XXXI. évfolyam 3. szám - 2021. december 17.
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Emlékeztető

az Iskolatanács 2021. november 9-i üléséről
jelen voltak:
Osztályok

Diákok

Szülők

Kabala

Barassevich Emma,
Varga Júlia,

Korn András

Polaris

Gadus-Barakonyi Márton,
Telekesi-Czipperer Szonja,
Varga-Blaskó Léna

Csernai Kata

AirGo

Kertai-Havas Lilla

Farkas Imre,
Havas Hajnalka

rio

–

Páva Hajnalka

Azúr

–

–

Lamanteam

Schőn Simon

Böszörményi Ágnes, Schőn Péter

O-Zone

Dezsényi Csanád,
Prohászka Annamari

Balázs Márta

Bermuda

–

Királyhegyi Zsuzsanna

Nápol(y)i

Beck Noémi

Koncz Andrea

VisSza

Nagy Fruzsina,
Márton Júlia

Mile Katalin

AnAnÁsz

–

Kenyeres Péter, Sándor Judit

Anonym

Kocsis Lina,
Witkovszky Ákos

–

Kozmosz

Derzsy Léna

Kulcsár Mónika,
Kristóf Péter

Főn-X

–

Szabó Gabriella

pacman

–

Kalyó Ildikó, Róna Eszter

ReZsó

Bedegi Boglárka,
Katona Sára

Margitta Krisztina

ALBAtrOsz

–

Sondhi Alexa

chill

–

Pálfi Szabolcs

RobInHood

Harsányi-Sulyom Anna

Gonda Judit

Tanárok

Erdei Erika, Gáti Emese, Kováts Lívia, Matejka István, Pintér Zsolt,
Székely Réka
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Levezető elnök: Böszörményi Ágnes és Korn András
Jegyzőkönyvet készítette: Kováts Lívia
Napirenden:
1. Korn András javaslata a hatékonyabb kommunikáció érdekében, hogy a levelező listából hozzuk ki a maximumot.
2. Pintér Zsolt pedagógiai vezető ismerteti a munkatervet, hiszen legitimációs kötelmeink vannak: az Iskolatanács véleményez, mielőtt a Huhogás elfogadja. A munkaterv tartalmazza a tanév munkarendjét is a szabadon felhasználható napokkal együtt. Megtudtuk
azt is, hogy eladó a Poliház 3. emelete, melyet szeretne megvásárolni a Politechnikum.
Az Iskolatanács tagjai ezután szavaztak, a Zsolt által bemutatott munkatervet 100%-ban
támogattuk. Tartózkodás és ellenszavazat nem volt.
3. Áprilisban – az Ökoiskola státusz megújításakor – beszélgettünk, ötleteltünk a pályázati vállalásokkal kapcsolatban Szántó Anita vezetésével. Már akkor hiányosságnak
éreztük, hogy az egyéni kezdeményezések ellenére iskolai szinten nem csatlakozunk
zöld témanapokhoz, témahetekhez. Szeretnénk ezen változtatni és az ÖkoTeammel
együttműködve bekapcsolódni zöld programokba, beépítve ezeket az éves munkatervünkbe. Felelevenítettük azt is, hogy az Iskolatanács által kétévente megrendezésre kerülő Egészségnap tematikájának bővítését határoztuk el, és Fenntarthatósági napra kereszteltük. Az előző tanévben a karantén miatt elmaradt ez az iskolai esemény is, emiatt idén esedékes.
A Fenntarthatósági nappal szeretnénk csatlakozni a Fenntarthatósági Témahéthez, melyet 2022. április utolsó hetére hirdettek meg. A 2021/2022-es tanév kiemelt témái a víz,
az egészségvédelem, a felelős fogyasztás és a hulladék. Ezek remekül illeszkednek a korábbi évek hagyományaihoz és a jövőbeli terveinkhez is. Április 29-én ballagnak a végzősök, nem szeretnénk zavarni az érettségire való készülésben őket, ezért a javítási napjuk lenne a legalkalmasabb
időpont a témanap számára.
Javaslatunk: legyen a Fenntarthatósági nap időpontja
2022. április 27.
A szervezőcsapat tagjai:
Gáti Emese, Witkovszky
Ákos, Derzsy Léna, Schőn
Simon, Róna Eszter, Kalyó
Ildikó, Kocsis Lina, Gáspár Gréta és Korn András. Természetesen az
Ökomunkacsoporttal és
annak vezetőjével szorosan együttműködünk. Friss
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hír: az Ökomunkacsoport vezetője vezetője Szabó Attila lett.
Ha már szóba került az Ökoiskola, figyelmetekbe ajánlom a Fókuszban a Polis környezetvédők cikkünket. Büszkék vagyunk rátok: Barassevich Laura, Kovács Kata, Lipka
Emese, Somos Paula, Pongrácz Villő és mentoruk, Szántó Anita!
4. Pályaorientációs napot szeretnénk szervezni tavasszal. A továbbtanulási, pályaválasztási döntések meghozatala az iskolai élet kiemelt feladata, amely nagymértékben meghatározza az életpálya alakulását. Ezért a pályaorientációs pedagógiai tevékenység az
oktatás és nevelés legfontosabb teendői közé tartozik. Ezt erősítve, a 14/2017. (VI. 14.)
EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről [5. §] lehetővé teszi az iskolák számára,
hogy tanítás nélküli munkanapot jelöljenek ki, melyet kizárólag a tanulók pályaorientációjának támogatására fordítanak. Eredményessé akkor válik a program, ha valós tanulói igényekre és problémákra válaszol. Tervezésében tehát az aktuális tanulói igények
és szükségletek felmérése alapvető feladat. A tervezőmunka egyik első lépéseként ki kell
alakítani a tematikus nap szervezőbizottságát.
Az Iskolatanács részéről az előkészületeket megteszik: Balázs Márta, Királyhegyi Zsuzsa, Páva Hajni, Havas Hajnalka, Korn András, Derzsy Léna, Witkovszky Ákos, Schőn
Simon, Kertai-Havas Lilla, Kováts Lívia.
A szervezőbizottság tagjai lehetnek még az iskolavezetés képviselői, az osztályfőnökök, az
iskolapszichológus vagy a pályaorientáció területén tapasztalattal rendelkező munkatárs.
5. Felmerült a diákok túlterheltsége bizonyos időszakban, elsősorban a szünetekben.
Ezért arról beszélgettünk, hogy vajon mennyire általános ez, és miben látják a diákok
a nehézségeket. Az online dolgozattábla kísérleti jelleggel működik, felvázoltuk ennek
előnyeit és hátrányait. Néhányan hiányolják a folyosói hagyományos dolgozattáblát, nehézkesnek tartják a digitális felületet. A csoportbontásokat is figyelembe veszi a dolgozattábla, nem enged egy napra kettőnél több témazárót rögzíteni. A tanároknak és a diákoknak is szokni kell a tábla használatát, ám vitathatatlan az az előny, hogy a dolgozatok időpontja megjelenik minden diák naptárában.
Félév tesztidőszak után újraértékeljük majd a tapasztalatokat, hiszen fontos, hogy hasznos legyen a diákok számára.
Készült egy kérdőív, kérjük, hogy minél többen töltsék ki. Szeretnénk valós képet kapni
arról, hogy mennyire terheltek a diákok a tanítási szünetben, hiszen a szünet elsősorban
a kikapcsolódást, regenerálódást szolgálja. Természetesen nem vitatva annak előnyét, ha
egy-egy hosszabb, több hetes projekt megvalósításának idejére tanítási szünet is esik.
6. Egyebek:
+1 SZENDVICS – Korábban Nagy Ilona szervezte, a Budapest Bike Maffia csapata jött
érte és osztotta szét a hajléktalanok között. Jó lenne, ha ismét működne a Poliban. Szülők felajánlották, hogy szükség esetén vállalják a szendvicsek szállítását egy logisztikai
pontra.
Maszkhordás: Jó lenne, ha lehetne maszkot vásárolni az iskolában arra az esetre, ha valaki otthon felejti vagy elhagyja. – Korlátozott számban vannak tartalék maszkok a
Poliban, melyek a Titkárságon megvásárolhatók.
A következő találkozó ideje: 2021. december 14. 16:30 (A25)
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Tekintettel a járványügyi helyzetre, online is be lehet csatlakozni az ülésre.
Levezetők: Beck Noémi és Schőn Simon
Az uzsonnáról Kertai-Havas Csilla, Havas Hajnalka, Derzsy Léna, Witkovszky Ákos és
Erdei Erika gondoskodik.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A jegyzőkönyvvel együtt néhány fontos információ:
Minden tag feladata, hogy a találkozó után valamilyen formában tájékoztassa az őt küldő csoportot az IT-n elhangzottakról. Ennek formája lehet körlevél (szülők esetében ez
látszik egyszerűnek), diákoknál emellett az osztályidőn való beszámolás lehetősége.
Ehhez nagyon jól használható a mindenkori jegyzőkönyv, de szerencsés kiemelni az
osztályt inkább érintő részeket, személyes hangvétellel felkelteni az érdeklődést.
2021. december 14.
Kováts Lívia, IT-titkár
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Megkésve jött a hír, de a díj értéke nem évül el:

