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Számunkra a világ csupa szerep még. 
S míg aggódunk, hogy tetszettünk-e, fellép 
a halál is, bár őt nem kedvelik. 

De míg távoztál, e színpadra tört be 
egy sáv valóság, át a hézagon, 
hol eltűntél: a zöld igazi zöldje, 
igazi napfény, igazi vadon. 

Játszunk tovább. A kínnal betanultat 
daráljuk, és olykor elfeledünk 
egy gesztust; de léted, mely darabunkat 
elhagyta, és közülünk messze tűnt, 

mint ama valóságnak hirdetője, 
megszáll minket a magasból gyakorta, 
úgyhogy elcsábulunk egy kis időre, 
s életet játszunk, a tapsról lemondva. 



ENNYI 
Ajánlom ezen írást 
legfőbb cikizömnek: 
Doboss Tanár úrnak 

Hamvas Béla a 4o-es évek derekán így cikkezik a tanári állásról: " tennivalója az manapság, 
hogy úgy szemre, pedánsan megtartsa a tantervet, hízelegjen az igazgatónak, szerezzen 
politikai összeköttetéseket, nehogy állásából kitúrják, és hogy minél rövidebb idő alatt minél 
magasabb fizetési osztályba jusson. A tanárság így ma állás lesz és nem hivatás. " Azért 
Hamvas később elmondja, hogy mi számára a hivatás, nehogy ne tudjuk elkerülni a 
félreértéseket: "A hivatás játék és szenvedély; az ember veleszületett életformája, amiben 
teljesedik és boldog: ez az ember egyedüli helye a világban. Az állás ezzel szemben 
összegszerűen kifejezhető valami, jövedelem, pozíció, pénz. " 
Evvel untig elegem van már az írásból, kimondtam mással, amit szerettem volna. Ugyanis 

talán mostanság én voltam az egyetlen, kinek volt egy hivatásbeli állása: Tótum-Faktum. 
Egyedül a szenvedély képes hatni a korgó gyomorra, az előítéletekre. Nincs bennem küldetés
tudat, nem is lesz, nem is lehet, mert aki tud, már nem tud. Egy fásult, megtokosodott iskolába 
érkeztem, szakadék választotta el a hülye diákot a tanártól, a vélemények elzárkóztak, ketté
szakadt a magán és a katedrái világ. Mi pedig langy kocsmai lázadók lettünk. Aztán köztünk is 
ott vannak az állásszelidítők, a könyörtelen tolakodók, a mindig elsők, mellettük elnyomódik 
minden tisztes hang, nyögés és próbálkozás. Ez az újság volt a hangképzés egyetlen záloga. Az 
elsőt egyedül írtam, a másodikat ketten és így tovább... megteremteni a hidat tanár és diák 
között; megismerni egymást; szellemet fújni a falak közé, vállalni a kinevettetést, hiszen az írás 
könyörtelen objektum, már az első percben meghalad bennünket, lemosódnak róla a szándéka
ink. Minőség? Hát igen. De van-e a forradalmakban, az első lépésekben minőség? Nem is 
lehet. A lehetőségeink is csak mostanra változtak meg, de az idő ugyanúgy szorít, mint régen. 
Igényem és fantáziám meg lett volna a szépre. A lényeg mégsem ez: a közösség, hogy megis
mertük egymást egy kicsivel jobban, találkoztunk néhány tanárral, ki nem állásként tekint a 
katedrára, valójában csak gazdagodtunk, gazdagodtam soha el nem veszejthető értékekkel. 
Lassan leül a felkavart por, tisztábban látszik az út, a stabil emberek, egy építkezés pillérei. 
Valami beállni látszik. Több lett a merész, több a más hang. Mindenkinek tért kell adni. Amit 
szerettem volna elértem, egy fokozatosan újuló, szebbülő és másuló folyamat veszi kezdetét, 
amelyet Jeney Judit kormányoz, az ő képlékeny lénye tán szélesebb világot varázsol a 
Tótumba. 
/Az amszterdami Baruch Spinoza / elérni vágyta Istent / a padláson lencséket / csiszolva / 
egyszer csak átlátott a függönyön / és szemtől szembe állt vele / hosszan beszélt / és ilyenkor 
elméje és lelke is / kitágult / kérdéseket tett föl / az ember természetéről / - Isten szórakozottan 
megsimogatta szakállát / Spinoza az ősokról kérdezett / - Isten a végtelenbe bámult / a végső 
okot firtatta / - Isten az ujjait ropogtatta / és krákogott / s mikor Spinoza elhallgatott / így szóla 
Isten: 
- szépen beszélsz Baruch / tetszik ez a geometrikus latinod / a tiszta mondatszerkesztésed / s 
az érvek szimmetriája / de beszéljünk inkább / az Igazán Nagy Dolgokról / - nézd csak a kezed 
/ - felsértetted és remeg / - tönkreteszed a szemedet / ebben a sötétben / rosszul táplálkozol / 
pocsékul öltözöl / törődj a jövedelmeddel / mint Cartesius kollégád / légy élelmes és furfangos / 
úgy mint Erasmus / ajánlj egy értekezést XTV. Lajosnak / úgysem olvassa el / csendesítsd le a 
ráció dühét / ledőlnek tőle a trónusok / elsötétülnek a csillagok / gondolj az asszonyra / aki 
majd gyereket ad neked / látod Baruch / a nagyon nagy dolgokról beszélünk / s ezzel a 
függöny lehull / Spinoza magára marad / nem látja az aranyló felhőt / a magasságot / csak a 
sötétet... 
Átkozottul egyedül maradtam. 



PETRI GYÖRGY 

Hibabejelentő 

A telefon az esős-nedves 
időre való tekintettel nem működik, 
a telefon a napos-száraz 
időre való tekintettel nem működik, 
bármely vonatkozó szolgáltatás 
a hét tetszőleges 
napjára való tekintettel nem működik, 
a Magyar Köztársaság 
a kormányra való tekintettel nem működik, 
Magyarország népe viszont a fentebb említettek ellenére 
komoran halászik a zavarosban, 
teszi a szokott módon, 
s bár nem köszöni szépen: 
jól van. Működik. 
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Hatalom, hatalom, bürokrácia,álszenteskedés, én legyek a legszebb, 
legjobb,leggazdagabb, legsikeresebb. A szemem előtt taposnak el mindent, ami 
számomra érték, most, volt, lesz... 
Nem lesz!! [Komoly arccal néznek hülyének: ez most tényleg agymentes vagy csak 
engem akar hülyének nézni? 
Az egérre vigyázz, mert jön a nagy, szürke elefánt! 
"Vicces dolog nyakkendőviselet szabályairól beszélni, miközben másutt akasztanak!" 
"Szerintem csak természetes kiegyensúlyozódás történik." 
Még bocsánatot sem kérnek, annyira szemérmetlenül a képembe hazudnak, hogy 
komolyan kérdem önmagamtól: mit keresel itt, miért nem mész el északra-nyugatra-
keletre-délre? 
Ülhetnél egy erdő közepén, a tápláléklánc részeként. Kénytelen lennél az ösztöneidre 
hallgatni. Az erős életben marad, a gyenge elpusztul. Más törvény nincs! Élnél ameddig 
erőd kitart, s esetleg újraszületnél... 
"A harmatos kertben sétálunk ketten. 
Belőle macska lett. 
Én embernek születtem." 

