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Pilinszky János: 

Pont és haza 

Az ördög limonádét hörpöl. 
Akik bort, csupán szerencsétlenek. 
A nyomorultak arca elmosódik, 
az ördögé mind fényesebb, mind rajzosabb. 

Övé a pont és minden egyenes, 
mindaz, ami áttekinthető. 
Az igazak homályban kóborolnak, 
de épp ezért egyedül ők, 
az elveszettek találnak haza. 

Fodor Ákos: 

Monológ 
hommage a Kavafisz 

Mondj kevesebbet, mint amennyit érzel. 
A biztosnál is mondj kevesebbet — még, ha 
kopárrá lesz is a látszat így; 
hogy a keserű csalódásban oly gazdag világ 
édes-csalódás-állománya (olykor és esetleg) 
gyarapodhass ék. 
Ezt csakis a Kevesebb által érheted el. 
Sokból túl sok van. Az embléma 
rég eltakarja a tárgyat, az ár az árut, 
a nyelv a beszédet. 
És talán 
örökre fogadd meg, hogy Valamirevaló Ügyben 
sosem ejtesz ki a szádon afféle 
hazárd, veszélyes, viszolyogtató szavakat, mint 
"örökké", mint "soha". 
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Rajnai Attila 

KARÁCSONY TÁJÁN 

XX. századi margó 
Az ervagas ideje. 
Tudálékos tolongás, forgatni 
a felfeküdt igét, pedig 
nincs már ír, se pont, csak ötletek. 
Néha még görcsbe nyögdül 
Az Öreg 
a törbecsalt valóra 
- a többi néma csend... 
Túlért a préda önmagán 

Kícisxt^aiáhbhagy lassan a dobogás, a céltalan utudálékos tolongás" 
ilyentájt. Néhányunkon végigfut néha a lúdbőrző .gondolat: Ugyan mire 
volt jó ez az egész? Egyáltalán, mire jó így ez az egész? De hát mit 
tehetnénk. Aztán előkotorjuk apró kis puskáinkat, melyekről leleshet-
jük az ilyentájt helyes retorikát: Szabadság, béke, szeretet, meg mi
egymás. Hiszen, csak egy estéről van szó! Valahogy csak kibírjuk,mert 
ilyenkor, ilyentájt, nem illik olyan hétköznapinak, évköznapinak lenni 
Ilyenné váltunk. Ilyenek is voltunk? Nem tudom. De nem is érdekel, ez 
az én jelenem, ebben kell megfelelnem, amaz pedig egy másik történet. 

A felületesek és pontatlanok világát éljük, nekik áll a vásár. Kap
szulákban próbáljuk beszedni azt, mit úgy hívnak, tapasztalat. Gépen 
szállunk percekre az ismeretlen fölé, s hisszük, megismertük, húzzuk 
a strigulákat, szóval, látszatra minden a helyén van. Olyan elfojtott 
nyögésként hallik csak fülembe Galsi tanár úr néhány elejtett szava a 
dolgozatok előtt, után, s közben: Csak egyetlen egyszer próbálják meg, 
maguk miatt, hogy önállóan dolgoznak, hogy használják a saját eszüket, 
csak egyszer, nem miattam, maguk miatt... - de a silányság maga sze
rint ítél, mert neki el kell érnie az eredményt, a strigulát, a kihí
vásnak való megfelelést, pedig ez a kihívás értéketlen, nem érdekli, 
én vagyok-e, vagy egyáltalán van-e valaki, mert a kihívás megölte azt 
a harmadikat a tudatukból, melyet úgy hívnak, időtlen, melyet úgy hív
nak, isteni mérce. Pedig, ez a harmadik az egyetlen, ki tudja, hogy 
csalunk, és ezt néha, ruhátlan hajnalokon a fülünkbe is suttogja,tud
juk, de nem akarunk tudni róla. Maradunk szimulánsok. Csalók. A 111 
híres regényből olvassuk regényeinket, puskákról felelünk, papírról 
beszélünk, utánzatokat hirdetünk. 
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Tükröket építünk magunk köré, hogy ne lássuk a valót, ne erezhessük 
súlyát, mert félünk, mert gyávák vagyunk, mert kicsinyesek, mert csa
lók. Ez a való, ez a magunk által kinevezett való olyan őskép, olyan 
világ, melynek eredetije is hamisítvány. 

Türelmem, mint egy hindu tehéné, természetemet tekintve pedig, sze
líd, taoista ember vagyok. Törvényem mózesi: nSoha ne cselekedd azt 
másokkal, mit magaddal sem cselekednél!", de a szívem, a szívem azé 
az emberé, ki mindezt magába foglalta, és kiről talán a közhelyeken, 
a dogmákon kívül, a legkevesebb szó esik, ilyentájt, a születésnapján. 
A felületes világ csak felületén érintheti Jézus világát. 
Pedig Jézus számomra forradalmár, igazi, nagy, s az egyetlen forradal
már. Nem pusztít, nem kardélre hány, de megnyitja a léket, a kaput, a 
felületes világon, a valós, igazán-igazibb, szebb hazába, hol otthon 
lehetnénk végre. Nem pusztít, mert evvel a valós világ forradalmára 
lenne, csak egy a valótlan világ szerencsétlen, megnyomorított, két
ségbeesett forradalmárai közül, bár dühe rettenetes. Csilingelve gu
rulnak el a kufárok pénzei a f elborigatott asztalkák ~körüly~ egy szerűéi-
tehetetlen evvel az értéktelen, sívó irányultságnak a magjával. 

Azt hiszem, ideje lenne bevallani magunknak, minden amit teszünk, 
kiszolgálunk, építünk, egy alapjaiban rosszirányú világban tesszük. 
Rossz irányba mozdultunk el, s egy tapodtat sem haladtunk a jézusi 
úton: úgy ahogy vagyunk - egyházastól, mindenestől - az ellenkező i-
rányba haladunk. Erről kellene beszélnünk, ilyentájt. 

Jézus nem veszteget, nem rángat, nem erőszakoskodik, abban a hazá
ban, melyről ő beszél, nem érték az, mely a mienkben igen. Jézus nem 
cselekvő, ezért tehetetlen, de ettől több, ezért a lét, az élet or
szágából való, hiszen a szellem több mint cselekvés. 

Semmi sem megy hirtelen. De azért ideje, lenne már lelassulnunk, 
nézelődnünk, megállnunk, nyitogatni csipás szemeinket. Mekkora zaj, 
füst és járvány kell még ahhoz, hogy felébredjünk végre? Hisz mind
annyian vágyjuk a szebb hazát. A költözködés fokozatosan, apránként 
halad. Türelem és sok-sok idő kell hozzá, de minden kitöltetlen perc, 
mi nem ezirányú, pazarlás; a legfontosabb mégis, a bátorság, mert ne 
feledjük:Semmit sem csempészhetünk innen magunkkal új, igazi otthonunl 
ba, ott már nem csalhatunk, mert hiába próbálunk, csak hamisítvány-ha
zánk bővítettük tovább. 
Ám addig is, míg az áruházakban tépkedjük, tapossuk meg egymást ezért 
a boldog karácsonyért, még semmit sem tettünk, csak maradtunk egy 
világtalan világ szomorú cselédei. 