A 44. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLÁS
IRODALMI PÁLYÁZAT ÉS TÁBOR
DÍJAZOTTJAI
Sárvár, 2021. augusztus 25-28.
Mind a három kategóriában dobogón végeztek a politechnikusok! Jár nekik az elismerés!
VERS KATEGÓRIA
Arany oklevelet a zsűri nem adott ki.
Ezüstoklevél:
			
Bronz oklevél:
			

Bánfalvi Samu (Budapest),
Vida Boldizsár (Budapest)
Bíró Sára (Marosvásárhely, Románia),
Bálint Bálint Marcell (Budapest),

PRÓZA KATEGÓRIA
Arany oklevél:
Lakits Hanna (Budapest),
			
Szegedi Réka Panna (Gyula),
Ezüst oklevél:
Verestóy Brigitta (Győr),
Bronz oklevél:
Kessler Emma (Budapest),
			
Bálint Bálint Marcell (Budapest),
A pályázók díja: Bálint Bálint Marcell (Budapest),
TANULMÁNY KATEGÓRIA:
Arany oklevél:
Ari Roland (Szeged),
Ezüst oklevél:
Balázs Hanna Imola (Kolozsvár),
			
Bodor Fruzsina (Budapest)
Bronz oklevelet a zsűri nem adott ki.
Gratulálunk!
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A Junior Achievement Magyarország hírei
Véget ért a Diákvállalkozások Karácsonyi Vására
és Versenye december 11-én a Duna Plazában.
Nézzük a nyerteseket!
• Legjobb Diákvállalkozás
Díj: Parrot Pallet Raklapbútorok
• Kiemelkedő Együttműködés Díj: SzínesKert21
• Legjobb Termék/Szolgáltatás Díj: FutuRe
• Sales + Marketing Díj:
Anzix
• Leginnovatív Diákvállalkozás Díj: Hilaro Zrt.
(AKG)
• Környezeti Fenntarthatóság Díj: Fungo Nero
A FutuRe és a Parrot Pallet
polis cégek!
Gratulálunk minden résztvevő
csapatnak a sok munkához, a szép eredményekhez!
Székely Réka
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Az év írója lett az Arany-Medál díjazottak között Tisza Kata, író, iskolánk
hajdani tanára. Gratulálunk az elismeréshez.

Tisza Kata

alatt belefogott első novelláskötete, a Pesti kínálat megírásába. Mivel az azonos évben megjelent könyvnek elsöprő sikere lett,
számtalan médiafelkérést kapott: napilapoktól, magazinoktól, televízióktól és egy rádiótól is megkeresték. Szerkesztőként és műsorvezetőként a Duna TV, a Magyar Televízió, a Juventus Rádió és a TV2 televíziós és
rádiós csatornáknál dolgozott, illetve számos újság és magazin munkatársa volt.
2006-ban jelent meg második kötete, a
Reváns, amely hónapokig a sikerlisták élén
állt, ezzel még nagyobb népszerűséget és
még több rajongót szerzett. 2007-ben publikálta a Magyar Pszichó című regényét, amelyet 2008-ban a Doktor Kleopátra című követett. Antológiákban jelentek meg írásai,
műfordításait is jegyzik.