-c 



INTIRO! 
Ez igen! Ezt nevezem! Már remegek, lassan elfolyok, s epedve várom a következő 
tivornyát. Zöld Ásók-Szászorszép-Vasutas - fantasztikus...Öregem, régen fordult elő a 
testem ilyen fenomenális helyeken! Csupa vén rocksztár, EL! GT ... és gyönyörű, 
nóták. A közönség őrjöngve tomboL a padlón folyik a sör,és a bor, na meg a vodka; 
hát mondd, kell-e nekünk, főiskolásoknak ennél több!? 
Ott van rránderiki, aki számít; táncoltok, kimerülve ültök, és bámultok magatok 
elé.Jókat röhögünk.Látom a csalódott lányok arcát, amint mámorba fojtják bánatukat, 
s a romantikus fantaszta szerelmespárok enyelegve bújnak egymáshoz...juj, móricka 
megfogta a kezem...zsenge szüzlányok üvöltenek, ritmusosan vonaglanak, és mindenki 
bolondul jól érzi magát. A fiatalemberek - bézbolsapka, feketegarbó, aranylánc -
udvarolnak, próbálok ilyen lenni, nekem miért nem sikerül? 
Zsíroskenyér, a francba, az van?! Balhé, az van?! Egész nap tanulok, lóg a belem, 
BULI nincs? Azért, mert rühellem az egészet, legyek mindjárt visszahúzódszkodó?! 

NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM 

Gyerekek, fiatalok, tudom, hogy nektek van fantáziátok. Miért nem próbáltok valami 
okosat tenni?Miért elég nektek az, amit elétek raknak?NESZEBAROMZABÁLJ! 
Bár ha a dolgot a másik oldalról nézzük, igazatok van! 

MIT NYÚJT ISKOLÁNK? 
BÜFÉ-ÉS CSOPORTTÁRSAK... 

KAJA,PIA,NŐÜ! 
Szabad országban élünk, mondjátok azt, hogy: "Mi köze ennek a mi dolgunkhoz, nem 
hívta senki, ha nem tetszik neki ne jöjjön!" 

Utálj atok!Utálj atok!Utálj atok!Utálj átok! 
Őszintén (őszinte sarok): sokat hallani arról, hogy a felsőoktatási intézmények 
hallgatóinak a legjobb a soruk, "...ha én mégegyszer 2o éves lehetnék...", mert tele az 
életük bulival, jó a társaság, a program - amiből sok van - és van kultúra. 
Itten mekk mi fan? Kultúra nulla, közösségi élet a tivornya. Hányan vettétek meg a 
Tódor-Faktor című lapot? Csoportos sex AÁA... aki akar, az lemegy a 
fazekasmühelybe és köcsögöt formál. Hol a reklám? Az mindegy, de hol a 
tömeg'W 

s 



TAN - mese 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesebeli Négyszögletes Kerek 

Erdő, ahol az állatok békességben éltek. 
Az erdőben az Oroszlán uralkodott, a kis állatok pedig elfogadták őt is, a 

hatalmát is, rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtották. Egy napon az 
Oroszlán elgondolkozott: "Vajon azért tartanak jó uralkodónak, mert való
ban az vagyok, vagy csak azért, mert szörnyen buták? 'Elhatározta tehát, 
hogy próbára teszi őket. Felkereste a medvét és azt mondta neki: "Medve 
koma, alapíts egy iskolát a kis állatoknak, rád bízom az oktatásukat. "A 
Medve meg is tette ezt, szervezett, szaladgált, és végül is a Kerek Erdő 
Nyugati sarkában beindult a tanítás. 

A Medve, mivel elég tapasztalatlan volt, maga mellé vette a Pápaszemes 
Kobrát segítőtársnak. Igaz, hogy nem volt lába, és a keze sem ért valami 
messzire, de legalcibb nem foghatták rá, hogy csak az orráig lát (mert ad
dig sem látott, és orra sem volt). Az idők folyamán a kis állatkák egyre 
okosabbak lettek, de nem szóltak az Oroszlánnak egy rossz szót sem, így 
mindenki nagyon elégedett volt. Am egy szép napon megjelent az Erdőben 
a Tigris és elűzte az Oroszlánt. Eddig rendben is lett volna a dolog, de a 
Tigris lelkiismeretes volt, így magához hívatta a Rókát, és azt mondta neki: 
"Róka koma, nézz rám! Erdőszerte elterjedt a hír, hogy kétszínű alak vagyok. 
Hát tehetek én arról, hogy így születtem? Megtennéd hát azt a szívességet, 
hogy átveszed az erdei iskola irányítását? Hiszen te csak egyszínű vagy, 
igaz, hogy vörös, de ez nem akadály. "A Rókának felcsillant a szeme, és 
megragadta a kínálkozó alkalmat. A Pápaszemes Kobrát kénytelen-kelletlen 
megtartotta az iskolában, mert ő volt az egyetlen, aki mindent tudott róla. 
A Róka mint új igazgató először is áttelepítette az iskolát a Kerek Erdő ke

leti sarkába azzal az indoklással, hogy a nyugati részen túl sok gyanús alak 
lő és dörög, és ezzel zavarják a tanítást. A kis állatok felzúdultak, de mit 
tehettek mást, jártak a keleti sarokba. Persze, az igazat megvallva, sokaktól 
olyan messzire volt ez a keleti sarok, hogy mire az iskolába értek, mindent 
elfelejtettek. így, hogy meg ne bukjanak, hízelegni kezdtek a Rókának, sőt, 
egyesek nem átallották ajándékot is vinni neki. Ez így is ment egy darabig, 
ám az Oroszlánkölyök, aki időközben felcseperedett, bosszút forralt. 
Megnyerte szövetségesének a bivalyok vezérét, és a csorda segítségével 
visszaszerezte volna a hatalmat, ha a Bivalyfonök nem lett volna 
nagyravágyó és magához nem kaparintja a kormányzóságot. 



Első dolga az volt, hogy az Oroszlánkölyköt jól fenékbe rúgta, majd amikor 
tudomást szerzett az iskola létezéséről, így kezdett morfondírozni magában: 
"A jelenlegi vezetés semmiképpen sem maradhat, de hát kit tegyek oda? Saj
nos, én nem jártam iskolába, így nem bízhatom meg egyik régi osztálytársa
mat sem a feladattal. Esetleg az Elefánt? Nem, túlsúlyos, így alkalomadtán 
nehéz lesz eltávolítani erről a posztról. Estleg a Kaméleon? A, ő sem jobb. 
Szegényke, olyan lassan követi a rendszerváltozást, hogy mire színt vált, 
addigra már az ellenzék színeit viseli. És különben is színtévesztő. Azt hi
szem, a legjobb lesz az öreg Sasra bízni a dolgot. Ha esetleg bajt okoz, hát 
repülni fog." Igyhát a sas került az iskola élére, aki magasan szárnyalt, de a 
tanításról fogalma sem volt. Ezért kénytelen volt megtartani maga mellett a 
Pápaszemes Kobrát, no meg azért is, mert az már annyira bonyolította az 
ügyek intézését, hogy szinte csak ő ismerte ki magát bennük (a rossz nyelvek 
szerint ö sem). 
Az iskolát természetesen visszaköltöztették a nyugati sarokba, mert ott van 

a "helye". Ez nagyon nagy örömöt okozott az iskolásoknak. A Bivaly látva 
ezt, - "na, nehogy már ilyen jól érezzék magukat" felkiáltással elhatározta, 
hogy fizetni fognak a kis állatok azért, hogy tanulhassanak. 
A Nyuszi, aki az iskolába járt, megkérdezte az öreg Nyúl apótól: "Mondd, 

hogyan lehetne ezt a vén kígyót eltávolítani az iskolából? Folyton csak 
összekever mindent. "A Nyúl apó így válaszolt:"Tudodfiam, ez a Kobra már 
megélt vagy 200 évet, már csak 100 van neki hátra, azt meg féllábon is 
kibírod." 

VÉGE 

A tandíj következménye az lett, hogy a kis állatok leszoktak az iskolába 
járásról, a Sas és a Kobra az erdei ösvényekre kerültek, s ezzel megoldódott 
a Nyuszika problémája is. 



