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KÖSZÖNGETŐ 
Valahogy ellibbent, lobbant - ahogy tetszik -

ez a nyár is. Az eleje ugyanúgy reménytelin, a 
vége szintoly vádlón, mint máskor. A vedlés most 
is a hittel kezdődött. Az üvegház felett csend, 
alatta katlan. Tavaly még csak ugyan voltunk, mint 
magányos asszonyok a fodrásznál, kiknek vastag 
karjukhoz, széles hátukhoz odaragadnak a nylon -
ruhák, és párolják csavarokra kötött agyuk a burák 
alatt. Mára zsírra sütöttek bennünket. Az élet 
mindenre ható nagy ura hagyta a fodrászüzletet -
talán a nyugták miatt-, de vett inkább egy 
mikrosütőt (légbefávósat, kiolvasztósat) sebbe 
tett bennünket játszadozásképp. Persze, lehet, hogy 
nem így volt; ám ez akkor is egy ilyen nyár volt. 
és valaki ellopta. Kiráncigált bennünket a 
strandról, leradírozta barnaságunkat, rendesen 
felöltöztetett és iskolába tuszkolt ...szóval, 
ocsmányság. De legalább, egy öröme van e 
hűvösebb, kalandtalanabb állapotnak: Újra 
olvasgathatjuk a Tótum-Faktumot! 

Szeretettel köszöntünk mindenkit! 



AJÁNLÁS 

Ne haragudj. A rét deres volt, 
a havasok nagyon lilák 
s az erdő óriási vörös folt, 
ne haragudj: nem volt virág. 

De puszta kézzel mégse jöttem: 
hol a halál nagyon zenél, 
sziromtalan csokrot kötöttem, 
piros bogyó, piros levél. 

S most add a lelked: karcsú vá 
mely őrzi még a nyár borát -
s a hervadás vörös varázsa 
most ráborítja bíborát. 



1( ? ) zsolnais panaszai-(ból) 
Nem, nem, nem, nem és nem, nem bírom tovább! Nem érdemes tanulni. Itt 

minden érték, minden mérce felbomlott. Valami furcsa, embernélküli jegyosztás 
megy itt. Tények osztályoznak tényeket. Egyszerűen, nem érdemes tanulni. 
Igazságtalan mind, egytől-egyig. Van, amiből leadunk egy dolgozatot, és a végén 
bejelenti tanárunk, hogy nem volt ideje elolvasni, de ismeri a képességeinket, tudja, 
ki hányast érdemel. Van, aki ennyit sem moiid. Zeng a fülünk a sok kreativitástól, 
ráadásul, még az összetartás is megbomlott közöttünk; vágjuk egymást, főleg, a 
másik évfolyambelieket. Persze, azt is mondhatjuk, mi vagyunk az oka mindennek,de 
egyszerűen, nem találom értelmét annak, hogy itt érdemes lenne tanulni, nekünk, 
semmiképpen sem. Mert mirajtunk állandóan ott a súly: zsolnaisok. Mindenki azt 
hiszi, nekünk mindent szabad, pedig, mi csak állandóan pótoljuk a hiányzásainkat, a 
nézgelődéseinket, zilált kisérleti nyulak vagyunk csak. Szigorlat után is tanuljuk a 
tantárgyat, senki nem tudja mért. Van egy csomó titkos óránk, csak nálunk nem 
III/III a neve, hanem o/o-ás, és még a tanárok szerint is baromság. Nincsenek is 
benne a gyerekek órarendjébe ezek az órák, amelyek pedig benne vannak, azokat 
nem tudják tanítani, csak igérik, mint mindent évek óta. Minden tanfolyamunk, spec. 
tantárgyunk, Ígéret csupán. Aztán meg, csak állandóan ijeszgetnek bennünket, mi 
meg idegbetegen rohangászunk miattuk, és a végén ránézésre osztályoznak, 
mézesmázosan, mosolyogva. Egyedül a NYIK-et tanították meg nekünk 
tisztességesen, a többiben úgy számítanak, úgysincs elég "zsőlrTáis_iskölaT'H'áT érre 
legyen az ember optimista, és mondja azt, érdemes tanulni. 

LEVÉL A JELENBELIEKHEZ 

Mért mindig ebben a pillanatban lenni? 
A jelen fölé, a jelen alá, mint 
az osztályzatok. 
Szürkéskék füzetpapírok, bekötött 
könyvek. Fa tolltartó. A csukott 
ablakon befelé jön a fény. 
Isten ellazult figyelme. Egy 
óra számlapja a plafonra 
tükröz, és valóban, a beesési 
szög azonos a visszaverődési 
szöggel. 