Nagy Gabriella 

L E M O N D Á S 
/Hang - k é p / 

MGyermekkoromtól fogva sosem hittem az állandóságban, de mindig 
vágyódtam utána. Mindig féltem, hogy elveszítem a boldogságot. Egy 
hónap múlva, egy év múlva,Phuong elhagy. Ha nem jövőre, hát három 
év múlva. A halál volt az egyetlen abszolút érték az én világomban. 
Aki elveszíti az életét, az soha többé nem veszít el semmit. Iri
gyeltem azokat, akik hisznek valamilyen istenben, de nem bíztam 
bennük. Úgy éreztem, bátorságukat mesével táplálják, az állandóról, 
a változatlanról alkotott mesével. A halál biztosabb Istennél, a 
halálban nem fenyeget többé a nap nap után fennálló veszély, hogy 
meghal a szerelem. Lehull vállaimról az unalommal és közönnyel teli 
jövő terhe. Sohasem 
lehettem volna pacifista. 
Valakit megölni fel
tétlenül mérhetetlen 
jótétemény. Ó, igen, 
az emberek mindig, 
mindenütt szeretik 
ellenségeiket. Bará
taiknak tartják fenn 
a fájdalmat, az ürességet." 

/GRAHAM GREENE: 
A csendes amerikai/ 



A maradék tisztesség ürügyén 

Mindenki vágyik valamire. A legtöbb ember vagyoni megoldásokban 
gondolkodik. Mi, akik a tisztánlátást helyeztük előtérbe, a fájdal
mat választottuk. De nem magunktól, másoktól kapjuk meg. És ez így 
van jól, mert a szeretet semmi sem tudja feloldani. A szerelmet, 
igen: a fájdalom... 

Ezért kell nekünk a fájdalom, hogy tudjunk szerelemmel szeretni, 
hinni és létezni. Magányunk rabsága nem börtön, nem is lehet az.Csak 
mások látják annak, ellenben velünk, akik az esőt is rácsokban érzé
keljük, ezért tudjuk, mit jelent átjutni a tűlsó partra. Harcot, 
örökös ordítást, hogy leomoljanak az előítéletek. 

S mindezt azoknak köszönhetjük, akikbe beleszerettünk. Belesze
rettünk? Igen, ide kell a többes szám, hisz ők vannak többen, s te
kintenek le ránk, mint alattvalóikra. Szitok - kemény igézetekkel 
csábítanak minket - utolsókat, s árad belőlük a szépség - órabére. 
Jók ők hozzánk, vagy csak úgy érezzük a ködfátyolon át? 

Az idő nem ad választ... 
Nem is adhat, mert kifutnánk belőle. Nekünk nincs időnk a pillantá
sokra, többre van - a szívhangokra... 
Ezért vagyunk mi szívtelenek, mert minden sóhajt meghallunk, s már 
elfogyott belé maradék tisztességünk is. Az utolsó morzsák pedig 
szemünkbe estek, és most már csak a szilánkvilágot érzékeljük. 

Talán utoljára. 
Addig, amíg valaki helyet nem ad - nekünk - ott a fiók alján, de 
kulcs és rend nélkül, mert önmagát a gyilkos is felmenti - ezt kell, 
hogy megértsük! 

A maradék tisztesség, amit még nem 
játszottunk el félelemből vagy 
renyheségből, vagy amit nem játszottak 
el helyettünk költő - császárok vagy csak 
őrmesterek, s amit lopva viszünk, 
már-már értelmetlenül - talán jó lesz 
küszöbnek! 

Csukás István: 
A maradék tisztesség 



Óhidy Andrea 

Zöld-arany séta 

A fűszálaknak zöld szívük van 
S én rátaposva magasztalom okét. 
Ilyenkor, fáradt lelke van a kőnek. 
S ernyedt alázatlan leborulnál, 
Hogy riadt, régi szerelmedet 
Bevalld az útszéli göröngynek. 
S téged, új karna, ha rádsüt a nap 
az aranyló tűzgolyó fiává fogad 
felébreszti a benned szunnyadó 

álmokat. 

A levél - erezetben megmozdul a vér 
S élő lesz-a korhadt, taposott falevél 
Barnán, szunnyadón lágy esőről mesél. 

Mint ki gyermekként fa tövén keres hóv 
Apránként fedezd fel a lüktető világot 

Pozsár József 

Októberi gondolat 

Mit ér a szerelem, ha magyar? 
Mit ér a magyar, ha marad? 
Mit ér a maradás, ha hallgatag? 
Mit ér a hallgatás, ha nincs kiért? 
Mit ér a kiért, ha nincs miért? 
S mit ér a miért, magadban a semmiért 



A mester és a tanítvány 

Kettő, mégis egy: szorosan összetartoznak. Nemcsak a fogalompár, hanem a két ember is, két egymás felé 
forduló arc. Az egyik a másik nélkül nincs, feltételezik egymást mint hegy és völgy, apa és fiú. Az egyik, a mester tud 
valamit, a másik, a tanítvány befogadja e tudást. Tanítás és tanulás újracsak összetartozik, kölcsönösséget feltételez. 
Aki tanít, ad, aki tanul, kap, de amikor a tanító ad, egyúttal kap is, s amikor a tanítvány elfogadja, akkor ajándékoz is. 
E kölcsönösség, a bizalom kölcsönössége olyan közeg, amelyben élni lehet: mozogni, ajándékozni és kapni^negnyílni 
és növekedni - önmagunkká lenni mindkettejükben. A mester titkot tud és hordoz, tudása azonban nem mérhetö,csak 
megélhető. A tanítvány megsejtheti, vágyakozhatik utána. 

A mesterben rejlő titokra megnyílni csak a szomjasak és éhesek, a növekedni akarók és a mássá, többé lenni vá
gyók képesek. Azok, akik egyszerre kívánnak egyesülni, feloldódni és teljesen szabaddá válni. A mester ismer vala
mit és valakit, de azért mester, azért ajándékozó, mert noha birtokol, szabad a birtoklás tisztátalanságától. Ismeretek
ben jártas, tapasztalatokban gazdag, ezért mester. Ugyanakkor soha nem tartja magát mesternek, sem birtokosnak, 
ezért tanítvány is. Még önmagától is független: a nagyobb, az őt meghaladó titok szolgája. Úttá, igazsággá s végül 
mind teljesebb életté tud válni a tanítvány számára, hogy az növekedhessek és a belső születés törvénye szerint maga 
is mesterré váljék: úttá, igazsággá és életté az utána következők számára. így lesz a mester és a tanítvány párbeszéde, 
a tanítvány és a mester egymást még teljesebbé tevő bizalma folyamatos, meg nem szakadó, gyógyulást és üdvösséget 
hozó történetté. Mindaz, akinek füle van a hallásra és mindaz, akinek szeme van a látásra részesévé lehet ennek a 
történetnek, amely meghúzódik a hétköznapok szürkeségében: az üdvösség történetének, amely a Lélektől a lélekig, 
azon belül is lélektől lélekig, a személyesség útjain járja be életünket s lesz országgá. Olyanná, amelynek nincsenek 
politikai határai, amely nincs alávetve a hatalmaskodók hatalmának: amely bennünk és közöttünk van. Olyan ország 
ez, amelynek vágyát és képét mester és tanítvány egyaránt szívében hordozza, olyan ország, amelynek békéjét és 
örömét külön mérce és mérték szerint tapasztalja és hordozza mester és tanítvány. És amikor a Titok leejti fátylát, 
amikor a Titok minden lesz mindenben, akkor mindaz, amit a mester és a tanítvány eddig "tükör által homályosan" 
és "rész szerint" ismert, teljessé válik. S e teljességben, ebben az egységben már senkinek sem kell tanítania a mási
kat. A Titok, akiért mesternek és tanítványnak egyaránt érdemes volt élnie, küzdenie és szenvednie, ott van: "az 
Úristen ragyog rájuk" (Jel 22,5). 

