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A szenvedés, 

melyet az erény kőtáblákba pólyáz 
s titkos, békélt lázzal szoptat a majd, 
reményen túli napként ragyogja 
a fény, bár sebére csak tiszta bandázs. 

Mint a Sixtusin a teremtő mása: 
Egy végtelen érintésé minden; 
egy pillanaté, melyben elernyed, 
múltba hull, s újrafedődík a csapda. 

Akár ha tavasz. Réveteg tantorba 
ráz, gombolva könnyít a feledés. 
Biztatva paskol a popsifinom szél 

Gagyogsz, s új szót tanulsz a pusztulásra. 
De addig, míg kontúrt nem ölt a kép: 
Tedd ujjad a számra, hallgass, s öleljél! 



" A B R A K A D A B R A " 

A völgyben - közvetlen a folyó és az erdő széle között - volt 
egy tisztás. Oly elhagyatott volt, hogy még madár sem járt arra. 

Ezen a tisztáson éltek a fiatal tündérek, a tündikék. A folyó 
hajbaival játszottak, a víz tükrében fésülködtek. Kergetőztek a 
széllel, bújócskáztak a napsugarakkal. 
Egyetlen bánatuk volt csak, hogy nem válhatnak "igazi, nagy" tün
dérré, míg meg nem tanulnak varázsolni. 
Megkeresték hát az erdő szélén élő Tündér-anyót, ho.gy tanítsa meg 
őket mindarra, amit annak idején a tündér-ősöktől ellesett. 
Tündér-anyó az örömtől és a meghatottságtól könnyezve megígérte, 
hogy egy hét múlva hozzáfoghatnak a tanuláshoz. Hét éjjelen és hét 
nappalon át töprengett, mi is a legfontosabb, amit a fiataloknak 
feltétlen tudniuk kell. 

Telt-múlt az idő, s jött a sok tanulni vágyó tündi-ifjú, és 
tündi-leány. -— 

Anyó először elmagyarázta, hogyan kell a hajukat szépre igazí
tani. Tündikéink három napig szorgalmasan fésülgették a hajukat. 

Megtanította őket a delfinek nyelvére. Ugyan nem értették mi
ért, de ártatlanul hitték, hogy ez elengedhetetlen a "tündérség-
hez". 

Anyó mutatott nekik egy-két fortélyt, azonban nem vágytak már 
arra, hogy varázsoljanak. 

Mesélt arról, hogy a tündér-munka mily felelősségteljes és 
alapos munkafegyelmet kíván. Tündikéink egyre fáradtabban és egyre 
szomorúbban jártak az erdő szélére, az iskolába. Már nem szerettek 
volna "igazi, nagy tündérekké" válni. 

A tanulmányok befejeztével a tündikéknek- egy-egy varázslatot 
kellett bemutatni, mestermunkaként. Ám sem energiájuk, sem elegen
dő tudásuk nem volt ehhez. Tündér-anyó az ifjakat alkalmatlannak 
minősítette, s hazazavarta őket. 

Szomorúan ballagtak vissza a patakhoz, de a habokkal már nem 
tudtak játszani. Találkoztak a széllel, s csak üldögélésre tellett 
erejükből. Felnéztek a napra, ám bújócskázni egyikük sem akart... 

Megrendült a hitük a varázslóban. 
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A KABÁT-ÜGY 

