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PoLlGRÁF

A 'NAGy UGaÁs' rLÉ
gondolatok a Poli technikum-béli változtatásokról

A már jól megszokott módon kellően sok in|ormáció ter-

ieng a-Politechnikum levegőjében az elkövetkező idő.
izakra vonatkozó változtatásokról. Vannak, akik arról
véltek hallani teljesen 

,,biztos,. információkat, hogy a ta-
nárok bekeményíteni készülnek, visszavóve alapvető is-
kolapolgári jogokat (a III. negred vizsgacrcdményeinck
ismeretében ezen sem lehetne csodálkozni), de persze
nincs erről szó. olyanokat is lehet hallani a folyosón'
WC-ben és egyéb fontos információs központokban'
hogy az egész program megváltoztatására késziilünk' lát-
va,.fantasztikus'. eredmónyeink.
A valóságban nincs ezekről szó. Amiről beszélünk ídesto-
va öt éve folyamatosan, aza.z, hogy mil,ven |cltótclek kö-
zött mriködőképcs egy olyan iskola, amely alapvctőcn a
diákok és tanárok együttmriködósére építve biztosít ólet-
terct iskolapolgárok sámára. Minden problómánk' konf-
l iktusrrnk ellenére sem érzem úgy' hogy a Politechnikum
programja az, ami megkérdőjeleződne. Sokkal irrkább azt
látorn, hogy lakatlan szigethcz hasonlító magánvotnbarr
kigondolt koncepciónkat kcll most a napi gyakorlathoz
hozzáigazitani.
Mik azok amin változtatni akarunk?
l. Látható, hogy a 30 fős osztálylétszám sok csctben a
színvonalas órai munka korlátja is lehct. Ugyanígy prob.
lómának tűnik, hogy eltérő az e8y-eg} csoportban mun-
kálkodó diákok felkészü|tsóge, motivációja. Igy lchetet.
lenné válik mind a gyorsabban ha|adni akarók szánrára'
mind pedig csak a lassabban ha|adni trtdók számára az
eredményes órai munka. A csoportbontás több tantárgy-
ra vonatkozó bevezetóse, egy-egy ér{olyamra vonatkozó
új csoport létrehozása (p|. a kisérettsógi után a IlÍ. óvio.
lyam csoportbontásának újragondolása) lchctőr.ó tcnné a
jelenleginél színvonalasabb órai munkát. Az új csoportok
iétrchozása persze alapi'etően érinti a már szerencsére
nem is olyan gyönge osztályközösségcket, ígv változtatá-
soknál (arnennyiberl azok ncm csak egy-egy osztá|yon be.
lül történnek) miIidenképpen kikórjtik a r,ólemón;.ctekct.
Az Iskolaiarrács diáktagjainak át togjuk adni a Huhogiis
által már eifogadott csoportbontási elkópzcléscirrket, ós
végső döntest az Iskolatanács álláspontjának ismcretó-
ben iogiuk nreghozni cbben a kérdésben.
2. Láthatóan komoly problémát jelent az is, hogy vi-
szonylagszűk a diákok választási lehetősóge a Politechni-
kumban. Sokan vannak, akik szenvednek a tantárgyblok.
kok belső logikája által kijelölt feladatoktól, míg nagyobb
választási lehetőségek esetén talán jobban tudnának
azoka a területekre koncentrálni, amelyekben jók, ami
igazán érdekli őket. A Huhogás e kérdésben hosszú vita
után úgy döntött, hogy a választási lehetőségeket csak
egy-egy tantárgyblokkon belül kínálja fel az elkövetkező
tanévben. Régóta foglalkozunk a szé|eskörű tantárgyi vá-
|asztási lehetőségek, a fakultációk bevezetésévc|. Dc úgy
látjuk most, hogy a jelenleg futó tantárgyi programokat
végig kell csinálni ahhoz, hogy egyértelművé váljon, me-
lyek azok a részek, amelyek flaku|táció tárgyát kópezhe-
tik az elkövetkezőkben. (Fakultáció ügyben a Huhogás
döntesét lásd az erre vonatkozó jegyzőkönyv alapján.)
3. A Politechnikum eddigi műdödésének talán lcglátvá-
nyosabb problémahalmaza az értékelési rendszeri]nkhöz,
a vizsgarendszerhez kötődik. A változtatás írárryát a bó-
nuszrendszer bevezetóse határozta meg. Az alapvctő kór_

dés azonban továbbra is az, hogy milyen eszközökkel le-
het a belső motiváción túl (ez nem jelent mást, mint any-
nyit, hogr diákjaink felismerve saját érdekeiket, rend.
sie.eseí-dolgoznak), milyen eszközökkel biztosítható a
folyamatos munka. Erzékclhető' sajnos a vizsgaeredmé-
nyék is ezt bizonyítják, hogy a Politechnikum diákjainak
jórósze kizárólag a túlólést tartja céljának, és szinte sziik-
ségszerűen ezÍ a cé|t sem tudják nagyoÍl sokan elérni. Az
edáigi vitát során felmerült az is, hogy a jelenleg én'ény-
ben lér'ő nagyon szigorú vizsgakövetelmény-rendsZer Í&-
lán nein alkalnraiüató egyformán minden diák esetében.
Lchetnck olyarr helyzetek, amikor más eszközökhöz is
n,vúlni kéne a sikercs közös munka alapv'ető fcltételcinck
biztosítása érclckében. Ertékelési rerrdszerünk egészénck
újragonclolása most |olyik. Minden megfoi.rtolásra érde -

mes vólcményt nagy lelkesedésse| várunk.
A második óvfol.yam siralmas helyzetét látva már most is
lcpiink cz ügyben. Forrlc-rsnak tartottuk, hogy olyan mce-
oldást ke ressürrk' ami ncm sórti az iskolapolgárok alapl e -

