jint
A nyomorulÍak
Edentől keIetre
Az űgtnök halála
A vátl tanfuct
Kétségbeesve keresem Susan|
A leg,,ek ura

.l' ldatok ossze mirrél több olyan filrnet, amely valarnilyerr irodalnri rníi adaptációjaként sziiletett!
{rnar.  15 %)

lj llli a citrre attriak a ltotrorfi|tnttek, alrri elóször kapott oscar.díi at1 (4 o/o)

<) Ki rendezett lilrnet Mozarr Varázs|uvola c. opeÍájábóI? Nézzétek meB a fil'net és készitsetck
plakátot a fi|'nirhez! (20 o/o)
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Irodalom

l BerÍold Brecht melyik rnúve tekinthető A. Rimbaud paraíáásának? (5 %)

2' G. B. Sharv úgy tekirrthető ruint a radikális vitadrárrra mcgle|enrtője. Ljarok l cImel, aulelV ezt
igazolja! (9 %)

3. irjatok disaichonban egy legalább l0 soros verset az alábbi szriveg alap{án! {20 j,o)

Mókus (Scirius tu lgaris)
Meglehetősen közkeclvelt, ktmondottanfht lakó rágcsaló. Tes|hoss:a 38-12 cm, ebbtj,l }6 cn a
.farkt' Két s:ittváttozata vqn, a vÖrÓses és a szürkés' Á hasa aljafehér. Fiai márqusfun s:iileÍ-
nek' Tavasztó! ószig 2yakran játs:anak a fák ágai kö:t és néha a fTldön. 

,,rélire 
a fésr'ltébe hú:ó.

ctik' de nem alszik igazi téli alntot' Ves:edetmes /és:ekpus:titó, a: énekzs madordl re|te4et| elleII.
sége. Téli dióbóI, mak*,ból stb. kiszle|eke| gni1t, de raktárainak hel},ét *a*or, e{fqti. Kduryett
negszelidül. Nálunk nentigen vadasszák, na nár tönlény i.s védj' A s:ibériaifajo}t prentje erté.
kes-

4 Kire vonatkoanak a következó adatok? (5 "/o\
- A: Ír Nemzeíi Színház atapitója
- 1923-ban Nobeldljat kapott
- első verseiben az b mondavilag, htedelen jelképei az uralkodóak

5. írjatok szonettet valamelyik uapilap terjedelrnesebb házassági hiLdetéséból! (20./ő)
PéldaszÓvegek:

a) 3 l éves, l 82 cm magas, jó megelenésű belvároy kisiparos bl:|os anyag hatÍérre!, knton.
dotÍan csinos hölglek isnteretségét keresi' Kölcsöttös rokons:env esetén ház'alság céljából. Ké:-
zel íroft Íényképes levelekt várok' ,, Erdek nélkül B' 9 5 '' 1eligére a \v{aglar Médn Ba!:ac u ' ] 2 '

Jirilre,-
b) j l éves, l65 cm magas, diplonas, romantikus hajlamú, érzókeny, harnóniára vágyó kip:ó.
ntűvész latry negismerkzdne 35 el körüli diplonás, uta:ast, |ermés:eÍeí s:'eretó, o;thrlt, híiséget
ntegbecsülőférfival hazassag céljából. ',Találko:á.s B. 975', 1eligére a Mag;ar Média Ba!:ac tt'
I2. cimre.

6' Ertelnrezzétek a fiistcsóva e|vet! Melyik magyar ír.óú alkalrnazza és miJyen rnri{ajú múveiben?
(r0%\

7. Mi az fuodalmr hermeneutika? (6 o/,\

8. a) Milyeu ,pár.huzam'' vonható Jaroslav Hasek és regén1'lrőse Svejk ktizött? ( l0 o/")

b) Ki ína tovább Svejk töténetét a II. világháboru idószakára? Mi a m& círne?