A vallások története sok mestert és sok tanítványt ismer, akik részesei az egyetemes párbeszédnek. 
Izrael népe sok mestert és sok tanítványt, prófétákat és prófétafiakat ismer, mígnem elérkezik a Mester, a názáreti 

Jézus. Semmihez sem fogható, ahogyan tanít. Vannak, akik megkérik, legyen a mesterük, és vannak, akiket ő szólít 
meg, hogy tanítványként kövessék. Iskolája a természet, az út, a családi otthon. Többnyire úton járva, hegyoldalon, 
bárkában ülve és yendécsésben tanít. Tanítása igazság 5 arnjre az isazsás utat nyit. a? a, valódi éjfit. KöMetése az 
hogy a tanítványoknak életük, mégpedig bőséges, teljes életük legyen. A Titokról képekben, az út, a természet, a 
mindennapok képeiben, de legfőképpen cselekedeteivel tanít: éli, amit mond. Amikor egyik tanítványa kérleli: 
"mutasd meg nekünk az Atyát", akkor így felel: "aki engem lát, látja az atyát". Ö, a Mester a Titokba bocsátja alá léte 
gyökereit: szőlőtő, aki tanítványait, a szőlövesszőket a Titkból táplálja. Amikor felszólítja őket, hogy kövessék, 
feltétel nélküli odafordulást kíván. A Titokért a tanítvány mindent elhagy. Csak a szabadok, a szegények, csak a 
szomjazok fogadhatják be a tanítást s vele az Országot: ők azok, akik Jézussal együtt "Őhozzá mennek, hogy Benne 
lakjanak". Jézus kenyérként és borként nyújtja át önmagát tanítványainak, hogy a hosszú úton el ne csüggedjenek. 
Példát ad a mester alázatára: rabszolgamunkát végez, lábukat mossa. Ezzel mutatja meg a mester valódi módszerét. 
Am tanításának legotthonosabb közege mégis a csend: a hallgatás, az odafigyelés, bennsőséges párbeszéd az emberrel 
és párbeszéd Istennel - imádság. Jézus a tanítvány engedelmes figyelmével, odaadott életével tanulja és közvetíti a 
Titkot, aki nem személytelen, aki maga Isten, az Atya. Isten és az ember Jézus egysége és különbözősége olyannyira 
meghatározza mester és tanítvány párbeszédét, hogy ettől kezdve beszélünk Atyáról és Fiúról, és kettejük személyes 
és eleven, életet ajándékozó kapcsolatáról, a Lélekről, aki a mai napig tevékeny: mestert érlel a Mester mintájára, 
tanítványt hív, hogy az Ország híre sokakba öntsön reményt, az Atya szeretet sokaknak legyen élet, út és igazság. 

Amíg a világ világ, lesz mester és lesz tanítvány. Minden mester az egyetlen Mestert keresi és követi; mesterében 
pedig minden tanítvány is az egyetlen Mestert fogja keresni. Azt, aki életet ajándékoz, aki a szív békéje, aki minden 
mindenben, s aki végül majd feloldja a mester és a tanítvány kettősségét saját egységében. 

Várszegi Asztrik 



Terra mcognita. . . 
/Ismeretlen föld, ismeretlen terület./ 

Igen, ismeretlen és kihasználatlan intézményünk életében az az 
alkotóerő, amely évtizedek óta be és ki áramlik kapuin. 
Mindennapjainkból hiányzik a pezsgő kulturális élet, hiányzik a 
szellem, amely nem csak diákjainknak, hanem oktatóinknak is ma-
radondóbbá, értékesebbé tehetné a mindenkori jelent. 
Diákok! A legtöbb rajtatok múlik! Kezdjetek el felelősebben bánni 
a szabadsággal és ne engedjétek csak múlni az időt! 
Az emberek egymásnak, egymásból és egymásért élnek, így teljesít
ményünk minősége az együttélés minősége, a lehetőség kihasznált
ságának az értéke. 
Hogyan fedezhetjük föl az "ismeretlen földet"? 
Miként legyen a kezdet? 

Tudott dolog, hogy az akarat színrelépéséhez pódium szükséges, 
ám legyen: 
A jövő év márciusára tervezzük a hagyományteremtő kulturális e-
semények első fontos állomását. Hallgatóink és oktatóink közre
működésével, egy egész napos kulturális programot szeretnénk el
készíteni . 
Azt reméljük, hogy a főiskola volt pedagógusainak és diákjainak, 
valamint a város egyes polgárainak meghívásával a majdan folya
matossá kerülő program nyitottabbá, térben és időben is élőbbé 
teszi intézményi kapcsolatainkat. Főiskolánk oktató, művésztanárai 
segítségén túl várjuk hallgatóink ötleteit, jelentkezéseit minél 
több műfajban, egy gazdag műsor elkészítésében. 

Antal György Rajnai Attila 
oktató hallgató 



Fülöp Tamás 

Körpályákon 

1. 
Rám talál a tavasz. 
Játszik velem, mint a nő: 
kezemben tartom s mégis ő 

a mozgató. 

Körpályákon... 
az évszakok is. 
Alkalom adtán vonzások és taszítások. 
Súlyukat vesztett tárgyak 

- lebegünk. 
Egyetlen esélyünk: ruletten zérus. 
/Nyerni és veszíteni szintúgy nehéz./ 

3. 
Nyáron megöregszünk. 
Tisztára mosott ruhákként fakulunk, 
szagunk új, de ismeretlen. 

4. 
Elfelejt az ősz. 
Másnap virradni mindig nehezebb 
kijátszom utolsó kártyáimat: 
hányaveti életem otromba giccseit 
/Ezt a képet is és minden illúziót/ 
Gondolok inkább valami megnyugtatást. 