Ezt az ízig-vérig magyar anekdotát egy kifakult, recsegő felvé
telen hallottam először, a hajdani Kazal Laci bácsi előadásában. 
Egy névtelen emberről mesélte. Ezeknek a nemzedékről-nemzedékre 
szálló storyknak nincs meg soha a géniusza, nem is lehet. Isteni 
tulajdonságokkal rendelkeznek: halhatatlanok. 
Történt volt egyszer, egy embernek valami nyilvános helyen - ta
lán a Horváth kertben, talán Budán -, de ellopták a kabátját. Sem 
a pincér, sem a ruhatáros, nem tudott kielégítő választ adni a 
tényre, hogy a kabát eltűnt. A delikvens zárása után sietősen ga
loppozott haza, minél jobban összehúzogatva a zakóját. Teltek-múl
tak az évek, az érintettnek valahol jó magas szinten, bizottsá
gilag bírálták a kérelmét. Sokáig susmusoltak a nagyasztal mögött, 
s már-már a döntés körül tartottak és tették volna rá az engedé
lyező pecsétet hősünk kérelmére, mire az egyik főkutya hírtelen 
felkiáltott. 
- Nem ennek az embernek volt valami kabátlopási ügye?!- Hát igen. 
így járják a dolgok saját, öntörvényű útjukat s az előítéletek 
láncának végén, könnyen lehet az áldozatból vádlott. . 
Ki tudja, én mire és kire foghatnám, de egy csendes februári na
pon elveszett a kabátom. Talán a frontok, vagy a "már megint más
hol jár az eszed fiacskám" állapotai, - mondhatnám nagy mellénnyel: 
ilyen a szellem természete, ha építkezik -, de bárhogy is csűrö-
getem, a tény az, hogy eltűnt. Pontosítva: Nem nyomtalanul. A Ber
muda-háromszög az iskolában volt koordinálható. Az alapon fekvő 
két szöge, az ebédlő és az első emeleti ének terem. A zárszög pe
dig a számítógépek terme - alias Zeusz Lézerprinterusz birodalma-, 
mármint, csak ezen a három helyen lehetett. Na jó, tudom van ru
határ is, ahol biztos helyen lenne, csak hát a biléta sokkal kisebb, 
ha keresni kell. Az ének termet hamar lerendeztem, mivel nyitva 
volt. Ezért mért pont ott lett volna? Ugyanis, a másik kettőt zár
va találtam. Mivel iskolai szempontból későre járt,- az utca em
berének ez délutánt "jelent - és az a hülye olvasóterem, ahol az 
ember olyan "másholjáróeszűvé" képezheti magát, lényegében sokáig 
van nyitva. Mit tesz ilyenkor a pubi? Természetesen keres valaki 
bennfektest a segítség érdekében. 
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Az egyetlen életjel csak a portáskalitka mögül szűrődik ki. Nem 
is kellett ennél több. 
- Csókolom, elvesztettem a kabátom... - s még a végére sem értem, 
akár a mesében, a néni megelevenedett s már repült is felém, hogy 
segítsen. Csak nem felém, hanem elfelém. Aranyos mert segít, de 
engem talán megfásítottak a csalódások, nem vagyok oly tettrekész. 
Alig érem utói az ebédlőajtónál, s próbálom megértetni vele, hogy 
"természetesen már megnéztem az ajtókat", de nem érek a végére, 
elejt felém néhány szót s már fut is tovább. Nemsokára visszaröp
pent a néni a másodikról is, próbáltam értésére adni a tematikus 
főnevet, hogy: kulcs, de ő újra röppent. Felhatalmazásokért kilin
cselt a zárt hivatali ajtókon, a nyittatás tárgyának ügyében. 
Egyetlen embert talált, a TMK-részlegvezetőt. Már kezdtem félni, 
hogy reszelő, vagy pajszer lesz a megoldás, de nem kellett aggód
nom, megmaradtunk a segítőkész, emberi keretek között. Gondommal 
mégtovább mélyítettem a szaktárs barázdáit, ki kezeit széttárta, 
fejét lehajtotta, s mint egy betegétvesztett főorvos a hozzátar
tozói előtt, megszólalt: 
- Kérem, sajnos itt nincs mit tenni. Ők belülről zárnak, mi pe
dig kívülről. 
.Már majdnem hangot adtam ki nagy értetlenségemben, hogy ugyan 
kérjük már meg a bentieket, adják ki a kabátom. De addigra én már 
menni akartam, majd meg lesz az a kabát holnap. A kisördög még egy 
utolsót ficánkolt bennem s kezem mutatóujja a portásfülkében csün
gő, sokezer, mindenféle kulcsra mutatott. Az ügy iránya azonban 
nem erre fordult. Fürge-néném, egy telefonkagylót nyomott a ke
zembe, hol már csengett is Kis Lajos, számítógépbirodalom - ve
zérkari főnök lakása. Még fel sem ocsúdtam, máris veszélybe so
dortam egy embert. Mivel a tanár úr még nem volt otthon és fele
sége meglepetéssel vette tudomásul, hogy már ott sincs, ahol len
nie kéne. Felettébb zavarossá váltak a dolgok. Mindenesetre, tü
relmesen végighallgatta fogadkozásaimat és csak ennyit kérdezett: 
- Miből gondolja, hogy a férjem észre veszi azt, ha bennmarad egy 
kabát a teremben? 
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Hát persze, én marha! Tudhattam volna, a szellem csak olyan dol
gokat lát és jegyez meg, melyek számára fontosak. Én meg itt kis-
hitűen pazarlom az energiát holmi kabátokra, majd meg lesz, ha 
akar. Már csak a menekülést kellett kitalálnom a jószívű portás
néni segélygyűrűjéből, míg fel nem hívja nekem a főigazgató urat 
is. Ám hírtelen, egy szatyor címnélküli kulccsal futott felém, mi
nek nem tudta az eredetét. "Csak úgy próbaképpen" mondta, de en
gem már nem érdekelt. S míg elviharzott a kulcsokkal, leléptem. 
Később tudtam meg: Kis tanár úr is hamarosan megérkezett, kinyi
totta a termet, persze kabát sehol. Másnap lett meg, az ebédlő 
rej tette. 
Az ügy azonban sajátos "kabatügyes" formát kezdett felvenni.Egyre 
gyakrabban zaklattak legkedvesebb helyemen, szellemi árnyékszé
kemen: az olvasóban. Kétségtelen, sokat járok ide.Meleg, csendes, 
az előadónál sokkal kedvezőbb földsugárzású hely /ezt lemértük/, 
de a kabátügy óta nehezebben engedtem el itt magam. A kétségtele
nül legcsinosabb könyvtáros néni ominózusán rám pikkel, ha meg
feledkezem magamról, - ez általában mindiget jelent - s táskával, 
kabáttal lépek az olvasó felségterületére. Engem már a küszöbön 
vetkőzésre parancsol. Nemsokkal később, megtaláltam a logika fo
nalát. Bár imádom az összegyűjtött, bekötött folyóiratokat olvas
gatni sok évre visszamenőleg, de akkor épp dolgoztam. Évfolyam-
dolgozati témában kutakodtam a Filmvilágok birodalmában. Illetve, 
volna, mert pl. a múlt évről, a 12 havi kiadványból 2 db - azaz 
kettő darab - került a kezembe. Látván csodálkozásomat, hosszú 
lajstromot mutattak nekem a múlt év hiányzó folyóirataiból, ter
mészetesen a bekötésük is lehetetlen így. 
Megértettem a dolgokat. 
Hallhatták olvasótermileg is, nekem volt valami kabátlopási ügyem, 
meg valakire gyanakodni kell. Bár főiskolai éveim idejére le kel
lett mondanom néhány havi irodalmi-kulturális kiadványt, azért a 
fontosabbja jár nekem. Persze nem magyarázkodom, de könyörgöm a-
zoknak, akik elvisznek néhány kiadványt, ha elolvasták legalább 
hozzák vissza! Ne én miattam, magukért, másokért. 
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AZ ELŐADÁSOK HATÉKONYSÁGÁRÓL KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK 