9. Milyerr ir.odalomtörténeti köáelyet jeleut a Madleirre nevű teasűtemény,., {|O o/.,|

l0' Kinek, melyik XX. századi magyar írón]<nak a szereplói stÓn. és Lizzy') {5 9i)

Képzőművészct

l . Mely korhoz, kik}rez kapcsollrató az űreges brorrzöntés techrrikájának fblta|álása és elterjesaé-
se? Mióft je|entett ez |orradalmian új rnegoldást a szobrási:atban? (5 o^)

2' A csók évezredek óta témája a képzőrnúvészetnek' Alta|ábarl a szereletn és az i:rotikajut az
eszüukbe róla. De van atyai, baráti, áruló /lásd Júdás l vagy Múzsák cs.5kja stb l(eressetek
rniné| ttibb alkotást, alrol a osók valamilyen fbnnábarr rnegjelenik! Csoportosítv tok 1érrrák sze-
rirrt! Tüutessétek fel az alkotók nevét a rnúvek cirnét| (3.3 %)

j.  Készítscteki l lusarác iótWe<iresSándor: ATündércínrúverséhez(Á"/4-esmérttben)!( l4ozo)
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Szecesl;ziós tárgyakkal ',terítsetek meg'' egy képzeletbeli vacsoraasaalt! Fotókka| reproduk.
ciókka| stb'.il]usztráljátok! A vacsoravendégek egv korabeli eoát rnázas vázát kapnak tóletek
ajáudél:brr. Irjátok le, mi az eozirr uráz érdekessége| (|4 y,)

Mi a ze'ld, a uarancssárga, a lila szín kiegésátő (komplementer) szírre? A kapott szílek miberr
különbrjzuek a létező összes többi színtől? (6 o/")

Az alábbi szavak mely míivészeti ágaklroz (építészet, szobrászat, festészet, grafika) kapcso|.
ha t ó k r  ( | 4  %)
ctkyarel! csegely
űlttkr f rnis:elés
ba]usztrád Iaz,urozás

ntez:oIillto

porticus
relief

Íun,paInIl

via^s:ves:|és

J

1

cizellttl'ás litográfia stukko

A követklcző ruhadarabok egy.egy korjellegzetes viseletei' t4átok |e. rnely korban viselték
ezeket! Keressctek festmérryeket, alrol ezek a ruhadarabok szerepe|nek! Reprodukciókkal stb
illusaráljiitok! ( l5 %)

Fannernadrág nalomkerékgallér tóga

Tanuhnárllyozzátok Hcnri Matisse: Lidia Délectorskaya potréját (l942)l t{atok jelzőket az
ábrázoli szerrrólyó| a kép halgulatárólI Próbátjátok |eÍ.esterri a képet úgy, hogy megváltozzon
anrrakj:k:ntése! (Hozzárajzol|rattok Vagy éppen elvehettek valamit, vagy nr,ás szí']eket, volla.
lakatfesthettek. Fontos,bogyazeredetimúfelismerhetólegyen!)(Á"/4.esrnéretben) (l49i')

Csapatotcrk ncvével készítsetek logót A'i4-es méretberr! Nem csak a taltalon! a megjelenítés is
fontos! (  15 %)

Zene

l{ány hr:g:dűversenÍ i1 Beetboven? (5 %)

Csajkovszkij 2. szimfoniája megkapta a ,tűsorosz,' je|zót. Vajon mién illetheti ez az e]rrer'e.
zés,/ (6 %\

Csajkor'v:kij mely Shakespeare.drámák nyomán írt zerrekari múveket? (ó %)

Muszorgszkii Eg/ kiállitás kéPei zenecímij müvét egy képzóművész baráda festményei ihlet-
ták. Ki rlz a barát? Hallhassátok meg a muzsikát! Titeket |ni|yen kép megfestésére inspirál ez a
zerle? Abrázoljátok valamelyik tételét bármilyen technikával! (20 o/o)

Milyen r:é1ból épÚlt a bayreuthi Festspiel Haus l87ó.ban? Kirrek mely műveit mutadák be ilt
évról évre? (Nevezzétek meg a tetralógia részeit!) (.15 "/")

Ki volt l)uccininek az a tarrítómestere, aki maga csupán egyetlen ismert operát szeÍzett' M| az
operájárrali címe? (5 %)

Drnitrij Sc,saakovics l4. szimforriáját négy XX, súzadi költó verseire kornponálta. Kik ezek a
köItók. l  ( l0 %)

Bartók l]ela: Á kil<szakállú herceg vóra című eg5{elvonásos operájában - nrelyrek szövegét
Balázs t}él|a írta _ Judit, a ltelceg szerelmese mcg szeretné tudni, rni rnirrdent zár.el a titokza.
tos vár lrét' vasajtaja. Nyorno''átok ki a vasajtók rncigötti rejtélyt! (|4 %\

Soroljátok: Itil négy, világszerte hiles, XX. századi, nagyar szánnaásű' de kül|o|dön ó|t kar-
tnesterrt'gk a nevét, akik egyvagy több nagynevii zenekar é|én diIigáltak operákat, szimfónia.
kat.  (  I0 96)

Mellk l l'ilág három |egrragyobb operaháza? (9 %)l 0



('

Verstehen wir uns? - Megértjük egymá.';?