5. 
Betemet a tél. 
Néhanap azt hittem, értelme van. 
Dideregve állunk 

súlyaink alatt: 

Menekülni nem lehet, 
mert ez maradt, 
na meg a kitavaszodás. 
/lásd első sorok/ 



Rajnai Attila 

Hurrá, van olvasókönyvünk! 
- betekintés két alternatív olvasókönyvbe -

Hétszínvilág Lázár Ervin - Varga Domokos 
Olvasókönyv 4.oszt. Olvasókönyv 3. oszt. 
Apáczai Kiadó 1992. Tankönyvkiadó Budapest 1992. 
Szerk.Ügyvezető:Esztergályos Jenő 208 old. 333 Ft 
320 old. 260 Ft 

Szerintem, alsó tagozatos olvasókönyvet készíteni nagy felelősség. 
Nem csak azért, hogy miket olvas először az ember, hanem az élmény 
miatt is. Egy egész életre beleivódik sejtjeinkbe az olvasókönyvünk, 
az összes könyvünk közül a legkedvesebb marad. Meghitt, intim kap
csolat alakul ki a kis gazdi és a rajzok,mesék közt. Na és persze, 
- minden irodalmi élményt félretéve - az első él a legerősebben a 
legtovább, akár a szerelemből. Ezért forgattam nagy elfogultsággal 
ezen olvasókönyveket, hogy felfedezzem bennük az embert, azt, kinek 
szintén volt valaha olvasókönyve, de most még jobbat akart, még töb
bet szeretett volna adni gyermekeinek, egy új generációnak. 

Forgatom ezt a Hétszínvilág nevezetű olvasókönyvet s gondolkodom: 
egyáltalán, mit jelent a cím, s minek is az egy olvasókönyvnek, mert 
bizony, ezen könyv csak kétszínű, a világ pedig sokszínű. Mindegy. 
Az biztos, súlya van rendesen, gondolhattak volna rá a készítői, ezt 
a könyvet hordják a gyerekek a leggyakrabban az iskolába, az alakjá
ról nem is beszélve: nagy, idomtalan, behemót valami, talán a leg
rosszabbul férhető könyv a lurkók táskájában. Mikor belelapoztam, 
mintha huzat támadt volna,lapjai százfele szálltak. Először azt hit
tem, csak én jártam így, de nem, az összes többi Hétszínvilág ilyenj 
joggal nevezhető a kötés pocséknak. Már az első pillanatokban motosz
kált bennem a kisördög, de mostanra szépen fel is erősödött; 
hogy ennek a díszes és rangos alkotógárdának nem volt soha olvasó
könyve, na és persze, ha nem volt, akkor iskolába sem jártak; mert 
akkor tudták volna, milyen édesen lehet püfölni egymást szünetekben, 
iskola után. Szóval, az olvasókönyvek mindig valami stabil, nyúzha
tó könyvek voltak, ez pedig sajnos, néhai, karácsonykori lapozgatásra 
sem alkalmas. Na jó, egye fene, a képeket megnézegettem, azokat a 
régiben is szerettem. 
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Istenem, már rögtön az elején valami szörnyűséges, satíros firkáimán 
fogad, Stamkowsky Endre grafikus rajzai, övé az összes illusztráció 
a könyvben. Mernék rá fogadni, ez az első gyerekeknek rajzolt könyve 
annyire nem tud nekik rajzolni; morcos, sötét, darabos figurákkal vai 
telizsúfolva az egész könyv, pedig mennyi jó gyerekkönyvünk van! Ha 
a tartalomjegyzékbe pillantunk, áttekinthetővé válik a könyv koncep
ciója, felépítése. Az első, mindössze húsz oldalon: Szeptemberi csen
getés címmel, az iskolakezdésről olvashatunk néhány rövid írást Móra, 
Gárdonyi, Szinetár György, Bálint Tibor stb. tollából. Bevallom fér
fiasan, a javáról most hallok először. A második, legterjedelmesebb 
részben, következnek a mesék; nyúlfarknyi írás a mesék születéséről, 
majd rengeteg népmese mindenféle vidékekről, Székelyföldön keresztül, 
egészen Szibériáig. De találhatók itt még népballadák, népdalok,szó
lások is. Egy kicsit összeszorult a szívem. Szép, és kell a hagyomány 
őrzés, de azért belefért volna egy-két igazi, klasszikus műmese is, 
vagy legalább egy magyar népmesefeldolgozás, a jobb elemezhetoseg szei 
pontjából, hisz ezek a népmesék mind-mind lábjegyzetekkel tarkítottak 
megnehezítve evvel is az értelmezhetőségüket. Ezt követi egy kicsit 
idétlen című fejezet MA szeretet az élet". Bár itt már fellelhető egy' 
két aranyos és találó vers Ingrid Sjöstrand tollából, részlet a Kis 
Herceg-bői, és néhány Csukás István írás. A szeretet, az élet, a csa
lád című fejezet szintén változatos, rengeteg szerző tollából idéz, 
de nagyon elaprózott, mint az egész könyv. Valahogy a mennyiségre tö
rekvés dominál, és ez mind egy jó mű, egy jó elemzés kizárói. Most 
jön a java! Történelmi, ismerettartalmú szövegek következnek: MA ha
za mindenek előtt" és Jeles napok, magyar ünnepek címmel. Hoppá, ezek 
már kivételes lapok, megjelennek az első, egészoldalas színes posterel 
pl.: egy óriási Kölcsey kép riogatja máris a gyerekeket, de megtalál
ható itt minden, mi egy 9; éves gyereknek felbillentheti a lelki egyen' 
súlyát. A 48-as forradalmi írások szépek, hisz nagy írok pennája vés
te, de a Trianoni-béke adathalmaza /206.old./ az 56 okt. 23-a naplója 
és a Magyar Cserkész című folyóiratból kiollózott részletek minden
képpen terhelik a gyerek felfogását. De nézzünk egy példát az 56-os 
olvasmányokból: MAz országot megszálló szovjet csapatok segítségével 
azonban olyan emberek kerültek a hatalomra, akik rútul becsapták a 
népet." - hát ez meg van tekerve rendesen, nem is vállalta senki ezt 
a balkézzel való jobbfül vakargatást. 
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írója nincs, a gyerek meg azt se tudja, ki, kivel van, ha kicsit krea
tívabb és éles eszű, visszalapoz az államalapításig és jelentkezik: 
Tankérem ez az István király is idegeneket hívott be, hogy megszilár
duljon a magyar haza. Na de hagyjuk. Lesz még ennél cifrább nyalánk
ság is. Az ünnepről szóló fejezet, sajnos, nagyon elbillent a Karácson 
felé; a szülőföldem szép határa, egyébként, nagyon szépen összeszedett 
ciklus neves helyeinkről, a Mátrától a Balatonig, bár nem tudom, mit 
keres közöttük a Parlament című írás. Van még egy érdekes rész ebben 
a könyvben: Színes mozaikok címmel, hát ez tényleg az, de legalább a 
mozaikokat ki lehet rakni valahogy, ám ezeknek azonban se füle, se 
farka. Van itt Nobel Alfréd végrendelete mellett túra és kirándulás
illemszabály, részletek a Nők Lapjából, a bibliából, Dal a cserészli
liomról, minden vegyesen, össze-vissza, mintha az előző fejezetekből 
kimaradtak volna, ráadásul, rengeteg rossz fotóval. Igen, a fotókról ér 
demes annyi szót ejteni, hogy szinte mind élvezhetetlen fénymásolat 
egytől-egyig, és rendkívül szegényes az, hogy talán a legjobban sike
rült fejezetet az ország nevezetes helyeiről, az amúgy is csúnyácska, 
régebbi kiadású magyar tájképeslapokkal illusztrálták. Egy rendkívül 
érdekes dolog fedezhető még fel a tartalomjegyzék olvasgatásakor:Szin
te alig van teljesen leközölt írás ebben a könyvben, mind részlet, vag 
pedig x. y. nyomán aláírással fut. Na, ezeknek a nyománoknak egy ki
csit utánanéztem. Csak a Móra Ferenc-cel jelzettekkel foglalkoztam,de 
amelyik az ő nyomán fut, ilyeneket nem találtam az író művei között, 
nem léteznek nála ezek a címek} aztán, egy nagyon érdekes felfedezésre 
jutottam. Mely írások Móra Ferenc aláírással futnak, azok megtalálható 
azonos címmel az író művei között, melyek nem, hanem csak Móra nyomán 
futnak, azokat teljesen átírták. Nem kell meglepődni, amelyiken nincs 
ott a nyomán azokat is, csak nem olyan brutálisan. Pl.: A mindennapi 
kenyerünk című írásból, amit természetesen teljesnek van feltüntetve, 
gyönyörű ízes mondatok hiányoznak, a szórendjeik megváltoztatottak,az 
egész írás, mindössze, a negyedére tömörítve: MÉn föl sem értem ésszel 
mi azon azon az örülni való" eredetiben így hangzik: "Együgyű eszem
mel föl sem tudtam érni, mi azon az örülni való. És persze sorolhat
nám tovább még napestig, hisz Móra főhősét mindenhol dióbélnek, cse
lédemnek becézik, csak ebben a könyvben nevezik gyermekemnek, bárme
lyik Móra írást néztem. Sok olvasgatás után sikerült találnom egy ol
vasmányt amelynek az alapja a Vak csiha furulyája című Móra elbeszé
lés, az olvasókönyvben pedig A furulya címmel fut, Móra Ferenc nyomán 