tő jogait. Íg,v jutottunk el az alább közö lt szerződéses for-
mához. A dolog lényege az, hogy amcnnyiben aZ éríntctt
cliákok azt várllalják, hogy lcmondva a szabad választás
lchctőségóriíl a szerződósrc vonatkozó tantárgy pótbc.
számolójának időpontjítig a tanárra| ós a
turrtárg1,|clclőssel közösen rnegállapított kcretck között
rószt VcSZItek a nrurrkában, akkor e kü|ön vállalásuk
crdmóny,es tcl jesítése esetóbcn a pótbeszámolóra
érvórryes bórruszhoz juthatnak. Ez. az értékciósi
rettdszertink szcmpontjából merőben új elem, tehát azt
jelenti, hogy közös rnegegyezés alapján sajátos, c8Jv.98'\'
diák hclyzetóre szabott értékelósi rendszer is műkö<lhct a
Pol i technikumban.
4. A Politcchnikum programjának első változatának lét.
rehozása óta foglalkozunk azzal a kórdéssei, lrog;.mikóp-
pcn lehet az iskolacsinálásbir bevonni a diákokat és szülő-
ket .  Egy, i lyen isko|a '  mint  a Polítechnikum, neln lehct  u
tanárok magírnüg-ve. A dolog arról szól. hoq;'irz iskoia-
polgárok mindegylkc rószt vállal a Politechrrikum formíi-
lírsában, a konfliktusok, problémák rnegoldásában.
Ugyarrakkor az első két ór,tapasztalatai inkább arról szól-
nak, hogy a tanárrlk (a Huhogás) kitalálnak valamit, és czt
az órintettek nóha talán türclmetlcnül' de kellő passzi-t.i-
tással túlélik. Voltak - bár ncm túl sikeres - kísér|eteirrk a
diákönkormányzat életrekeltésére. Próbálkoztunk' pró-
bálkozunk olyan intézmények létrchozásÍ,.val, melyek te-
repet jelenthetnének a közös iskolacsinálásnak (ld. Isko-
latanács, Iskolabíróság, tantárgyfelelősi rendszer, fórum'
ügyeleti rendszer), dc továbbra sem vált - érzésem szerint
. közös üggyé a Politechnikum. Ez nyilvánvalóan alapve-
tően a mi hibánk. Arra kérlek benneteket, hogy segítsetek
c kórdés megoldásában.
Talán már az is nagy előre|ópés lenne, hogy a meglévő ke-
reteket kihasználnánk. Elképzelhetőnek tartom, hogy a
|eIrti négy kérdést az osztályok az osztályidő keretében
rész'letesen megvitatnák, és a diák Iskolatanács-tagok az
ott kialakított álláspontot kópvisclnék a most már havon-
ta ij lósező Iskolatanácsban. A problémák összegyű j tésóre
ós a kérdóseitck megválaszolására jó terepet nyújthatna
a már szcrvczós alatt ál ló Igazlátó nap is.
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Sokakkal ellentétben én nem érzem úgy, hogy válságos
Ienne a Politechnikum jelenlegi helyzete. Ugyanakkor
olyan alapvető problémákat látok, anrelyckct ténylcg
csak közösen tudunk megoldani. Ehhez kcrcsiink most is
- mint arrnyiszor - partnereket, talán nem hiába.
Végezetiil arra kérek minden iskolapolgárt' hogy az elkö.
vetkező két hónapot nagyon komolyan véve próbáljon
meg valóságos válaszokat adni az őt körti|vevő' saját ma-
gát szorongató problémákra. Közös a fele|ősségünk; diá-
ké, szülőé' tan ír é egy ar őnt.
Talán segíthet az eddig elért eredményeink és
kudarcaink értékelésén a második éfolyamra vonatkozó
mérés is, melynek eredménye alapján' ha nem is

pontosan, de mégis képet kapunk arról, hogr hol is
tartunk. Arra kérek minden másodikost, hogy legjobb
tudásával vegyen részt az április 22-23-án sorrakerülő
nrérésen' amely mind az adott diák' mind az oszÍá|y,
mind pedig az iskola eddigi tevékenységét is minősíti.

Jó munkát, kevés bukást!

Barátsággal:

Budapest, 1993. ápril is l9.
Horn Gábor

Kedves FH-sok, JP-sek, MP-sek!

Lassan elérkeztek az első nagyobb vizsgáig' a kisérettségiig. Ahhoz azonban, hogy egyáltalán megpróbálkozhassatok
ezze| a vizsgával, valamennyi korábbi beszámolótokrrak meg kell lenrric. Annak órdekótren, hogy a nehéz helyzetben lé-
vők esélyeit megnöveljük' szerződéskötést (ld' lejjebb!) ajánlunk:
Tivóllaljótok, hogy részt vesztek az adott tanórókon és a korrepetáldsokon, megcsindljdtok a (hdzi) feladatokat;
Mi intenzívebb, - s ha lehetséges . személyre szabottttbb Íelkészí,tést ígérünk a korrepetóldsokon, s a részvételt, afo-
lyamatos munkdt olyanbónusszal jutalmazzuk, mely ezúttal kivúelesen a pótvizs8ón is <irvényes.
Ha Ti nem tesztek eleget a vállalásotoknak' elcstek az általurrk kínált előnyöktő|. A szerződést aláíróknak azt is vállalni-
ukkell, hogy a megszokottól eltórő időbe'r: csütörtök dólután, 0. órában, vagy akár szombaton is bejönnek a foglalkozá.
sokra' Természetesen mindezek a kívánalrrrak csak azokra a rrebulókra vonatkoarak' akik önként vállalkoznak rá, s ezÍ.
aláírásukkal igazolják. A többiek sincsenek kiz'árva a korrcpátálásokról, de a haladási ütemet nem akaszthatják meg el_
maradásaik következtében.
Nagyon fogy az idő, csökken a |ehetőségek száma, |ontoljátok hát mcg c kényszerű lehetőség hasznát, és óljetek vele,
hogyjövőre is együtt lehessünk!

Pest, l993. ápril is19.

szERZŐDÉs

INTENZíV PŐTVIZSGA FELKÉSzÜt-Ésnr

Ezen szerződés .'......'. pedagógus, a .......... tantárgy oktatója és..........., a l|. évÍo|yam .... osztályában tanuló diák
között köt|etik abbóla cé|bó|, hogy a tanu|ó az 1992/93-as tanéV ||l' vizsgaidőszakában esédékes pótvizsgá-
járalvizsgáira megf eIe|ő eredmény reményében készü|jön.
- A fe|ek kije|entik' hogy a vizsga sikere érdekében az alábbiak szerint kívánnak együttműködni:

1. A p,edagíous a konzu|tációs időszak során Ío|yamatosan nyomon kíséri a diák e|őmenete|ét,
ütemezlÍe|készu|ésefolyamatát számára,feIadatokat ad, értékel, ellenőriz.

. 2' A pedaoóous a diák íelkészü|ése során nyújtott teljesítményét bónuszpontta| értéke|heti; _ a
bónuszpont a Vizsgateljesítménybe az egyébként irányadó Íe|téieIekke| dzámítható 6e.