A tanár megáll, aláhajol a pillanat
nak, mint Bandi a lányok szoknyájának. 
De hát mit lát? Vékony lábakat, 
fehér bugyit. Egy kéz a magasba 
lendül. A halál strébere vécére kéretőzik. 



Kámfor - Koeform -Nonkonform 
-nyílt levél a hüppögőkhöz-

Vagy megszoksz, vagy megszöksz. 
(apám) 

Kedves, kis porcelánmintáról koppintott pedagógusjelölt! Jó helyre dobtad be 
levélkédet, mert bizony ez itt a hiippögés oldala, talán, lapja is egy kicsit. Mert a 
főiskolás már csak ilyen. Sír, mint minden iskolás, mert osztályozzák, korlátozzák, 
pedig ő azért jött, hogy majd mindent magába szív, megemészt, aztán átalakítja, 
lefaragja róla a konvenciókat, és megváltja a világot. Sajnos, ezen oktatási 
intézmények, még csak álmainkban élnek. Mert ehhez, nem csak iskolák, tanárok is 
kellenek, ország, melyben ily tolerált az oktatás, fontosságához fel tudott nőni 
lakossága, lényegével azonosulni. Jelen pillanatban , nincs olyan morális szinten az 
emberiség, hogy ez ilyen magával ragadoan működhessen, nem is erre fele halad a 
világ. Úgyhogy, maradunk a földön, egyszeri jelenünkben: ITT. Most ennyi a 
lehetőség a megfelelésre, volt rosszabb is, akkor is sikerülhetett, most mért ne 
sikerülhetne?És persze , ez esetben, minden marad a régiben, a konformitás az 
egyedüli viszonyítási alap, az értéktartó, hülye lenne valaki maga alatt vágni a fát, 
aki~ megpróbálta, egyedül maradt. Ja, van még egy esélye: ha kámforrá válik, ezzel 
mindenki jól is jár, csak egyedül ő nem. Szóval, egy út áll előttem , melyiket 
válasszam? De hidd el , kedves hüppögő, tanulni mindig érdemes. Magunkért. Ha 
létezik fejlődés, valójában úgy hivják: Tapasztalat. Ennyi még a legrosszabb órán is 
akad. Ám a konkrét és súlyos problémákra én sem adhatok írt, nem is lehetnék rá 
hivatott, de bíztatásul lejegyzek egy régi emléket az öreg Waldorf-atyáról, mind a 
hüppögőknek, mind a beavatottaknak: " Rudolf Steiner észrevette, hogy a legfelsőbb 
osztályban eltávolodóban vannak egymástól a tanulók és néhány tanár; a tanítás 
hangneme, véleménye szerint, fensőbbségessé és kioktatóvá vált, egyre kevésbé 
emlékeztetett a közvetlen, emberi hangú beszélgetésre. Fokozatosan kialakult az az 
áldatlan ellentét, amelytől Steiner hiába óvott előre mindenkit. Az egyik lány ekkor 
levelet írt Rudolf Steiner-nek, aki az egész osztályt behívta beszélgetni az igazgatói 
szobába. Rudolf Grosse így ír erről: Ott ült a nagy íróasztal mögött, mi félkörben 
körülvettük, és felszólítására néhány tanuló beszélni kezdett. Négyen vagy öten 
lehettek, Steiner mindegyiküket nyugodtan és komolyan végighallgatta, ő maga meg 
sem szólalt...Mi volt a panasza a diákoknak? Az például, hogy az egyik tanár 
képtelen érvényesíteni az akaratát, minden apróság azonnal eltereli a figyelmét a 
tananyagról, amit persze a gyerekek alaposan kihasználtak, csakhogy így nem fognak 
eleget tanulni. Mások arra panaszkodtak, hogy egyes tanárok csak az órákról ismerik 
őket, egyébként semmit sem tudnak róla stb... A beszélgetés fél óráig sem tartott, 
Steiner máris barátságosan elbocsátott bennünket, anélkül, hogy megvitatta volna 
velünk a kérdéseket. A szünidő után meglepődve vettük tudomásul, hogy két fontos 
tantárgyban új tanárt kaptunk, s az egész oktatás olyan lett, amilyennek már rég 
kívántuk" (Rudolf Grosse: Megtapasztalt pedagógia. Dornbach, 1968) 



Jászberényben készül a Luca széke! 