: 14 
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jelzéssel. Hát bizony, ez egy szörnyűséges feldolgozás, persze, nem 
merte vallani a rosszítója, mint egyiket sem. A szép elbeszélést E/l 
személyre tette át a csúfítója E/3, személyből, mintha ő lenne maga 
Damjanich, és csak a párbeszédeket vette ki Móra elbeszéléséből, azt, 
miként alkuszik a koldussal a hadak oroszlánja, és hogyan menti meg 
a furulya az életét. Minden hatástól, illúziótól, irodalmi szépségtől 
megfosztva evvel a gyerekeket, az olvasót. Rendkívül nehézzé teszik a 
irodalmi elemzést is ezek a tördelt, nyúlfarknyi rosszítások. Nehezei 
ben lehet tagolni, szerkezetére bontani, az elemzési szempontokat meg 
találni, felismerni, ezekből a nyománokból, irodalmi értékük, nyelvi 
szépségük elvesztéséről nem is beszélve. Összességében, bármily jóin
dulatúan is nézi az ember eme olvasókönyvet, ez egy rossz, minőségte-
len, nyelvcsúfító, érzéketlen könyv. 
Kicsit jobb szívvel forgatja az ember, a már külsőt tekintve is, Varg; 
Domokos, Lázár Ervin olvasókönyvét. Mind formára, kötésre nézve, egy 
tisztességes kiadvány külsejét idézi. Szép-versekkel, Weö-res Sándor,— 
Kányádi sándor, Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes neveivel találkozunk 
rögtön, ezek a nevek elő sem fordulnak az előző, Hétszínvilág című oL 
vasókönyvben. Ötletesek a fejezetcímek is, mint pl.: Észnyitogató,Sze^ 
melgető, Mesék útján, csodák földjén, apró, szép, élvezhető illusztrá' 
ciókkal, bár hasra,esni ezektől sem lehet. Ebben a könyvben már fel SÍ 
fedezhető a nyomán. Teljesek a versek, a mesék. Néhány ismerettartalmi 
olvasmánynál fedezhető fel a részlet jelzés, de ez nem töri meg a jó 
elemezhetőség lehetőségét, megtartva evvel a nyelv és irodalomhűséget 
is. Szépek a műmesék, melyeket főleg Lázár Ervin írt, de a gyerekvers! 
közül a világ minden tájáról olvashatunk egyet. Bár, talán, kicsit ke 
moly ez a könyv 3. osztályosoknak, mégis, egy tisztességes, értéket, 
kultúrát, irodalmat, gyermeket szem előtt tartó kiadvány, bár egy ki
csit drágának találtam. 

Megjegyzés: A legtöbb iskolát a Hétszínvilág cimű olvasókönyvvel árasz
tották el, jutányosán, kedvezményekkel. A Kossuth-ban is ez 
a romboló könyv dívik. Számomra az a tanító a tanító, ki 
mer választani és vállalni, hogy ezért meg ezért nem vá
lasztom ezt a könyvet a tanításra. 



HAMVAS BÉLA 

A illClOKIilTlii 

Üldögélő igy szólt Rózsapalásthoz: 
- Az államok fölött rendetlenség lett úrrá. A dolgok annyira bonyolódtak, hogy a bennfentesek tudása csődöt 

mondott. Mit kellene tenni? 
- A régiek azt mondták, hogy a hatalmat ilyenkor egy parasztra kell bizni; a régibbek azt mondták, hogy egy 

vademberre, a még régibbek azt, hogy egy asszonyra. 
- És mit mondasz te? 
- Tekintet nélkül arra, hogy az államokban a rendetlenség, vagy a rend az úr, a hatalmat egy ötéves gyerekre 

bíznám. 
- Miért nem vállalod magad? 
- Mert még különbséget tudok tenni a jó és a rossz között: mert az embereket hasznuk és nem arcuk szerint 

ítélem meg; mert kezem már a munkához szokott és elfelejtettem játszani; mert azt hiszem, hogy jó király lennék, 
ha az embereket boldoggá akarnám tenni; végül pedig, mert már tapasztalt vagyok. 

- Öreg vagy és bölcs. De mondd, ha már tudsz, nem vagy-e tudatlan? Ha bűnös, ártatlan? Ha nem cselekszel, nem 
nyerted-e vissza a tevékenységhez való erőt? Ha már megértél, nem vagy-e újra gyermek? 

