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Névadók az FPI-ben
A Fővárosi Pedagógiai Intézet impozáns

és meghitt Vas utcai új székházában a hagyo-
mányápolás szép szokását elevenítette fel: a
XX. századi magyar pedagógia egy-egy je-
les személyiségéről nevezi el oktatótermeit,
munkaszobáit. A bejáratnál emléktábla jelöli
a névadó munkásságát, a teremben tárlók
mögött láthatók a személyiség legfontosabb
relikviái. Legutóbb Burchard-Bélaváry Er-
zsébetről, a kisgyermeknevelés egykori re-
formpedagógusáról neveztek el termet.

Csökmei Kör
A Karácsony Sándor emlékét ápoló

egyesület kilencedik ízben szervezte meg
nyárvégi konferenciáját. Mindig egy-egy
(gyakran újra kiadott) Karácsony-mű képe-
zi az ülés témáját. Ezúttal a „tanulás mes-
terfogásairól” esett szó. Az előadók között
volt Kövendi Dénes és Kontra György.

Magyar művelődés-
történet

Agárdi Péternek a magyar művelődés-
történet tanulmányozásához ajánlott forrá-
sokban gazdag szöveggyűjteményét a pé-
csi Janus Pannonius Tudományegyetem
adta ki. Az első kötet Szent István Intelme-
ivel kezdődik s Márai Sándor 1942-es
Röpiratával zárul (a Nemzetnevelésről).
Nyomdában a XX. század második felét
bemutató új kötet is.

Kotanski magyarul!
A legendája hamar eljutott hazánkba is a

drogellenes mozgalom kiváló, a makarenkói
hagyományokat sajátos módon újraértelme-
ző szakemberének, az ún. Monár-tanyák
alapítójának, de olvasni tőle, róla keveset le-
hetett. A Drog Stop Budapesti Egyesület és
a Mont Kft. fogott össze – több támogatóval
együtt –, hogy kiadja a jeles személyiség

írásait magyarul. A könyv címe jelképes:
„Eladtam magam az embereknek”.

A drogellenes nevelőmunkát segíti a
Testnevelési Egyetem gondozásában Sipos
Kornél szerkesztésében megjelent tanul-
mánykötet is: Drogmegelőzés az iskolában.

Népfőiskolák
„Új történelmének” tizedik esztendejét

zárja a magyar Népfőiskolai Társaság. A
szabadművelődés jelentős szakmai-civil
mozgalma ünnepi konferenciával, s a
megújulás történeti dokumentumait tartal-
mazó kötettel köszönti az évfordulót.

Nyitott képzések
Nyílt tér elnevezéssel hívta egybe ta-

nácskozásra a Nyitott Képzések Egyesüle-
te és a Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara az iskolán kívüli képzések szakembe-
reit. A témakörnek különös aktualitást ad a
szakképzetlen fiatalok munkanélküliségén
enyhíteni kívánó felnőttképzési program.

„Kossuth Lajos azt
üzente...”

Mint arról már hírt adtunk, a Honvédelmi
Minisztérium több gyermekszervezettel
(cserkészek, úttörők, Pro Pátria, Gyermek-
barátok) kötött együttműködési megállapo-
dásnak megfelelően szervez a legifjabbakat
mozgósító programokat az 1848–49. évi for-
radalom és szabadságharc emlékére. Leg-
utóbb Pákozdon, az emlékezetes csata szín-
helyén a Magyar Cserkészszövetség volt a fő
szervezője a tisztelgő rendezvénynek.

Csenyéte antológia
A híressé vált abaúji cigányfalu kisisko-

lájában lezajlott tanulságos pedagógiai-
szervezetfejlesztési innovációnak szinte
teljes dokumentációja jelent meg az ele-
gáns, az ügy, a vállalkozás horderejéhez
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méltó kivitelben. Csenyéte sok barátja je-
lent meg szerzőként, fotográfusként, támo-
gatóként. A kötetet Pólya Zoltán tanító úr
és Kereszty Zsuzsa jegyzi szerkesztőként. 