Liebe l-eseriruren und Leser, kedves olvasó! Ezen a helyen általába'n a tantestületi tagok
kedvenc regényeibol, verseiből szoktatok ízelítőt kapni' Nos, bevallom ősantdn, igazán
,,kedvenc''. nagyon a szivenúez nőtt szépiroda|nri művem (Liebling;sroman,
Lieblingsgedicht) nincs, ru utóbbi néhány év(tized)ben legtnkább s:lakkönyvek
(Fachbucher) halmozódtak az ej;eli szekrényenren (Ntrchttisch, Nachtk.istchen). De nrive|
nenr áll szandékomban Bennetcket egzotikus n1'elvek nrondatszerkesztési szabiúyaival'
illetve a legújabb madridr metróvonal míiszakl paramétereivel untatni, turklilni kezdtenr a
szürke agyse.jtjeim kincsesládá.iában . és lánr, rábukkantarn cgy oly:rrr szépriroclriommal
kapcsolatos érdckességre, anri gimnazista koronr óta rendszeresen tirglalko:ltar

Minden azza|kezdőd0tt, hogy az irodalomórán a német nyelWerÍi|et egyik legvitatottabb
iró.iának, uz |942-ben Ausztnában szúletett Peter Handkének a műr'eivel t'glalkozttrnk
.f 

obbek közntt az l970-ben megele nt .,Die Arrgst des Tornrarrns beim Elfnreter'' (,.A ka-
pus félelme a l l.es rugásnál'') círnű regényét forgattuk a keztinkben. Handke ebben a
nrűben'úg;,' mint a korai alkotásaiban rs - a társadalrrrr konrmunik.áció prcblenratrká.jáva|
foglalkozrk. Egy látsálag mellékes, a hétköarapi nye|v. ésjelhasznáiat okrlzta |élreértés
kiszakíqa a regény ftihősét, egy Bloch nevű szerelőt drámai vehemt:nciávd a rneglrin
életkorülményeibol. Bloch rrgyanis félreértelmezertjelek alap.;an, feltételezvén. hogy el-
bocsátották' ellragy1a ntunkahelyét, és ez.ze| kezdetét veszi egy odüriszeia felrer,r:zető és
nregzavaró értelmeken ésjeleken át, melynek folyamán a foszerepl(i még egy indokolat-
Ian gyilkosságot is elkovet' Maga a regény talan nenr is tetszett ann'yira, de nag1l6n 17go1.
ms_var*ae*eaniama;hog}+ányfelekffi€hetegy hetk@ mozdr*atot'cg1r*i1r.
lentést vagy egy gesztust értelmezni, attól függóen, hogy az ember tlppen milyeln kórül.
mények között éli meg ezeket. Ez a felismerés azonban ahhoz is ve,.etett, h3sv a további.
akban minden egyes megnyilvánulásomat, legyen az szóban, írásbar Vagy l!;.-'ugásban.
sziusmr jobban
gondoltam végig'
nehogy féIreérté.
seke és abbó|
származó nem
kivánt kovetkez-
tetéseke és kÓ-
vetkezményekre
ad-lon okot. Es
mivel nem tudonr,
hogy a nsztelt
oI r,asóktizönség
pillanatnyilag a
félreértés melyik
fázisábrrn l,an,
inkább gyorsan be
is léjezem mon-
danivalómat' '.

Hcirbi
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De Kay: 51.

(egy fagyos éjszaka a háztetőn)

á[l kint a kertben a fenyó vak tollköpenyében

egy cirmos cica a köze|i kéménybe szÖkken és

csupa füstgomolyaggá va|va szá'll tovább az égen

immáron nyelves fúst-korbácsként az éjszaka lebegő kezében

a didergő költői ént - engem

rt;zsdamoha lepte üllanypózrralcént szúrtak le ide

az é.; ndeg kátranybőrébe - a lámprfun kihunyt s

dlveszett mindenem, mi volt

hát nem ver.e vért testembe a sávcm?

aZ összes kincsem elmeriilt szemednek teng'erében.'.