Úgy tudtuk, a diktatúrák kora lejárt. Persze a diák több szem
pontból is tudatlan. Azt hitte, előadásra sem kötelező járni. 
Többszörösen tévedett. 
Az előadások kötelezővé tétele azonban több veszélyt is magában 
rejt, mind az oktatók, mind a diákok részére. 
Ha lélektani szempontból nézzük az esetet, a kötelező előadások 
- amiken persze automatikusan több diák "teszi tiszteletét" - a 
tanár számára pozitív visszajelzésként azt a látszatot kelti,hogy 
az előadás minősége színvonalasabb lett, ami persze nem feltét
lenül van így. A diákok számára azt a veszélyt hordozza magában, 
hogy kénytelen lesz végighallgatni mindent, még azt is, ami nem 
érdekli. Legföljebb majd olvas, vagy köt a hátsó padokban. 
Persze, feltétlenül tisztában vagyok a tanulói kötelességekkel 
és azt is tudom, hogy az aláírás feltételét a tanár szabja meg. 
De nem azt tanuljuk-e, hogyan tegyük érdekessé előadásainkat; 
több éven keresztül?! 
És hogyan szólhat bele - persze megfelelő keretek között - a diák 
abba, hogy mit tanul, mondjuk majd akkor, ha fizetni kell azért, 
hogy tanulhassunk?! 
Kérem, ne értsenek félre. A legfontosabb kérdés itt az, hogy tény
leg "mi a baj a pedagógiánkkal"? Hogyan távolodott el ilyen mesz-
szíre tanár és diák kapcsolata, hogy se kontextus, se eredmény, 
egyik részről sem?! Hiszen elvileg a tanulás és tanítás kölcsönös
ségi viszonyokon alapuló információcsere tanár és diák között, fő
leg főiskolás szinten, ami már nem óvoda. De hova lett ez a csere? 
Én úgy vélem, hogy a diák adni tud, ha mást nem kérdéseit, kéte
lyeit, gondolatait. És ez az alapja annak, hogy szellemi interfe
rencia jöhessen létre az intézményen belül. 
Addig, amíg nem nyit egyik fél sem, a tanulás-tanítás hatékonysága 
alacsony marad. És mint tudjuk, a nem életképes intézmények bukás
ra vannak ítélve. Eljön az az idő, amikor teljesítményeket kell 
fölmutatni, s" aki nem tud mivel előrukkolni, az hátulra kerül. Az 
életben nincs korrekciós csoport, meg fölzárkóztatás. 
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"Engem nem zavarnak a dolgok..." 
Beszélgetés Várszegi Tibor tanárral 