Gerinc s érv *% 

Öregszem. Nem úgy a lányok a buszon. 
Rejtekezön, elérhetetlenül csacsognak. 
Plusz még az Ikarus hánytató 
himbálózása... 
De a testük - minden zökkenőnél... 
- alávaló fejem alá való. 
Képzeletben próbálom kivenni a formákat 
a durva farmeranyag alatt. Vetkőztetek. 
Már éppen ott tartok, hogy nem tudom 
eldönteni, a megmaradt fekete bugyikát 
leszaggassam, vagy az idő 
múlását megtagadó tempóban, 
minden négyzetmilliméterre koncentrálva, 
elidőzve egy-egy szépségjegynél, csigatempó 
húzzam le 
nyálkacsíkot hagyva magam után, 

Amikor - igen kellemetlen eset - lelepleződik 
pillantásom. Félrenézek, kezem izzadni kezd 
- vegetatív neurózis -, arcomon láthatatlan rándulások, 
mint egy leeresztett színházi függöny utórezgései. 
Nézek ki az ablakon. Mi mást tehetnék? 
Aztán mély lélegzet, nyögés: 

- A könyökömön jönnek ki, egyenesen a kisujjamba, 
mégis a hátam közepén telepednek meg. 
Semmi közöm hozzájuk, mégis 
megroppantának. 

Nyílik az ajtó, csukatnyi szabadság lehellete, 
kiszállok. 

> > Pelikán < < 

>ban 
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DidzseJbiü! 
1994. február 8-án lezajlott a szokásos félév eleji DJB ülés. A napirendi pontok 

a következőképpen alakultak: a keretszámítás vázolása, az új elnökhelyettes, 
Kedves Zoltán 2.e csoportos hallgató beiktatása, és végül a segélyek odaítélése. Az 
alapösztöndíj 4.800 forint lett, ami 400 forintos csökkenés az előző félévhez 
képest. A szociális segély 5.100 forint, a kiemelt szociális segély 5.600 forint 
havonta. Az albérleti hozzájárulás két kategóriája változatlanul 1.300 és 1.700 
forint. A bizottság délután egy órára befejezte a munkáját. 

Itt szeretnék személyes véleményemnek hangot adni. A DJB ülése nem csupán 
egy nap igazolt hiányzás a csoportvezetőknek . Ahhoz, hogy érdemi döntéseket 
hozzunk, a hallgatók aktivitása nélkülözhetetlen. Az szerintem nonszensz, hogy a 
csoportvezetők semmit sem tudnak társaikról, s azok családi helyzetéről. így 
természetes, hogy nem tudják megvédeni érdekeiket. Nem egy kérelem azért került 
visszautasításra, mert a csoportvezető hozzászólása kimerült a jól bevált 
szlogennel :"Sajnos, nem ismerem X.Y. családi helyzetrét. " Az, aki vállalja a 
csoport képviseletét a DJB ülésein vagy a főiskola más fórumain, felelősséggel 
tartozik társai iránt. Mégha csak néhányszáz forint a havonkénti támogatás, akkor 
sem szabadna a passzivitás homályába burkolózni. Néhány ember kivételével senki 
sem szólt a napirendi pontokhoz. 
Sokakban megfogalmazódhat a kérdés, mit kell tennie a csoportvezetőnek. A 
feladat tehát a következő: a félév során soron követi a csoport életét,lehetőségéhez 
mérten tanácsokkal látja el társait a felmerülő problémákkal kapcsolatban.Szócső a 
csoport és a tanulmányi osztály között, a félévi vizsgaidőpontokat egyezteti a 
csoporttal és a tanárokkal, az adandó pályázatokról, tanulmányi utakról 
tájékoztatja a csoportot, valamint a DJB ülésen érdemben képveseli a társait.Nem 
tartom törvényszerűnek, hogy a csoportvezető részt vegyen az üléseken, ha nem 
érzi magát elég felkészültnek. Egyébként bármely hallgató rész vehet az ülésen,s 
ötletekkel, javaslatokkal segítheti a bizottság munkáját. 

Az ülés arra való, hogy az érthetetlen, helytelennek tartott javaslatokat 
felülvizsgálja, egy olyan összmunkát hozzunk létre, amely mindannyiunk érdekeit 
szolgálja. De nem az ülés után kell hangot adni a nemtetszésnek, s mártírként 
beállítva önmagát, vizes lepedőt borítani a vezetőség fejére. 
Ezt gerinctelenségnek tartom. Mert, ahogy a közmondás is tartja, néma borjúnak 
anyja sem érti a szavát! 
Remélem, az elkövetkező üléseken valóban kommunikációról beszélhetünk, nem 

pedig monológról. 
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ODYSSEY OF THE MIND 
Egy amerikai kreativitásfejleszto programról 

Az OM program 1978-ban indult az USA-ban, New Yersey-ben 
28 iskola részvételével. Az alapító Dr. Sámuel Micklus, a 
Glassboro State Collage designé professzora. 
Az OM mozgalomnak jelenleg 8000 iskola résztvevője az USA-

ban. Ezenkívül számos európai ország csatlakozott hozzájuk, s így 
már Lengyelországban, Litvániában, Németországban, Belgiumban, 
Angliában is működnek OM csoportok. Miről is van szó tulajdon
képpen? 
Az OM programot négy életkori kategóriában bonyolítják le. 

( Kisiskolásoktól az egyetemistákig.) Az azonos életkori kategó
riába tartozó gyerekekből a tanév elején megalakulnak a tanárok és 
a szülők által szervezett öt-hét tagú csoportok. Erre az időre már 
készen állnak azok az ún. " hosszútávú problémák", amelyeket az 
OM társaság dolgoz ki minden évben. A gyerekek maguk választ
ják ki azt a feladatot, amelyen egész évben dolgozni fognak. A 
problémamegoldásokat ( az elkészült előadást, építményt, stb.) az 
év végén körzeti versenyeken mutatják be, ahol szigorú pontozás 
alapján dől el, hogy kijut tovább az országos, majd a világbaj
nokságra. 

A versenyeken a hosszútávú feladat bemutatásán kívül spontán 
feladatokat is kapnak a csapatok. Ezeknek egy része verbális, másik 
része mozgásos, esetleg bizonyos kézügyességet igényel. 
A pontozás igen szigorú szabályok szerint zajlik, éppúgy mint 
maga a verseny. 
Hogy ez mennyire komoly, nagyszabású program, azt mi sem 

igazolja jobban, mint hogy az USA-ban már az országos szintű 
versenyeket is rendszeresen közvetítik a legkülönbözőbb TV adók, 
és szponzorálják olyan nagy vállalatok, mint például az IBM. 
És hogy miért is érdekes számunkra ez a program? 