3 4 d!,4lí kölelezőnek f ogadja e|, hogy az esedékes időszakban a szakórákon hiányta|a-nulrészt vesz.
4. A d|ák vál|a|ja azt is, hogy a meghirdetett konzultációs időpontok a|ka|máva|mínden esetben részt

Vesz a ÍeIkészü|ésben, az esedékes otthonifeladatokat e|őre eIkészíti, bemutatja.
- Egyéb' a felek áltaI meghatározotlf e|téteIek:

n.[óázurtációk időpontjai:

- É.megáttapodás tartalmát a diák és a pedagógus csak e|őzetes közös megá||apodás alapján módosíthatJa.- Amennyiben a tanu|ó a szerződésben számára e|őírt kötelmek bárme|yikét meoszedi' elesik az 1. éé 2,
pontban kÍná|t,|ehetőségektő|. A szaktanárnak mérlege|ésijoga Van, ha a rÍ'ruIasztás-sú|yós indokkaItortént.
- A JeIen szerződést megszogő diákokat valamint azokat a tanulókat, akik nem kívánnak é|ni a felkíná|t Iehe-
tőségge|a vizsgák során kü|ön hátrány nem éri.
- A,szeaődés teljesítése.önmagába! ngm garancia a sikeres vizsgához, csupán eszköz ahhoz, hogy a síker
esé|ye a tanu|ó fe]készÜltségét aIapuI véve a lehető |egnagyobb Iegyen'
Budapest, 1993. ápri|is 20.

aláírások



Amit alább olvasni fogtok, az nem más, mint egy rendkí-
vüli (ápr. 17-i' szombati) Huhogás jegyzőkörryvének kivo.
nata. A téma a fakultációs rendszer bevezetóse volt. Hogy
megértsétek, megérthessétek döntéseinket, l'elsoro|orn,
mi mindent kellett figyelembe vennünk, milyerr órvok kc-
rekedtek felül a víta (merthogy mi sem gondolkodunk
mindenről egyformán) során.

1. Valaminő fakultációs rendszer hosszú távon való bcve-
zetése minden egyes tantárgycsoportnak có|ja, érdckc.
De az is fontos Szempont' hogy jól átgondolt, előkészített
programok alapján történjék meg a váltás, s a szernólyí és
tárgyi feltételek is előreláthatólag rerrdclkezésrc álljarrak.

2. A mostani másodikosok mindenben az elsők' nekik kcl|
,,az utat törni.,, sokszor _ s néha joggal . érzik rnagrrkat ,,kí-

sérleti nyulaknak,', sámukra stabil, jól belátható, a kirrre.
netet fellétleníil biztosító körülménycket kell tercmtcni'

3. Az egyes tantárgyak érdekei több ponton ütköznck
egymással, a komplex tárgyak pl. Természetismerct sok.
rétűsége sokféle tevékenységet, tudásfélét szerctne [clkí-
1á|ni, ugyanakkor nagy kerékkötő az időkeret, ill. a ma is
létező kiilső kényszer (érettségi' felvóteI i).

4. Mindenképpen szükség van azonban arra, hogy a tan-
tárgyi kereteken belül valamilyen formábatl mcgjelcnjen
a diákok választási lehetősése.

PoL|GRÁF

MI LESZ rovŐnB
auar, : f.I"!ta !";? nn,, fol,.&aln;?

Döntéseink ennek értelmében:

l. A jövendő 3. évfolyamon, s egye|őre a rnásik két
korosztóly számára sem vezetJük be a tantárgyköz|'
teljes kör{i fakultációt (svédasztal, vagyis bizonyos
minimális alapóraszámon fe|ül bármilyen tárgy bár.
mi|yen faktos órájót lehessen választani)' az órake.
retek tehtit érintetIenek maradnak.

2. Kísérleti je|leggel tantárgyon belüli, azaz belső
fakuItációra Iesz Iehetőség M{lvészetismeretből az 1-
2 ., T ermészetismeretbő| a 2 - 3 ., Társadalomismere t-
bő| a 3.  évfo lyamtln.

Az utóbb felsorolt tárgyak továbbra is 3 órával rendelkez-
nek 1ehát, de ebbő| 2(?) működik majd hagyományos mó_
don, a 3. pcdig kötelezően választható lesz a felkínált 4
usque 7 lchctőségbői' ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy
ezek az órák nagy valószírrűséggel csoportbontásban foly-
rrak. Mindez perszc nagy mértékben órarenrlfüggő, hiszen
a faktos foglalkozásoknak egy-cgy év|o|yamon egy idő.
ben kell lenniük annak érdekében, hogy valóban mindeIr-
ki szabadon választhasson közülük.
A í.akultációs órák értékelósének rnódjáról móg nem szü-
Ietett döntóS.
Hogy mindez azadott tantárgyakban hogyan fog működ-
ni' mennyire szabadság a szabadság, mi minden férhet be-
le a sokszor emlegetett kínálatba, erről érdeklődjetek
szaktanáraitoknál. A további döntésekről pedig termé-
Szetesen tájókoztatunk bcnneteket a Poligráf hasábjain'

A Huhogás aktuális jcgyzője:

Gal|ai Zsófi

Kedves Másodévesek!

Mint már értesiiltetek róla, április 22-éttés23.ándé|e|őtt, az első három órában országos méres
készül többközépiskolában annak érdekében, hogykiderüljön: a különböző tanulmányi programok

hogyan működnek; milyen hatókonysággal tanítanak a tanárok, és milyen eredményességgel
tanulnak a diákok ma, Magyarországon.

Négy területet érint ez a mérés: a kommurrikációt (a szövegértést), a matcmatikát, a
számítástechrlikát és a termószet isrneretet.

A mérésen való részvétel kötelező!
Kérünk mindenkit, hogy vegye konrolyan ezt a fcladatot! Bár ennek a mérésnek az eredményei
senki előmenetelét nem befolyásolják' mégis van tétje: a Politechnikum helye függ tőle a hazai

közópszirrtű oktatásban.

Jó munkát kívánunk!
a tanárok
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1993. ltl. 16.l Üt-ÉsÉnŐl

Levezetőelnök: VárkonyiJózsefJP
Je|envannak: FehérMárta

HornGábor
PuskásAurél
AlevaMártaW
K|ssGergő Ügyosztály
AdorJánMiklósFH
K|einAnikóMP
GerlitsAndrásJP
Várkonyi József JP
Kunné Deák E. FH
KlelnnéAlclöldls. MP

E|ŐterJesztő: Ka||na Yvette

|. Az lsKoLAsínTsÁcnTL

Kalina Yvette beszámolt az Isko|abíróság egyéves
műkÖdésl tapasztaIatairó|. lsmertette a je||emző Íe-
gye|mi ügyeket, és a műkÖdés nehézségeirő| is
szó|t (p|. késnek a tárgya|ások' Íontos |enne
koordinátor választása, nincs kész a
dokumentáció, stb')
Az Új |sko|abíróság a március 12.ve| kezdődő
héten alakul meg. Az ápri|is 13-i |T-re írásos anyag
készül az |T-nek az lskolabíróság működésérő|.