1980. augusztus 30-án született
Marosvásárhelyen. A borosjenői
és szegedi grófi család leszármazottja, Tisza Kálmán (18301902) miniszterelnök ükunokája. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karán 2003-ban szerzett angolnyelv-tanári diplomát.
Hat évig angolt tanított és vizsgáztatott a Bonus nyelviskolában, a Közép-európai Egyetemen (CEU) és a Közgazdasági
Politechnikum Alternatív Gimnáziumban, mielőtt 2004-ben elkezdte újságírói tanulmányait a
Komlósi Oktatási Stúdióban.
2005-ben rablótámadás érte,
majd a kórházban eltöltött idő
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2008-ban férjhez ment,
visszavonult a nyilvánosságtól, és 2009 végéig a thaiföldi Phuketen
élt a családjával. Hazatérése után évekig nem
vállalt nyilvános szereplést, gyermekei nevelése mellett továbbtanult,
és 2012-ben elvégezte az
interkulturális pszichológia mesterszakot az ELTE-n, majd állami ösztöndíjat kapott innovatív öregedéskutatásaiért.
2013-16 között pszichológiai doktori kutatásait folytatta, és az ELTÉ-n
oktatott. Doktori tanulmányait elvégezte, ám fokozatszerzés nélkül kilépett. 2017-ben nemzetközileg akkreditált coach
minősítést szerzett és az
általa kifejlesztett módszertanra épülő egyéni praxist nyitott, főként
identitásválsággal és élethelyzeti krízisekkel küzdő
kliensek számára. Ezidáig nyolc próza- és egy verseskötete jelent meg.
Irodalmi munkásságát traumafeldolgozó irodalomterápiás tevékenységként tartja
számon az irodalmi kritika, saját műfaját a szépirodalom és tudományos ismeretterjesztés határán dolgozta ki. „A szerző a tőle megszokott egyedi módon ötvözte a műfajokat,
megalkotva a feldolgozásregény terápiás irodalmát” – Forgách Kinga újságíró így jellemezte műfajteremtő szándékát a Könyvesmagazin irodalmi magazinban. A Scolar Kiadónál az érzelmi bántalmazást elsőként bemutató és kezelő négykötetes sorozata után
(Akik nem sírnak rendesen, A legjobb hely a városban te vagy, Most. Túlélő leszel, nem
áldozat, Kékre szeretni) a legutóbbi kötete, az Egyedül az egyik legtöbb példányban elfogyott szépirodalmi alkotásnak számított 2021-ben. Tisza könyvei, amelyek tízezres
példányszámban fogynak, a Scolar legnépszerűbb termékei.
Munkásságáért a legnépszerűbb magyar nyelvű mű szerzőjének járó „Év Könyve Díjat”
vehette át a Most. – Túlélő leszel, nem áldozat című könyvért a Scolar Kiadótól 2020-ban.
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A 3D szakkörről
Kedves Polisok!
Ma már nem kérdés, hogy a 3D modellezés és nyomtatás szerepe meghatározó az emberiség jövőjében. Jelenünket is
szervesen alakítja, ezért az Egyesült Államokban, Japánban és Kínában az iskolások napi használatban sajátítják el
a 3D technológiákat. Mi is elkötelezettek vagyunk a legújabb technológiák és
trendek bemutatása iránt. Minden alkalmat megragadunk arra, hogy diákjaink közvetlen kapcsolatba kerüljenek az
innovatív, környezetbarát termékekkel,
szolgáltatásokkal, az ipar szereplőivel.
Szakköreink a fiatalokat saját tényleges
jövőjükre készítik fel.
A 3D modellezés és nyomtatás szakkörön az Autodesk Fusion360 szoftverrel tervezünk. 3 db 3D nyomtatót használhatnak a szakkör tagjai. A 9. évfolyam diákvállalkozói közül két csapat is alkalmazza a 3D tervezést: a Parrot Pallet (https://www.
parrotpallet.com/) és a Kaspók (https://kaspokshop.com/).
Minden hónapban szervezünk iskolán kívüli programot.
Októberben az RKS-hez
(Replication
Knowledge System
Kft.) látogattunk,
ahol megtudhattuk,
mire is jó a 3D? Az
iparban, az orvostudományban, a formatervezésben, sőt,
már a háztartásokban is megtalálható
a technológia. Készíthetünk magunknak dekorációs ki-
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egészítőket otthonunkba, és nem kell
szeretett tárgyainkat
kidobni egy tönkrement és beszerezhetetlen alkatrész miatt.
Pótolgatunk egy elveszített testrészt vagy
fogsort. Nyomtathatunk épületeket, cipőket, ruhákat, gépalkatrészeket vagy akár
ételt is. Ez utóbbira jó
példa a Barilla tésztanyomtatása. Diákjaink megtapasztalhatták a virtuális valóság adta felhőtlen élményt is.
Novemberben az
Automotive kiállításra látogattunk. Évek
óta hatalmas jelentősége van a hazai egyetemeknek és a mérnökképzésnek abban,
hogy a magyar járműipar sikeres és innovatív legyen. Diákjaink sokféle technológiával találkozhattak: például robotika (csomagoló és hegesztő robot), járműgyártás,
lézervágás és gravírozás. Megismerkedhettek a járműipar jelenével és jövőjével, elektromos autókat is kipróbálhattak. Az Automotive Hungary kiállítással egy időben rendezték meg a Techtogether járműépítő csapatok szakmai versenyét, amelyen a fiatalok
próbára tehetik tudásukat a mérnöki, a gazdasági, a pénzügyi, a projektmenedzsment,
a kommunikáció, a prezentációs készségek és egyéb soft skill képességek terén. A rendezvény célja többek között a műszaki karrierlehetőségek bemutatása és népszerűsítése,
inspiráció a kreatív mérnöki alkotómunkára, továbbá az is, hogy szorosabb kapcsolatot
teremtsen a műszaki felsőoktatásban tanulók és a járműipari cégek között. Itt ismerkedtünk meg Áronék csapatával, és általa a versenyautó építés és verseny részleteivel. Láthattuk azt is, mely alkatrészek készülnek 3D nyomtatással és milyen nagy jelentősége
van a 3D modellező programok alkalmazásának. Mint később megtudtuk, a BME For-
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mula Racing Team tarolt az autóépítők versenyén.
Decemberben a Planet Fenntarthatósági Expón jártunk. Különleges, technológiai fejlesztésekkel, innovatív termékekkel és szolgáltatásokkal ismerkedtünk meg. A kiállítók
kézzelfogható megoldásokat kínáltak fenntartható hétköznapokhoz: a mezőgazdaság,
az energia, a közlekedés, a víz- és hulladékgazdálkodás, az okos városok és a magánszemélyek, családok számára. A Your Planet nevű látványos és informatív kiállítás 12 szigeten mutatta be a Föld jövőjét formáló kedvezőtlen folyamatokat és a lehetséges megoldásokat.
Bízunk abban, hogy tavasszal még több lehetőségünk lesz innovatív technológiákkal, robotikával, 3D modellezéssel ismerkedni, és hogy újra látogathatók lesznek azok a
gyárak, ahol mindezeket a valóságban tanulmányozhatjuk.
Büszke vagyok arra, hogy a kiemelkedően tehetséges diákjaink nem csupán fantasztikus szaktudással és elhivatottsággal rendelkeznek, hanem örömmel adják át tudásukat
társaiknak. Köszönöm, Gyenes Bertold, hogy oroszlánrészt vállalsz társaid fejlődésében
a 3D modellezés terén. Januárban játéktervező, szeptemberben programozó szakkör indítását tervezzük Vogronics Benedek, illetve Bacsur Dániel közreműködésével.
Kováts Lívia, szakkörvezető
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Irodalmi háziverseny