íagyományápolás 
a Zlrzen Janka Kollégiumban 

A magyar nép igenis hagyománytisztelő. Aki ezen állításommal vitatkozni óhajt, az ne 
engem keressen meg, csak töltsön egy röpke órácskát a kollégium portáján és füleljen. 
Arra, hogy ez alatt a nem kis idő alatt hall-e kalapácsütést (uram bocsa ütéseket) az 

emeleti munkaszínterek felől. Én nem hallottam. Lehet mondani persze, hogy a szobák 
újrafestéséhez nem szükségeltetik a kalapács, de hogy egy szobát, vagy akár többet is, egy teljes 
hétig festenek, azt már nehéz elhinni. Még ha esetleg Rozi néni vállalta volna el a munkát és nem 
egy (állítólag) profi kft., akkor talán. De itt állítólag erre szakosodott és ezt a munkát 
hivatásszerűen űző szakemberekről van szó. 

N " em morognék, ha nem jártam volna nyáron a kollégiumban, és nem hallottam volna már 
akkor, hogy felújítják az épület teljes vízvezetékrendszerét. De hogy azóta 6 (ejtsd: hat) 
szoba készült el, az már igenis facsarja az orromat. Nem vagyok brigádvezető (Juj!), de 

volnának tippjeim, hogy milyen módon lehetne megsürgetni a munkálatokat. Ám mindennek az 
akadálya lehet, hogy amíg az állítólag Európába tartó Magyarország kapitalista munkásai 
órabérben és nem teljesítmény függvényében kapják meg (még) szocialista fizetésüket, addig ne 
várjunk el semmit. Értsük meg, hogy itt már nem az a módi, hogy ide a pénzt, aztán majd készen 
leszünk; igenis ki kellene szolgálni a megbízót, aki nem jókedvében és jótékonykodásból keresett 
meg bennünket. 

E z az egész munka kísértetiesen emlékeztet a Luca székének nevezett ülőalkalmatosságra. 
Aki egy kicsit is járatos a néprajzban, az tudhatja, hogy ez az a pihenést szolgáló eszköz, 
ami nem nagyon akarődzik elkészülni. Hát ez a felújítás is a pihenést szolgálja, mert 

mikor már negyedszer hallom, hogy pénteken beköltözhetek az elmúlt évek alatt megkedvelt 
kollégiumomba, az ötödik ígéret után már olyan pihent leszek, mint soha. Nagy pihenésemben 
csak nyomom az albérleti ágyamat, várom, hogy elkészüljön a berényi Luca széke. De addig hála 
Istennek, megmaradt nekem is valami. Morgolódhatok kedvemre. 

Baráti üdvözlettel: 

Turisztikai tábor '93. Nagyvisnyó 

Ebben az évben is megrendezésre került - immár hagyomá
nyosan - a Jászberényi Tanítóképző Főiskola hallgatói szá
mára az a turisztikai tábor, amelynek székhelye a Nagy
visnyó határában található ifjúsági tábor volt. 

A gyönyörű természeti környezetben augusztus 23 és 27. 
között a 42 résztvevő több túraútvonalat is teljesített, 
amelyek során rengeteg élménnyel gazdagodtak. A túrázás 
mellett megtekintettek néhány környékbeli nevezetességet is, 
mint pl. Tardonan a Jókai házat, a jósvafői cseppkőbarlangot, 
Újmassán az őskohót, stb. 
A legkitartóbb túrázók végigkövették a Vásárhelyi István em
léktúra útvonalát, amelynek teljesítéséért emléklapot kaptak. 

Âz ötnapos rendezvény egy rövidtávú erdei táifutással 7.4-



HONVÁGY 
Hegyek, dombok. 

A dombokat borító zöldnél is zöldebb fű. 
Eldugott csapások, függőhíd. 
Tiszta, átlátszó forrásvíz. 

Poros út. 
Az utcákon hazafelé bandukoló kafferbivalyok. 

Tisztaszoba. 
A budi deszkáin beszürembo napfény átüt a 
finom pókhálón. 

A házikenyér fehér illata. Bivalytej. 
Népviseletbe öltözött ősz öregek; s hagyományt, 
helyet hagyó fiatalok. 

Mindez egy kis falu Erdélyben. 
Ami megmaradt belőle: a csombor illata. 



A költői feladatvállalás megnyilvánulása 
Nagy László Ki viszi át a szerelmet című versében 

Szerb Antal a következőképpen jellemezte Goethét, Száz vers 
című antológiájában: MŐ volt Goethe." 
Nagy Lászlónál ez így hangzana: Ő .volt az Ember. 
Azok közül a költők közül való, akik megpróbáltak tenni vala
mit a világért, embertársaikért. Azokért, kik tisztességük 
"miatt" szenvedtek megkülönböztetést. 
Ady, Ember az embertelenségben, József Attila, a Dunánál, Pi
linszky János, Négysoros című verse mind ugyanarról szólnak: 
rólunk, azokról akik még hisznek valamiben,ebben a hitetlen 
világban. Nagy László az Emberben hitt..., ezért tartozik-e 
versek sorába az ő műve. 