||. A FELV|RÁC€ZTATT Őns cvut-ÉsElRŐL

A Fe|virágoztató őrs három a|kalomma| gyű|t össze
eddlg. (Megbeszéléseik summázata a
jegyzőkönyv me|lékletében o|vasható). Az őrs
javaso|ta az lT-nek, hogy Üléseit sűrítse: havonta
gyű|jön össze. Javaso|ta |ovábbá, hogy az |T
kötelezze az |nformációs szakembereket arra,
hogy a|akítsanak ki az |skolarádió segítségéve|
egy rÖvld információs sávot minden héten azonos
időpontban (tanóra a|att), amikor a legfontosabb
hírek elhangozhatnának.
Az lT mindkét |avas|atot e|fogadta.

||l.TÁJÉKoZTATTK

- A tantárgyfe|e|ősÖk március 17-re tervezett meg
beszéléséről

-Az|gaz|á|ó napró|
- Az iskolai alkotmányozás számítógépes meg

könnyítésérő|

1993 márclus

EMLÉKErTETö Az lsKoLATANÁcs

1993' Ápntlls 13-t Üt-ÉsÉnŐl
Jelen voltak Mányi Gergő (ttödév)

Kis Gerső, Horváth Eva (Ueyoszt.)
Aubel Lévente' Gyönyör.Éü (Káo)
Gerlits Andr ás (Zártősztá|y) 

.

Adorián Miklós (FI{)
Klein Anikó' K|einnéAJfötdi s MP)
PuskásAurél - elnök -
Horn Gábor
FehérMárta

I. AZ IsKoLA.BÍnósÁcnól

Az IT tagiai megkapták Kalirra lvette előtcriesztését az
Iskolabínösás ediligí tevékenyséséről és a további felada-
tokról. A mái kieg&zítctt anyagót a következő iilésen Lír-
gyaljuk.

II.AFAKULrecIónól

Az IT e|é ke rül t esy v á|tozat a Íerv ezett f akul tációs rend-
szerről (Pécsi Kaiá és Veres Gábor e|képzelései). A taná-
rok táiékoztatást adnak arról, hos.y a téma részletes tár-
gya.!{sára {p{li.s 17-ón kerül sorégy hosszu huhogáson.
Az IT tagokrövidesen meekap iák má id e huhosas |egYzo-
könyvénék kivonatát, a kóveikező Pó|igráf petig-t<ö.zi a
tant-estület döntéseit.

III. A FEl-vlnÁ.cozreró Őns vruNxÁrerernóI-
Horn Gábor besámolt a negyedik őrsi syűlésről. A leírt
emlókezletőt kicgészítette íiza|' hosv éávre iobban hi-
ány zik a z iskol a 

-mű 
köd tetésében aTehátakáa zott. v á-

lasztott diákvezetőség vagy önkormányzat és a szülők
részvétele a Po|itech-nikurir életébcn. 

.Az 
informáciőá-

ramlás még mindig akadozik' Felhívta a figyelmet arra is,
hogy a tanárok és á diákság problémái gya.Eran azonosak,
dcÍalamifóle kommunikícíős z.avar rfriatt ez nem derüi
ki.

Iv. A TANTÁRGYFELELoSI MEGBEszÉrÉsnor

Puskás Aurél beszélt a tantárgyfelelősök március 17-i ta.
|á|kozőiáró|. Az IT tagok olvaÍhatták az ott készü|t orob.
léma|istát. A kérdésré a.tantárgy{clelősök újabb, április
végi megbeszé|ése után térünk viősza.

v.APoLI-SZÜL|NAPRóL

A szervezők a szülinap két naDos proPram iának kialakítá.
sához osztátyonként t - l fő jelentkezését v.ár;át.

vI. AZ ÜGYELETI RENDSZERRŐL

Gerő Anna, Török Lívia, Bálint Anikó üsyelewezetők
írásos tapasztalatai alapián az IT határozaiót hozott ar.
ról. hogyfelkériük a iöúő évi ötödéveseket a hetesi rend-
szer beúezctéséic. Aíeva Márta es Kis Gerső e|őteriesz-
tést készít a legjobb ügyeletes osztá|y jutalm*azásafól:

AzITkövetkező ülése: 1993. május 1 1. kedd 1630

Tervezett napirend: - az iskolabíróságról
. a fakultációs rendszerrő|
- a tantárgyfe|elősi kérdésről
- a III. neiyed tan-taDaszta|atairól
- az ügyeTótcsek jutaimaásáról

l993. április 14.
FehérMárta



PoLGRÁF

To nEó 19 vo k ős feil előrcilk
Adott a felvetés: a Felvirágoztató ors úgy látja, éppen eléggé indokolt megvizsgálni, vajon műkiidik-e a
reNrrÁRcYFEtErÓst nExoszE,R ueuezettetésének második évében..., mert ha nem' cselekedni kell!
Meghívást kapott három iskolapolgár: Fehér Szilvia (KN), Schindler Réka (IrdP) és Puskás Aurél (...) - jár-
janak a dolog végére!

Március l7-én sorra került az első összejöveÍe|:zz diek(l7 másodikos, 5 elsős; 18 lány, 4 fiú) vett részt
ezen a problémafeltáró meetingen.
A jegyzőkönyv tanúúga szerint 14 megolrlásra váró kérdés gyűlt össze.

Írne:
- A tantárgrfelelősökfélnek a tanártól.
- Reménytelen bizonyos változtatásokat kérni, mert a tananya8ot kel|ene megváItoztatni' vagy a tanár
nak kellene valamit egész másként csinálni.

-A tanár clhárítja a felvetéseket' megsértcídik.
-Formálisan elfirgad.ja a tanár a felvetóst, de nem történik semmi.
- A diákok nem is tudják, hogy ki a tantárgyfelelősük.
-Amikor választották a tantárgy{elelősöket, még nem ismerték őket, nem tudták, hogy rossz lesz.
- A megváltozott tantárgyfelelős bár nem akarta magának ezt a szerepet, de valamiért mégis vállalta (te
hátennek ésaze|őzőpontnakakövetkeztébensokazalkalmat|anéVvagymotiválatlantarrtárgyfelelős).

- A diákok nem fordulnak a tantárg}felelőshöz.
. A diákok megragadnak a sirámoknál, nem konstruktívak'
-Van más út is a Politechnikumban a bajok orvos|ására, mint a tantárgyfelelősi rendszer.
-A tanárokkal való megbeszélések rossz időpontban vannak és ritkán.
-A tanárok elutasítják a kérésekct azza|,hogy az pedagógiai kérdés.
- Tananyag-kérdésekben nagyon merevek a tanárok.
- A tantárgyfelelősök nem ismerik az osz'tá|y véleményét, mert a társaik nem mondanak véleményt, il|.
csakelhülyülik a kérdést, ígr a tantárgfelelősök kénytelenek a saját véleményüket mondani (ami nem
reprezentatív).