bömbö|ó harsona bú1t a hólrharba - bősz e|emek

srini zápora hull nem.létezó nyugalmamra és

fi:kszem az ágtamon, a lelkem folönem lebeg

fÖl-follobog hizsárga arcáva| az ablaktiveg

tdrvoli farkasvonyítás csikorgatj a a szívemben

niLegrekedt sú|yos sziklákat, nehéz rögÖket

t

ö|ielj most át - karolj belém!

rrlrert a fák feketék - a konok köd szakadék

hliggy bennem s meglásd

e omlik köztünk a léckerítés

e tűnik az udvar

filrÓppen a haz

Kedves DeKayl l3o:s a legutobbi nlalőrért. Az ''Utolsó'' ese( vo|t a' szerk



Kosztolányi Dezső: Káin

sötét és bozontos volt, anrint a trszta színri ég. Feje í5lÖtt a':ivatir sötét

foldre hajolt. Mikor pedig felemelte ar- kacagása. De a zivatar se tud úgy haragudnr.

cát, a sötétség n<ivekedett' núnt az apja. Aző szava dor:-:de|rnesebb és

SütÖft;á a nap' orra a bőre meg. fönségesebb' Éiielen}.ént a s. "]ák falarn at

porkÖlődÓtt szagát érezte' Barazdii'kat hallja. Rettenetes lépl'ei alaft .eszket a tala]

húzot' a góröngyclket kővel puhította, Néha, úgy rémlik, á'lrcában is szólongat|a'

aztán két kezével villámgyorsarr lapátolni Akkor felugnk, és álrnosan tapamr kezdi a

kezdte a fóldet. Csempe, rövid körmei, ft'ldet a tiz kormével.
melyek szakadatlan munkában koptak el, Félénken húzódtak egynrás nrellé,

|á1tak nrint a rab allatok, egy férfi és egy asszon!,'

A foldnek itt nem volt húsa, csak Káin a földre tekintett, aztán az égre' Mrnd

csontja. Lépten.nyomon sáklákat talalt' a kettó r.igasztalan volt'
Messze, ameddig a szem ellátott, a vad- . En - kialtott, és mutatta n1agát, a

szeder és bojto4ri'rr nőtt, sűrű rendekben. dolgos kezét, a mellét, a combjat, mely

Egymas utá'n irtotta a triskebokokat, gyümÖlcstelenül fáÍa.lt -, én. és vemi

me|yek ellenkeztek' rátámadtak, és mikor kezdte átkozott testét -, én. és Ehetetlenúl

krtépte, sziszegtek, mint a kigyók. A va- állt, szó nélkül.
kító porban itt-ott bogáncsok fakólila Az asszony sírva ha5'ta el, ő pedig

lrinrpá égtek. leroskadt a foldre, a tomboló verőfénybe.
Faradtan, nagyon fáradtan megá'l- Az Öccsére gondolt. 'r'ajon hol lehet? Btzro-

}oÍttÉsJebq'ffije* Megiije|kez*e'a- --sasfirost k€l {el;€-d€mb-elddá*'a rrvlá1at

munkát, hideg holdülrignal. Azóta léleg. kihajqa a mezőre, aZ.án lehcveredik egy

zetet sem vett.
A felesége.1ott.
- Itt volt? - kérdezte az asszony
- Nem . mondta tompán'

erdó ámyékába' AzéIt olyan sápadt' A keze
is fehér és puha' Haja pedig szoke'

Szernét behun.!4a, me.gnt kinyitona.
sokszor egyrnris után' de foly4on ezaz arc

Mind a ketten hallgattak Néztek tűnt eléje, arrnf változatban" hogy megrradt,

maguk elé, és reá gondoltak mind a ket. és szerette volna elhe:ssegetni' Látta, régen'

ten. Meeint hiába várták régen, amint kitáton szájiítt t.Icsopögört az
Kín úgy |áttaazapját' mint egy édes tej, aztrín késobll, hogy,..ezteleniil és

hegyet' óriásinak, határtalannak, végte- szókén aludt, szelíde:n, mint l|y kis pásztor

lemek. Ma sem volt kisebb elotte, mint Mindig ilyen volt, alig váto:.ott az évekke|.

egykor, mikor tenyerére emelte őt, s kr. még ha1a sem bamul,i meg. Ígaz, hogy lr.