Új serdülőmozgalom
Szent László Ifjúsági Szövetség néven

alakult új országos serdülőszervezet,
melynek célja a lovagiasság erényeinek
plántálása a felnövekvő nemzedékbe. A lo-
vagvilág romantikáját metodikájában
megjelenítő szervezet vezetője Bakonyi
Tibor. A szervezet postacíme: 1364 Buda-
pest, Városház u. 7. Pf.: 112.

Az Esély Iskola
kiállítása

A népi kismesterségeket az iskolai esély-
egyenlőség szolgálatába állító alapítványi
iskola ezidén is megrendezte mustráját a ta-
nulók „remekeiből”. A kiállításnak a pest-
erzsébeti Gaál Imre Galéria adott otthont.

1998 Gyermekekért-
díjasai

A Magyar Úttörők Szövetsége 1998-
ban is kiosztotta a gyermekekért folytatott
tevékenységért adományozott mindmáig
legrangosabb díjat. Gyermekekért-díjat
kapott Gazsó Ferenc szociológus profesz-
szor iskolakritikai munkásságáért, Kovács
László volt külügyminiszter az ifjúság jö-
vőjét szolgáló európai diplomáciai tevé-
kenységéért, Katona Tamás történész (a
Cserkészszövetség elnöke) 1848/49 ifjúsá-
gi hagyományainak feltárásáért és terjesz-
téséért, Haumann Péter színművész alakí-
tásaiért, Persányi Miklós, a budapesti Ál-
latkert főigazgatója a „gyerekek és állatok
barátságát szolgáló” programokért, továb-
bá az Aranyág Alapítvány sikeres karitatív
tevékenységéért, a társadalom gyermek-
érdekű lelkiismeretének mozgósításáért. 

Erőszakmentes médiáért
Az egy évvel ezelőtt a Magyarországi

Gyermekbarátok által meghirdetett kam-
pány fontos eseménye a szeptember 11-én a
Parlament előtt megrendezett nagyszabású
békegyűlés. A szervezők a sajtószabadság
elveit tiszteletben tartó, ám mégis határozott
törvényi intézkedéseket várnak az ifjúság
értékvilága, humanista nevelése érdekében.

Human Dignity
Az „emberi méltósághoz való jog és a

gyermek tiszteletének kötelessége” áll a
középpontjában annak a decemberi nem-
zetközi konferenciának, melyet a „Gettó-
harcosok Emlékházába” hívott össze az iz-
raeli Janusz Korczak Társaság.

Értékek és hagyományok
Értékek és hagyományok az ezredfordu-

ló pedagógiájában – ezen az átfogó címen
szervez nemzetközi résztvevőkre számítva
tanácskozás-sorozatot a Magyar Pedagógi-
ai Társaság. Az októberben sorra kerülő el-
ső üléseken a Makarenko-i hagyomány ér-
tékelése illetve a családpedagógia a téma.

Lépésről lépésre
A Soros Alapítvány a kezdeményezője

annak a továbbképzésnek mely a fenti cí-
men ismertté vált, a hátrányos helyzetűek
felzárkóztatásában segítő oktatási program
elterjesztésében nyújt segítséget a szakér-
tőknek. Rendre megjelennek az alapítvány
támogatásával a programhoz tartozó kézi-
könyvek, programok is.

Konferencia
a kisgyermekkorról

A MPT Kisgyermeknevelési Szakosztá-
lya által szervezett országos konferencián
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méltatták az első életévek meghatározó je-
lentőségét az ember fejlődésében, s védel-
mezték az óvodások, kisiskolások játékhoz,
mozgáshoz való jogát. Éles hangú állásfog-
lalásban intettek a korai teljesítménykény-
szer, a korai specializáció, az általános is-
kolai felvételi vizsgák veszélyeitől.