1992-ben Maryland államban mérték össze erejüket a világ legjobb 
OM csapatai, köztük a Magyarországon első helyezést elért 
Vácszentlászlói Ált. Isk. tanulói. 
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Az idén pedig a Jászberényi Gyakorló Ált. Isk. 7.a osztálya is 
benevezett ebbe a számukra ismeretlen, furcsa versenybe. 
A fiúk Szakáll István osztályfőnök vezetésével egy különösen nagy 
teherbírású balzafa-építmény tervezésén, megalkotásán, bemuta
tásán dolgoznak. A " Bűbájos boszorkányoknak" nevezett héttagú 
leánycsapat egy első éves főiskolai hallgató segítségével készül az 
" Uszonyok, bundák, tollak" elnevezésű hosszútávú probléma 
megoldására. 
Ennek lényege, hogy egy nyolc perc hosszúságú színdarabot kell 

előadni, melyet saját maguk írnak, dramatizálnak, díszleteznek. A 
történetnek egy állatról kell szólnia( ez az állat nem lehet mások 
által kitalált figura, pl. Miki egér, Vuk, Garfield, stb.), az állatnak a 
jelenet alatt ki kell fejeznie négy érzelmet meghatározott sorrend
ben és találkoznia kell egy vagy több emberrel. 
Mindezek mellett az előadásnak humorosnak, kreatívnak és 

szigorúan nyolc percesnek kell lennie. A gyerekeknek rendel
kezésükre áll majd egy 2,5x3,5 méter nagyságú előadói terület, két 
kisebb paraván és egy földelt konnektor. Ezen kívül minden szük
séges keheket maguknak kell elkészíteniük, beszerezniük úgy, hogy 
a felhasznált anyagok értéke ne haladja meg a 75oo forintot. 
Az OM program egy igen átfogó, érdekes program. Fő célja, hogy 

a gyerekek kreativitását fejlessze, aktív cselekvésre, változatos 
problémamegoldásra késztesse őket. Mivel a gyerekek saját maguk 
választják meg társaikat, akikkel együtt játszanak, alkotnak, így a 
közösségi kapcsolatok alakulására is igen nagy hatást gyakorol. A 
gyermekek önismerete is nagy mértékben fejlődik. " A kreativi
tás jókedvet, humort is jelent"- ez az OM mozgalmat alapvetően 
jellemzi. Új, eltérő, furcsa dolgokat kitalálni, megvalósítani: 
mindez élvezetes, a gyerekek humorérzékét próbára tevő 
helyzeteket, tapasztalatokat eredményez. 

Sok sikert kívánunk a "Bűbájos boszorkányoknak" és a többi 
nebulónak, akik ilyen hasznos, de igen kemény fába vágták 
fejszéjüket. Kíváncsian várjuk az április elsején Vácszentlászlón 
megrendezésre kerülő körzeti verseny eredményét. 
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MMTESZT 
Look Van Sirzet transztesztita szerzetes emlékére 

( csak nőknek? ) 

1 .Melyik nemen teszed könnyen túl magad? 
a,fiú, férfi, kanyi 
b,lyány 
c,Én nem vagyok kollégista! 
d,hanem 

2.Voltál-e már szerelmes a főiskolán? 
a, majdnem 
b,persze 
c,csak mellette 
d,En is szeretlek! 

3.Mi jut eszedbe, ha meglátsz egy főiskolás fiút? 
a, Én is szeretlek! 
b, Oly messze még az oázis... 
c, Jé! Ez fiú? 
d, Menten fel kell, hogy locsoljanak. 

4.Mit csinálsz AKKOR, ha meglátsz egy főiskolás fiút lecsúszott 
sliccel? 

a, Lehúzom az enyémet! 
b, Felhúzom az övét! 
c, Erkölcsi fertőjét fertőzni hagyom. 
d, Magam(é?)hoz nyúlok. 

5.Hogyan reagálsz egy főiskolás fiú közeledésére? 
a,NOO SCHOOL, NO LŐVE, NO PROBLEM! 
b, Kimutatom a fogam sárgáját. 
c, Pont az én méretem! 
d, Imi, te vagy? 
e, Csak a tesztemen keresztül! 
f, Betablettázgatok. 

6.Mire gondolsz, ha együtt látsz egy főiskolás lányt és egy 
főiskolás fiút? 

a, Ez egy főiskolás lány és egy főiskolás fiú. 
b, Boldogok a lelki szegények! 
c, Boldogok! 
d, Lelki szegények! 
e, A szerelmet eltitkolni nem lehet. 
f, A gondolkodástól vért köpök. 



7.Szereted-e a SZEPY-t? 
a, Iminél nincs jobb! 
b, Én nem vagyok kollégista! 
c, Csak colával. 
d, Csirke. 

8.Mennyi pénzt költesz ösztöndíjadból szexis fehérneműkre? 
a, Nem hordok szexis fehérneműt. 
b, Nem hordok szexist. 
c, Nem. 

9.Hogy lépsz akkor, ha a szomszéd szobából intim együttlét halk 
moraja szüremlik át füleidbe? 

a, Ez csak egy hallomás. 
b, Paraszt G 69 
c, Én nem vagyok kollégista. 
d, Mintha a barátom moraját hallanám. 
e, Én is szeretlek! 
f, Neszmentesen kb. 2o-at és benyitok és kopogok. 
g, Oh happy day, oh crazy night! 

lo.Kaptak-e már INFLAGRANTIN? 
a, Én az Imit szeretem! 
b, Csak lopáson. 
c, plajbász 
d, Anti volt felül. 

11 .Meddig tartott a leghosszabb főiskolás kapcsolatod? 
a, Amíg el nem ment! 
b, 3 évet 5 év alatt végeztem. 
c, Több nap volt, mint kolbász. 
d, plajbász 

12.Szoktál-e izgulni kollokválás előtti éjszakán? 
a, fel igekötövel igen 
b, Imivel. 
c, Én is szeretlek! 

13.Hogyan védekezel a HTV-fertőzés ellen? 
a, Egy: ne tegezz! 

Kettő: csipkebokorvessző! 
Három: te leszel a párom! 

b, foggal-körömmel 
c, bejárok előadásra 
d, fűben fában orvosság 



14.Hogyan tudnál egy intim együttlétet három szóval 
megfogalmazni? 

a, előjáték, utójáték, közjáték 
b, csipke, bokor, vessző 
c, Ez nem ját ék! 

15.Mit teszel akkor, ha a terhespróbád pozitív? 
a, Megkeresem a legközelebbi nemfogalmat. 
b, Szorzok negatívval. 
c, Hmmm, elszakadt a gimi-gumi! 
cl Én viszem át a szerelmet. 

d, MENYUFEKCSORB ANDOR LAJSZENSZ OVLAJFSZTAJL 
Produksönsz, Kopirájt baj TOTHM FEKSÖM. 

Bye-bye Dhorong, 

Look van Sirset tesztének értékelésze (ld. Gy. K.) 

Hös csaták boldog s mámoros kora volt, 
Mikoron van Sirset szomjasan lovagolt. 
Meglátott egy házat, s cégérén flaskát, 
Gondolta, ledönt egy jó kupa borocskát. 

Belépett hetykén, de - jajj! - ha tudta volna, 
A mulatozókat rögvest szemen szúrta. 
Lett is tanakodás: prépost vagy cemende? 
Mert biz' észrevevék, dudoros a keble. 

Két táborra szakadt azonnal a kocsma, 
S a parázs vitában nem volt, ki megmondja, 
Mellekkel megáldott főhősünk a csoda, 
Vagy Isten küldötte, de nem tudta hova, 

Mert a szilajabbja meredten kereste, 
Hogy lenne Sirsettel vidámabb az este. 
Már épp azon voltak, a döntésre térnek, 
Mikor a söntésbe betért egy szelíd eb. 

Lett is riadalom, ütköztek a tesztek, 
És a duhaj urak jobban megmeredtek, 
Mert ahogy a csahos suhant Sirset mellett, 
A nagy dilemmáról lemarta a leplet. 

Legyen az bár dorong vagy az Úr keresztje, 
Szemérme tájékán viselte a beste, 
S TE nyálas olvasó, ha töltötted a tesztet, 
Ezentúl NEMESEBB célra használd teszted! 