mondhatatlan fá1dalom csavarta szívét, gyáztal rá, nrirrdannJ'iarr. Enrlékezett a..a is

hogy utóbb elfordult tóle' Holott etéje hogy egy vadkan.;ött útjukba, aZ Öccse
tette mindenét, amit ezeken a sovány óbelé kapaszkodott, és Káin a testével ta-

sziklákon termelt, a fold összes gyrimól- karta el ót. o volt a kisebb' a gyengebb. Ir,Ia

cseit. Ezzel a folddel azonban hiába bir- ó a krjrérebb- Nagyon nyájasan tudott mo.

kóák. Irtózatosabb ez a sarkányoknál és solyogu. Il,fundig mosolygo*t.
mammutokná'l. Amit kicsikar belole, el- De akkor is mosolygptt, mikor az
ven ajég, megporköli a nap, a gyümol- ap.ja. a kenőjük apja . homlokon csókolta,

csók pedig csenevészen, kukacosan hul. ót pedig' az. idosebb flát, eltaszitotta' Itt va.

|anak le. [,enn a sarga aszály, fönn a Irmi t itok lehct, amlt nem át Próbálte ntrg.



1g

|ejteni. Hiába erilltette fejét, nem fudta.
Az emlékeive] foglalkozoft' a gyermek.
kora.járt esz'étlen. az. hogy az apja
nrennyire szeÍette, mikor kicsi volt. Mi.
lyen boldogan éltek akkoÍ ezen a nagy.
nagy világon' Egyedül' azazkeÍten. Az
ap1a és <!. Az ttlso férfi és a masodik.
Mégse lehet, hogy ne szeresse ot. Valakt
ktizöttük áll Ujra az occsére gondolt, a
nrosolygó ar.crlt látta, és olyan fájdalom
járta át, hogy'vonítani kezden a kétsóg.
beeséstől'

Szerne hé.ját egyre erósebben
égefte a nap' IJgy leányt valaha mind a
ketten szerett()k' osszeharapta a fogát'
hogy ne kia]tson. A nyál megkesereden
szá.jában és elsistergetÍ nyelvén, mint az
e|even pará.:lstln.

Háta rnogott megreccsent abozóL
Szíve erősen (lobogott. Azt hitte, hogy az
óccse. Csak e1gy oroszlán volt, mely ráte-
kntett nyugo(lt' arany szemével, és to-
l'ább sétalt,

Az, akit várt, csak későbbjÖtt,
halkan, nagyon hal[arl- 

-

Doron1;ot tartott kezében, mellye|
a nyá.;ára szollott felúgyázni, könllte.
kintett, mosolyogva és alattomosaa' s
nrikor látta, hr:gy senki nincs ott, a ba-
razdákba lépett, összetiporta, megriata a
!ákat, doronggal vert le róluk a zöld
gyümölcsol'e|.

Kain taúpra ugrott. Arnyéka úgy
nyúlt el a nrez:őn, mint ery fekete torony'

- Ja1! . kláltott az occse azijedt-
ségtől.

. Ja.i! - kialtott Kain' ki saját ha-
ragiától ijedt lneg.

Káin nrar át is olelte őt, a kar.;ai
vasperecébt:, r;ombjai érckapcsába szo.
rította, olv s;zr:nvedéllyel' mint az elsó
lcány. J(l|cse!| ez a marcango|ó indulat'
Jajgatlak és rikkantottak mind a keffen,
nrint csókolóilzás közben, amrnt ide-oda
ráncigáltii,.k. egymást, és veszekedtek a
dorongért. i(áin kezébe került, aki több-
szor rású.jtott vcle az öccse fejére.

A fej piros lett, aztan hirtelenü| sá-
padt. Csodáatosan, érthetet|eniil sápadt
Hosszan nézte ezt az idegen sápadtságot.
llyet még nem látott soha. Nem értette' mi
történt itt. tlir,ta feleségét és {iait is, de ők
se tudták, mi ez. Felemelték a fejet, a kezet'
a lábat, és üsszaesett a ftjldre, az' aki ott
hever, t<ibbé nem ismerte óket.

Kán végtelen megnyugvást és békét
érzen, hogy az arc tobbé nem mosolygoÍt'

oreg este volt rnár, mrkor hét gyer.
mekével, IIákka|' Mekhujellel,
Methusaellel, Lamekkel, Jábellel,
Tubalkainnal, Jubrílla] együtt Nod földje
felé indult.