Decemberi forduló
A beadás határideje: 2022. január 5., szerda
I. Zenével kapcsolatos kérdések (10 pont)
1. Melyik zeneműnek kellett „ráférnie” az első CD-lemezre, s lett emiatt maga a formátum pont 74 perces?
• Johann Sebastian Bach: Máté-passió
• Ludwig van Beethoven: 9. szimfónia
• Carl Orff: Carmina Burana
2. Kinek a nevéhez fűződik a világ első sztereófelvételének elkészítése?
Leonard Bernstein, George Gershwin, Herbert von Karajan?
3. Ki az az amerikai operaénekesnő, aki első színesbőrűként világszerte sikereket ért el,
számtalan díjjal tüntették ki, ötször kapott Grammy-díjat, 2009-ben pedig az Egyesült
Államok legmagasabb, művészeknek odaítélt állami kitüntetését (National Medal of
Arts) adományozta neki Barack Obama?
Harolyn Blackwell, Jessye Norman, Leontyne Price?
4. Ki az a zeneszerző, aki a legtöbb (fennmaradt) zeneművet írta?
Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert?
5. Melyik a világ egyik legidősebb hangszere?
Furulya, hárfa, orgona?
6. Melyik Párizsban született csellistáról mondják, hogy „mindenevő”: a klasszikus csellódarabokon kívül játszik filmzenét, amerikai bluegrasst, tradicionális kínai dallamokat, Piazzolla tangóit, de szerepelt „Az elnök emberei” egyik epizódjában, és a „Szezám
utca” egyik adásában is?
Gautier Capu çon, Sol Gabetta, Yo-Yo Ma?
7. Milyen nemzetiségű Mariss Jansons, akit kora egyik legjobb karmesterének tartottak,
s többek között arról is ismert, hogy háromszor vezényelte a Bécsi Filharmonikusok újévi koncertjét?
Észt, lett, litván?
8. Igor Sztravinszkij melyik balettja az, melyet a szerző 1913-ban Párizsban saját maga
vezényelt, s melynek premierje után zavargások törtek ki?
• Giselle
• Tavaszi áldozat (Le sacre du printemps)
• Tűzmadár (L’Oiseau de Feu)
9. Melyik éjszakára utal Muszorgszkij híres művének címe, az Éj a kopár hegyen?
Szenteste, Szent Iván éjszakája, Szilveszter éjszakája?
10. Lackfi János költő, író eredetileg zenész akart lenni. Milyen pályára készült?
Jazzdobos, karmester, operaénekes?
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II. Közmondások (13 pont)
1. Mit csinál Marci Hevesen?
Él, hazudik, lop?
2. Egészítsd ki! A rossz hír
szárnyon jár, a jó…
• alig kullog
• eltűnik mindörökre
• marad a földön
3. Akinek a bokájában is tűz
van, az…
beszédes, ideges, szeleburdi
4. Egészítsd ki! Szegény embert
még … is húzza.
az ág, a disznó, a ló
5. „Ki szelet vet, vihart arat.”
Mit jelent?
• Hazudik
• Magának köszönheti a
bajt
• Rossz munkát végez
6. Egészítsd ki! Vén kecske is
megnyalja …
a gazdáját, a répát, a sót
7. „Megköti valakinek a koszorúját.” Mit jelent?
• Gondoskodik valakiről
• Keresztülnéz valakin, semmibe veszi az illetőt
• Vádol, beárul, kíméletlenül elbánik valakivel
8. Melyik szólás-közmondás jelenti azt, hogy valakinek sokat kellene még nőnie, okosodnia, erősödnie?
• Éhes disznó makkal álmodik.
• Sok babot kell addig megenned.
• Van sütnivalója.
9. Addig a barátság, míg zsíros a …
disznóhús, konyha, tárcája
10. Melyik szólás-közmondás szól arról, hogy a lehetőségeinket ki kell használni, ahelyett, hogy csak várnánk a jobbra?
• „Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.”
• „Minden nyárnak van egy tele.”
• „Ne vedd forinton, amit garason vehetsz.”
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11. Egészítsd ki! Világos, mint a …
fehér varjú, makk, vakablak
12. „Megverte a sok adjonisten.” Mit jelent?
•
Betegeskedik, gyengélkedik.
•
Magának köszönheti a bajt.
•
Részegre itta magát.
13. A pletyka nagy bajt okozhat – melyik szólás, közmondás írja ezt le a legjobban?
•
Egy tűznél több fazék is felforr.
•
A gonosz nyelv nagy tüzet gyújthat.
•
Nagyobb a füstje, mint a lángja.
III. Tavasz (Bár még sokat kell rá várni, de jólesik rágondolni.) Kinek a verséből való
az idézet? (10 pont)
1. „Az egész világ feléledt
S az elérkezett tavasznak
Örömére minden örvend;
Csak az egy Vitéz nem örvend.”
Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc
2. „A tavaszi sugár aranyburokba fonta
A zsenge bokrokat, s a bimbók reszkető
Selyemgubóiból zománcos fényü pompa,
Ezer szelíd szirom lepkéje tört elő.”
Károlyi Amy, Tóth Árpád, Weöres Sándor
3. „»Szeretsz?« – kérdezte Vén Rigó.
»Szeretlek!« – szólt a Nap.
»Akkor hát szép lesz a világ?«
»Még szebb és boldogabb!”
Nemes Nagy Ágnes, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc
4. „Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.”
Kányádi Sándor, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes
5. „Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.”
Dsida Jenő, József Attila, Szabó Magda
6. „A tavasz rózsás kebelét kitárva,
Száll alá langyos levegőn mezőnkre.
Balzsamos fürtjén Zephyrek repesnek,
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S illatot isznak.”
Arany János, Berzsenyi Dániel, Babits Mihály
7. „Tavaszi erdő, jó szorosra fond
sűrű, sötét lombod hálozatát,
hogy majd ha éjjel elbúvunk alád,
födjön a lomb.”
Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Pilinszky János
8. „Leráztunk hát végre magunkról
Télikabátot és telet,
A versek immár kikeletről,
Fényes tavaszról zengenek!”
Ady Endre, Áprily Lajos, Juhász
Gyula
9. „Ifju lánya a vén télnek,
Kedves kikelet,
Hol maradsz? mért nem jelensz
meg
A világ felett?”
Petőfi Sándor, Vajda János, Vörösmarty Mihály
10. „Zsendül már a tavasz langy hegyek oldalán.
Pöttöm kis nefelejcs nyitja ijedt szemét.
Halk fák gyönyörű gyöngéd
ujja rajzol a színes ég
hártyájára bogas kínai titkokat.”
Babits Mihály, Illyés Gyula, Kaffka Margit
IV. A szimfonikus zenekarról (8 pont)
1. Melyik hangszer nem tagja a zenekar rézfúvós szekciójának?
Harsona, szaxofon, trombita, tuba?
2. Mely instrumentumok szerepelnek egy partitúraoldal legalján?
Fafúvósok, ütősök, vonósok, zongora?
3. Rendszerint mely hangszeresek foglalnak helyet közvetlenül a karmester jobb kezénél?
Bőgősök, csellisták, hegedűsök, rézfúvósok?
4. A zenekar hangolással kezdi a koncertet. Melyik hangszerhez hangolnak a többiek, ki
adja az „A” hangot először?
A fuvola, a koncertmester, az oboa, a trombita?
5. Mit jelent a „filharmonikus” szó?
• A „fil” a „fül” régies elnevezése, így az összetett szó arra utal, hogy a fül számára
kellemes harmónia.
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• A „fil” szó a görög „filo”, azaz „kedvel” szóból ered, vagyis harmóniát kedvelőt jelent a kifejezés.Correct response
• A „fil” valójából a „Phil”-ből jön és Carl Philipp Emanuel Bachra utal, aki reformálta a zenekari játékot, így lett a szimfonikus zenekarok többségéből „Philharmonic”
azaz „filharmonikus” zenekar.
• A „filharmonikus” azaz „Philharmonic” kifejezés Amerikából ered, ahol először
Philadelphiában alakult szimfonikus zenekar, innen jött a „Phil” név a „harmonic” elé.
6. A felsorolt hangszerek közül melyiknek kell a leghamarabb (még a koncert előtt) elkezdeni a hangolását?
Első hegedű, hárfa, klarinét, kürt?
7. Mi a „timpani” nevű hangszer másik elnevezése?
Cimbalom, cintányér, nagydob, üstdob?
8. A partitúrában melyik hangszer szólamát írják többnyire basszuskulcsban?
Brácsa, cselló, klarinét, kürt?
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Karácsonyi kvíz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Hol található a Föld legnagyobb karácsonyfája?
Ki volt a főszereplője a Hull a pelyhes (1996) című karácsonyi filmnek?
Hány rénszarvas húzza Mikulás szánját (Rudolfot beleszámítva)?
Ki lopta el egyszer karácsonyt?
Ki a Karácsonyi Ének című (Christmas Carol) könyv szerzője?
Melyik országban jelent meg először a karácsonyfa? (A leginkább elfogadott verzió
szerint.)
Mit talált fel az amerikai Ralph E. Morris?
A Csendes-óceánban található Karácsony-sziget eléggé népszerű. Hol van a másik
Karácsony-sziget?
Melyik volt az első ország, amely karácsonyi bélyeget állított ki?
Melyik országban él az a szokás, hogy egy boszorkány dobja bele a kéménybe az
ajándékokat karácsonykor?
Melyik név nem tartozik Mikulás szarvasaihoz? Táltos, Agancs, Táncos, Üstökös,
Ágas?
Hogy hívják a Mikulást Franciaországban?
Melyik ország a legnagyobb karácsonyfa exportáló?
Melyik amerikai elnök tiltotta be a karácsonyfát a Fehér Házban?
Mindannyian ismerjük azt a szokást, hogy zoknit akasztunk valahová az ajándékok
számára. Melyik ország teszi ki a cipőt a zokni helyett?
Melyik városhoz kötődik a karácsony ünnepe?
Melyik vállalat tette népszerűvé a Mikulást Amerikában?
Melyik népszerű karácsonyi éneket írta James Pierpoint?
Hány szellem van a Karácsonyi énekben?
A Mikulásnak van felesége?
Mi a címe annak a karácsonyi animációs filmnek, amiben Tom Hanks szerepel?
Mit talált fel W. C. T.
Dobson?
Ki segíti a Mikulást az
ajándékok elkészítésében?
Melyik karácsonyi ének
minden idők legtöbbet játszott, legjobban eladható
dala?
Melyik ország használ hagyományos szalmadíszeket
a karácsonyfa díszítéséhez?