- A mai embert a végzet elérte. Az államok fölött rendetlenség lett úrrá s a dolgok már annyira bonyolódtak, 
hogy a bennfentesek tudása csődöt mondott. Hogyan történhetett? Azt hitték, hogy a kis rendetlenséget a kis 
tudású ember szünteti meg. a nagy rendetlenséget a nagy tudású, az igen nagy rendetlenséget az igen nagy tudású. 
Reálisnak hívták azt az embert, aki ravasz volt és elvetemült. Ebben az emberben, mint a régi mondás szól, 
egyesült egy angyal tudása és egy ördög tapasztalata. Gondolata mögött hátsó gondolat van, hitében 
rosszhiszeműség. Senkiben sem bízik, minden szóban kételkedik. S amikor már tele van hátsó gondolattal, 
rosszhiszeműséggel, bizalmatlansággal és kételkedéssel, mert mindenkiről feltételezi, hogy hazug és tolvaj és hiú 
és szívtelen, akkor azt hiszi, hogy a világot tökéletesen és kívül-belül megismerte. Meg van győződve arról, hogy 
a kapzsi szerez vagyont és komisznak kell lenni annak, aki tekintélyt kapott. Nos, szedd össze mindazt, amit 
mondtam: ravasz és elvetemült, rosszhiszemű és bizalmatlan, kételkedő és tele van hátsó gondolattal, mondd, 
milyen az ilyen embernek a világ? Egy sereg pimasz és nyegle gazfickó marakodása a hatalomért, a vagyonért és az 
élvezetekért. Ez az az ember, akinek nincsenek illúziói s amikor valaki azt mondja: nemes, -- hunyorgatva 
válaszol: én tudom. Ö az, akit az élet megtanított, ö az , aki az iskolát kijárta. Megtanulta azt, ami közönséges 
és aljas és alattomos. Fontos, hogy túltegyen a csalókon és a sikkasztókon és a hazugokon és az útonállókon és a 
terroristákon. S amikor az első nemzedéken túltett, olyan gyermeket nevelt, aki rajta is túltett. A következő 
nemzedék ezen is túltett, és az erre következő még ezen is. Végül a gazságban, piszokban, rondaságban és 
erőszakban mindenki olyan tapasztalt lett, hogy egymás eszén már nem tudtak túljárni, egymást nem tudták 
becsapni és nem tudták egymást hátulról leszúrni. Most már egymásnak egyetlen szavát sem hitték el. egymásról 
csak ordináré erőszakot feltételeztek, semmi mást. Az győz, hitték, aki nagyobb gazfickó, és elkövetkezett az idö 
amikor mindenki egyforma gazfickó lett. így aztán az államok fölött úrrá lett a rendetlenség és már a bennfente
sek tudása is csődöt mondott. Mindenki olyan reális lett, hogy semmit sem hitt el. íme az ártatlanságát vesztett 
bukott emberiség, amely azt hiszi, hogy a benne levő romlottság értelem. Ezért mondják a régiek, hogy a hatalmat 
ilyenkor egy parasztra kell bízni, mert a paraszt még nem romlott; ezért mondják, hogy a hatalmat egy vademberre 
kell bízni, mert a vadember ártatlan; ezért mondják a még régibbek, hogy a hatalmat egy asszonyra kell bízni, 
mert az asszony tapasztalatlan. A világot ismét a romlatlanra, az ártatlanra és a tapasztalatlanra kell bízni. S 
ezért mondom én, hogy az uralmat egy ötéves gyerekre kell bizni, mert a gyermek nem reális. A gyermek nem 
korlátolt, nincsenek elvei, nem tud se jóról, se rosszról, csak nevet és játszik. A játék pedig a legnagyobb 
misztérium: ez a szellem gyöngédsége. A gyermeknek van szíve és nincs előítélete, nem ismeri a hatalmi 
viszonyokat, és az uralmat hamarabb unná meg, semhogy megbukna. Milyen megkönnyebbülés! A realitásban meghülyült 
szív után végre valaki, akinek nincs tapasztalata, hanem kedélye, akinek nem az élvezet a fontos, hanem az öröm, 
nem a hatalom, hanem az igazság — nem a vagyon, hanem a szépség. Láttál már gyermeket a homokban ülni és 
játszani? Nincs nála komolyabb lény. Több: nincs szakszerűbb. Amit tesz, azt jósziwel és odaadással teszi. Isten 
elemi alkotó szenvedélye még frissen él benne. Ha Isten reális lett volna, csak gyárat, bankot, hivatalt, 
tudományt teremtett volna, de sohasem: virágot, szép lányt és verseket. De hála legyen neki. Isten nem reális. A 
gyár, a bank, a hivatal, a tudomány nem egyéb,mint az elbukott emberiség alkotása, mert elvesztette és nem érti a 
virágot, a szép leányt, az éneket és a verset. Nem hiszem, hogy Isten okos; ellenben tudom, hogy Istennek van 
szíve, hogy harmatos és üde és kedves, mint a gyermek. Isten játékai vagyunk, és az van hozzá legközelebb, aki 
játszik. Mi lenne, ha neki is előítéletei lennének? Ha korlátolt lenne és elfogult? Ha ravasz lenne és 
rosszhiszemű és gyanakvó és bizalmatlan és hátsó gondolatai lennének? Mi lenne, ha reális lenne? Gyermekkirályt 
választanék és hozzá küldenem a bölcseket, a katonákat és a minisztereket, hogy tanuljanak tőle, nem 
tapasztalatot, hanem, hogyan kell a dolgokat komolyan venni. Különbséget tenni jó és rossz között? — nem, örülni 
annak, ami bűn. Hasznot várni? — nem, szépet csinálni. Dolgozni? — nem, játszani. Boldoggá tenni az embereket? 
— nem, szeretni őket. Tapasztaltnak lenni? — nem, tapasztalatlannak maradni és ártatlannak, irreálisnak és 
elfogulatlannak, gyengédnek és romlatlannak. Megőrizni az emberinél magasabb égi realitást: azt. amelyik nem itt 
tesz bennünket otthonossá, hanem ott, ahol még a gyermek él. 

- Hol? 
- Ahonnan jöttünk és ahová megyünk. 

16 
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K A R Á C S O N Y 

Megint. /Jász ól./ Jobban szeretném azt mondani: /végre/. 
Napforduló. História Calamitatum. Lehet, hogy rosszabb lenne, 
ha értenél. A fény a pókháló? Minden. Harácsony. /Olyan lassú 
vagy, mint egy artézi kút./ Eltakarja arcát. Kezébe temeti. 
Időnként. Mögötte homlok. Mögötte lobus frontales. 
Mögötte? 

/Milyen csodás gyorsasággal rág!/ Majd dobják ki, ha alud
ni akarsz. Nem játék ám ezt. Alkibiadesz csalódott. De fel
fogta, mi történt. Azután Szókratész a fürdőbe, sietett. A na
pot Agathonnál töltötte, este nyugovóra tért. 

Megint. 

17 ^ 



Anya Kisértés 

Alkut kötve a vesztésre 
Törhetetlen tengelyélted 
Mert beavatott vagy a kezdet 
Márványtúl jelmezébe 

A való csenden túli 
héjadon derengő repeszti 
méla érzéked s idézi 
méhét örök kegy csonkja 
mi általad mértékre ég 

Mese a példázatról 
Egyszer eredetország királya 
láttatta magát a tégelylelkű 
nép előtt és riadalomba 
borzult a kény s mint felszakadt 
tenger volt lépte közt a hódolat 
Ám Ő igyen szóla: 
Legyetek akik vagytok! 
Mit rám örökíthettek 
úgyis csak az 
ahogyan maradtok! 