Nagy vers? Nem, nem az, csak szó... Pontosabban szavak,me
lyeket a gondolat, a féltés ereje rendezett valósággá. Halvá
nyuló, reménykedő, kérdező, üvöltő életté. E_m"ér"engésb"en a 
költő egyszerűen teszi fel a kérdést a jövőnek a múlt tüzétől 
áthatva a jelenben. A még jelenben... A cím végéről hiányzó 
írásjelek - felkiáltójel, kérdőjel - már a kezdésnél drámai ha
tást váltanak ki. /Természetesen a hatást maga a cím váltja ki, 
a fent említett tényezők csak megerősítik drámaírását./ Ilyen 
leegyszerűsített kérdést, felkiáltást nehéz lenne találni a ma
gyar irodalomban. Ez is jelzi a költészet erejét, mert, ha Nagy 
László csak ezt az elementalis erejű mondatát adja át az utókor
nak, már az magában is "földindulást" váltott volna ki a gon
dolkodók körében. 

nKi viszi át a szerelmet" 
Mi ez? Kérdés vagy követelés? Egyik sem és mégis mindkettő, még
pedig azáltal, ahogyan ezt maga a költő mondaná: halkan, magá
nak és mégis a világnak. 
S hová kell azt a szerelmet vinni? Hisz azt nem vinni szokás! 
Igen, a szerelem nem megy sehova, de amit magában rejt - az Élet-
az megy..., a túlsó partra. 

9 
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A címmel megteremtődött a vers alaphangulata,- az az elgondolkodó, 
távolba figyelő, valamit és valakit kereső hangulat, amelyet Nagy 
László előtt csak József Attila és Pilinszky élt át. 

Maga a vers kérdések sorozatából és a végszóból áll. Hat kérdő
mondat rohan fuldokolva, levegő után kapkodva, végig a versen, meg 
sem állva, meg sem várva a választ. Az egész kérdéssorozat leltár-
szerűén sorolja fel azokat a dolgokat és feladatokat, amelyeket a 
költő a maga után következőknek és következőkre hagy. Illetve akar 
hagyni, mert nem tudja, hogy lesz-e még aki vállalja majd saját ma
gát. Nagy László vállalta a „tücsök-hegedűt", a „deres-ágat", a 
szivárványra való fölfeszülést. Vállalta múltját s vele jelenét. 

„Ki feszül föl a szivárványra?"- kérdi félve a költő. Olyan dolog 
ez, amelyet minden korban megkövetel az embertől az élet. Mert 
lehet valaki dicsfénytől övezve, de ha tisztességes marad végig az 
-úton-j—akkor oda kerül, ahová Jézus. A maga keresztfájára legyen az 
keresztből, csillagból vagy szivárványból... 
Ez a tiszta, emberi tisztességet kell annak vállalnia, aki a köl
tészetet akarja megtalálni, s vele vállalni az emberiség sorsát. 
Jót és rosszat. 

„Ki becéz falban megeredt hajakat, verőereket? 
Ki fog emlékezni a múltra, a szerelemre, az életre? Magával ra

gadó sorok ezek, miken keresztül elénk tárul egy ember lelke. Az 
árnyékok a falban inkább megkövülni szoktak, s így maradnak örökre. 
Itt azonban a költő a „megeredt" szót használja, amely a múlt lük
tetését, jelenét adja a versnek. A hajak, a hajdan volt szerelmeket 
jelképezik, melyben benne foglaltatik az édesanya iránti szeretet 
is, míg a „verőereket" magát a nyüzsgő, áramló életet. A soha el 
nem múló emlékeké ez a két sor. 

A "válasz előtti utolsó kérdés kötődik talán leginkább a 
konkrét múlthoz, konkrét jelenhez. Ez a sor is általános érvényű 
minden korra: 
„S dúlt hiteknek kicsoda állít 
káromkodásból katedrálist?" 
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Itt van jelen a magyarság "dúlt hite". 
A ,,dúlt hit" és a ,káromkodás" csak látszólag ellentétesek, na
gyon is összetartoznak. Összetartozik mint József Attila és 
Balatonszárszó, Budapest és '56. Attila és a Forradalom meghalt. 
Dúlt hitüknek ebben a világban nem találtak hazát... 
Itt sírni nem lehet, csak egy jó nagyot káromkodni! Üvölteni, 
üvölteni addig míg meg nem hallja a világ a tisztesség fájdalmát. 
Ez az üvöltés, fájdalmas kiút - utódkeresés hangzik fel az utolsó 
sorokban. 