Gy. K.: Look van Sirset transztesztita szerzetes volt. 
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"Nincs egyebünk,mint a törvényeink" 
avagy 

Legyek vagy ne legyek ura önmagamnak 

Készült: elégegy(meg) példányban 
Notheisz Jánosnak irodalomdolgozat 
címén, 
mint intravénás karekterika 
51o2 Szittyakürt 
Aki mer az nyer alapon 
Ulti contra rec 

Állapotomat tekintve (potomság) csüggedt, télelejiben vagyok. Helyzetem azonban maradandóan olvasótermi 
(hátha ragad rám). Mögöttem leánycsapat (bohócsapat) diskurál. A prímás szerepe egy tallérnyi, zafírszemű 
lányé, pillái, mint a gyermekrajzokon a napocskasugarak, mellette egy csutora-hajú kismókusforma ül, néha fel-
felvinnyantva lapozgat egy testes könyvet. A harmadik szép (naná, hogy szép) és szőke, és tudja, hogy az, ezért 
affektálva beszél. A gond (mert nékik az is vagyon) az, hogy olvasni kell, és azt beszámolóképesnek kell feltün
tetni. A szöszke nehezményezi, hogy nincs egy értelmes könyv az iskolai irodalomlistán, a többi helyesel, s a 
mókusforma-ecsethajú összecsukja a Lady Chatterly szeretője című könyvet, egy utolsót vinnyantva, jelezvén, 
hogy nem bírja tovább. A zafírszemű (istenem, akár az anyjáé) nehezményezi, miért nem veszik fel ajánlott 
irodalomként Stephen King és Robin Cook könyveit, persze, ezt már a többi is helyesli. A lét elviselhetetlen 
könnyűsége hatalmaskodik rajtam, fülhallgatót kell használnom. 
Mozart: Ein musikalischer SpaB.Menuetto.Maestoso. 

Lelki szemecskéim előtt megjelenik King Stephen díszesen világított, pompás limuzinja, ahogyan 
méltóságteljesen (fanfársorfal-betét) rágördül a first aveneuera, felpillant az összemosódó neonfényhullámba, 
megérinti a sofőr vállát, és kéri, mégse haza, irány a part, a tenger, Manhattan-en keresztül. Az autó sötét, 
robosztus alakjával úgy áll ott lesben, mintha épp partraszállás után lenne. 

King,valahogy megkönnyebbülten lélegzik a beállt csendre, a sötétben csak a laptop-számítógép energiaforrá
sának apró visszajelzője pislant néha. Jó itt, könyveli. Mint valaha. Amióta ezeket az átkozott könyveket írja, 
semmire sincs ideje. Már alig olvas. De ez a tenger, ez felüdít, ez más, valami visszaszökik ilyenkor a régiből. 
Mért van, a túlsó parton mindig szebb a fény. Gyermekkora homályos ragyogású képei villannak fel, a fészer 
mögött olvasott könyveké: Swift, Defoe, Wells, Cooper, Twain, na meg volt számára közülök a legbecsesebb, 
igaz, hogy felnőtt volt már, talán ezért, talán a szégyenérzete miatt, de úgy olvasta, mint valaha Orwell Swift-et: 
lopva. Azóta mindent így csinál. 

Szerette az ősz, öreg szaki kalandos életét, ahogy póz nélkül, csupa bölcsességgel a hősei felé hajol, akárhogy 
próbálta is, nem tudta elsajátítani ezt a gesztust. Ortega a szerelmesekhez kapcsolja e pózt, mi felemel, áttet
szővé teszi a dolgokat, de a szív nem engedi, hogy helyzetükkel visszaéljenek. Nem evilági állapot ez. De szá
mára valahogy ez nem megy. 

Csak a gegek, a túlírás, az éles karakterek, a kiszámíthatóság, vagyis csak kihasznál, ebből él. Golding igazi író 
volt. Pedig azt mind tudja, amit az öreg a Legyek urá-ban csinál, az a sejtetés ,azok az egyszerű szimbolikus 
asszociatív eszközök, az a kiszámított spontaneitás, ahogy a közepébe durrant a dolgoknak; mint egy hatalmas 
ősrobbanás után a semmiből, a valahonnani múltjukból jelennének meg a hősök, foszlányok és elszórtság, a 
közösséggá válás csírái, az emberré válás lehetősége, a lehetőség. Én megtehetem, mert tartozom vele. Istenem, 
mekkora boldogság is felfedezni szabadságunkat, puszta létünket, majd megteremteni benne a sajátunkat. 
Teremteni. így igazolni, igazolódni az örökségben. Az enyém a városunk melletti kiserdő volt, az az óriási cső, 
mely beleokádta vizét a patakba, ahol elbújtunk, ahol felnőttünk, az volt a mi szigetünk, ahogy a Gonosz-ban 
megírtam. Ott fedeztük fel magunkat, a természetet, az álmainkat, ott, magunkra hagyatva, mesterséges szige
tünkön, mint bárki más gyermekkorában, ahogy ők is a Legyek urá-ban. Aztán ott a vége. Istenem, micsoda egy 
profi húzás, a véresen menekülő, kúszó-mászó lázasagyú főhősre mielőtt lesújtana a végzet, egyszerűen nekiüt
közik egy tengerésztisztnek, a karjába fut, s mintha elvágták volna. Valahogy sikerült is ezt megvalósítanom a 
Ragyogás-ban, mikor az alkoholistává visszabomlott apa már felemelte kezét családjára, az utolsó pillanatban 
érkezik a telepatikus képességekkel megáldott néger szakács. Na jó, kicsit szegényesebb és bonyolultabb, mint 
Golding invokatív húzása, remény záloga, de istenem, nálam sokan érkeznek az utoló pillanatban, én ebből élek. 
Véget ért a lemez. A bohó csapat hangjai beszűrődnek a fejhallgató csendjén. 

A zafírszemű könyvélménye hallik, ahogy a kipreparált női agyakat (már itt nevetséges: Női agyak!) valami 
genyába teszik, és egy diódát vezetnek beléjük, ami ingerli azokat, és ezáltal folyamatos orgazmuson esnek át. 
A hármas izgalmak innen már somolygó, fura eggyüvétartozássá módosul, a Nagy Titok karja emeli őket fölém, 
hatalmukkal tisztában vannak. Fejet hajtok, s megcserélem a lemezt. Adagio cantebile. Presto. 
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Szeretném elmondani ezeknek a leányoknak, hogy minden szarság, amit a mai amerikai bestsellerlistákról 
elolvasnak, csak tanoncok elődeik mellett. De ha ezeket szeretik, erre tényleg ott van Golding, és még sokkal 
több is ha kell, mert a Legyek ura arra tágul, amerre tágítják, akár az élet.Golding teljes világképet akart adni, 
erre törekszik. Ezért fér bele az elvonatkoztatás nélküli tiszta izgalom, ahogy szurkolhatunk ezekért a lurkókért. 
Színes, lírai pompában élvezhetjük örömeiket, de ugyanúgy átérezhetjük fájdalmaikat, honvágyukat; gyűlölhet
jük, hangosan szidhatjuk Jack Merridew-t, ezt a gonosz fiút, sirathatjuk meg az aranyos Röfit, és érezhetjük 
magunkénak Ralph heroizmusát. Pedig nézhetjük sokkal mélyebben is. Követhetjük az embert első kommuniká
ciós aktusától, a kiáltástól, a kagylókürt hangjától, a hordábaverödésen át a közösséggé szerveződésig, majd a 
törvényen kívüli állapotba való eljutásig. De követhetjük csak az egyéni fejlődés szemszögéből is. Az első víztü
körbe pillantáson keresztül, a magány megismeréséig, és a rajta átvezető úton, az önmagunk felfedezéséig való 
eljutást, a gondolkodás első pilléreinek letételét: 

Nézzük, mikor Ralph - élete legfontosabb gyűlése előtt - sétálgat a pálmaterasz mentén, hisz csak itt van rá 
mód, hogy nem kell állandóan a lába elé figyelnie, és milyen nehéz is tud lenni az élet - eszmél rá - ha felelős
séggel tartozunk másokért, merő rögtönzés és kompromisszum. Mégis mekkora csoda ! Ezek mesteri ábrázo
lásai egy tapogatózásnak, egy értelem első bimbóinak, ez egy út. egy lehetőség, egy létezés őszinte dilemmái, 
bármelyikünké lehetne. Önkéntelenül felnőtti, isteni látószögből látjuk ezeket e gyerekeket.így van komponálva. 
Mintha héjai, fokai lennének kifele az értelemnek.Visszatekinthetünk ezen a varázsgömbön keresztül .Akár egy 

önvizsgálat. Akár egy gyónás. Láthatjuk potenciális mibenlétünket, megmosolyoghatjuk múlt gesztusainkat, 
felvillannak döntéseink, lépéseink .így lépkednek ezek a fiúk is, csak Ralph és Jack iránya egymással ellentétes. 