- Mit jelent Önnek az irodalom, tanár úr? 
- Hát erre én csak olyanokat tudok mondani, amit maga a szó 
jelent: minden írásos dokumentum a régi korokból, ma pedig a 
szépirodalom, amit nem csak úgy köznyelvi szinten írnak le. 
- Megpróbálok másfelől közelíteni. Hol volt az a pont, amikor 
megtért az irodalomhoz? 
- Kb. harmadikos gimnazista voltam és kinevetett az irodalomta
nárom. A Hamlét-et elemeztük s én marhára élveztem. Pedig az e-
gész csak abból állt, hogy az egyetemi jegyzeteiből olvasott 
fel a tanárom, és ő sem értette - persze ezt csak utólag gon
dolom - az egészet. A többiek szenvedtek, de nekem nagyon tet
szett, mert olyan gondolatok merültek fel benne, amelyekről i-
dáig soha nem volt szó. Emlékszem, a tátvamaradt számat, mo
solygásomat, észrevette a tanárom mikor felnézett, s megkér
dezte: nTibikém, ennyire tetszik ez neked?" Erre én nagyon el-
szégyeltem magam, mármint azon, hogy rajtakaptak, és onnantól 
kezdve az egész órán nem figyeltem tovább, de újra elolvastam 
a Hamlet-et. Megjegyzem még, végig hármas voltam ennél a tanár
nál . 
- A gondolatokhoz való vonzódás talán azóta se szűnt meg, hal
lottam filozófiát is tanult. 
- Igen tanultam, bár titokban. A munkaadóim ugyanis ugyanazok 
voltak, ahol érettségiztem. Az egyetem elvégzése után vissza
mentem oda tanítani, s két év múlva csúnyán kirúgtak. Filozó
fiát tanulni is innen jártam el Pestre, másoddiplomás képzés
ben, de az államvizsga előtt kirúgott egy Kis Endre nevű úr, 
valahogy nem tudtam elmondani neki az anyag méltóságáról szóló 
fejezetet. Aztán nem is mentem újra. 
- Azóta is vonzódik a gondolatokhoz? 
- Igen, van bennem valami önkéntelen vonzódás a filozófiához, 
bár engem az esztétika érdekel. 
- Térjünk a színházra. Mikor találkozott vele először? 
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- IV-es gimnazista koromban. Dürrenmatt: Fizikusok című drá
májával készültünk a szalagavatóra. Ez óriási tévedése volt 
a tanároknak. A drámából senki sem értett semmit, de nekem 
volt benne 10 percem, a felügyelő szerepében, amit az akkor 
divatos Colombo zsánerére vettem és ezt egy kicsit "díjazták. 
Aztán jött Szeged. Első nap elmentem az egyetemi színpadhoz 
és öt évig nyomtam. Majd Törökszentmiklóson egy kis szünet. 
Itt pedig újra éledt fokozatosan az egész. 
- Nem tudom hallotta-e? Egy pár hónapja egy lány, innen a fő
iskoláról felment a Gabnai Katihoz, hogy drámapedagógust szer
vezzen az iskolába, mire nagyon meglepődött, mikor megtudta 
Jászberényről van szó: uhisz maguknál van a legjobb drámape
dagógus, a Tibi" - mondta. 
- Hát igen! Nekem is meg kellett evvel tanulnom élni, hogy Pesten, 
sőt még külföldön is, jobban ismernek, mint Jászberényben. Pl. 
az is természetes volt számomra, hogy a képző évfordulóján...... 
mikor minden kollégám munkája kinn volt a tablókon - az én két 
könyvem nem lett kitéve, pedig személyesen én adtam belőle a 
könyvtárnak is, de engem nem zavarnak a dolgok. Egyébként, nem 
vagyok drámapedagógus! Az gyerekenek szól, iskolai dolgok, fe
ladatok megoldására. 
- És nem lehet visszamenni, netán lealacsonyodni? -
- Nem, ez nem lealacsonyodás kérdése. A pedagógusképző intéze
tekben nem azt kell csinálni, amit majd a gyerekekkel fogunk, 
mert ez pontosan olyan, mikor a bábaképzőben egymást pelenkáz-
nák az egészségügyisek. Óriási minőségi különbség. 
- Visszatérve a reflektáláshoz. Lehet, hogy ez azért nem tör
ténik meg elvárható módon, mert rendkívül szokatlan, furcsa do
log ez mások számára, ami itt folyik? -
- Lehet, de nekem ez a mániám, és nincs is ebből semmi gond. 
- Mi ennek a fontossága? Nem öncélú egy kicsit? -
- Szórakoztató dolog. Ha öncélú, akkor csak annyira, mint bár
mi más . 
- Mégis mi a jelentősége? 
- Egy biztos nekem ez a mániám nem egy véletlen dolog. 
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Bár egyre nehezebbek a körülmények, és nagy fantáziát látnék 