Valahol keretes ez a vers, mert a költő - igaz nem az utolsó 
sorban -, de visszatér a kezdéshez. Újra felteszi a kérdést, de 
már a valódi hangján, felkiáltással. A keselyű a halál, az élet a 
szerelem szimbóluma. Azé az életé, amely, ha maga a költészet el
veszik, nem fog tudni megkapaszkodni â  túLsó^pax-toru^Nem lesz.már-— 
Ember ki továbbvigye, csak emberek... 
Mert a szerelem csak az Emberben lakozhat! /Ezért érezhetjük úgy, 
mintha e kérdéseket a költő egyenesen nekünk szegezte volna, s 
vág vele mellbe, hogy feldöntjük mögöttünk álló sajátmagunkat. 
Rosszul is érzem magam, ha arra gondolok, nem én vagyok az, aki 
segíteni tud Nagy Lászlónak, de megnyugtat az a gondolat, hogy 5 
engem is odavesz az "E" betű csücskébe, hogy én is részese vagyok 
a magam módján ennek a feladatnak, amelyet csakis együtt, s mégis 
mindenki magában kell, hogy megoldjon!/ 

Ebben a versben nincsenek indulatok, csak érzelmek. Érzelmei 
pedig csak egy tűzhányónak lehetnek, mely ha hallgat szép, de ha 
kitör - fáj! 
Nagy László az volt... Verse a költészet hatalmáról, a költő ember
feletti feladatáról szól, mely egyben az egyes - egyszerű emberek 
feladata is. Csak legyen ki vállalja... 

nVerseimben hatalom van." - mondta ő. 
Igazat mondott, nem hazudott... 
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Alkalmatlan alkalmi vers 

meleg érzés járja át a keblét 

ha a kedvesére néz a lány 

együtt vannak tavaly tavasz óta 

közös lakás lakbér átalány 

ez bizony nem futó fellángolás 

nem gyerekség nem szerelem ez 

életszövetség-szagú a dolog 

tarka múltra komoly szürke mez 

bár testben külön lélekben együtt 

napközben küzdelem munka vár 

kikaparni a gesztenyét petyhüdt 

izmoknak nem enged tart a zár 

s ami bent van megér minden esküt 

ugyan MIRE ha rád néz a lány. 