Helyi kultúra
Molnár Péterné kunszentmiklósi tanár-

nő kötetbe válogatta városának irodalmi
emlékeit. A városi önkormányzat támoga-
tásával megjelent „irodalmi olvasókönyv”
a helybeliek helyi tantervéhez lesz hasznos
segédeszköz irodalomból. Petőfi Sándor
és Petőfi István, Mészöly Gedeon és Mé-
szöly Dezső, Nagy Lajos, Vargha Balázs
és Varga Domokos s más szerzők művei
elevenednek meg a kötet lapjain, melynek
címe: Városunk „fényességei”.

Science Across
Europe

A korszerű integrált, problémacentrikus
természettudományos nevelés nemzetközi
együttműködését a British Petrol cég tá-
mogatja. Hazánkban az Országos Közok-
tatási Intézet és a Körlánc Egyesület karol-
ta fel a kezdeményezést és koordinálja a
résztvevő középiskolák innovációját. Kör-
nyezeti kapcsolatok címen jelent meg Ha-
vas Péter szerkesztésében a program első
magyar kézikönyve.

Lovasberény
A Vértes előterében húzódó csendes fa-

lu igen gazdag műemlékekben. A Cziráky
kastélyt a klasszicista építészet egyik leg-
jelentősebb művének tekintik, itt található
a 200. születésnapját köszöntő legöregebb
Fejér megyei parasztház. A kastélyban
most „A képzőművészet vadvirágai” cí-
men nyílt kiállítás naiv festők és szobrá-
szok munkáiból.

Pszichopedagógiai
napok

Csongrád városa minden nyáron megren-
dezi vendégcsalogató „pszichopedagógiai
napjait”. 1998 nyarán az iskolai ártalmak té-
maköre, a gyermekvédelem aktuális kérdé-
sei álltak az előadások homlokterében. 

Nagy GYIK Könyv
A Magyar Nemzeti Galériában immár

több éve meleg otthonra talált vizuális ne-
velési műhely jeles alkotó pedagógusai
(alapító műhelyvezető: Szabados Árpád,
Szemadám György) szép kiállítású kézi-
könyvben adták közre tapasztalataikat,
módszereiket. A kiadó a Magyar Nemzeti
Galéria, szerkesztő Sinkó István.

Az 1998. évi Országos
Diákparlament ajánlása

A második Országos Diákparlament átte-
kintette a tanulói jogok érvényesülésének
gyakorlati kérdéseit. A diákparlament arra ke-
reste a választ, hogy milyen módszerek, eljá-
rások, technikák léteznek vagy hiányoznak az
iskolákban a diákjogi problémák kezelésére.

A 2037 küldöttből alakult 60 szekció 7
tárgykörben (jogismeret, konfliktuskeze-
lés, nyilvánosság, döntésekbe való bele-
szólás, diákönkormányzat, házirend, diák-
élet) kísérelte meg a tanulói jogok érvé-
nyesülését vizsgálni az „És nálatok…?”
című előterjesztés alapján.

A második Országos Diákparlament a he-
lyi jogérvényesítés módszereivel kapcsolat-
ban nem vállalkozhat másra, minthogy jelez-
ze az iskolák, kollégiumok vezetőinek, taná-
rainak, diákjainak, nevelőtestületeinek, diák-
önkormányzatainak és iskolaszékeinek azo-
kat a kérdéseket, amelyeket mindenkinek ma-
gának kell az adott iskolában, kollégiumban
feltennie, megvizsgálnia és megválaszolnia.

A második Országos Diákparlament
ajánlja mindazoknak, akiknek a tanulói jo-



gok érvényesülésére hatása lehet, hogy sa-
ját környezetükben és hatókörükben te-
gyék fel a következő kérdéseket és keres-
senek választ azokra:
1. Milyen módszerekkel bővíthetők a

diákok és a tanárok tanulói jogokkal kap-
csolatos ismeretei a törvénytől a háziren-
dig, az iskolai oktatástól a pedagógus-to-
vábbképzésig?