Mindezek kiindulópontként szolgálnak a közös gondolkodáshoz'

Az volna jó, ha minden tantiírgyfelelős és minél több,, egyszeÍí),, iskolapolgiír április-folyamiín leír'ná vagy
elmondaná saját tapaszta|atait a hiírom fent

neYezett személy valamelyikének. Azutiín a teen.
dők,,, intézkedések,, eldöntés ére

április 2 S-én'szerdán, 1 5.00.tól az N 2 5-ős
teremben

újabb személyes ta|á|kozót tartunk, ide feltétlenül
elviírjuk a tantiírgyfeleiősöket. Jiíruljatok h ozzáaz

iskola szakmai színvonaliínak emeléséhez,
jeienítsétek meg a diiíkság érdekeit!

A tantárgyfelelős minden erejével
védi választói érclekeit Fehér Szilvia

Schindler Réka
Puskás Aurél

Budapest, 1993. április 13.
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A FELVIRAcoZTAró Őns
negyedik ülése

Az őrs fogyatkozó, de |el.
kes csapata (azér| még
mlndig vagyunk 8-an)
úJabb Ü|ésttartott.

NézzÜk a történéseket:

1. Minden törekvésÜnk el|e.
nére je|entős vá|tozásokat
nem látunk a Po|itechnikum
é|etében. Megá|lapodtunk
abban, hogy a kÖvetkező
őrsi gyű|ésre az őrs jegyzője

összegyűjt| azokat a konkrét javaslatokat, amelye-
ket az elmú|t ldőszakban lettünk' Cé|szerűnek |átjuk
ha az |gazlátó nap (valamikor ápri|is végén) után
szé|esebb körben is megvitatnánk a Potitechnikum
helyzetét.

2' Az e|múlt ldőszakban az őrs munkáját a tanárok
á|tal fe|vetett prob|émák megtárgyalása tö|tötte ki.
Most megfordítva a do|got az őrs diáktagjai gyűjtöt-
ték csokorba az őket fogla|koztató problémákat. (A
prob|émagyűJés kapcsán merü|t fe| újbó| az is, hogy
az.őrs tagjal mint magukat képvise|ő isko|apo|gá-
rok vesznek részt a gyű|éseken, de továbbra is hi-
ányzik az lntézményes - a diákok á|talfe|hatalma-
zott - diákönkormányzat, amely a Javaslatokon túl
tényleges beleszó|ást is Jelenthetne a Politechnikum
életében')

A felvetett problémák a következők voltak (időren-
dl sorrendben):
- A folyamatos munka hiánya: az círs diáktagJaiúgy
|átják, hogy a Po|ltechn|kum Jelen|egi értéke|ési
rendszere n€m teszl szükségessé - scjt sok esetben
|ehetővé - azt, hogy a diákok rendszeresen do|goz-
zanak.
. A számonkérés, a vizsgák aránytalanu| nagy ter_
het rónak aJelen|egiformában a tanu|ókra.
- Az egyes negyedévekre jutó nagy mennyiségű
tananyag gyakran nem teszi |ehetővé (a tanárok
|egalábbis erre hivatkoznak) azt, hogy egy-egy kér-
dést, ame|yekrő| a diákok je|zik, hogy nem énik, a
tanórán úJratárgyaljanak.
- Néhány tantárgybó|, ha va|aki nem megy be min-
den órára, akkor nem is tud felkészü|nia vizsgára a
rendelkezésre á|ló jegyzetekbő|. Célszerűnek lát-
szik minden tantárgyblokkból a gimnáziumi tan-
könyvek beszerzése is. A diákok egy részénekaza

tapasztalata, hogy ezek a hivatalos tananyagok
könnyebben tanuIhatók.
- Néhány tanár órai munkája nagyon una|mas, ér-
dektelen.
- Je||emző az |skola| munka előkészítésére, hogy a
|egrövidebb negyedre Jut a |eghosszabb tananyag.
- Többen fe|vetették, hogy talán hibás az az a|ap-
koncepció ame|y a négy természetludományos
tantárgyat (kémia' tiz|ka, bio|ógia, Íöldrajz) egy tan-
tárgyblokkba próbá|Ja meg beIetuszkoIn|.
- Az őrs tagjai felvetették néhány tanár stí|usbel|
prob|émáját is. Úgy íté|ik meg, hogy egy-két felnőtt
néha talán tú| arrogánsan bánlk e| a diákokka|.
- Továbbra is a|apvető prob|émának |átták a részl-
vevők, hogy sokan csak ba|héból, una|omftésbő|
mennek be egy-egy orára,lehetet|enné téve ott a
munkát.
- Néhányan felvetették, hogy a tanárok egy része
nem e|éggé következetes, néha ta|án egy k|csit
erélylelen is. Ez is oka |ehet a Íegye|mi prob|émák-
nak.
- Felmerü|t az is, hogy nem |ehet ke||ő időben infor-
má|ódni a vizsgák menetérő|, követleményeiről'
- A|ta|ánosabban is fe|vetődött az, hogy nagyon
gyakran nem lehettudnl, hogy mikor, miés miér|tör-
ténik a PoIitechnikumban.
- A másodikosok kifejtették, hogy nagyon fé|nek a
kisérettségitő|. Ennek kapcsán javasoljuk is, hogy
még ápri|isban minden másodikos osztá|yban le-
gyen részletes táJékoztató a kisérettségirő|, ame-
|y en az ér dekelt tanárok is résztvesznek.
- Az isko|a napi működése kapcsán fe|merÜlt az is,
hogy a jelenléti ív te|jesen alkalmat|an a korrekt el.
lenőrzésre. Az a javasIat szu|etett, hogy ál|junk visz-
sza a tavaly ta|án sikeresebbnek mondható, kapu-
ban történő a|áírásra.
- Az ebéd ügyeletesek he|yzetét is nagyon rossznak
ítélték meg az őrs tagjai.
- Felmerült az is, hogy a testnevelés órákra va|ó át-
járás mi|yen veszé|yeket reJt magába.

Megállapodtunk abban, hogy a köVetkező őrsígyű-
lés ápri|is 13-án 3{ó| 4-ig |esz, me|ynek egyetleá té-
mája a|||. negyed vizsgáinak tapasztaIata.

Szeretette| várunk minden érdek|ődőt.

Budapest' 1993. ápri|is 2.