Egy szót se az iskoláról! 
-Beszélgetés Szentesiné dr. Tóth;Edittel-

- Kedves tanárnő! Sokan úgy tartják, a pszichológia a manipulálás mű 
vészete, de van olyan vélemény is, hogy inkább az önféltes motiválja 
hogy biztonságosabb védelmi rendszert építhessen ki magának az egyén 
- Szerintem, egyik sem igaz ilyenformán. 
- De csak sokszor érzi egy pszichológiában bennfektes ember, mennyir 
a kezében tudná tartani a másikat. Soha nem merül ez fel? 
- Természetesen, biztosan. Vannak is ilyen pszichológiák, melyeknek 
fejezetten manipulálás a céljuk, ilyen pl.: a reklámpszichológia. Le 
het persze az öngyógyítás is a személyes indíttatás e tudomány felé, 
leginkább a segíteni akarás a legfontosabb, legfőbb indíttatás. 
- Talán azért merült fel bennem a manipulálás lehetősége, mert mosta 
ban tele vagyunk ilyen jellegű könyvekkel, filmekkel, amikor az őrül 
orvos hatalmába keríti betegét. 
- Igen, a pszichológia vonza._ egy._kicsit_aẑ iXy.an̂ „j„elLag.ű beteĝ eke-t-
Talán azért is van, hogy a pszichológust nagyon sok szabály köti; ne 
véletlen, nem mindenki végezhet közülünk bizonyos vizsgálatokat. A m 
sik, napi 8 órában szinte lehetetlen tömény pszichológiai munkát jól 
végezni, ahhoz szükség van kikapcsolódásra, más terepen való gyakori 
ra. Egyébként, minden ilyenjellegű munkát végző pszichológusnak kell 
hogy legyen szupervizora, akinek fel tudja tárni nehézségeit, dilemm 
netán, ha elakadt. 
- Hogyan képes ön visszafogni magát az intimszférában, hogy ne bújjo 
elő a "kis" pszichológus? 
- Vannak szabályok, és ezt az embernek be kell tudni tartani. A lapv 
tő dolog, az ember soha ne válasszon a hozzátartozói közül alanyt. 
A másik: az ember rájön, mekkora felelősség bárkiről is megtudni val 
mit. Higgye el, az ember nem törekszik arra, hogy minél többet megtu 
jon a másikról. 
- Nincsenek kisebbségi érzései a férfiaknak önnel szemben, mikor meg 
tudják, hogy pszichológus? 
- Én a férjemmel akkor ismerkedtem meg, mikor még nem voltam pszicho 
lógus. Természetesen tisztes távolságból figyelte ő is először a dol 
gokat, de a konkrét problémák megoldása után, már sokkalta toleránsabb 
viselkedett. 
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Egyébként nem kell ahhoz pszichológusnak lennie egy nőnek, hogy át
lásson egy férfin, ilyenkor a férfi biztos valamit rosszul csinál. 
- Napjainkban egyre jobban előtérbe kerül a pszichológia, melyek a 
leggyakoribb problémák a fiatalok körében? 
- Tapasztalataim szerint, a leggyakoribb probléma a fiatalok körében: 
a cél. Miért érdemes élni? Miért érdemes felkelni? Miért érdemes ta
nulni? Mi az életem értelme? Ez a dilemma a legtöbb fiatal depresszió
jának az oka, de itt megemlíthetem a drogot, az alkoholt is. Ez vala
hogy nagy dolog is, mert keresek valamit. Aztán van a problémáknak egy 
másik oldala is: a nemzedéki szembefordulás. Nálunk nemzedékről-nem-
zedékre szembefordulnak az apák és fiúk. Sorolhatnám itt a nagyobb 
történelmi eseményeinket is, pedig nem politikai értelemben értettem 
ezeket a szembefordulásokat, meghasonlásokat. Egyébként, nem is kell 
messzire menni, '89-ben is történt egy ilyen szembefordulás, hány 
gyerek megveti azóta az apját! Egyszerűen, nincs meg az a folyamatos
ság, ami kellene, az egymásratámaszkodás lehetősége. A céltalan lel
kesedés jele a formális hovatartozás, pl.: a fülbevaló is, csak a más
ságot hongsúlyozza a világ felé, nincs igazi célja. 
- Tudna-e valami gyógyírt adni? 
- Igazi megoldást, sajnos, nem adhatok. De vannak utak, lehetőségek. 
Elsősorban az önismeret szeretném hangsúlyozni, ajánlani. Aztán meg
próbálni olyan lehetőségeket teremteni, hogy értelmet adjak az éle
temnek, itt nem önáltatásra gondolok, mert úgyis kibukik, hanem arra, 
hogy a fiatalok elhidjék, szükség van rájuk. Akik nem tudnak választa
ni, azoknak azt szoktam ajánlani, menjenek oda, ahol rosszabb. Menje
nek el mozgássérült gyerekek közé egy kicsit segíteni, vagy menekült
táborokba, hisz 50 éve lassan, hogy nem találkozhattunk háborútól 
csonkolódott gyerekekkel. Ezeken a dolgokon keresztül megtapasztalhat
ják önmagukat, hogy mi lehetne az ő feladatuk az életben. Jöjjön rá, 
hogy nem lehet az ember ura mindennek, mert vannak tényezők, melyek 
befolyásolhatják. 
- Egy kicsit az európai kultúrkör is hozta ezt a felfogást? 
- Igen, meg a fiatalság mentalitása is ez. Ide nekem a világot, majd 
én megmutatom. Pedig udvariatlanság nyárom a meleget, télen a hideget 
szidni. 



A jászjákóhalmi kodályfí 
-kakikomika-

Túl az Óperencián messze tán még Európán is túl áll egy kis falucska a Jákóhalma a nem 
akármilyen halom me, eztet régrű hírős törzsökös nép lakja nevözik is magukrú az alattuk feszülő 
fődet Jászjákóhalmának...Történt vót egysző egy maroknyi tudálékos csapat száta mög a falut járván 
sorra a házakat beszégetve nézgelődve és errű mind-mind beszámóva az ű uraság tanáruknak ki úgy 
főbuzdula ezök hallatán hogy ottan messzibe a halmokat embörök lakják dógozván és virulván 
ugyanúgy mint bárhun máshun az embörfaj hogy hivatott biza nosza még messzebbrű a távoli 
Európábú nagyhírű tudósokat hogy megtekintsék a löhetötlent a hihetötlent... 