(A megfejtések az utolsó oldalon olvashatók.)
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Bálint Marcell (ReZsó) két szövege

Füles és a farka

Az, hogy hogy nézett ki Füles
a lecsukhatatlan, fekete gomb szeméből,
köztudott,
ahogy a sóhajtásainak ismételt hanglejtései is
mindenki által ismertek lehetnek:
ha rááll az ember füle, bárhol kiszúrja.
De hogy mit is érzett Füles, mikor Micimackó azt mondta neki:
„Hol a farkad, Füles? Talán elhagytad?”
Vagy valami ilyesmit, mindenesetre ő így emlékszik rá,
szóval hogy akkor mit érzett, senkinek se mondta,
pedig akkor érzett aznap a legtöbbet,
de csak sóhajtott, és csak magának mondta, hogy:
„Nincs min meglepődnöm.
Már amikor kaptam, tudhattam, hogy el fog hagyni,
Talál magának jobb hátsót, amin lóghat.
Egyszerűen nem érdemeltem meg.”
Aztán újra sóhajtott,
és csak akkor mert sírni egy kicsit, mikor Micimackó már elment,
aztán lassan megnyugodott.
Végül Micimackó visszatért, kezében a farokkal,
Füles pedig tudta, hogy ő ezt nem érdemli meg,
Róbert Gida mégis visszaszögelte, el ne vesszen,
és Füles újra félt, hogy mikor lesz elhagyva megint.

21

Párna
Ide raknád a fejed? Nyugodtan!
Elég jó vállam van, azt mondják,
de tudom ajánlani a combomat is,
mindkettőt puhítom, ahogy a hússal szokás.
(Amúgy párnának készülök már mióta!)
Csak dőlj ide, nyugodtan!
Bóbiskolj, mintha nem lenne mondandód,
csak egy érzésed,
azzal játszol a már szinte álommá váló fejedben,
(de jó is volt játszani...)
És lélegezz, kérlek, ahogy jólesik,
de jólesik, ha mélyeket,
akkor már ízleled az illatom,
akkor már kényelmes vagyok,
akkor már, ha csak erre a mostra is,
de én vagyok a legjobb párna,
te pedig pont olyan jó fáradt fej,
hogy elfelejtsem egy kicsit a többit.
Felülsz?
„Mégsem elég komfi?”
Bocs. bocs.
Nem baj, jobb is.
Így legalább rendesen folyik végig a vér
az elzsibbadt lábamban.
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Maros Rozália (AirGo) két írása