Az őrs nevében, barátságga|:
HornGábor



POLIGRAF
t_l

UCYE LITVEZETOI VE LIh4 ENYEI(
Az általános probléma az,hogy nagy a szemét az épüle-
tekben. S nem az iigreletvezető diáknak és tanárnak a
do|ga a takarítás. Mindez a hetesek és tigyeletesek nem
elégséges munka v égzésér e v eze thető vissza.
A nap folyamán (órák után) viszonylag elfogadható az
ügreleti feg;relem, ím ez az utolso órára már egyáltalán
nem igaz.Ahetesek feladata lenne, hog;l figyelmeztessék
társaikat a szemétszedésre, de nem egyszer történt meg,
hogy az ügyeletesnek kellett könyörögnie ezért.
Az ebédlőben sem mentek simán a dolgok. Sokan még
mindig nem tudják megkiilönböztetni a moslékosedényt
a szemetestől. A tálcákat rendszeresen elfelejtik maguk-
kal vinni eg;resek, miutrín felálltak az aszta|tő1. Mindeh-
hezhazzátartozik az is, hogy az ételmarad'ékokat nem a
sarokba kellene dobáIni.
Az iigyeletes tanár is megfeledkezik néha a feladatáról.
Ha mégsem, akkor megnem lehet meglelni.
Ta|álni ke|lene egy he|yet, ahol az ügyeletvezető di-
ák és tanár rendszeresen tudna talá|kozni. Pé|dául a
SóhaJok hídJa' mivel az a két tanári között helyez-
kedikel.

Bálint Anikó és Zelenák Ro|and - FH -

A kapuügyeletesekkel nem volt semmi gond, rendesen
végezték a dolgukat, s nekik sem volt problémájuk.
Az ebédeltetésnél már több volt a nehézsóg. Főleg a mos-
lékosedóny kiirnyékén. Itt valóságos disznóól volt min-
den nap.
Az épiiletügyeletesekkel vo|t a legtöbb probléma, ill. ne-
kikvolt a legtöbb panaszuk. Egyík osztály sem volt képes
normálisan |etörölui a táblát, kidobni a szeÍneteket. Ezt

leginkább az ügyeletvezető t,anár és -díák járta meg a
végső ellenőrzéskor.
Hát ennyit röviden. Sokan nem voltak megelégedve ve-
|ünk' de ennek előzrrrényei is voltak...

GerőAnna-KN-

A tapasztalataim között szerepelnek jók és rosszak is.
Talán inkább a jóval kezdeném. Awz|', az N25. terem
és az ebédlő ügyeletaseiről többségben pozitív visszajel-
zéseket kaptam. Viszont sokan panaszkodtak, hogy nem
vrárta meg őket a hetes. Helyenként ez mindig, helyen.
ként csak az utolsó órában fordult elő.
Sajnos az ügyeletesek munkáját . saját elmondásuk sze-
rint - akadályo7-taaz is, hogr az ötödéveseknek nincs he-
tesük. Pedig - vagy éppen ezért - az ő termük szorult leg.
ínkább takarításra...
A saját problémáim közül csak néhányat említek: gond
volt' hogy minden tanár másképp mérte a tisztaságot.
Volt, aki nagyon' ésvolt, aki kevésbé szigoruan ellenőriz-
te a parlokat. Néhány tanár nem Vette komolyan a fel-
adatát' és akadt olyan is, aki rne8 sem jelent
teremátadáskor és .átvételkor. Persze olyannal is
találkoztam, akivel élmény volt együtt clolgozrri. Például
Bágyi Lász|ó tanár úrral gyorsan és mégis alaposan
átnéztük és kitakarítottuk a termeket. Vele szinte játék
vo|tazegész.
Javaslatom |enne a diákok munkára való tisztönzé-
sére, hogy minden ügye|etátadáson jutalmazz6k a
Iegjobban dolgozókat.
Végül' de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mon-
dani az ügyeletes diákoknak, külön kiemelném Bitkei.
Gorzó István Ba|ázst. Köszi.

Török LÍvia - Káosz -

Szabó László ra iza



POLIGRAF

Nem sikerült a vizsgád?
Lehet, hogy nem Te tehetsz róla!

Sikeriilt avizsgdd?
Lehet, hogy a legkozelebbi nem fog,
pedig nem te tehetsz róla!

Van ebben az iskolában egy olyan tanterv' melynek részétképezi a súmitilgépek ismerete. Az
ezzel kapcsolatos programokat (szoftvereket) a tanárok szeretnék megvédeni a véletlen vagy esetleg
meggondolatlanváltoztatásoktól, ezértazokat egv írásvédett részre: a D: egységre helyezték.

Ezeket bárki kimásolhatja természetesen a C: egységre, és ott azt csinál velük, amit akar. Ám a
f antáziátkat a t il tot t érd ekl i.

Nem is baj, mindig is így volt ez, mióta világ a világ' Voltak emberek, akik megkísérelték a
lehetetlent, kiizdöttek' tanultak és alkottak. Létre|lozták az ÚJl'r. Csodálatos ez. Én hiszek a
lehetetlenben. Ha valami, akkor ez visz előre bennünket.

Köztudott, hogy minden védelem megtörhető, vagr ha az könnyebb: megkerülhető, csak megfelelő
ember, technika és időkel|hozzá,. Nem lehet olyan védelmet létrehomi természetesen a D: egységre sem'
amely abszolút tökéletes.

Annak, aki egy kicsit mélyebben érdeklcídik a témában, nem elérhetetlen, hogy ha valaki
megmutatja neki, akkor ő is át tudja írni azt az egy betűt, ami azért felelős, hogy írásvédett legyen(/ ne
legyen) a D: egység.

Csal..hogy a tudás (amióta világ a világ) felelősséget követel (követelne). "A TUDÁS köte!ez,, -
mondják, de mi az' hogy ,,kötelez,,? Szabadok vagyunk elvégre, és ne mondja meg senki' (nemhogy egy
élettelen dolog') hogy mit csináljunk és mit ne!

A világban sámtalan felfedezés született: a vegyészet fejlődésétől a mesterséges eszközöknek a
Föld k&üli pályájára juttatásáig' a számítógépek kifejlesztésétől a magfúzió rejtelmeinek
tanulmányoásáig minden területen. Ezeknek a felfedezéseknek szülőágyában óriásí elmék vajúdtak.
Keserves, hálátlan feladatukban kevesen segítették őket. Sajnos azonban míndig akadtak olyanok, akik
kiszimatolták az rijszülött érkezését. Az ő cé| juk: totzszüIöuet létrehozní!

A vegyéizet létrehozta a legrettenetesebb vegyí fegyvereket, kezdve a legegyszerűbb klórgázzal,
mely a tüdőben már mint sósav viselkedik; az űrkutatás a csillagháborús cé|okat szolgálja; az első
számító8épek elsődleges cé|ja a gyors röppályaszámítás tövedékckre; az atomfizika pedig soha nem várt
túlvilági erőket szór oda, ahol a szín' a vallás vagy alcírmilyen nézet nem azonos a másikéval.