Az ember minden pillanatban azt érzi olvasásakor, hogy nyugodjon meg, ő már felnőtt, mégis kényelmetlenül 
érzi magát, segítene, de nem tud. Nincs cselekvő isten. Becketti vonás ez. Csak áldás van, ha van. De nem jut ez 
sem mindenkinek, Ripacs Martin tudja ezt jól. Ha nincs isten, legalább van egy lény, akinél az egzisztencia 
megelőzi az eszenciát, egy lény, aki van, mielőtt bármi fogalom definiálhatná létezését, és ez a lény az ember, 
vagy -amint Heidegger mondja - az emberi realitás. Mert így bizony valahogy, az ember először létezik, önma
gára talál, feltűnik a világban, és csak ezután axiómázhat ömmagáról. Azért erre szívesen rávezetném ezeket a 
lányokat, ( meg másra is) és meg is oltalmaznám őket ( naná ), hisz mindehhez semmi közük, ezek mind fiúk, 
olyan fiúk, mint bármelyikünk az utcán, fakarddal, csúzlival rohangáló, nem is hozott rajtuk kívül rosszat a 
világra senki. Ezen a ponton nem is tudom megfejteni Golding eszejárását. Lehet, hogy mi férfiak eredendően 
áldatlanok vagyunk? Na ne, akkor mi okozta az egész eltérését? A hatalomért folyó harc? Hisz Jack a vezér
választásnál megsértődik, mert nem ő lett a főnök. A kezdeti boldogság, lét, szabadság, meg miegymás -fénye 
azonban még nem vet árnyékot kapcsolatokra, olyanok, mint egy válásra ítélt, friss házaspár a nászútjukon, 
boldogok az újtól. De amit egyszer elnyomsz a lelkedben, egyszer úgyis robbanni fog. Nem, nem is biztos, hogy 
a hatalom a bűnös. Lehet, csupán a félelmeink és az önismeret, az önmagunkkal szembeni őszinteség hiánya. 
Kétségtelen, Jack Merridew fejezetről-fejezetre jobban fél, félelme hisztérikus agresszivitásba csap át, igazi 
pszichopatológiai mintapéldány. Persze, ebből a többiekre is átragad egy kicsi, hiszen mindenki tudja, nem illő 
arról a bizonyos szörnyről vagy állatról beszélni, ami a szigeten él. Aztán később Jack végképp kiszakad a lehe
tőség, a törvény, az őszinteség körpályájáról, mintha egy önmegsemmisítő folyamatot aktivizálna magában. 
Isten hiányában megszüli önmaga démonait. Közben Ralph elhalad mellette a fejlődésben, a gondolkodásban, 
Merridew számára már-már behozhatatlanul, de lehet, csupán a gőg nagyítja akkorára a távolságokat, hogy tel
jes anarchiává zülleszti a szigetet és Ralph fizikai megsemmisítését tűzi ki celul.Malacfejek karón az 5 démonai, 
védelmezői, az ő vallása, világképe, - mint bármely vallás világképe hierarchikus, és a férfiak hatalmát tükrözi. 
Választás. Érdemes visszatérni rá. Golding bárhogy is próbálná, nem tudná levetkőzni az egzisztencialista 

vonásokat, egyszerűen, ez a kor levegőjében benne van, és ő akarva-akaratlanul, ezt a levegőt szívta ( akkorjá-
ban még több vót ). 

A legtöbb egzisztencialista azt vallja, hogy a lét végső fokon egyenlő a szabadsággal, persze, lehetünk ennél 
pesszimistábbak is, hogy egyetlen szabadságunk a választhatóság, az eredmény mindenképp csak azonos lehet. 
Jaspers szerint a választás kétféle lehet: autentikus és inautentikus. Az első, a lét megvalósítása érdekében 
zajlik, a másik, a banalitás világába torkollik. És ez nagyon fontos. Jack és Ralph választása a lét és banalitás 
határán zajlik le, és hiába haladnak sokáig még párhuzamosan néhány fejezeten keresztül, közöttük szakadék 
húzódik. A későbbiekben Ralph bármikor is választ, dilemmái a lét megvalósításának dimenziójában mozognak, 
a kommunikáció - tehát a másokkal való kapcsolata - rendkívül fontos számára, fenntartását a hit és a szeretet 
biztosítja. Am Jack választása mindenképpen inautentikus, banális térben mozog, kommunikációja csupa 
fecsegés és erősködés, irracionális eszközöket használ a léttel szemben. 
Heidegger is alátámasztja e választási lehetőséget, úgy, hogy csak meg kell figyelni, a szorongás az autentikus 

választás velejárója, ő nem az egyes dolgoktól fél, ö szorong. A szorongás egyik peremérzete, mikor az ember 
felfedi a lét semmiségét - persze az más, hogy ezen keresztül megteremtheti önmagává válásának lehetőségeit -
és ez Ralph-al megtörténik egyszer a sok elbizonytalanodás között; teljesen felborul belső egyensúlya, már 
csak Röfi van vele s az ikrek, de ő egyszemen nem találja értelmét semminek, elfelejti, hogy mi értelme is van a 
tűznek, annak a tűznek, amely füstje által menekülésüknek egyetlen záloga. Ha nem lenne kapcsolata embertár
saival, ha nem lenne mellété a racionalitás mint kiegészítő elem Röfi képében, Ralph kétségtelen, a nihil legvég
ső állomására is eljutna: önmaga megsemmisítéséhez. 

Pedig," nincs egyebünk, mint a törvényeink " - mondja Ralph. Egyetlen lehetőség a túlélésre megtartani és 
őrizni a tüzet, dolgozni egymásért és a törvényeinkért, és akinél a kagyló az beszélhet. Milyen nevetséges 
törvényelőtti kis egyenlőséget hirdetget Golding, és Jack is hamar kineveti ezt ez irgalmatlan ceremóniát, s így 



persze, hogy könnyű veletartani, ki a franc kíván magának megkötéseket? Amerika büszke az Emberi Jogok 
Nyilatkozatá-ra, büszke is lehet rá, bár sok foltot ejtettek rajta, mégis tudtak vele azonosulni, és ez nagy dolog. 
Golding 12 fejezetben írja meg a Legyek urát, Amerikában 12 ember hozza meg a végső döntést, a törvényt, az 
ítéletet, 12 ember dönt. Golding-ot és regényét a törvény tartja össze, olyasféle szemlélet ez, akár Szókratész-é. 
Igaza is van, törvények betartása nélkül soha nem látunk rá egy rossz törvényre, de könnyebb őket be nem 
tartani, könnyebb a gaznak nőni, és ne felejtsük el, Jack megígérte, hogy megöli a szörnyet, hisz akkor nem lesz 
többé félelem, szinte mindenki hozzá pártol. 