2. Mivel lehet az iskolán, kollégiumon
belüli konfliktusok kezelését diák–diák és
diák–tanár viszonylatban egyaránt, a jog-
viták és az érdekviták megoldását olyan
eljárásokkal biztosítani, amelyek ténylege-
sen betöltik jogorvoslati funkciójukat? Le-
hetséges-e független, iskolán kívüli „diák-
bíróság” vagy más fórum felállítása?

3. Hogyan teremthető meg és hogyan
biztosítható folyamatosan az iskolában, a
kollégiumban a véleménynyilvánítás sza-
badsága? Megvalósul-e a diáksajtó és a di-
ákmédia cenzúramentessége, ugyanakkor
érvényesül-e a diákszerkesztő és a szerző
(személyes és nem tanulói jogviszonyt
érintő) felelőssége a közölt művekért?

4. Érvényesülnek-e az iskolai, kollégiu-
mi döntésekkel kapcsolatos, jogszabály-
ban írt hatáskörök? Hogyan javítható an-
nak az esélye, hogy a diákönkormányzat
és az iskolaszék, kollégiumi szék tényle-
gesen gyakorolja törvényes egyetértési jo-
gait? Felesleges nyűgnek vagy a döntés
minőségét javító előkészítésnek tekintik-e
az iskolai, kollégiumi döntéshozók a diák-
önkormányzat véleményének kikérését?
Milyen módszerekkel biztosítható, hogy a
diákok saját maguk döntsenek a törvény
által rájuk utalt kérdésekben (például a di-
ákképviselő megválasztásában, a diákön-
kormányzat szervezetének és működésé-
nek, valamint egy tanítás nélküli munka-
nap programjának meghatározásában)?

5. Milyen módon segíthető az iskolai,
kollégiumi diákönkormányzat önálló mű-
ködésbe abban, hogy betöltse érdekképvi-
seleti funkcióját? Hogyan érhető el, hogy a
diákönkormányzat vezetői csak azok le-
hessenek, akik élvezik a diákok bizalmát, s
szabályos lejárásban kerültek megválasz-
tásra? Mi kell ahhoz, hogy a diákönkor-
mányzat ne a szokásjog, hanem normatív

szabályok gyűjteménye szerint működjék?
Értéknek tekintik-e a pedagógusok és a di-
ákok az iskolában, a kollégiumban a tanu-
lók közösségek szerveződését? Hogyan
segíti az iskola, a kollégium a diákönkor-
mányzat működését, segíthetné-e jobban,
hatékonyabban? Gyakorolja-e minden tör-
vényes jogát az iskolai, kollégiumi diák-
önkormányzat, s ha nem, miért nem?

6. Rendelkezik-e a házirend a tanulói
jogok gyakorlásának helyi szabályairól,
módszereiről, eljárásairól? Gyakorolta-e
az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat a
házirenddel kapcsolatos egyetértési jogát?
Hogyan biztosítható e jog minden évfo-
lyam által történő gyakorlása? Hogyan le-
het bevonni a diákokat és a tanárokat az is-
kolai, kollégiumi életük szabályainak
megalkotását célzó közös munkába?

7. Mit tesz, nem tesz vagy tehetne az is-
kola, a kollégium, a tanárok, a diákok, a
szülők, az iskolaszék és a fenntartó az ok-
tatáson kívüli iskolai élet gazdagításáért?
Törekednek-e az iskolában, kollégiumban
arra, hogy a diákok szabadidejük egy ré-
szét is az iskolában töltsék? Hogyan lehet-
séges a diákok pihenéshez való jogának és
a növekvő tanulmányi követelmények
öszszeegyeztetése? Hogyan teremthetők
meg annak a feltételei, hogy az iskola, kol-
légium helyiségei, eszközei mindenekelőtt
a diákok rendelkezésére álljanak, s csak
másodlagosan szolgálják az iskola, kollé-
gium bevételeinek növelését?

8. Mi foglalkoztatja az iskola, a kollégi-
um diák közvéleményét és mi a pedagógu-
sokat? Van-e párbeszéd ezekben a kérdé-
sekben, működnek-e iskolai, kollégiumi
közéleti fórumok?