Miért? 
Mikor megpaskolja érzékid a várva várt hír 
Amitől aszódtál hagytad magad de 
valahol mégis tudtad újra 
eljő mert a könyvben is így 
írták meg aztán kinek lehet 
itt választása meg amúgy is 
ingerelt egérnek jobb a húsa 
Figyelted burád mögül a hírhozót 
A tény néma ajkának rándulásait 
-akár a szív- mosolyogtad de 
már nem rebbentél 
Hidegen s tán konokul kódoltad: 
Utolsókat rángja a 
feltétlen 
Bár visszavonta kegyét a sors 
a test még mindenképp feléd 
tart Sodródik tétován 
riadt űzött még 
nem érti szoros 
görccsel von 
magához akar 
s követel de 
már ő sem 
érzi 
Miért függesztik ki a 
magárahagyottat 
csapkolódni a múlás szelébe? 



Miért szűnt/ek/ meg a levelező tagozat/ok/?! 

Több társammal arra a véleményre jutottam, hogy sajnálatos tény 
hogy megszűntek a felsőoktatási intézményekben az első diploma meg
szerzésére irányuló levelező tagozatok, vonatkozik ez a JTKF-ra is. 

Tulajdonképpen mit is csinálok a nappali tagozaton? Év elején 
kapok tantárgyanként egy jó hosszú listát a vizsgák anyagából, meg
kapom a kötelező és ajánlott irodalmat, azután megveszem /nem is 
lehet kapni/, elkérem, kikölcsönzöm, átolvasom, kijegyzetelem, és 
ÖNÁLLÓAN igyekszem megtanulni. 
Ugyanis, ha bent ülök órán, a tanár biztos, hogy másról beszél. Ha 
valamit esetleg nem értek, akkor megkérdezem. De olyat, hogy folya
matosan a ZH-k anyagát sorba véve, közösen megoldva a feladatokat 
készüljünk, olyan több tantárgy esetében nem létezik. /Tisztelet a 
kivételnek!/ 

Mi történik levelező tagozaton? Megkapom-a-feladatokat, az iro-- . 
dalmát, a listát, és ÖNÁLLÓAN feldolgozom azt, néha bejövök konzul
tálni a tanárral. Lényegében ugyanaz a felállás. 

Azzal sem értek egyet, hogy a levelező tagozatot iskolai munka
helyhez kötik. Szerintem senkinek nincs köze ahhoz, hogy én milyen 
okok miatt választok tanítóképzőt, s annak miért előnyösebb számom
ra a levelező tagozata! Azt sem értem, hogy miért csak a 4. félév
től lehet /jobb esetben/ levelező tagozatra "kimenni", és ami a 
legfurcsább: nagyon jó átlaggal, mondván, azok, akik jobban tanul
nak, egyedül, vagyis ÖNÁLLÓAN könnyebben el tudják sajátítani a tan 
anyagot. Ez nem így van! Lehet, hogy engem az otthoni környezetem, 
a családom, a biztonság, a nyugalom, a hely, amit szeretek, az mo
tivál, segít ahhoz, hogy sokkal jobb legyek, mint itt a nappalin, 
ahol depresszióban telik minden napom, minden órám. 

Szóval jó lenne, ha itt a JTKF-án is, meg máshol is az országbar 
visszaállítanák a levelezőt! 



KIS SZÁMÍTÓGÉP-KALAUZ 

: Ha kevesen is, de iskolánkban is vannak már érdeklődök, akik szí
vesen kerülnének számítógép-közeibe, hogy megismerjék a technika 
nyújtotta lehetőségeket mindennapi iskolai elfoglaltságaik, és egyéb 
szellemi - ha van ilyen - tevékenységeik megkönnyítésére. 
Kiderül az alábbiakból, milyen alapvetően fontos segítséget nyújthat 
a számítógép mindannyiunknak szakdolgozatíráskor, de egyéb, kisebb 
súlyú írásbeli feladatok elvégzésekor is. Azt is megtudhatjuk Kis 
tanár úrtól, hogy főiskolánk része egy országos és nemzetközi háló
zatnak, melynek minden tagjával közvetlen és ingyenes információs 
kapcsolatba léphetünk, ha a hálózat kezeléséhez szükséges egyszerű 
ismeretek birotkában vagyunk. 

- Tanár úri A főiskolásoknak milyen lehetőségeik vannak Jászberény
ben, hogy kapcsolatba kerüljenek a számítógéppel? 
Gondolok itt a tanórákon kívüli lehetőségekre. 

- A számítógépterem gyakorlatilag nyitott. Amíg én itt vagyok, hét
főn reggel nyolctól péntek délutánig, bárki bejuthat, s ha meggyő
ződtem hozzáértéséről, szabadon használhatja a gépeket. De a szabad 
fölhasználásnak etikai vonzatai is vannak. Konkrétan szólva: ha be
jön egy hallgató, s egy gépet jelszóval levéd, hogy onnantól kezdve 
csak ő tudja használni, az nem elfogadható. 

- Előfordult már ilyen? 

- Két alkalommal is. De ez a dolognak csak az egyik része. Tehát 
mindig úgy kell hagyni az eszközöket, hogy utána más is használhassa 
őket. Másrészt úgy gondolom, hogy aki e számítástechnikai eszközöket 
igénybe akarja venni, annak, mivel ez hálózat, és a gépek önmaguk
ban semmit sem érnek, és hálózatkezelést külön /alapfokon/ ismerni 
kell, egyébként innen az informatika teremből bármelyik másik köz
pont elérhető, tehát a ruhatár melletti, mely a távkommunikációt 
bonyolítja, valamint a könyvtári. /Az utóbbival nem célszerű próbál
kozni, mert gazdasági kárt okozhatunk,... "kölcsönzöttkönyvek eltű
nése" ./ 
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- Ez a távkommunikáció mit takar? 

- Gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden felsőoktatási intézmény 
és néhány középiskola Magyarországon elérhető, a levelezés, file-
csere ingyenes. Ugyanez érvényes ê gész Európában. 

- Milyen jellegű információk áramlanak jelenleg ezen a távközlő 
rendszeren, mire használja ezt a főiskola? 

- Ez egy kemény kérdés. Nem tudok rá őszintén válaszolni. Nem biz
tos, hogy praktikus ezt így mondani, de a távkommunikációs rendszer 
arra volt kitalálva, hogy a kollégák és a hallgatók más főiskolákkal 
kapcsolatos információikat könnyen gyorsan, főként ingyen tudják 
megszerezni. Tudományos információkat cserélhessenek. De jelenleg 
ez a dolog .igazán, nem működik. 

- Miért? 

- Hát azon egyszerű oknál fogva,pedig egy magyar nyelvű szoftver mű
ködteti ezt ... a baj nem ott van, hogy bekapcsolom és elindítom, 
nem elegendő, hanem ennek a használatát meg kellene tanulni! Minden 
tanszék rendelkezésére áll ez a távkommunikáció, illetve hallgatók-
nek is van e rendszerben két postafiókjuk. A hallgatók alatt az ér
tem, hogy a kollégiumi bizottságnak és a szenátusnak. 

- Bonyolult ismeretekről van szó? 