bennek, ha bekerülnének a tananyagba. Az embernek azt az én
jét, képességét mozgatja meg, amely nem egyoldalú, mikor egy
szerre minden megmozdul. 
- Szóval valamiféle személyiségformáló hatásról beszélhetünk? -
- Igen, mert ettől a mindenszerűségtől az ember képtelen kö
zömbös lenni. 
- Szerintem ;ez megvan a verbális színháznál is; 
- Igen, ha jó. Nincs különbség. Számunkra meg amúgy sincs, mert 
akik ide jelentkeztek, azoknak volt egy igen erős vonzódásuk a 
keleti-harcművészetekhez, ami persze divat is egy kicsit. Van 
még aztán egy igen érdekes egybeesés, volt egy fiú akivel együtt 
tanultam Szegeden, ő profi lett. Ez azt jelenti, hogy egy világ
hírű társulatnak a tagja külföldön. Na ő teljesen baráti alapon 
- persze ilyen alapon bárhova elmehetett volna - eljött hozzánk 
egy teljesen amatőr társulathoz. 
- Jelentheti-e, ez a keleti beszivárgás az európai-kultúra szét
esését? 
- Nem, mert a táncművészetekben, később pedig a színházművészet
ben az 50-es években volt az, hogv a világ ment Európába, pl. 
az amerikai modern tánc, és utána pedig fordítva. Az biztos, 
hogy fészkelődik, mint aki az utolsókat rúgja. 
- Lehet, hogy felnőtt oda a saját kultúrájában, hogy el kell 
tudni befogadni a többit is, mert vele csak gazdagabb lesz? 
- Nem, azért még nem tart ott, bár megvannak azok a nyomok is. 
Bicskei Zoltánnak van erre egy jó hasonlata: Ma világ olyan 
most, mint amikor a teknősbéka készül levenni a páncélját". Ez 
a váltás kb. kétezer évet jelent. Az a baj talán, hogy az új 
páncél egészséges sejtjei még nem látszanak, csak érződnek. 
- Tehát valamiféle fejlődésnek engedelmeskedik? 
- Nem, nem fejlődés ez, inkább megújulás. 
- Lehet, hogy nincsenek európai sejtek, csak ilyenkor megcsil
lan az eredendő közös gyökér. 
- Nem, mert európai-kultúra van. Vannak sajátos emberi jegyei. 
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Kijelentette magáról, hogy én vagyok az egyetlen érvényes ember, 
a fejlődés csúcsa, mára ez kiviláglott, hogy nem így van, hisz 
ahova betette a lábát, mindent leigázott. 
- Szerintem az európai a többi kultúrát formálta az önmaga arcá
ra. 
- Nem lehet ezt annyira átalakítani. Az ázsiai pl. nagyon erős. 
A Japán szentélyeket húsz évente lerombolják és újraépítik. Nem 
engedik elkényelmesedni a szellemet. Állandó éberségben élnek. 
- Kell-e, hogy egy színháznak legyen filozófiája, és az önökének 
van-e? 
- A múltkor mondta Krupa Sanyi, szánházunk oszlopos tagja, hogy 
én már annyi mindent összeolvastam, miért nem akarok én valami 
mélyebb mondanivaló is belevinni az előadásba? Egyrészt azért, 
mert nem merült fel bennem. Másrészt, másodlagpos az, hogy hoz
hatja magával, de nem erre épül. Mutassa meg önmagát! Nekünk az 
egészet így hozta az élet, meg a körülmények. 
- Elképzelhető, ha változnak a körülmények, változik a színház 
is . 
Igen. Mostanára merült fel az, hogy szeretnének hangokat is ki
adni, és ennek én nagyon örülök. 
- Ez valami olyan, mint a csecsemő magáraeszmélése? 
- Igen, pontosan. 
- Mi adja az erőt? Hisz itt nincsenek vastapsok. 
- Nézd, a legtöbb erő abban van, ha az ember játszik. Persze van
nak rossz játékok is, de a jó játék feltölti az embert és együtt 
létrejön valami közös, ami erősít. 
- Mennyire működik nyitottan ez a színház? Csak az iskolának vagy 
bárkinek, aki szomjazik? 
- Elméletileg nyitott lenne, de nem tudjuk megteremteni. Én nem 
bírom. Mindenem leköti az, hogy összetartsam az egészet, hogy le
gyen próbaterem, hogy mindenki ott legyen. Mivel egyre jobban 
tönkremegyek bele, azon törjük a fejünket, hogyan lehetne intéz
ményesíteni, hogy iskolaként működhessen tovább. 
Hallottam, hogy igazából az a legnagyobb baj, a Várszegi Tibi, 
hisz ebben az egészben egyedül. 
-Lehet, de meggyőződésem, azok kik nem igazán hittek bennek,mégis 
változtak, valami pluszt adott nekik. Mint pedagógus személyiség 
mindenképpen pozitív irányba mozdultak el, és ez a lényeg. 