Mély sotétség borította a földet' A
porfelhőkben' melyeket lábuk kavart, szú-
nyogok, sáskák' denevérek' mindenféle apro
ismeretlen állatok mozogtak' és sűrűvé tet-
ték a levegőt. Alig nrdtak lélegzeni.
Ejfél utan kis szél kerekedett, és kibukott a
hold

Ekkor felesége, aki mellene ha]adt.
elordította magát, mint a nőstény párduc'

- Nézd . és Kain homlókffá rrrrrtatoti
- Mir?
- Ott - susogta az asszony hangtala-

nul, úgv' Ltogy a szájárafagttak a szavak
- Itr?
. A folt- A vér. A jegy . és bámulta

tágra nllt, óriás szemekkel a bélyeget.
Káin hajnal felé a tó tüke ftlé ha1olt'

Homloka kÖzepén sotétedett a megalvadt
vérfolt. Vizet mert maíkába, homlokát meg-
nedvezte, és lemosta a vért, melynek nyoma
se maradt.

Aztin már biztosabban és gyorsabban
mentek, s m.tre a nap delelőre hágott, elórték
az új földet. Káin itt térdre rogyott. Messze
erdők sotétlettek, patakok rohantak' kövér
legelők, zsiros televények vették körül.
Annyi idó után először maga urárak érez-
herte magát. és meg}rönnyebbúlten felsó-
hajtott.

.I'öbbé ncm is gondolt arra a lre|vrc'
melyról eljott. A paradicsomkertÍe se' me-
lyet apja elvesztett. Azon iparkodott, hogy



az új foldet termővé tegye, és ebben
akadtak segítőtársai is. Csa|ád.;a egyre
gyarapodott. Egészséges és hatalnras
gyermekei születtek, kik az istenek fiai.
hoz hasorúítottak, halvány leányok' ktk
egyesültek a férÍiakkal, és magzatokat
szültek nelak' Nyugodalmukat nem za.
varták. Csak ritkrin hangzott fel a he-
gyekben a szőke emberek ha|alorditása,
kiket a bátor fiúk az utolsókig mcgöltek,
trák, Mekhujel, Methusael, Lamek va-
daka vadásztak. ]ábel barmokat te-
nyésztett, várost épített és sátrakat vert az
elszaporodó ónrisi nemzedék sziímara'
Tubalkziún pedig érc-, és vasszerszámokat
kor'áosolt renrekbe' Eltek, ettek és alud.
tak' gyilkoltak és szeretkeztek' boldogok
voltak.

-E
Ká'in százéves korában is egyenes

volt, nunt a cserfa. Millor newtett, mrnd a
harminckét foga villog;tt' Egyetlen ha-1a
szája se ószúlt meg' Esténkérrr egy sziklára
ult. Jubá, a leg'kedvesebb gyeinrt*e, a he-
gedülés és lantolás mes;terségének íeltalá|ó.
ja, zenélt nekl. o is ktilönösen kedvelte a
lregedűt és a lantot.

Ilyerúior el gorrdrllkozoft az él etérr,
rrtelyet szépnek és tTkéletesneli ta|áIt' Fol1'-
tonosan nÓvekedett a boldogsága. llegérte
azt is, hogy unokiii unckát tették a térdére.
s késó venségében elégedetten ha|t nreg,
nrert látta, hogy,utódar bírtokhll veszik a
foldet, és megsokasodctt az ó ; '.adékaiban'

t  9 l 7
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FELHÍvÁs
/r l'lemzeti Kulrurális ortkség Minisztérium4 a Magyar Művelódési Intézet,

a Magyar Írószövetség, a Magyar versmondbk EgyesüIete'
Komárom-Esáergom Megye Önkormrinyzata'

a Konnárom.Esáergom Megyei tnkormányzat Ktzmúvelódési szolgáltató koda'
Tatabiinya Megyei Jogu Város' a Jóxef Attila Megyei Kőn1vuír,

és A Közmúvelődes Há'a Közhasznú Társasiis
megtrirdeti a

vr. oRszicos
JróZsEF ATTILA vERs., Éxurcor,r !.ER$ ÉS PRTZA.MoNDT

VT,RSENYT

Versem azé, ki szivem versbe kerte
és nékem elég a barátság érte,,'

,Jó:sef Attilu

A budapesti versmondók részere a
Budapesti Művelődesi Központ

2fi)3. fcbruár 23.án
relndezi meg a válogatót, mel1róI 6 6 juthat tovlíbb az április 17-18.l9én

Tatahínyrirr megendezendó ors"ágos dlntöre '

Nevezési határidő: 2003. január 26.