- Nem, egyáltalán nem! Meg kellene ismerni a programot, ennyi. 

- Tanár űr, ha megjelenne Önnél öt-hat diák, azzal a kéréssel, hogy 
oktassa ki őket a távkommunikációs rendszer kezelésére, használatá
ra, vállalná? Azért kérnék ezt, mert más főiskolán, egyetemen vannak 
barátaik, ismerőseik, akikkel ilyen információs kapcsolatokat sze
retnének létesíteni. Lenne erre lehetőség? 
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- Minden további nélkül. Hasznos volna. Azonban figyelembe véve, 
hogy 540 ember nem fér a géphez, praktikus volna, ha a kollégiumi 
bizottság, illetve a szenátus elkezdené feltérképezni a terepet, a 
rendelkezésükre álló két postafiókra várva a válaszokat. Tájékozód
janak - hivatalból - más intézményeknél, hogy ott milyen szinten 
áll a rendszerhasználat. Jelenleg ott tartunk, hogy én magam kül
dözgetek üzeneteket saját címeinkre, hogy kihasználatlanságra hi
vatkozva meg ne vonják tőlünk azokat. Ha három hónapig nem érkezik 
küldemény egy postafiókba, akkor - mivel nyilván nincs rá szüksége 
az intézménynek - megszüntetik. 

- Használta már valaki iskolánk valamelyik diákszervezetéből e ren
delkezésre álló rendszert? 

- Egy hallgató, a Szekeres Péter. Egyébként én a saját szakállamra 
megkerestem a Kollégiumi bizottság - vagy a szenátus? - titkárát, 
egy kislány, hogy kellene embereket mozgósítani, de visszajelzést 
azóta sem kaptam. /Úgy szoktuk mondani, hogy az ügy folyamatban van./ 
Hadd mondjam el:; érdekünk volna, hogy a távkommunikációs rendszeren 
minél több információ mozogjon, hiszen ez ingyenes! Azonkívül saj
nálatos, hogy a hallgatók csak végzős korukban találkoznak tantár
gyi keretek közt informatikával. Ez egyszerűen tantervi kérdés,na
gyon jó lenne előbb számítógépközeibe kerülnie mindenkinek, hogy 
már itt, házon belül hasznát láthassa ilyen irányú ismereteinek. 
Szívesen vennék, minden olyan hallgatói véleményt, /ötletet vagy 
szakmai elképzelést/, amely egy mobilisabb rendszer kidolgozását 
eredményezheti. 

- Lenne mód arra, hogy a hallgató számítógépes szövegszerkesztővel 
írja meg szemináriumi dolgozatait, aztán esetleg lézerprinterrel 
nyomassa ki őket? 

- A múlt évben tizenhárom szakdolgozat készült számítógépen. Aki 
akarta, az csinálta. Többször mondom a hallgatóknak, próbáljanak 
meg kicsit kevésbé idegenkedni, hátha a jövő évben itt akarják a 
szakdolgozatot megcsinálni. Nyúljanak már. hozzá a billentyűkhöz! 

- Köszönjük, tanár úr! 



UTÓHANG 

í 
Riportunk ötlete az "audiator et altéra, pars" gondolat jegyé- j 

ben fogant, hiszen a Tótumfaktum előző számaiban több írás is meg
jelent már, amely a hallgatók számítógépközeibe jutásának nehézsé
geit taglalta, anélkül, hogy az illetékes tanár is kifejthette 
volna véleményét e.kérdésben. A riport elkészülte után úgy látom, 
a nézőpontok és érdekek személyes egyeztetése után semmi sem állhat 
útjában annak, hogy maga a Tótumfaktum is számítógépes segítséggel, 
tetszetősebb kivitelben láthasson napvilágot a jövőben. 

De. 
Kis Lajos tanár úrral való beszélgetésem során fokról fokra kezd
tem rálátni egy sokkal lényegesebb, mondhatni valódi problémára, a 
számítógépek főiskolai felhasználását illetően. A tanár úr igen 
tiszteletreméltó igyekezettel védte a mundér becsületét, de nem 
hallgathatta el, hogy a tanszékek viszonylag el-fogadható számító- - — 
gépes ellátottsága ellenére kollégái, tanártársai,többnyire szintén 
idegenkednek a billentyűktől, nem értenek a gépekhez. Az ingyenes 
távkommunikációs rendszer használata helyett a drága telefonos,fax
os információátvitelt választják abban az esetben is, ha az kivált
ható lenne e modernebb eljárással. 

Két kérdés fogalmazódik meg bennem ezzel kapcsolatban. 
Először: ennyi pénze van a főiskolának? 
Másodszor: vajon miért érezzen egy diák késztetést a számítógéphasz
nálati ismeretek elsajátítására, ha a gép segítségére még a tudomá
nyos munkát végző tanárának sincsen szüksége? /?/ 

Aki a fentiek alapján kedvet kapott a számítógéphasználathoz, az, 
- ha rendelkezik megfelelő ismeretekkel, keresse bátran Kis tanár 
urat, 
- ha még tanulnivalója lenne a számítógép kezelés terén, keresse 
Bata Szilvia I/C, illetve Sági Zoltán II/C hallgatókat, egy remény
beli tanfolyam beindítása érdekében. 



I n t e l l i g e n s , f i a t a l , 2o-22 év közö t t i 
barna hajú, szemüveges, enyhén 
borostás f é r f i t keresek . .* 
negyedik emele t i , 1,5 szobás, panorá
más lakosztályomból 25kg, k is méretű 
jonathán alma f ö l d s z i n t r e tör ténő le 
és v i s szaszá l l í t á sához , , 

"LIFT YAN" j e l i g é r e a kiadóba 

Alaphangulat megteremtése c é l j á b ó l , 
bárányfelhő-bodorí tókat keresek. 

Feladó: Lázár Srvin 

(tervezetembe, 5-ös szám bevezetéséhe 
ráhangoló f e l ada to t keresek. 
A feladatok j e l en tkezésé t minden nap 

4-5- ig várom! 
Jelige: Füzet nyitva az asztalon 

a kivánt oldalon. 

Keresem azt az embert, aki 
két hete éjjelilámpámból 
foglalatos tói kicsavarta a villanykörtét. 

Jelige: "Koránkelő vagyok" 

Narancshéj 2x2 mm -re szeleteléséhez 
alapanyagot és társat, társakat keresek. 
A narancshéjakat és a vállalkozó ked
vűeket, esténként, 6 és 8 között, a 
3. emeleti 223- as szobába váró. 

Jelige Csodálatos mandarin 

Üzenet: 
Kedveskeim! 
A puncikagomba nem az uszoda 
tol van9 Sőt; .egyik uszoda vízétől 
sem„ 
Annyit azonban sikerült elérnetek 
-mivel semmit sem találtak- , hogy 
még egy zsákkal több klórt önte
nek a vízbe. így marakodunk, mondhat 
nátok, mármint, 
hinni lehet a 
Legalább . is 

ti es a ?iz. És ha 
klórnak, ő fog győzni* 

és ... bőrileg . szemileg 
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