Korcsolya

Nyílt az ajtó. Belépett egy kisfiú, tréningnadrágban, torzonborz hajjal, mögötte feltételezhetően az apja, egy munkás kantáros nadrágot viselő, sörhasú, kivörösödött arcú,
gyér göndör hajú férfi. Hangosan köszöntek.
Körbenéztek, állták a méregető tekinteteket. Aztán megjelent egy nő, egy bennfentes.
Kényszeredett mosollyal kérdezte a férfit:
– Castingra jöttek?
– Igen – dörmögte.
– A gyerek?
– Hát nem is én.
A nő az olajos kantáros nadrágos, sörhasú, kivörösödött arcú, gyér göndör hajú férfi
kezébe nyomott egy alátétet, rajta papírokat és egy tollat.
Nem volt több ülőhely, a kanapén két felnőtt ült meg még gyerekek. Állniuk kellett.
Az apuka körmölni kezdett. Írta az információkat, amiket tudott a gyerekéről. Például, hogy hány éves. Az ezt követő kérdésnél el is akadt.
–Tudsz korcsolyázni? – nézett le a gyerekére.
– Nem – válaszolta a kisfiú.
– Dehogynem tudsz – legyintett, és beikszelte, hogy tud.
– Súly?
– Mi...milyen súly?
– Hát hogy hány kiló vagy.
– Hú, a súlyom… nem tudom – ismerte be a gyerek. Valamit biztos oda is beírt az
apuka, mert többet nem kérdezett. – Nézd, apa. Itt egy hely. Ideülhetsz.
Az apja lenézett a kanapéra. A karfa mellett valóban volt egy embernyi hely, bár rizikós volt, mennyire fognak kényelmesen elférni a többi emberrel. Apuka szerint nem
volt rizikós. Leült.
Egy nő mellett foglalt helyet, aki férjéhez tapadva ült. Várták a lányukat, aki éppen az
egyik teremben volt.
A nő nem mozdult meg. Nem akart hozzáérni az idegen férfihez, úgyhogy csak ült
dermedten.
A férj se bírta elviselni, hogy tényleg bepréselte magát a férfi a felesége mellé. Alaposan végigmérte, összehúzott szemmel.
A kisfiú ráült egy kis asztalra, ami közvetlen a kanapé karfája mellett állt. Összedugta apjával a fejét és csendben nézegették a papírokat. Valószínűleg azt a részt tanulmányozták, ahol az szerepelt, hogy mit kell majd a kisfiúnak eljátszania a teremben.
Egy másik kanapén egy elegáns öltözetű anyuka és kisfia ült. Rajtuk is kifogott a korcsolyás kérdés.
– Tudsz korcsolyázni? – kérdezi suttogva.
– Nem.
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– De kisfiam, nem emlékszel, amikor pár éve voltunk a nagyival?
– Nem.
– Pedig voltunk, és emlékszem, hogy nagyon ügyes voltál.
– Köszi.
– De tényleg nem emlékszel?
– Nem.
– De a mozdulatokra biztos emlékszel. A lábaiddal le kell írni egy-egy félkört, kifelé,
előre kell dőlni picit, de nem túlságosan, a kezeidet előre kell rakni, és… na, tudod.
– Nem. Nem emlékszem.
– De, de, de, tudom, hogy emlékszel. Ez egy felejthetetlen élmény. Ha a nagyit megkérdeznénk, ő is biztos emlékezne.
– Lehet, hogy ő emlékszik, de én nem.
– Jó, hagyjuk. Úgy is emlékszel, csak szórakozol velem.
– Nem.
– De.
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A lány kijött a teremből. Egy férfi kidugta a fejét az ajtórésen, amit a lány nyitva hagyott.
– Jöhet a következő.
Egyszerre pattant fel az olajos kantáros nadrágos, sörhasú, kivörösödött arcú, gyér
göndör hajú férfi és az elegáns öltözetű nő. A gyerekeik meg utánuk.
A nő megszólalt:
– Elnézést. Itt időrendi sorrend alapján mennek be az emberek, és mi hamarabb jöttünk, mint önök.
A férfi elgondolkozott. Vajon belefér az ő életébe, hogy megvárja, míg a kisfiú bemegy, bent van, és kijön az ő fia előtt? Nem. Egy ravasz ötlettel akarta eldönteni, melyik
fiún van a sor.
– Az ön fia tud korcsolyázni? Mert az enyém igen.
– De, apa… én nem is tudok korcsolyázni – mondta a fia.
– De, tudsz.
– Tud, hát – húzta ki magát büszkén az anyuka.
– Anya… most mondtam, hogy én nem emlékszem se arra, hogy tudok-e, se arra,
hogy voltunk.
– Lehet, hogy nem emlékszel, de tudsz.
– És mondja csak… – folytatta az apa. – Melyiket ikszelték be? Az alapszintűt vagy a
haladót? Mi a haladót.
Mi is – válaszolta merészen a nő.
Akkor tudja, mit? Mutassa meg a gyereke, mit tud egy haladószintű korcsolyás.
A kisfiú elfehéredett. Hiszen mondta az anyjának, hogy nem tud, csak ő nem hitt
neki. Remegő térdekkel előrelépett. Próbált visszaemlékezni, mit is mondott az anyja,
hogyan kell. Talán valami félkört kell leírni, nem túlságosan előredőlni? És előretenni a
két kezét? Mázli, hogy így figyelt.
Nehéz volt a padlón állva, lakkcipőben elképzelnie magát a jégen. De megpróbált
korcsolyázni.
– Mondtam, hogy emlékszel, bogyókám!
A kisfiú szerényen elmosolyodott. Kicsit kellemetlen volt számára, hogy mindenki őt
nézi, főleg az, hogy a férfi még mindig a fejét kidugva várta a következő fiút.
Az anyja büszkén körbenézett:
– Na! Az én fiam bebizonyította, hogy így kell haladószinten siklani a jégen. Lássak
az önét!
A torzonborz hajú kisfiú magabiztosan felváltotta a még mindig falfehér arcú fiút, aki
megkönnyebbülve huppant vissza a kanapéra.
Ő nem kapott elméleti oktatást, és még életében nem állt a jégen. Befelé vitte a lábait,
hátradőlt, és a karjait hátranyújtotta. Ő így korcsolyázott. Az apja szégyenkezve nézte.
– Jó, mindegy, menjenek be – adta be a derekát és a kisfiút feszengve háton veregette.
A fiú kérdőn nézett fel rá.
– De apa, nem így kell korcsolyázni?
– Nem, fiam. Nagyon nem.
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Korcsolya
Azt mondtam, rosszul vagyok. Görcsöl a hasam. Ezért viszi ő a
gyerekeket. Az ikrek születése óta most hoz először áldozatot.
Hangosan becsapódik az ajtó. Biztos Feri volt. Vagy valamelyik kicsi. De ő maximum véletlenül. Csak Feri az, aki direkt csapja be az ajtót. Remélem, boldogan mennek a gyerekek
a bölcsibe.
Mélyet sóhajtok. Lehuppanok a kanapéra, és meggyújtok egy
cigarettát. Egyedül vagyok. Csend van. Egy könnycsepp rezeg a
szemhéjamon. Egy erős és határozott mozdulattal letörlöm.
Elbambulok. A hamu ráhullik a kardigánomra.
Elképzelem, ahogy a tüdőmbe ereszkedik a füst, és a kátrány
szép lassan befeketíti. Ki kell szellőztetnem, mert ha Feri megérzi, hogy dohányoztam, ráadásul a lakásban, biztos, hogy nem
hagyja szó nélkül.
Azon mélázom, milyen lehet a gyerekeinknek felnőni, mit észlelhetnek a szüleik kapcsolatából. Remélem, csak annyit, hogy néha veszekszünk. Azt bizonyára tudják, hogy minden
családban előfordul, hogy a szülők néha veszekednek. Az ikrek még túl kicsik, hogy összerakják, miket csinál velem Feri.
Amikor kiabál, a legjobb módszer, ha hagyom. Már próbálkoztam mindenféle mással.
Amikor csitítgattam és kézen fogva behúztam az egyik szobánkba, erősen kitépte vaskos kezét a markomból, és rászorította a csuklómra. Ez nem is volt olyan régen. Még mindig látszik a nyoma, kissé lila, szinte látni, ahogy az ujjai bevésődtek a csontjaim közé. Nem bírom
nézni, ráhúzom a kardigán megnyúlt ujját a kézfejemre.
Júlia még épp időben repült ki. Akkor még nem voltak bajok. Még csak húszéves, de már
hűlt helye. Minden nap eszembe jut, hogyan telhetnek a napjai a barátja csöppnyi lakásában.
Pár éve még teljesen máshogy álmodtam meg a jövőnket. Úgy terveztem, hárman fogunk
élni, legalább Júlia harmincéves koráig. Egyik nap ő főzne, másik nap én, Feri dolgozna, lenne egy uszkárunk, nagyokat sétálnánk, hétvégén éttermekben vacsoráznánk, boroznánk.
Ő már nem látja, amit az apja művel.
Bár én se látnám! Én viszont nem menekülhetek.
Feri dolgozik. Én itthon vagyok, elvileg az ikrek miatt. De beadtam őket bölcsődébe. Valószínűleg nem szabadott volna. Valószínűleg rossz anya vagyok. Valószínűleg az összes dadus
néni úgy néz rám, mint egy szadista anyukára, akinek fontosabb saját maga, mint a gyermekei. És elismerem. Belefáradtam az ikrekbe. Rettenetesen fárasztó anyukának lenni.
Nem ezt a jövőt álmodtam meg. Úgy volt, hogy egy gyerekünk lesz. Úgy volt, hogy a férjem nem fog bántani.
Vissza kellene mennem dolgozni. Ügyvéd vagyok. Össze kellene szedni magam, munkát
keresni, bejárni dolgozni. Több pénzünk lenne, kevesebbet lennék itthon, kevesebb időm
lenne ilyeneken gondolkodni. De amint elképzelem, hogy még ott is bizonyítanom kellene,
ott is tűrnöm kellene a megaláztatást, ott is mindig valakinek a kedvében kellene járnom,
megrázom a fejem.
Nem megy. Nem tudom azt a kockázatot vállalni, hogy ott is az lesz, mint itthon. Nem megy.
Csörög a telefonom a pulton. Feltápászkodom, útközben elnyomom a cigit egy csészealjon.
Feri az. A kocsiból hív. Azt mondja, nem fogja megtalálni a bölcsit, nincs is idege keresgélni. Menjek le és vigyem el én az ikreket.
Kinyitom az ablakot, belebújok a cipőmbe és ugyanúgy csapom be az ajtót, mint pár perce a férjem.
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Kép és kultusz