Jel-en 

Ne vádolj engem uram! 
Én rossz nem vagyok! 
Bár lábam a földbe ásva, 
agyamban lepkék és csillagok. 
Annyi a bűnöm csak: 
hogy még szállnék, 
de már nem tudok... 

Bocsáss meg nekem uram! 
Én senki sem vagyok! 
Csak elázott, színtelen lepkék 
és földbe ásott csillagok. 

Madárka 

Őszi eső zúz 
semmi havat 

Lanyhul a dallam 
Csordul a fagyban 

madárka csapat 
Emberi ésszel 
Ép öleléssel 

halni lehet 
Csend csak a csendben 
Levél a kezedben 

csak az marad 

epilógus 

Jó az idő kinn 
fagy van a dalban 

madárkatetem lóg 
deres ablakban... 



AZ ISKOLAHÁZ FANTOMJA 
MÁTÉ GYÖRGYNEK 

Az iskolaház fantomjáról sokáig csak hitetlenkedve hallgattam a 
történeteket, még azt is kétségbe vontam, hogy létezik. Egy sze
minárium nélküli oktatási fajtát képvisel, mely csak előadások
ból áll. 
Erős fogalomrekonstrukciókra lenne szükség, hogy elmondhassam 
egyértelműségét vesztett világunknak, milyeneket. De nézem az em
bert és megértem. "Rendesen felmás-zott. Rálát határaira immár s 
ez abszurditással tölti el. 
"Tudják ez már régóta vitatott téma, melyik tekinthető ősibb kul
túrának: Egyiptom vagy Mezopotámia... tudják az egész vita egy 
nagy butaság, teljesen mindegy, nem? Önálló kultúrák voltak, bár 
legújabb tudomásom szerint Mezopotámiában előbb háziasítottak meg 
a szamarat, ha ez lényeg ... áá, de mindegy is..." 
Petri György sorai jutnak eszembe önről tanár úr: 

"Hagyjuk. Nem érdekes az egész. 
/A részletei sem./ 
Amit írtam: 
Körülírásai a semminek 
Azt hittem van itt valami, 
amiért... Mi is? Amiért mit is? 
Mindegy. Azt hittem. Hülye voltam." 