Kik ezek, kik teszík ezeket? Nem tudom. De azt tudom, hogy semmilyen pusztítást, rombolást nem
lehet megállítani gátakkal' A változás belülrőI jön.

Megmagyarázom a címet: Van(nak) olyan(ok) az iskolában, aki(k) tudjáft), hogyan lehet
megkerülni a sámítógépek adatvédelmét. A vizsgák előtt találtunk gépeket, amelyeken a GEPIR vagy a
woRKs sándékos átalakítás miatt nem műköldött. A vizsgákon volt, aki később kezdhette csak el a
munkát, mert helyre kellett állítani a gépet. Zavart-e ez valakit va8y sem' nem tudom. Jímmynek néha
okoz egy kis fölösleges munkát az illető, az bizonyos.

Volt azonban egy gép, amelyiken a billentyűzet eÁilítő (KEYBAKG.COM) Volt elváltoztatva'
Nem nagyon, csak épp egy kicsit (- helyett / jelet írt, vagy va|ami ilyesmi). Hogy volt-e o|yan, aki ennél a
gépnél jól írta ugyan a feladatát, mégis az az egy-két plusz hiba bukást okozott neki, az már
kideríthetetlen.

A gépeken ott a WORKS' a NC és még sok egyéb. Nem tudom' milyen meglepetések órhetnek' de
mársemmin nem lepődöm meg.

A tudás kötelez. A látó kell, hogy helyet hagyjon a járdán az autójával, mert a vak fog koppanni.
Az erősebbnek kell a másikat véderrie, mert a másiknak a kis ütés is jobban fáj. Aki többet 1ud, annak kell
olyan feltéte|eket biztosítania, hogy ne okozzon vele fölösleges gondot a többiekn ekl KelI? Mór megiw ez
a kell !Pedígmás a gondolkodása, a színe, ...

RózsaGéza
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L992-93. tanév III. negyedév

Név

1. Debreceni Klára

Fehér Szilvia
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"Minden ember, minden aprő mozzanat életedbe úgy került, hogy magad vontad
oda. Az pedig' hogy mit kezdesz velÜk, rajtad ál|." 

/Richard Bach: |||űziőW

B"i[an,o1yot, K o'9,,Í?
Én is segíthetek. Újszo|gáttatássalbóvült a segító
kapcso|atok köre a Po|itechnikumban, amit minden
isko|apolgár ldiák, tanár, szü|ó/ igénybe vehet. A
családgondozás, |e|kitámasz-nyújtás o|yan lehe-
tÖség a konfliktusok keze|ésében, amikor egy kí-
vÜlá|ló közvetító, támogató szerepet válla|a fe|ek
közt, így értéretnetóbbé, |áthatóbbá és mego|d-
hatóbbakká válhatnak problémás he|yzetek.
KerülhetÜnk önmagunkkal is koní|iktusba, elakadhatunk saját vi|águnk építése köz-
ben, vagy eltéve|yedhetünk, ami egyre rosszabb helyzetbe hozhat. Megborult |e|ki-
egyensúlyunk he|yreá||ítására, azewrc fokozódó Íeszültségek enyhítésére azon-
nalható, pillanatnyio|dódást adó utakatvá|asztunk. Dohányzunk, italozunk, kábító-
szereket, nyugtatókat szedünk, túl sokat eszünk. MenekÜlÜnk otthonró|, iskolából,
munkahelyrö|. A lenye|t gondjainktó|, a kimondat|an gondo|atainktól betegekké vá-
lunk. Támadunk, ídegesekké, agresszívakká válunk, hazugságokka| védekezünk.
A hárítás helyett vállaljuk konfliktusaink elfogadását, megosztását, ami több erőÍe-
szítést és Íelelósséget igényel ugyan, de tartósabb minóségivá|tozást hozhat é|e-
tÜnkben.

Ebben a munkában szeretnék támogató, segító partner lenni. Várok o|yan csa|ádo-
kat is, akiknek szociá|is körülményeik miatt vannak gondjai/munkanélküliség, be-
tegség..l
Együttmíiködésünk alapja a kö|csönos biza|om.

Holésmikor?:
kedd,szerda, péntek: 13-tó| 17 óráig
pszicho-szoba (a B épületben, az informatika termek mellett)

Gzibor Erzsébet
családgondozó - pszicho|ógus

Kedves Schindler Réka!

Ne haragudj, amiért aze|őző polrcnÁr.-számban a Papagájom' Lujzi című írás más neve alatt
(fölött) jelent meg. Mindez a tökélet|en kommunikáció műve: a félreértéseké, félreolvasásoké és a

félreírásoké. (A félrehal|ásokró| nem is beszélve!)
Mégegyszerbocs!

a szerk.
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1kiselözetos
aPolí

Nébány nap múlva hallatjuk hangunkat az általatok
választott képviselőkön keresztiil, akik mindent

tudni fogrrak. Azt is, amit én e cikk írásakor még nem.

Amit már tudni lehet:
A rendezvénysorozat máJus l3-ón csütörtökön

reggel veszi kezdetót, és l4-én pénteken este fejezcídik be.
A programokról:

t
aTJ T,L

??
a aT

maJus

a I{épligetben,

& LIGA - fuIajáIison

JO ET

Jrí ir|íí cstlltilt srlk Íízt:zt:t. |elrr:tsrigr:s vevíí !

, 2 r 2

OtSO LEIIATOSEG

7 F - Amitavalyhagyománynakindult,aztszeretnénkfolytatni.
Tehát feltételeáetően lesz "alternatív nap., sportrendezvény, vetétkedó (a Majomért! - lásd JP' Könyvtár)'

szÍnházl este és talán versmondó verseny is (az idén a színház jön ide' és ncm mi megyünk színházba'), rro és persze

dizsóvagymi... (ÍIa az iskolában állítólag működő több együttesríszánnámagát egr-egyfellépésre,még fesztivált
is rendeáetnénk!).

Mint mondtam, ezek csak tervek' Igényeiteknek megfelően vá|tozhatnak, alakulhatnak, bővülhetnek.

Amit meg fontosnak tartok, az a fo''"-"i:;j:*,IfffÍff,.#:::rÍá7:T 
}i:T:á*lij?-Tffii'"j'::::

Még sokszor jelentkezünk sokféleképpen, sok mindenért. Kérem az együttműködéseteket

A szervezők nevében: Tibor

YOLITJG EITTERPRISE TI&L/ILATOK

FIGTTMM !
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\\ ban, a büntetőrúgásokkal
\\\\ dőlt e|' Vagyis lnkább a
.'\\\ .. szerencse döntött.
\ \ \ \  ,m*wl

Egy kis noszta|g|ázás:
Tava|y ordító küzde|em
ben a D|ákok csapata
nyerte el a Tanarak elől a
díszes vándorkupát. Mint
bizonyára sokan emlé-
keznek rá, az összetett
verseny csak a ráadás

osztálytátsa, tanára mel|ett vagy e||en (pfúJ!)
szurkolmajd.
Ezt követően a röplabdát már együtt |zgulhat-
Juk végig, mlnt ahogy az esetleges'h|rte|en
halál'-t is'
Természetesen a köte|ező dopp|ngvlzsgá|a-
tok után lesz az eredményhlrdetés, a kupa át-
adása, pontosabban visszaadása.
(A rész|etes programról időben táJékoztatást
kaptok a tantárgyfele|ősöktő| és a sportÍa|iúJ-
ságró|.)