Részvéteiti ]reltéte|ek:

l. A ven;elryre amatóÍ vers- és prózamondók' énekesek jelentkezését vrí'{ud akik b€tóltÖttek
14. élr:te:vüket, és befejeaék álta|ános iskolai tanulmányaikat.

2, A jeklnlkezők hat verssel' megzenésített verssel, vagy ptazi*a| nevezhetnek az alábbiak
szennt:
. három JózsefAttila versvagy próza,
- egy Petófi Sándor vers,
. egy vers vagy próza ma éIó kÖltök, írók műveiból választva,
. egy prózz a Novellaskönyv . 42 rövdpróza a 20. szazadi maglar irodalomból

(V,ilc'gatás és szerkesz!és: Debreczeni Tibor _ diqrint 200l) című krtetból, mc|y me5a|álható
a mí:gyei kÓnyluírakba4 illetve megrerulelhetó' mc8váúrolható a Magyu MűvelŐdési Intéat
u&}:Ótr'rytáÍában (l0l l Budapest' cowin tér 8' Tel.: 06/l 20l3766, Hugitai Muia)
Ene}relt verssel nevezók esetében egy vers az egyetemes magyar költészetból'

3. A verserryzók más orságos versenyen helyezést elért produkcióikkal nem neveáetnek.

A versen1, nendezöi ÖrÖmmel |ogadjak az új mepenésített versek e|óadasát!
A prodú,:iii ideje lehetóleg ne haladja meg az 5 percet!

Budapesti Művelődesi Központ
Frank-Kiss tudit

l l 19 Budapest' Etele út 55.
tel.: 37 1 -2782 . fax: 37 1 -27 6l

a revezési Iap letolthetó www.bmknet.hu, e-mail: muveszetek@bmknet'hu



"tpó(o)Nt cyurrocnT
Bizonyára sokan masképp érte!mezziik, .fo]ytaÍ]uk beszélgetőpartner,íink Íélbehag)'ott
mondgtait (akarfttbehapta, akar nem)' leglen szó osztálwdőn kezelendő problénáral'

tanáraink huhogásairóI, t.anítasi órókonfelvetődő problémákról, me'gbeszéléseken el-

hangzó gondo l ata kró l,., I me :

. Nos, körbejrí'rtuk a kérdést. = ott vagyunk, alrol voltunk, vagy ta|án oft sern?

. Anrit eddig elértrink. nem kevés! : Rengeteg a hiányosság!

. N'1indent türelmesen' nyugodtan végrg kell gondolni. = De rrem nelr.em|
- r.*.yrrgalom' idóvel ezek a kérdések is megvltatásra kerülnek' = De rtem most' nenl tft. és

nem velem.
- Ez nehéz kérdés' kollégák = Még nern jin felsobb utasítás'
. Ez aztln a kihívas! = Az osszes zűrÖs Ügy niilam köt ki?!
. Tisztában vagyunk ,azzd,hogy ez nem megy nráról holnapra' = Nem is, <le ma.jd a.1ovö

évezredben erre is sor kerú|het.
. Nem mehetiÍrk el egy szó nélktil amellett.'' = De nrost hogy mar ennyi sát veszteget-

ttrnk. tovább is léphetrink
- Kapcsolataink gyiim<ilcstlzóek'.. = Arn helyenként férgesek.

öiher
TCTfi,J EDXT

(ÍntenzÍv oszfálY)

ielsöÍohú € fÍpusÚ nYelwizs'

gáÍ Íett Wamet nYelvbol"

ügyeleti uo]soly
alaku|ása

l|incstsák 69pont

lntf nzÍU osÉá|ly 59 Bont

M.0.ll.ll. 52 ront

2I+S {0 [ont

Gézíttdgúz 40po[t

ÁÍrotPolilsz 20sont

Ba|héS0l(|o |6lont
Grafulálunh!
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Vörösmarty l vén cigányb,aa azt közli' hogy
még tartozilq tanozol (ó maga, olvasó ,'tna-
gyar'') a haádnak valamivel' Ne tétlenkedj,
tegyél azért, lrogy több legyen az ország^ és
ne sákölk<idj, hanem bőségben élj.
Ernlíti lstcn sírját, ami ugye nirrcs.
Móricz szülólrelye: Tiszacsecse'
Móricz a társadalrni rétegek színvorrali tér-
képét kivetíti sámuukra.
Babits fiatal kora óta terrnékenv'
Babits moralis volt.
A lir.ikus epilógia (|) cimü arc (|) poeticájábarr
kitér rá, hogy ó ómega s alfa.
A világháborus éLmények rossz hatássa| van.
nak Babitsra.
Ilyen körÜlmények ktizött akár normálislak is
mondható, ha valaki megőrül.
Enyhe haláfu ágy jelle'ná.