És azok gyüttek vót nagy eszem-iszom erre hét nap hét éjjelön át még a falu nagy 
mindönható ura is fölébredt ezeréves nagy sömmittevésébű és ölte szép új ruhát és kelvén velük 
önni mög inni és járván ű is velü a házakat bár senki sem tudá mi célbú űk járták becsületbű és a 
nép az istenadta jónevett törzsökös nép kínáta űket űk mög fogadták és a nép az istenadta úgy vót 
vele inkább adja minthogy vigyék tán így jobban marad a végibű . . . 

Aztán az ű tanáruraságuk azt gondola mutassák mög e messzirűgyütt tudálékos népnek 
hogy nemcsak űk okosságosak okos itt az egyszerű halmi nép is me van itten nagy falú skóla is hun 
röndre mög okosságra mög a földdarabkájuk szeretetére taníjják lurkókat és níztek is az europének 
nízhettek is főleg akkó mikó bemutatták nékik a Futyolás Janit a nagy zeneművészt ki a drága 
Kodály bácsi reinkarnát állapotjának tartotta magát így állandóan futyuláztatta a lurkókat írásokat és 
gyűjtésöket nyomtatott házilag az ű művészetének fontosságárú hogy nagy botfülű népét hallásra 
csábítsa és csak lesött az europén mer Futyolás Jani nagy komolysággal vala boldogságos 
muzsikaokításban és vára mindönki a lurkók virulását bazsalykodását de nem gyüve me a Jani 
inkább vala hajcsár és pandúr mint muzsikásszívű kedvesség kitő szívjá^~mmrtöngók "az éltető 
dallamot és a Jani csak mögindítá a futtyolást mint bolond a verklit és azok szögényök mög csak 
fújták hogy ne fúrták vóna föl se merének pillantani a félelemül és alig vönnének levegőt és csak 
fúrták futták szünet nékű a Jani mög csak bólinta és sokatmondón pillant a távolrú gyüttekre és vára 
tűlük a csodákozást pedig inkább vala ez nékik hüledezés a látottaktú szorongó gombócosodás 
torkaikba feszélyösen fészkelődű vibráló levegőül me azok a távórú gyüttek mind mind ismerték az 
öreg Praetorius mestört mög a Cerone mestört kik százados távolságbú kiáltozzák még mindig az 
intelmöt az élő példaadásrú meg az előreénekésű dogok fontosságárú hogy attú tanár a tanár ha élő 
példa de eztet a Jani nem tutta csak a hagyomány érdekőte a mindönkilássa hogy ki vagyok én hogy 
hallhassa mit tudnak az én idomított lurkójaim hogy azok fújnak mindönt össze vissza mögállás 
nékű csak lögyön ki möghallgassa me biz a az europén ép meg a tudálékos ifjúság csak úgy tódút ki 
a terömbű örűve hogy megszabadút a Futyolás Jani terrorjául és még fut tán ha mög nem haltak attú 
a szörnyű csinnadrattára amit a Jani csinát ottan a jákóhami skólában és még ezután mindönnek a 
föle hogy az a magát tanárnak nevező csöndháborító nagy sértődésbe esett a nagy vitatás elmaradása 
miatt az ű mesteri órájára . . . 

Ez a mese véget ért itt vóna talán, de úgy vóna az igazi, hogy magát Kodály 
mestör urat kérdöznénk mög a véleményrű: 

"A produkcióra való kínos odafigyelés, a tanáros pedantéria élettelenné teszi, az 
egész inkább leckefelmondás, mintsem jóízű, felszabadult dalolás. így nem válik a 
népdal az iskolában sem élőbbé, sem mindenkié... Kínosan pedáns, erőszakosan 

tagolt és artikulált, merev ritmikájú, élettelen, hangulattalan előadásmód: az élő' 
népdal ellenpropagandája." 

1 5 



ÜLÉSEZETT A DJB 

Szeptember 16-án megtartotta idei első ülését a DJB. A tanács
kozást Gömöri Árpádné nyitotta meg, majd sor került az új vezető
ség megválasztására. így a DJB elnöki posztját Bordás Klára töl
tötte be, az elnökhelyettesi megbízatást pedig Verebélyi Kálmán 
kapta. 