Szinyei Merse Pál művészete

Magyar nemzeti Galéria, C épület
2021. november 12. – 2022. február 13.
A magyar képzőművészet egyik legnagyobb hatású mesterének, a 19. századi magyar
festészet egyik legjelentősebb alakjának, Szinyei Merse Pálnak az életművét mutatja be
a Magyar Nemzeti Galéria új kiállítása. A mintegy százhúsz művet felvonultató kiállítás
kép és kultusz összefüggéseit vizsgálja Szinyei életművében. A párhuzamosan kibomló
kultusz- és képtörténet a művész kultúrtörténeti helyéről és művészetének jelentőségéről alkot új összképet.
A kiállítás Szinyei fő műveit magyar és nemzetközi – elsősorban osztrák, német és
francia – kontextusban, az egykorú rokon törekvések és tematikus összefüggések tükrében mutatja be. A tárlatra több mint húsz külföldi festmény – köztük Monet, Sisley,
Corot, Courbet, Gainsborough remekművei – érkezett neves köz- és magángyűjteményekből. Nemcsak a Szinyei-életműből láthat a közönség gazdag, számos ritkán látható művet felvonultató válogatást, hanem Szinyei kultuszát is eddig példátlan részletességgel tekinti át a tárlat, olyan művészek alkotásain keresztül, mint Ferenczy Károly,
Rippl-Rónai József, Bernáth Aurél vagy a kortársaink közül Konkoly Gyula, Tót Endre
és Szabó Ábel.
A kiállítást eredetileg 2020-ban, a művész születésének 175. és halálának 100. évfordulója alkalmából tervezte megrendezni a Magyar Nemzeti Galéria. A világjárvány
azonban felülírta a múzeum tervét, így a tárlat most, 2021 őszén valósulhat meg. Idén
viszont több olyan alkotást is kiállítunk, amit tavaly még nem tudtunk volna bemutatni,
s amit a múlt században is csak ritkán láthatott a közönség. Ilyen például Szinyei Merse
Pál Vitorlás a Starnbergi-tavon (1867) című festménye, amely korábban a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből a második világháború viszontagságai során tűnt el, de
a közelmúltban felbukkant, és egy magyar származású New York-i műgyűjtő ajándékaként visszakerülhetett a múzeum gyűjteményébe. Szinyei Fehér fa (1909) című, magántulajdonban lévő műve pedig több mint száz év után látható ismét kiállításon.
Szinyei Merse Pál a 19. századi magyar képzőművészet formabontó, úttörő alakja, a
magyar festészet első nagy koloristája. A művész müncheni tanulmányai alatt Carl von
Piloty legendás osztályában tanult, és a korabeli müncheni művészeti élet legkiválóbb
festőivel barátkozott. A munkásságának első szakaszában festett művei – Majális, Lilaruhás nő, Hóolvadás, Pacsirta, Léghajó – kulcsszerepet játszottak a modern magyar
művészet megteremtésében. Fő művei a legismertebb magyar festmények közé tartoznak, a magyar kulturális emlékezet fontos részét képezik már több mint egy évszázada.
Festményei – a tökéletes kompozíció, a képek átütő ereje, üdesége, merész színhasználata és sajátos természetábrázolása – mindannyiunkra hatnak. Szinyei nagysága abban
rejlik, hogy francia kortársaival, az impresszionistákkal egy időben, de tőlük teljesen
függetlenül, önállóan fedezte fel a napfény formákat felbontó és színalakító szerepét. Ő
volt az első magyar festő, aki következetesen, teljesen korszerű és újító módon valósí-
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totta meg a modern eszményeket a magyar festészetben, amely
először általa tudott lépést tartani
a legkorszerűbb
európai áramlatokkal.
Szinyei életútját egyrészt a 19.
századi kortársak
műveinek kontextusában, másrészt
az élete végén kialakult kultuszából visszavezetve,
a beérkezett művész pozíciójából
visszatekintve ismerhetjük meg a
tárlaton. Három
évtizeddel a Magyar Nemzeti Galéria nagyszabású életmű-kiállítása után, ily módon még jól ismert művei is eddig nem látott válogatásban, sajátos tematikus egységeken keresztül, új fénytörésben jelennek meg. A hazai
és külföldi kölcsönöknek köszönhetően olyan Szinyei-művek is bemutatásra kerülnek,
melyek csak ritkán láthatók: Anya és gyermekei I., Tündérek tánca, Parkban, Önarckép
bőrkabátban, Szinyei Merse Zsófi portréja.
A kiállítás központi alkotása a magyar festészet egyik legismertebb műve, a Majális. A
kép nemcsak a művész kultuszában játszott főszerepet, hanem önmagában is ikonikus
jelentőséggel bír. A műnek az egyetemes művészetben betöltött helyét különleges, erre
a kiállításra készített kisfilm járja körül. A kiállítás másik érdekessége a színtannal foglalkozó egység, amely a színek és a színérzékelés tudományán keresztül segít értelmezni
Szinyei színgazdag festményeit. Külön egységekben jelenik meg továbbá az a négy történeti kiállítás, mely Szinyei pályafutása és életműve alakulását döntő mértékben meghatározta. A tárlat a Szinyei 20. századi és kortárs kultuszát bemutató teremmel zárul, amelyben a festő és művei reflexiók, parafrázisok, átiratok formájában elevenednek
meg.
Forrás: https://mng.hu/kiallitasok/kep-es-kultusz-szinyei-merse-pal-1845-1920muveszete/
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A mi kutyánk kölyke (is) volt a szerző Szalay Simon. A Politechnikum DejaVu
osztályába járt egy ideig, de aztán továbblépett a zenei pálya irányába. Most harmadéves, hegedű szakos hallgató. Ez az írása a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Figaro Magazinjában jelent meg 2021. december 3-án.

HŰSÉGES KUTYÁM, BOROGYIN
Az egész úgy kezdődött, hogy arra jöttem haza, a kutyám a malacpecsenyém maradékát rágcsálja, kezdtem válaszomat szobatársam kérdésre, hogy hogyan is kerültem én a
zártosztályra. És ettől jutottál ide?, kérdezte ő csodálkozva. Ettől, feleltem. Szegény, háládatlan dög! Azért nem kellett volna belerúgnom. Szóval épp mentem haza egy igazán nehéz nap után, előtte ott járt nálam az anyukám, aki megsütötte a malacpecsenyémet, megterített (az ételeket természetesen letakarta), majd ment a dolgára. Én persze a
munkában másra sem tudtam egész nap gondolni, mint a malacpecsenyére. Borogyin,
a kutyám korábban már tanúbizonyságot tett megátalkodott hajlamairól, arra azonban nem gondoltam, anyukám pedig főleg nem, hogy odáig vetemedik, hogy eltávolítja
a fémbúrát a pecsenyéről, ellopja a pecsenyét és megeszi. Jézusom!, most is ökölbe szorul a kezem, ha belegondolok, pedig isten bizony, tanultam az esetből, mondtam, miközben kezdtem a levegőt kapkodni, ezért is sietett szobatársam tovább kérdezősködni. Na jó, de még most se tudom elképzelni, hogyan fajult idáig a helyzet. Szóval, folytattam egy mély lélegzet után, azt azért tudni kell, hogy a kutyám és én nagyon szoros
viszonyban vagyunk. Rengeteg időt töltünk együtt, segítjük egymást a bajban, ezért is
gurultam különösen dühbe, amikor arra értem haza, hogy a malacpecsenyém maradékát rágcsálja. Hiszen egyébként is meg szoktam vele osztani az ebédemet. Azt azért nem
gondoltam volna magamról, hogy képes vagyok annyira elvetni a sulykot, amennyire
akkor elvetettem. De szégyellem most is, ha belegondolok! Törni-zúzni kezdtem, hozzávágtam a fémbúrát. Ekkor a kutyám figyelmeztetett, ha nem nyugszom meg, bevisz
a pszichiátriára. Hiába, már nem volt visszaút, csak még dühösebb lettem, még most is
előttem van, ahogy szegény Borogyin kikerekedett szemekkel hátrál. Közben elismételte, utoljára mondom, ha nem szeded most össze magadat, én a saját érdekedben kénytelen leszek bevinni téged a kórházba. Aztán… mi történt?, sürgetett a szobatársam.
Aztán, istenem, szegény Borogyin kutyám! Belerúgtam!, mondtam, miközben kicsordult a könnyem. Szegény kutya, miután többször figyelmeztetett, ijedten hívta a mentőket, még hűségesen be is kísért a kórházba. Hát ez…, hebegett szobatársam, ez aztán
egy igazán érdekes történet. Nincsen benne semmi érdekes, feleltem. Egyszerűen a kutyámnak meg kell tanulnia kordában tartania mohó ösztöneit, nekem meg az agresszív
hajlamaimat.
Ebben a pillanatban megjelent a kezelőorvosom. Hogy van, Swierkiewicz úr? Sokkal
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jobban, feleltem. A múltkori többet biztosan nem fog előfordulni. Ezt örömmel hallom,
különösen azért, mert úgy döntöttünk, most elengedjük. Az előbb beszéltem is a kutyájával, aki már kint vár magára, hogy hazakísérje. Tényleg hazamehetek? De jó!, örvendeztem. Aztán vigyázzanak egymásra!, kötötte a lelkemre az orvos. Nagyon szimpatikus kutya, látszik, mennyire közel állnak egymáshoz. Ne hagyják, hogy holmi malacpecsenye maguk közé álljon. Ne is mondja, doktor úr, azt hiszem, muszáj lesz szakemberhez fordulnunk ezek után. Tudja, azt hiszem, Borogyin kutyámban is sok a feszültség,
csak ő, mivel hűséges kutya, nem adja ki magából. Például meggyőződésem, nagy sérelme, hogy nem a Berlioz nevet adtam neki, de hát mit csináljak, ha egyszer orosz felmenői vannak. Még kis korában talált egyszer egy lemezt, amin rajta volt a Fantasztikus
szimfónia, azóta is folyton azt hallgatja, hozzáteszem, én is nagyon szeretem.
Na, menjen, mert a kutyája már nagyon várja, hogy hazakísérhesse magát. Köszönöm, doktor úr!, azzal kezet fogtunk, majd kimentem a váróterembe, ahol Borogyin
már kedvesen csóválta a farkát. Megvakartam a fülét, a biztonsági őr megnyomta az ajtónyitót és elindultunk hazafele, hogy elfogyasszuk a malacpecsenyét, amivel anyukám
már várt minket.
Morgenstern Simon

