
Volt egy gimnazista tanárunk, aki miu-
tán már minden tanulásra sarkalló észérvet 
elpufogtatott, egyéb hajtóerő híján rendszere-
sen azzal hozakodott elő, hogy matematika 
nélkül Dacia sem lenne. Olyan határozottan 
mondta mindezt, hogy mindig bevált, ahogy 
nálunkfelé mondanák, ütött és temetett, bár 
akkor még nem teljesen értettük az összefüg-
gést képletek, algoritmusok és négy keréken 
mozgó csodák között. Azóta persze már a 
világ sok titkát megfejtettük, mégis maradt 
néhány, melyekre pedagógusok, könyvek, sőt a 
tapasztalat sem tud pontos választ adni.

A minap például egy matematika szülte 
autóval haladtam felfelé az Éltetőkút utcán, 
dög melegben, és elég lassan, mert a cigánytá-
bor is a mennybe tartott, néhányan szekerestől 
igyekeztek feljutni a tetőre. Egy szendvicset 
majszolgattam, a beáramló hőhullámtól ful-

ladozva pedig egy régi vicc töredékeivel dobtam 
fel magam: Vajon munkába mennek? Nem, az 
sci-fi! Öngerjesztett mosolyom viszont hamar 
arcomra fagyott, hisz az egyik plebejus, hogy 
habzó testű, döcögő lovát mozgásra bírja, sze-
keréről lekapott egy karomnyi husángot, és jól 
odadörgölt vele az állatnak. Az persze nem 
mozdult, inkább szamár-mód megmakacsol-
ta magát, és várta az újabb ütést. Érkezett is 
az, sőt a párja is. Ösztönösen lassítottam mel-
lettük, és egy fémhurcolástól megedzett test 
mozgatta szempár nézett rám. Nem hatódott 
meg, nem is beszélt, vagy mégis, hisz üze-
netféleképpen egy újabbat vágott a lóra. Mit 
tehettem volna? Ha jelentem, úgysem jutok 
sokra, így hát továbbálltam, és Karinthyvel 
élve mindössze annyi vigaszom maradt, hogy 
megettem egy vajas kenyeret, s megírtam az 
aljas szemetet. 
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   villanás n Máthé László Ferenc

Többnyire borult lesz az ég, csak átmenetileg véko-
nyodik el, szakadozik fel a felhőzet. Elszórtan várható 
eső, zápor helyenként zivatar. Térségünkbe továbbra is 
hűvös légtömeg áramlik, ezért a különösen érzékenyek a 
hidegfrontoknál tapasztalható tüneteket észlelhetik.
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Ezerhatszáz éve élt férfi földi maradványait 
tárták fel Norfolkban egy építkezést meg-
előző leletmentő ásatás során.

Az elhunytat magzati pózban helyezték vég-
ső nyugalomra Kr. u. 43 és 410 között, vagyis 
nagy valószínűség szerint római férfiről van szó. 
A temetés időpontját az „összegörnyedt” csont-
váz mellé elhelyezett kis cserépedény alapján 
határozták meg a szakemberek. Mivel azonban a 
kerámia oly parányi, a csontvázat radiokarbonos 
kormeghatározásnak vetik alá, hogy pontosab-
ban határozzák meg a temetés idejét – olvasható 
a Northampton Chronicle online kiadásában.

Andy Chapman régész érdekesnek nevezte a 
leletet. Mint kifejtette, a római csontváz közvet-
len közelében egy bronzkori temetkezési helyet 
tártak fel. „Öt hamvasztásos urnasír került elő, s 
találtunk hat bronzból készült harci szekercét is. 

Kétezer évvel később pedig a rómaiak ugyanazt a 
helyet választották temetkezésre” – mondta.

A régész ismertetése szerint a homokos talaj 
miatt a csontváz meglehetősen rossz állapotban 
van, ennek ellenére megállapítható, hogy a férfi 
ízületi gyulladásban szenvedett.

A kreatív természet beküldte: incze-Ferencz eszter, a csíkszentgyörgyi gál sándor általános iskola 8. osztályos tanulója
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