Babits íI olyan verseket is' amit (!) nagyon jól
meg lehet zenésíteni.
A versben megtalá|hatóak az ókori g<irög
tnfi o6 gíái vf ..aTéI*seE
A vers egésze egry fellángolásból egy sátás'
ból és egy végsó halálba vészö kitombolásba
vésződik.

Aromql.e$p6sel*
Az egésl rnű szinte a dilernma kóriil ját.
szódik.
Egry hajó t,örést Szenvedett'
Ekkor üti |el a fejét ismét a társadalmi
rétegek kÖai külöubség.
A tetóptrn : kiélezódilt'
Janus Pa.nnoniusnak sajnálatára nem volt
még köz;örrsége.
Ezután rnár haptákba írja a mi költőnk a
volt király:k tesi erényeit'
l5 l7.  o lÍ i lber 3 l ' :  ezvolt  a reformáció
elliezdéséliek elsó napja. Luther ezen a
napon flLglgesztette fel a templomot.
l 5 l7. olcóber 3 l. volt a reform.áció kez.
dete. i t t . | ö r t  e l  az a p i l lanat '  ahon-nan mi a
r.efornrli.cnr.ól beszelhettid<-
Tényleg oJyanok a papok-e is?
Ha rnár az elóbbiekben emlegettem a
renesánsr; kort, el kell mondanorq bogy
még vég,e annak nincs e versben.
A núsodill rész a Íóétel. (Balassi BáltnÍ:
Efi.ÍizlőnaéieWrőIJ
A vitézek ellenseget látnak, akkor még
jobban fblttzÍvják magukat-
Prosperrjnak megszületett 3 éves gyer-
meke, IV[iranda.
Ítt jcimek ki az anyai cisztönök rajta
Jón M de 1B' '. úr, akit sehová serrr tud.
nék helyezni.
Berzseuf fiJlszólítja a magyarokat szinte
me1lébes;zllés uélkül.
Kisfaiudy Károly Magy-arorvág határai
círrune| t'ragédiát írt. (A tatárok Magla-
r orszá gtlt t lrelyett' )
Bánkjellerne egy nagy cl|entét'
Báuk bánrrak a józan eszét kell haszrálrria
az elbon:lt agya helyett.
Bánk kezc tisaán látni. |rrnerr kezdődrrek
a dilemnra til-us dolgok.
Bánknal: (ltt \,an szcrelÍne, Melinda, aki.
vel Szel.()tlle egyútt hálrri'
Az i - rc (|)  a pontot Tiborc tesá '
Kölcsey all 5. verszakban (!) folytada a
törökökgt.
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A tartalomból

IT-em]éke:(ető... ' . .  . . '
Rendezvényszervezés.
Bírósás'i furtározatok..

hr kiáltása't'..
Irodalnri virrscny...
Miiveltségi vetélkedő... .. .

' Drámai és |filmes kérdések.
Irodalmi felaclatok. . .. . . . . .
Képzómíivészetr tal rinyok. .

- 'Zenö i 
nyorhozás...

Megért. iük egyrnást?... .. .
De Kay l i l  é;szal i ií1a..... . . .
Koszto|á'rryri Dezsó Káin.ia.

Az fényképeket Csoncsi készítette a Nllt
napon és a Tornalráá partyn

az új .- sz.uper - digitális kamerájával.
KöszönöÍIr. CsoncsiI' . ?
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. .  l J

. .  t J

. 1 4
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. . 1 7
Fe l h í v á s ' . . . . . . .  ' .
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r.rÉrrÁruv Nnp. És ITT Á rÉur szÜNer,
BE}.INE A KÁRÁcsoNy, ÁzTÁN Á szILVEszTER,
És .rnruuÁR 6.ÁN És z.Ét.t A vE,sG^IDőszÁK!

rÍvÁlt<lr Á^INDENKINEK sZERETETTELJEs ÜNNEPEKET,
NAGyszERŰ euLIT DECE^^BER 31.ÉN,

-UTÁNA PEDÍ6 soK SIKERT ̂  FaGADALMAK
MEoTÁRTÁsAHazt

o szerk.
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