A második Országos Diákparlament a
fenti kérdéseket azzal a szándékkal bocsát-
ja vitára, hogy részlete iskolai, kollégiumi
megtárgyalásuk tovább gazdagítsa a tanulói
jogok érvényesítésének már eddig kialakult
eszköztárát. A válaszként megfogalmazható
eljárások, módszerek hozzásegíthetik a he-
lyi diákközösségeket, a szülőket, a nevelő-
testületeket és az iskolaigazgatókat ahhoz,
hogy az iskola a jövőben inkább a törvény-
nek megfelelő együttműködések terepe le-
gyen a bántó és harsány csaták helyett.

134
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A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt megvásárol-
ható és megrendelhető könyveiből

001 Andódy Tiborné – Pusztai Jánosné: Így teszem
… jól teszem ? – Illemtankönyv általános isko-
lásoknak. Korona Kiadó. Ára: 220,– Ft

004 Arday István: Bolygónk sorsa a kezünkben
van – Válogatás a globális problémákból ál-
talános iskolás és középiskolás diákok szá-
mára. Calibra Kiadó. Ára: 169,– Ft

005 Axmann Judit – Tóth Gézáné: Fizika munka-
füzet a hatosztályos gimnáziumok I-II. osz-
tálya számára. Magazin Kiadó. Ára: 152,– Ft

006 Bánréti Zoltán: Mozgékony mondatszerke-
zetek – Rendező szabályok. A magyar ge-
neratív mondattan alapjai középiskolások
számára. Korona Kiadó. Ára: 379,– Ft

013 Borsányiné Dányi Katalin – Halácsy Éva: Bio-
lógia és egészségtan. Magazin Kiadó. Ára:
585,– Ft

014 Both Mária – Csorba F. László: Tudomány-
történet I. – Tanulási segédlet középiskolá-
soknak. Gondolat Kiadó. Ára: 900,– Ft

015 Both Mária – Csorba F. László: Tudomány-
történet I. – Szöveggyűjtemény. Gondolat
Kiadó. Ára: 499,– Ft

016 Budai Éva: „Színház az egész világ…” –
Tanulási segédlet a színház- és drámatörténet
tanulásához középiskolásoknak. Korona Ki-
adó. Ára: 341,– Ft

019 Correspondances. Program a francia
nyelv tanításához és a francia nyelvű kul-
túra közvetítéséhez. Berényi Pálné: Mun-
katankönyv a nyelvtan tanulásához. Táro-
gató Kiadó. Ára: 201,– Ft

020 Correspondances. Program a francia
nyelv tanításához és a francia nyelvű kul-
túra közvetítéséhez. Dávid Anna: Munka-
tankönyv a beszédtémák feldolgozásához.
Tárogató Kiadó. Ára: 240,– Ft

021 Correspondances. Program a francia nyelv
tanításához és a francia nyelvű kultúra köz-
vetítéséhez. Dávid Anna: Szöveggyűjtemény
feladatokkal. Tárogató Kiadó. Ára: 192,– Ft

022 Correspondances. Program a francia
nyelv tanításához és a francia nyelvű kul-
túra közvetítéséhez. Nagy Géza – Sz. Tóth
Gyula: Munkafüzet az irodalom tanulásá-
hoz. Tárogató Kiadó. Ára: 229,– Ft

023 Correspondances. Program a francia
nyelv tanításához és a francia nyelvű kul-
túra közvetítéséhez. Oláhné Borzován
Edit: Írás munkafüzet. Tárogató Kiadó.
Ára: 224,– Ft

024 Correspondances. Program a francia nyelv
tanításához és a francia nyelvű kultúra köz-
vetítéséhez. Réder Erika: Dalok gyűjteménye
feladatokkal. Tárogató Kiadó. Ára: 185,– Ft