Ahogy elnézem ezt a három lányt, a mai divat szerint kettő közülük biztosan vegetáriánus, ők könnyen rá is 
mondhatnák, a franc ebbe a sok spekulációba, a húsevés mindennek az oka! Lehet, hisz mindenképp barbár 
vonás, s számomra minden vadászatot a félelem szül, és az első vadászat, az első malac leölése, potenciális 
gyilkosokká avanzsálta őseinket. Az agy forgatókönyvéhez méltóan helyettesíti az író később emberekkel az 
állatokat. Golding nagy jelentőséget tulajdonít a legyeknek, a dögevő világ elszaporodott kis élősködőinek, a 
háborúk, a csataterek szülte kis állatnak, minden fertőzés hordozójának, mintha bűnbakot keresne, visszaakar
ván jutni az első gyilkosságig. Micsoda lehetlen próbálkozás, de kétségtelen, hőseinket harácsolóbbá teszi az 
első falat hús lény élése. Jack tervbe veszi, a szétszakadások után, hogy megrohanják a maradék sereget, lopnak 
a tűzből maguknak, de a végrehajtáskor, az éj leple alatt, már inkább Röfi szemüvegét lopják el, örökre maguké
vá téve a tűzgyújtás jogát. Jogtalan tett, uralkodási, zsarnoki mámor, harácsolás, mint minden háború. Tipikus 
érzelem. A világállapot és az Én személyes állapota összefügg. Lényege, a kölcsönös megfélemlítés, elfogadott 
logika, elfogadott állapot, az erőszak, a törvényen kívüliség elfogadása. A kollektív dühöngéshez retorikák 
kellenek, és Jack, mint vezérromantikus alkat, az irodalom- és történelemtanárok módszerével a kard élét 
pirosítja, nincs is ennél szebb. 
Az államon belül az ölést a törvényt tiltja. Az államon kívül, hadparancs esetén, viszont egyenesen előírja, 

ezért mihamarabb meg kell teremteni a törvényen kívüli állapotot, legalizálni kell a gyilkosságokat. Ebben Jack 
kulcsfigura, ezért több, mint egyszerű rosszfiú, forradalmár, út, kapu, egyenesen a törvényen kívüli világba, a 
legyek birodalmába. A legyek urának birodalmában élünk? Az a baj, ezekben a bonyolult pillanatokban elve
szítjük az írót is, nincsen ott, mint a könyv elején, a párbeszédek közt. Hiányoznak monológjai, gondolatai. 
Isten végső hallgatásba burkolózott. Bezzeg, mi tudjuk, hogy csinálnánk! A fenét tudhatjuk! "A lét felfokozott 
átélése állandó szorongással jár" - írja Jaspers - és ezt mi, innen, az olvasói szerepben, nem élhetjük át olyan 
fokon, mint ők. Számukra is újszerű ez az élmény, hisz erről szól a könyv. Bár igazából Simon éli át a felfoko-
zottabb élményt, mégis ember marad, persze az ő szerepe valami más. Olyan kívülxekedt-féle, magánakvaló, 
természeti ember. Sajátos érzelmi kapcsolata van a világgal, mint valami prófétai előfutár, de mielőtt kinyilat
koztatásra nyitná ajkait, meghal. Halála számomra mindenképp értelmezhetetlen. Golding se nagyon tud vele 
mit kezdeni, se a srácok. "Bolond volt, kihívta maga ellen az embereket" - nyugtatgatják lelkiismeretüket a fiúk, 
s talán az író is, a kollektív bűntudat érzését Jézussal szemben. Bár talán az is előfordulhat, Golding még gye
rekkorúnak hiszi az emberiséget, és nem tartja érettnek egy újjabb kinyilatkoztatás értelmezésére. Mindegy. Mi 
itt nem sokat tehetünk. Ralph a sztáralkat, meg hát persze micsoda kilátástalanságot jelentene, ha senkit sem 
hagyna életben Golding a "józaneszűek" közül. Jack fogalmaz egyébként így a legvégén, mikor érzi, végképp 
egyedül maradt és kitaszított. " Mert megőriztem a józan eszemet" - motyogja maga elé. Egy embert hagy élet
ben Golding a regényben, a szellem, a törvényesek maradványaiból. Ez az apró kapu egy szűk vészkijárat, egy 
menekülési lehetőség. Ralph egyébként szintén félős volt - bár inkább, mint mondtam, volt szorongó -, de 
"leginkább magunktól félek" - mondogatta. Gyötrődő, vívódó antológia, humanizmus, egy felnövés lehetősége. 
Azért érdemes egy pillantást vetni ezekre a józaneszűekre, a szellem természetére, mibenlétére; egy félőrült 
szentecske, egy asztmás, szemüveges kis racionalista és egy tipródó humanista. Nem mondom. ( Dehogynem. - a 
szerk. ) Am ők maradtak. Arcukat nem kellett kifesteni, nem volt titkokiválójuk, pillantásuk nyílt és őszinte. 
Harc és erő nélkül is óriási a súlyuk. Míg a világ a méhenkívüli állapotba kerül, s e törvényen kívüli állapotot a 
továbbiakban törvénynek nevezzük; micsoda paradoxon,a szellem a kisebbség, a világ mérlegén a minőségi 
egyensúly fenntartója, perifériára, törvényen és társadalmon kívüli állapotba került, a törvénytelenek 
szemszögéből. 

Szeretném azt az áttetsző, már rég eltörött, láthatatlan kagylókürtöt odanyújtani lánykáimnak, s elmondani 
nekik, itt, olvasótermileg mindig csak egy törvény volt: a csend, hogy ne zavarjuk egymást. Mit szólnának 
ehhez a szüleik? Semmit. Hiszen nagyok már. Legalább olyan nevetséges kérdés volt ez, mint Röfié: "Mit 
szólnának ehhez a felnőttek?". Az ő helyzetükben, egy szigeten, egy zárt világban, egy szigeten-túli értékrendet, 
erkölcsöt felhozni, túlontúl érdekes és értelmetlen. Röfi osztályoz, és evvel megteremti a bűn kategóriáját, 
megteremti az etika és az erkö'cs alapvető kérdéseit is: honnan tudjuk, hogy mi a jó és mi a nem jó? Honnan 
hoztuk ezt a képességünket? Mostani szigetünkről, egy másik szigetről? És mi az, hogy oda visszajutunk és ott 
számonkérhetik, mit és hogy cselekedtünk? Röfi mondhatta volna így is? De hisz ez bűn, mit szólnak ehhez 
majd a másvilágon. 

Eszembe jutnak Röfi alakjáról az utolsó képek, mennyire bízott a törvényes keretekben végig! Szegény, 
alkatánál fogva nem is bízhatott másban, kölcsönösen egészítik ki egymást Ralph-al, Röfi a súgó, a Vezér, a 
tekintély. Aztán szegény ott áll, részint megvakítva, a közáporban és szorongatja a kagylót. Önkéntelenül az 
1956.nov.4-e jut eszembe és az egyetlen felelős miniszter. Minden durrog a Parlament körül, katonák rohangál
nak. Rettenetesen naiv gesztus, és ezért nagyság kellett ahhoz, hogy valaki a helyén maradjon, végsőkig őrizve a 
törvényes keretek lehetőségét. Röfi számomra népmesei hős (Jaj,ezen mondatom után a Doboss tanárúr nehogy 

http://1956.nov.4-e


gyermekirodalommá züllessze ezt a könyvet is!), nevetségesen szerencsétlen, de a gesztus örökre bennmarad a 
közösség mitológiájában, akárcsak Bibóé. 