A napirendi pontok ismertetése után a tanulmányi osztály képvi
seletében szót kért Varró Ferencné, aki rövid tájékoztatót tartott 
a főiskola jelenlegi /minket érintő/ helyzetéről. Ismertetőjéből 
kiderült, hogy beborult. Legalábbis nem egészen tiszta az égbolt 
főiskolánk fölött. Arra kérte az egyébként igen népes /40 fő.Egyes 
csoport gondjait ketten, sőt hárman is "lelkiismeretesen" képvi
selték!/ bizottságot, hogy a tavalyi félmillió maradvány ne kerül
jön kiosztásra ebben a félévben. Az indoklás sem maradt el. A mi
nisztérium éves költségvetéssel dolgozik, így az egy főre eső nor
matívát /6.500 Ft/hó/ még a múlt tanévi létszámhoz mérten porcióz-
za, miközben 100 fővel "megszaporodtunk". /Tévedés ne essék, ez a 
szaporulat nem a nyáron házasságot kötöttek érdeme!/ Tehát a kisebb 
fönnakadások elkerülése /végül is 100 ember ide vagy oda/ végett,a 
főiskola megelőlegezné ezt a félmilliót. Azonban a tanulmányi osz
tály képviselője biztosította a mindent megértő bizottságot, hogy 
a pénz nem vész el, csak átalakul. 

Miután a bizottság tagjai elképzelhették magukat F. Kafka kas
tély című regényében, megkezdődhetett az "érdemi" munka. Az albér
leti hozzájárulások kiosztása a tavalyinál gyorsabban megtörtént. 
A vezetőség által javasolt két kategóriát szavazataival megerősítet
te a bizottság, tehát nem kellett egy újabb napot kijelölni emiatt. 
Azonban a szociális juttatások "igazságos" odaítélésekor /amelyhez 
tevékenyen hozzájárult segítségével a tanulmányi osztály képvisele
te is/, időnként parázs viták alakultak ki. A lágy női hangok kasz
kádjában háttérzajként azért hallgató volt elvétve néhány bizon}' 
lan bariton hang is. A döntések viszonylag gyorsan születtek: 
Kapjon!, Ne kapjon!, Van igazolása?, Nincs igazolása!, Rászorul.) ... 
Nem szorul rá!, Tavaly is megkapta! stb. 



Kialakultak különböző szempontok, gyakorolható volt a differenciá
lás, nem sértődött meg senki, s az idei változások sem érintettek 
senkit érzékenyen, hiszen emelkedett az alapösszeg és tanulni is 
érdemes! 

Me g egy ez é ŝ  ' sze r±rrirr~ifcirtart ás -.-
A tudott hiábavalóság mellett is. 

Létet adni az esélynek 
- és fordítva is -
esélyt adni a létnek 

még egy pár évig, 
amig végérvényesen befeketit 
a lét oxidációja. 



:Sz:éi-:kil^Í^||ÍÍIÍ^ 
^ÁNKi Sói 
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Ü Z S I E I E K 

En vagyok a hát te ki vagy? 
Karom erős, szívem tisz -
ta, én vagyok a bélgiliszta. 
Ha szép vagy, barna vagy 
fekete és azon fölül jó is, 
akkor írj! 

jelige: humusz 
"lem túl "érdekes, de fiú 
vagyok. 

JIM MORRISON (1943-1971) 

Amerikai ima (részlet) 

Ébredj 

Mindenki együtt? 
Mindenki együtt? 

Mindenki együtt? 

Kedves elsősök! 

Úgyis tudjuk, hogy írtok. 
Úgyis tudjuk, hogy min -
denki ír. Ott az a frá -
nya postaláda....szóval 
nem fogunk kérvényt be -
nyúj tani. 

- ennyi -

Állítólag, meg nem erősített 
hírek szerint, egy 'Iteréből 
/ lásd: lere-Fere / hazafele 
igyekvő kis csapatka IIFO-val 
találkozott. 
Az UFO-cska, legnagyobb meg -
lepetésükre, emberi alakban 
volt, földönkivüliségét ő ma
ga vallotta be. Keservesen 
panaszkodott, hogy eltévedt 
az időben. Egyébként valami 
Mariettának hívják s nyolca -
dik osztályosok kábítására 
képezték ki, úgyhogy nem tud
ja, mit keres itt. 
A kis csapat megsajnálta és 
együttérzésből visszafordult. 

Ébredj 
Rázd ki hajadból az álmokat 
Kedves gyermekem, egyetlen szerelmesem. 
Válassz napot cs válaszd ki napod jelét 
A nap istensége 
Az első dolog, mit meglátsz. 

Szellem dal 

Hatalmas, ragyogó tengerpart a hideg, fclékszerczctt holdon 
Meztelen párok csúsznak le csendes oldalán 
És mi nevetünk, mint szelíd, ó'rült gyermekek 

Az ünnep napja íme eljött 
ÉBREM! 

Nem emlékszel, hol volt ez. 
Az álom miért torpant meg? 
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