Persze ezt nagyon becsülöm önben, hogy nem mondja, nem érdemes oda 
felmászni, ahol van, döntsük el mi. 
De mit is ír Nietzsche az emberi természet veszedelméről: 
hogy mindenki hordoz magában produktív egyediséget s ennek a tu
datára döbbenés, a szokatlanság fénye. Na persze ez a legtöbb em
ber számára elviselhetetlen. Mert a lusták számára az egyediség 
elviselhetetlen, úgyhogy ők hagyják az egészet a francba, mármint 
a lusták, persze ez önre nem vonatkozik tanár úr. Nietzsche azért 
figyelmezteti az egyediséget, hogy ő a magányos sorsot kapja aján
dékba embertársaitói; ott élhet, ahol akar, sivatagot talál min
denütt . 
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Csak aztán igába ne hajtsa a fejét, ne legyen melankolikus. Má
sodik veszélyként említi még a mester, a dialektikus kettősség 
alapján működő gondolatokat. Kik annyira megszokják a pro és 
kontra felkutatását, hogy teljességgel szem elől tévesztik az 
igazságot, tagadva mindent, állandó kétkedés közepette. Elége
detlenül szemlélni, alig remélni, állandó csalódásra készen,csak 
egy kisértet-élet képes. Azt hiszem, ez a langymeleg kisértet 
sem veszélyezteti a tanár urat, meg "hosszabb ideig még a kutya 
sem élhet ilyen életet", mondja Nietzsche. 
Ez a harmadik dolog, amire kilyukadhatom végre, talán a legér
dekesebb. Ez a veszedelem, az erkölcsi vagy intellektuális fá
sultság. Az ember a kapcsolatot megszakítja, amely az eszmény
képhez kötöttel az ember nem dolgozik már gyümölcsözően ezen 
vagy azon a területen, nem fejleszti tovább önmagát; kulturális 
értelemben terméketlenné és haszontalanná válik. Lényének egye
disége oszthatatlan, megközelíthetetlen atommá, megkeményedett, 
hideg kővé lesz. Az egyediség éppen úgy tönkreteheti az embert, 
mint ettől az egyediségtől való félelem, mint önmaga elutasítá
sa, feladása, sóvárgástól és fásultságtól egyaránt tönkremehet. 
Hát kb. ennyi. Ja, még azt is papírra veti konklúzióként Nietzsche: 
"mert élni általában annyi, mint veszélyben lenni". Persze nehéz 
ez. Főleg, ha az ember látja, hogy a kortárs emberiség olyan gyü
mölcs, mit alaposan szétrágtak a férgek. Na és persze: "a megta
gadható élet megérdemli, hogy megtagadják"; iskolaház fantomjává 
is így válhat az ember. Higgye el tanár úr /na jó, ne higgye,úgy
se tudja megkerülni/ az élet a legjobb alkotás, mit valaha kreál
tak. 
Mit is akartam? Nem érdekes. Az egész sem. A részletei sem. 
Mindegy. Azt hittem. Hülye voltam. 
Ja, az öreg kínai halászgat a folyón és arra téved egy elkínzott 
tekintetű számkivetett, ki közben fennhangon kiabál: 
"Az egész világ mind tisztátalan, én vagyok tiszta egyedül. Min
denki részeg, én vagyok csak józan. Ezért száműzettem. Hinnye, 
mondja erre az öreg halász. /Elég sajátos a Tao-fordításom./ 
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"Mit ér az a tudás, ha nem képes arra, hogy a világgal változzék. 
Mire a mély értelem s a magasan szárnyalás, ha az ember száműze
tésre jut általa?" De a pubi hajthatatlan maradt: "Kóboroljak in
kább a folyók közelében, és temettesem a halak gyomrába! Hogyan 
is tűrhetném, hogy ragyogó tisztaságom bemocskoltassék a föld 
szennyével?" Elmosolyodott az öreg és felkacagott, vízbe csapott 
az evezőjével s ahogy távolodott, egy dalba kezdett. 

"Ha tiszta a folyam, 
mosd benne a hajadJ 
Ha zavaros vize, 
mosd a lábadat." 

Szóval, mossa csak tanár úr, mossa! 
Tanítványi tisztelettel: 

Rajnai Attila 

HOMMAGE 
A 

GYÖRGY ANTAL 

Kínos síri csend. Etika óra. A kérdést már feldobták. Mennénk 
már. De a tanár újra próbálkozik. Csend. Végtelen csend. Most 
értjük meg, a valós filozófia, a valós ember, soha nem szűnhet 
meg kérdezni. A-művészet soha nem adhatja fel, ha igazán művé
szet. Válasz nélkül sem tehet mást, újra és újra el kell mondania 
a már elmondottakat, a legegyszerűbbeket. Nem tehet mást. 
De talán szeretni sem tudunk úgy még, ahogy kellene. Mi már rég 
kimentünk volna, tanár úr. 