A törvényen kívüli állapotba jutottak, a saját törvényeiket próbálják legalizálni. Ez többé-kevésbé 
automatizálódott folyamat is. Érdekes, aki minél messzebb kerül a szellemitől, az eredendőségtől, a lét 
törvényeitől, az annál nagyobb jogot formál arra, hogy 6 a törvény, hogy ő a jog. Hamvasi gondolat ez. De ezen 
a gondolaton keresztül már érezhető a "micsoda sértés", mikor Ralph letolvajozza Jack-et, mert ellopta Röfi 
szemüvegét. Vérig van sértve. Hogy képzelhetünk egyáltalán ilyet, ö lopott, a vadászok királya, a Legyek ura! 
Négyen vagyunk az olvasóban, hárman hangoskodnak, nevetséges lenne, ha a csend törvényességét firtatnánk, 

egyedül vagyok, akár Ralph. Jack nem tud jobb törvényeket hozni, mint Ralph, ezért elsöpri azokét. Az ő 
helyzetében ez meg is érthető, hatalma nem rokonszenven alapszik, hanem az erőn, s bár minden erőszak 
gyengeség és elsősorban elhamarkodottság, Jack csak így tudja megalapozni tekintélyét. Működésének első 
napjaiban máris büntet, tehát alapoz,megfélemlít, elterelve a figyelmet valós félelmeikről. Majd nyíltan és 
kategorikusan teljes meggyőződéssel - persze minden megalapozottság nélkül - kijelenti, itt nincs semmiféle 
szömy.A dolog kísértetiesen hasonlít Bodor Ádám Sinistra körzet című könyvére, mikor Coca Mavrodin a 
járvány pánikszerű hangulatának elterjedésekor befejezteti a védőoltások beadását, egyszerűen lefújva az 
egészet, hogy nincs itt semmiféle járvány.Bár kétlem, hogy Golding olvasta Bodort, de azt inkább hiszem, 
olvasta Swift Hordómese című kis tanregényét; három fiú örökségként egy testamentumot és egy-egy kabátot 
kap apjától, a testamentumban pedig leírva vagyon a kabátok használati utasítása a jövőre nézve. Persze ők 
minduntalan áthágják ezeket, divat szerint módosítva öltözködésüket, fordulatos magyarázgatisokkal, ám a 
legnagyobb fiú ennél is tovább megy; öcsé szóvá is teszi ezt, mire ő fogja és elzárja a testamentumot. 
Jaj, drága King-emet meg otthagytam az autóban, majd szét fagyott, látom rajta, elege van az illúziókból, a túlsó 
part szebb fényéből, a robinzonódia giccséből, haza akar menni és élni akar tovább mint modern mítika, allego
rikus-szimbolikus regénykompozíció, ő irodalmon kívüli, egy törvényen kívüli világ írója, hagyjuk is menni. 
Lánykáim is cihelődnek már, földre dobva kagylóm - ezernyi szilánk. Azért szeretném nekik megmondani, egy 

repesz az övék is az egészből.Mindenkié'.Bár csak egy út, egy ösvény, mégis csak egy lehetőség, a felnövéshez, 
az emberré váláshoz, ezért kéne óvni, hogy ne kerüljünk mi, a törvényesek(?) olyan átkozottul nehéz helyzetbe, 
mint Ralph, hogy reánk vadásznak az arctalanok.Lányok (fiúk!) a szellem több, mint cselekvés! Az, hogy az 
embernek semmi sem adja a tulajdonságait, sem isten, sem társadalom, sem szülei, sem elődei, sem ő maga... 
Senki sem felelős azért, hogy egyáltalán létezik...Lény ének végzetszerűsége nem választható el mindannyiunk 
végzetszerűségétől, ami volt és lesz...Az ember szükségszerű, az ember egy darab végzet, az ember az egészhez 
tartozik, az egészben ven, nincs semmi, ami létünket megítélhetné, megmérhetné, összehasonlíthatná, elítélhet
né, mert az annyi voma,mint az egészet megítélni.összehasonlítani, megmérni, elítélni, de nincs semmi az 
egészen kívül.Nietzsche mester mondatai ezek. És ne feledjétek el, az arctalanok úgy vadásztak az emberre, 
hogy felégettek maguk mögött mindent, még önmaguk táplálékát is, ropogva dőltek ki a sziget gyümülcsfái. 
Golding egy világégés lehetőségének vízióját vetíti elénk az utolsó fejezetben. Sajátos oszcillálás a regény vége, 
a legegyszerűbb formanyelvi szintet éri el, mégis sokrétű, akusztikus, vizuális hatásokkal, mint egy hangosított 
Guernica. 
Ezért vigyázzunk! És maradjunk meg csak ennél az iskolai irodalom-listánál, ne feszegessük! 

Nincs egyebünk a törvényeinknél! 



Szerkesztőségi 
OÁ fttaiHak) ^ M 
/§30StisSááánk ^ugwB'áisúi/ 

Egy tartalmában és kivitelezésében is újat hozó Tótorrfaktumot tartasz a 
kezedben. Szerkesztőségünkben bizonyos fiatalítás, fiatalodás történt. 
Céljaink azonban nem változtak. Továbbra is vállaljuk az összekötő híd 
szerepét a főiskolai oktatók és a diákok között, és segítséget kívánunk 
nyújtani egymás és önmagatok mélyebb megismeréséhez is. 

Lehet, hogy miután belelapoztál újságunkba, elégedetlenül a sarokba 
hajítod. Rajtad a sor. Ha van véleményed, gondolatod, kritikád, írásod, 
rajzod, a 2. emeleti Tótumfaktum-láda csak rád vár. A szerkesztőség bármely 
tagjához is bizalommal fordulhatsz ötleteiddel, javaslataiddal. 

Miért kérjük ezeket? Hogy legközelebb egy többféle igényt kielégítő és 
színvonalasabb főiskolai diáklap láthassa meg a napvilágot. 

Szerkesztőség 

Elegem vaníElegem van abból, hogy semmibe néznek. Bárgyú birka vagyok a 
tévé szemében, halódó disznó a Kukta Bt. számára, elegem van, hogy 
mindennap lehazaárulóznak és a hallgatótársaim semmibe néznek, mármint, 
néhányan. Azok, akik ZH-írás idejére az olvasótermi könyveket pofátlanul 
felcitálják a szobájukba, hogy két büfi között kényelmesen felkészülhessenek 
a köztársasági ösztöndíjra. Nem az ösztöndíj érdekel, hanem a könyv, meg a 
leégés, ugyanis nekünk, semmibenézetteknek vékonyabb a bőr a pofinkon. 
Ezért a mai naptól megalapítottam a Kalapos pártot, amelynek mindenki 
tagja lehet, a belépés láthatatlan.A rajtakapott személyeket nyilvánosan 
megszégyenítjük, jelszavunk: Óvakodj a jó tanulóktól! 



Kedves Lázár Ervin bácsi! 
Szívesen lennék Mikkamakka mellett betanított munkás. Ha 
váloőaí a Jelentkezők között, áondoüon rám! 

KöszönettelrUacskamaíi 

Na, most figyelj, öreg mágus!!! Reá(d)kontoráztak. 

TAVASZI FÁRADTSÁG 

Túzszekerek suhannak át agyamon 
S te nem vagy benne sehol. 
Vajh, ha tűz lennél, elégetnél? 
Elolvadnék benned, felizzítanál 
S utána hagynád, hogy kihűljek 
S mint hideg hulla, úgy hullanék, 
Peregnék át szíveden. 

Tudom, nem érdekel téged 
Mi van velem, merre, hogy? 
Miért is tennéd, hisz te kötött 
vagy egy rabhoz. 
Rab vagy magad is, s az is 
maradsz, mert félsz, s aki fél 
az nem is emberként él 

Szeretsz te engem? - kérdezném, 
ha merném, de mint minden 
hitetlen hiába felelnéd, úgysem 
hiszek, akár nem vagy igen 
az a felelet. Magammal talán 
tisztába vagyok, s nagyon szenvedek 
benned s nélküled. 
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