Forrás: https://figaro.lfze.hu/muzsa/huseges-kutyam-borogyin/?fbclid=IwAR2gJkhTxdZ1x
wFwO54hyCbtCF1f2GX7w6XABL6W2LrJleE6X8tRZY2qpDs
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Marius van Dokkum illusztrátorról
Marius van Dokkum holland művész és
illusztrátor, akinek festményei humoros
és felismerhető jeleneteket mutatnak be a
mindennapi életből.
A művész úgy véli, hogy a humor teszi
hozzáférhetővé munkáit. Színes, sok részletet tartalmazó festményei narratív jellegűek, a van Dokkum-műsorok moralizálás nélkül ábrázolják az emberi viselkedést
és a tökéletlenségeket humoros helyzetekben. Munkái között szerepelnek portrék,
csendéletek és buja tájképek is.
Forrás: https://arthur.io/art/marius-vandokkum
Marius van Dokkum, Andijkben született
1957-ben, a Kampen-i Keresztény Akadémián, az Expresszív Művészeti Akadémián tanult, fő tárgya az Illusztráció.
Az akadémia után Apeldoornban telepedett le, ahol jelenleg is festőként, illusztrátorként és tervezőként dolgozik.
Festményei csendéletekből, portrékból
és általános témákból állnak.
Munkáinak jellegzetes kísérőjegye a humor.
Forrás: https://www.
fineartphotographyvideoart.com/2020/07/
Marius-Van-Dokkum.html
Marius van Dokkum festményei portrékat, csendéletet és általános témákat tartalmaznak. Az általános témák többnyire a saját környezetükben ábrázolt embereket érintik. Ezek a karakterek szimpatikusnak tűnnek, sok különös sajátosságuk
ellenére.
„Ilusztrátornak kellene lenned” –
mondták a kampeni Akadémián. Ez pontos értékelésnek bizonyult. Marius azért

lépett be az akadémiára, hogy megtanulja
a technikákat: modellekkel, olajokkal, akvarellekkel és pasztellel dolgozni, de legfőképpen azért, hogy megtanulja, hogyan
képzelje el történeteit. Van Dokkum mesemondó, aki mindig keresi a módját,
hogy benyomásait anekdotikus módon
közvetítse. Humorérzéke gyakran emlékeztet Jan Steen, valamint Adrian és Isack
van Ostade testvérek 17. századi hagyományaira; csóró (a régimódi kifejezéssel
élve), de itt-ott komoly üzenettel. Ez a társadalmi érzékenység és a perspektíva érzése sok holland művészt jellemzett az évszázadok során.
Forrás. https://www.artrevisited.com/en/
information/artists/marius_van_dokkum
2018. május 26-án Harderwijk város múzeummal gazdagodott. Ekkor nyitotta
meg kapuit a Marius van Dokkum Múzeum.
2015-ben Van Dokkum a Harderwijk-i
Stadsmuseumban állított ki. A kiállítás nagy sikert aratott. A látogatók nagy
száma és a lelkes válaszok azt mutatták,
hogy a közönség beleszeretett Marius van
Dokkum munkájába. Marius pedig beleszeretett Harderwijk városába, gyönyörű tereivel, utcáival és műemlékeivel. An�nyira otthon érezte magát, hogy a Városi
Múzeummal együtt keresett egy megfelelő helyszínt, ahol tartósan bemutathatná munkáit.
Szeme Harderwijk egyik legszebb épületére, a Harderwijki Egyetem egykori
„vágótermére” esett. Itt akkoriban a professzorok az úgynevezett anatómiai órákon boncolgattak hallgatói körük éber
szeme előtt. Ez a feltűnő történelmi hely-
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szín alapos felújítás után új és egyedi célpontot kapott: egy élő művész munkáinak
szentelt múzeumot.
Forrás: https://www.
mariusvandokkummuseum.nl/?lang=en

Van Dokkum festményei közül sok enyhe
társadalomkritikát tartalmaz. Marius van
Dokkum idegenkedik a cinizmustól, tükröt szeretne tartani a közönségnek.
Van Dokkum már gyerekkorában tudta,
hogy művész lesz. Ez nem volt meglepetés
a család többi tagjának. Nem csinált mást,
csak rajzolt. Szüleinek soha nem volt nehéz dolga bejuttatni a művészeti akadémiára. Az volt az ötletük, hogy ott festési
technikákat tanul majd. Ezzel az elvárással ment oda Van Dokkum is, de gyorsan
igazítania kellett az arculatát. A realizmus

akkor tabu volt, kísérletezni kellett.
Mivel továbbra is a reális munkát részesítette előnyben, azt a tanácsot kapta, hogy folytassa illusztrátorként és tervezőként. És ezt nem bánta meg. Jól megtanult rajzolni, és erről így nyilatkozott:
„Olyan kollégák tanítottak, mint Henk
Helmantel. A munkája bombaként ért.
Festményei ellentmondtak annak a víziónak, hogy a realizmus túljárt az időn.
Nagyon realisztikusak és egyben nagyszerűen művésziek voltak.”
Van Dokkum kissé erőltetetten fizetett állást választott az akadémia után.
Az ösztöndíja megszűnt, és kenyéret kellett keresnie. Részmunkaidős állást ajánlottak neki egy ugcheleni papírgyárban.
A fix jövedelem lehetővé tette számára, hogy a hét hátralévő részét saját maga
alakítsa. Van Dokkum még mindig ott
dolgozik, körülbelül heti tíz órát délelőtt.
„Ez ad egy kis struktúrát az életemben.”
Van Dokkum munkája révén kapcsolatot tart fenn a társadalommal is. „Egy
ilyen gyárban mindent lehet látni: az
igazgatótól az egyszerű munkás emberekig. Ha sok embert festesz, akkor az emberekkel is foglalkoznod kell”.
A Van Dokkumot többek között Sierk
Schröder, Henk Helmantel, Maarten ‘t
Hart (a festő, nem az író) és olyan régi
mesterek ihlették, mint Rembrandt, Hans
Holbein, Jan Steen és Jan Vermeer. Diego
Velazquez, IV. Fülöp spanyol király udvari
festője is lenyűgözi.
Forrás: https://www.
mariusvandokkummuseum.nl/overmarius-van-dokkum/?lang=en

A Poligráf illusztrációi nagyrészt Marius van Dokkum munkái.
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Megfejtések
a kvízhez
1. King’s Canyon Nemzeti
Park, Kalifornia
2. Arnold Schwarzenegger
3. 9
4. A Grincs
5. Charles Dickens
6. Németország (a legtöbbek
által elfogadott verzió, legalábbis)
7. Karácsonyi égőt
8. Indiai Óceán
9. Ausztria
10. Olaszország
11. Agancs
12. Père Noél
13. Kanada
14. Theodore Roosevelt
15. A hollandok
16. Betlehem
17. Coca-Cola
18. Jingle Bells
19. Négy
20. Igen
21. Polar Expressz
22. A karácsonyi képeslapot
23. Manók
24. Fehér Karácsony (White
Christmas)
25. Svédország
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