031 Erdősi Zsuzsanna – Orosz Antal: Maribel-
la I. Spanyol nyelvű képeskönyv. Tárogató
Kiadó. Ára: 401,– Ft

032 Erdősi Zsuzsanna – Orosz Antal: Maribella
II. Spanyol nyelvű képeskönyv. Tárogató
Kiadó. Ára: 471,– Ft

033 Farkas Gyula – Varga Tibor: A természettu-
dományos kutatás menete, módszerei és
technikája – Oktatási segédlet középiskolá-
soknak. Gondolat Kiadó. Ára: 509,– Ft

034 Fatalin László – Varsics Zita: A tudományos
modellalkotás alapjai I. – Tanulási segédlet kö-
zépiskolásoknak. Calibra Kiadó. Ára: 245,– Ft

049 Kissné Karacs Róza: Tudsz helyesen közle-
kedni? – Tanulási segédlet általános iskolá-
soknak. Magazin Kiadó. Ára: 330,– Ft

091 Correspondances. Program a francia nyelv
tanításához és a francia nyelvű kultúra
közvetítéséhez. Sz. Tóth Gyula: Pedagógiai
útmutató. Tárogató Kiadó. Ára: 1.229,– Ft

092 Correspondances. Program a francia
nyelv tanításához és a francia nyelvű kul-
túra közvetítéséhez. Sz. Tóth Gyula: Tan-
terv. Tárogató Kiadó. Ára: 559,– Ft

129 Mialaret, Gaston: Az oktatástudományok.
Keraban Kiadó. Ára: 334,– Ft

153 G. Havas Katalin: Logikus! Korona Kiadó.
Ára: 313,– Ft

156 Husén: Az oktatás világproblémái. Kera-
ban Kiadó. Ára: 556,– Ft

170 Bánréti Zoltán: A lényeg: kiolvasható. Szö-
vegértési és olvasási képességfejlesztő fel-
adatok középiskolások számára. Korona Ki-
adó. Ára: 275,– Ft

180 Arató László – Pála Károly: Beavatás. Iro-
dalom- és szövegértelmezés. Keraban Kiadó.
Ára: 517,– Ft

192 Sáfrány Péter – Quitt László: Tűzpróba –
Tréningek, tesztek tizenéveseknek. Tárogató
Kiadó. Ára: 1.027,– Ft.

193 Fatalin László – Varsics Zita: A tudományos
modellalkotás alapjai II. – Tanulási segédlet
16-17 éveseknek. Keraban Kiadó. Ára: 648,– Ft

197 G. Havas Katalin: Arisztotelésztől napjain-
kig. Logika vagy Logikák? – A könyv egy
elképzelt filozófiai-logikai tanfolyam elő-
adásainak és a hozzájuk kapcsolódó szemi-
náriumi foglalkozások szövegét tartalmazza.

(A könyvek ára a 12 %-os ÁFÁ-t is tartalmazza.)

Az egyes kötetek megrendelhetők és megvásárolhatók
a Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programirodájától

(1055 Budapest, Szent István krt. 1. IV. em. 6.,
Telefon: 311-0525, 302-8193)
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esik az eső, ősz van – törmelékes nap – abony, szülői ház, kert, krizantémok –
temető, apa, pali, eső – befejezem egy filmforgatókönyv rám eső részét – fá-
radtság, nyugalom – a múlt héten leadtam a regényt – papírváros, kimerülve,