F. T. - R. A. 
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Dr. Wírth István, a demokrácia lelkes támogatója tegnap 

ünnepélyes keretek között 3 korsó sört gördített le az 

ország gazdasági helyzetének javítása érdekében tartott 

jótékonysági baráti összejövetelen. 



Perszóna 

Két no találkozik egymással. Az egyik híres szí
nésznő, a másik egy fiatal nővér. Az egyik meg
csömörlött mindentől, s rémült vadként próbál me
nekülni, a szobájába betörő külvilág elől. 
Két nő áll egy fehér fal előtt. Hasonlítanak egy-, 
másra. Az egyik arca gyermeki naívságot tükröz, 
a másiké, közönyt. 
Két nő fekszik egymás mellett. Az egyik sír, a 
másik szavak nélkül próbálja vigasztalni. 
Két nő ül egymással szemben. Az egyik őrjöng, a 
másik hallgat. 
Két ember eggyé válik. 
Két új ember született. Az egyik visszatért a sö
tétségből, a másik, életerejét vesztve ténfereg a 
sötétség felé. 
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Es 

A nyomasztó könyv- és jegyzet
gondok enyhítésére kérünk benne
teket. Könyvtárunk évről-évre 
kevesebb pénzből gazdálkodik, 
szívesen fogadná a jegyzet- és 
tankönyv-felajánlásokat. 

Gondoljatok ránk is! 
Mert mi még tanulunk, 

s azokra is, akik majd szeretnének! 

/Őtu*ttr"pa£tu*H' 



Kedves Vakantanka! 

Nyomdafestéket nem tűrő véleményed újságunkról -
sajnálatodra talán - , de nem közöljük le. Nem, nem 
vagyunk erkölcscsőszök, de egy kicsit sajnálatra méltó 
az, kinek csak egy egyszerű mondatnyi káromkodás a 
véleménye valamiről. 
Próbálkozz meg a jövőben választékosabb 
káromkodásokkal, összetett mondatokkal. Tudom, 
fáradságos dolog lesz, de hidd el, megéri. Addig is 
maradok őszinte híved, a legjobbakat, és kérlek ne 
tegezz! 

A Mi a baj a pedagógiával? című írás szerzője nem 
akar sem hőssé válni, sem pedig megbukni. így 
megállapodásunk értelmében, vizsgákig a 
szerkesztőség nem fedi fel a nevét. 

* # * > / \n 
^ V 

Nem túl nagy hagyományra tekinthetünk vissza a 
versmondó-versenyek területén. Tavaly már 
sikerült. Az idén egyetlen ember jelentkezett: 

Gál Beáta 
A megdöbbenéstől, a Tótum-Faktum is beugrott: 

Nagy Gabriella, 

Hajdú Gábor, 

Fülöp Tamás. 
De sajnos ez sem segített, mert ez a négy ember 
sem jelenthette azt, hogy értékelhető, színvonalas 
versenyt tudnánk nyújtani tanárainknak és 
diáktársainknak, József Attila születésnapja 
alkalmából. Köszönet nekik! 
Azon mindenkinek pedig, kik óra és tanítás után 
sutba dobják az irodalomkönyveiket, melyből 
talán egy életen át tanítani fognak . . . bla-bla . . . 
bla-bla . . . bla-bla szóval, szégyeljétek magatokat! 

% Keresek ügyeskezfi taní
tójelöltet, aki korbácsaimról 
lekopott Zsolnai-mintákat 
újrafestené. Ajánlatokat a 
kiadóba kérek: 
"Muci néni" jeligére! 

® A Kukta BT. - alias 
Sáfár GMK, vagy Mindegy 
Egykutya Kotyvasztó 
Egylet keres használható 
recepteket az olasz konyha 
területéről, amelyekben 
leírásra kerül, miből épül fel 
egy egyszerű milánói 
makaróni, a tévedések 

kizárása végett. Felajánlók 
ehetnek a maradékból 1 A 
recepteket, a leírásokat és 
az alapvető fűszerismertetőt 
a kiadóba kérjük: 
"Fehér AUDI" - jeligére! 
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Az oldalt szerkesztette: 

Rajnai Attila Hídváry Péter 