– az öt könyv közül az első – fáradtság, nyugalom – esik az eső, ősz van – tárgyalá-
sok novák színigazgatóval – a kolibri pinceszínház intendánsa lettem – nincsenek
hozzá gondolataim – kellenének, lesznek – majd – fáradtság, nyugalom – megszűnt
a szivárvány – kiszállt belőle a bizalom és a pénz – esik az eső, fáradtság – szőcs gé-
za a tévében, nagy a szakálla – az rmdsz körül morog – múlt héten az angelikában ta-
lálkoztunk, futólag – fodor ákossal ültünk előtte – baso-haikukat fordított, kongeniá-
lisan – a frissen megjelent kötetre ittunk – túlzás, hogy találkoztunk – kifelé jövet, ott
ücsörgött – a géza – egy bunkófonon ügyködött – mosoly, intés – fáradtság, nyuga-
lom – szörényi az esti buszon – a hatoson – keresünk egy óbudai kiskocsmát, zárórá-
ig rigó – okos, mint kevesen az irodalomban – ősz, eső – órák a zsigmond líceumban
– zajok a most alakult fisz (fiatal írók szövetsége) körül – l. simon elnök mailje: té-
ged baszogatnak megint, miattunk – a hátam mögött, természetesen – nem én alapí-
tottam őket – támadás a magukat centrumnak kinevezettek felől – centrum – hol, és
kik vannak ott – vannak odatolva, és őket miért lehetett, kik által oda – ott vannak-e
– van-e ott – eső, ősz – bakaműsor, unalmas, túldimenzionált tévéfelvétel – jellegte-
len műsor a végén – baka költő jobb is volt, rosszabb is volt – elrajzolt portré – dar-
vasival egy asztalnál – csöndesen kellemes figura – ősz van, kimerülve, – kerti parti
szűgyinél, benes, bálind istvánék, radics viktória és fogarassy, gyerekek is – hatalmas
pörkölt egy lekvárfőzőnyi üstben – fáradtság, nyugalom – horváth péternél albertfal-
ván, könyvkészítési izgalmak – borítótervek – titkos s.m.-napló tőle, kölcsönbe – be-
tegre röhögöm magam, remek író – remekíró, hajnalig ágyban olvasom – jankovicsot
egész héten nem látom – gondterhelt, mogorva, zúgófejű, ősz – ősz van, esik – má-
tissal a könyvsorozat dolgairól – futólag tárnok, szakolczay, ambrus lajos, ágh pista,
ugyanott – ács margittal a kortársról – anya, napokig fönt, nyúlpörkölt – pálinkás gyu-
rival egy korsó sör – alapíts könyvkiadót – fújja a sörhabot a bajusza alatt – szándék,
havilap, SenkiföldjE – lengyel tamás, telefon, bagu lászlóval indítják a saját folyó-
iratukat – eltűnt gyerekekről műsor a tévében – nézem a lányaimat, szépek, vannak –
nekünk, nézem feleségemet – vele kiss robiéknál, új kamerát vett – boldog, konyak,
sör, mogyoró, friss libatepertő, kovászos uborka, mária-nap – szakályék, szakály dr.
nélkül, whisky jéggel, kevés egyházi garbarek – kécza andrással az anderseniádáról
a schlosserben, unikumok sörrel, délelőtt, szalonnás rántotta a teraszon – ősz, esik az
eső – kaffal (kovács andrás ferenc) az írószövetségben, unikumok sörrel – mindenki-
vel békét kötött, visszamenőleg – velem soha nem veszett össze – kevés ilyen bará-
tom van, aki még nem – velem – mit fog kötni, majd, vissza – héviz, kudarc a csoko-
nai tanácskozás megszervezésében – kemenes géfin kilépési fenyegetőzései – lám, ő
igen – fáradtság, nyugalom – ősz, eső – dérczy hangja a rögzítőn, elkallódott kézirat
– koratavasz óta egyfolytában kallódik – kallódom – törmelékes napok – könyvek pé-
csi györgyi könyvpiacától, határidővel – janox a fisz sajtóvisszhangjáról, szokásos te-
lefon, éjfél körül – huzellával közös program, miattam elmarad – szövegek, szövegek
– stúdiós felvételi a színházban – szívszorító színvonaltalanság néhol – telefoninter-
jú a drámaversenyről, magyar nemzet – nem tudom komolyan venni – ostobaságokat
beszélek – már bánom, hogy elvállaltam, versenyt, interjút – telefon, juditka az isko-
lakultúrától, lapvég kell – lapvég – eső, fáradtság, nyugalom, ősz, kimerülve, – zalán
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