Mindezekhez kapcso|ódván fe|hívássa| for-
dulok mlnden diákhoz, legyen az akár mald
pály ár a|épő, akár szurko|ó:
|smerve Iehetőségeinket, otthonta|anságun-
kat, ismét csak nem kis a|kudozások árán sl-
kerü|t megszereznünk néhány órára a Leő-
Veyve| szembenl csarnokot. Nem vo|t köny-
nyű, mert szívességet ke|lett kérni és nem ad-
ták örömmel. Vonakodtak, fintorogtak, mert a
tavalyi - ugyanezen sportdélutánbe|l - ottven-
dégeskedésünk mé|y nyomok'at hagyott há-
zigazdáinkban. Szóva| nem ke|t JóhírÜnk. Né-
hányan nem rende|tetésszerúien haszná|ták
.az,épületet, és némelyek vise|kedésével |s
baj volt. Nem a sporto|ókkal, a szurko|ókka|,
vagyis a többségge|, hanem a szerényebb
számú |ézengőkkel, hangoskodókkal (nem a
hangos szurko|ókkal), az aJtócsapkodókka|,
a dohányosokka| és e|dobott csikkjelkkel. A
se nem spoÍto|ó, se nem szurkolóval.
Hogy ebből mi és mennyi azlgaz, nem tudom.
De ha igaz, meg tudom érten| a vezetők aggo-
da|mát. Am merem remélni, hogy nem va-
gyunk rosszabbak, mint más bér|ők. És erre
bizonyság |ehet az, ha ldén gond né|külÍo|yik
le a délután. A felszabadu|tabb hangulatban ls
mindenki |egyen eszénél, tudJa, hogy m|kor,
merre és meddig. Ha múltkor hibáztunk ls,
ldén még egyszer nem tehetjük meg.
En és bizonyáraatöbbség is a mérkőzésben,
a Játékban és a szurko|ásban szeretnénk el-
mélyÜÍnl. És se közben, se utána nem kívá-
nom e|ronlania hangulatom a panaszok ára-
datáva|,

Gyertek mlné| töt,.ben sportolóként és szur-
kolóként! Játszatok és buzdítsatok|

Köszönette| és Üdvözlettel:
. SzabóLász|ó

(áki sportban nem ismer tréfát)

|dén ml, Tanerők nem bízunk semmit a vé|et-
lenre. A régi rutinosok és az új, erőtől dt.zza_
dók m|nden eddiglnél felkészültebben és
m|ndenre elszántan fogunk kÜzdeni, nyomul-
n|, harapn|, és fogjuk elnyernla trófeát. így ke-
rü|az most már azőt méltán megillető helyre.
(Szóval az önb|za|munkka| nincs baj. De ez
al|gha |esz eléga győzelemhez.)

A tervezett programró|: ldén is |esz női és ÍérÍi
foc|, női és férfi kosár|abda, vegyesválogatott
röp|abdamérkőzés, és ha ismét a végére ma-
radna a döntés, a ,,h|rtelen halál,.fogja a vége-
redményt kia|akítani' Ebben a három em|ített
|abdajáték lsmét szerepel. Az egy-egy bünte-
tőrúgás, a kosárdobó-verseny és a rovidített
Játszmára Játszott röplmérkőzés összered.
ménye dönt. Tehát am|vá|tozik a tavaly| év-
hez képest, hogy most próbá|tunk oly izgal.
masabb, |átványosabb rendszert kita|álni a
végére, amiben e|sősorban a tudás és legfel.
Jebb csak a minimá|is szerencse a döntő' És
persze hozunk nem kis Írász|ezze|magunkra
ésa szurko|ókra.
A |ebonyo|ítás módja a rendelkezésre á||ó
szűk ldőkorlátok miatt megváltozik' feszítet-
tebb lesz. A női és férfifoci i||etve kosárlabda
mérkőzések felvá|tva és párhuzamosan zaJ-
lanak majd a sportcsarnok tornatermében és
udvarán. így persze megosz|ik majd a szur-
kolótábor' kinek-klnek döntenie ke||, hogy
me|y|k helyszínt vá|asztJa, mely|k csapata,

ohbun u kupurol ulmodom"
A nagy sikerre, na meg a hagyo
mányokra va|ó tekintette| idén |s
|esz TANÁR - DÁK sportdé|után
a PolinapokJegyében.
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lDÉN IS LLSZ NoMÁn TABoR!
{mit fudni érdemes:' :,1., Hot teszr '

2, Mikor?
,,,,,3.,Me-nn)aib, e, kertil?

'  ,  . ' .
Haladj unk sorrendben !l

lli....;.ilt'.'ve5.;nérntudj.uk pontosan, de biz1oi..hógynagyon szép helyen: :

2.1993 iútius 30 tól aLrgtrsztus ]2-ig. (sainos egybeesik a r'izitúrával) '

. '.:3 a ggó r1. rr,.o' 
"rvasás1a 

talán egy' kí9sir 
19,r'<1aL< .lűnik, 

de itthon sem kerül
kevesebbe az éLet. No meg részletfizetésre is,nyÍlÍk nrócl.
A helihiánv miatt inost csak ennyit a NOMAD táborról.

;1 .. .NnmsoxÁna 
Úrne JBLENTKEZÜNK!

Iottó: 
"á 

Jtrendműváorct otyu Üdri}l|
enelgn6l nlact kógbcn nem lrhct brrillal'
(!6tí JGtd! nni !a/ vörö. |iÍl|.!rü' lt.l..!.b5tu.)

Kiártvány
Szavunlr elakad

örtmr:ntr batártalan
Meg[atódotteD ttrdst'iu}
m I n dg1 lelkes hívünklrel'

'rro€y bosszes szenvedós után
IDEN IS I.EISZ

sTnArvI,rEszTrvÁL!
Fejet baitunJr a nép rlerata

6lőüt' és |.í-'élet'le! grerver&
munlránk eredményekáut qi te-
ret nyiüuaka ré$i bel5rsrínen:

IUIATrIIS 1.
sTBAlvDn'BDö

PEsrszENTIőBINc'
tit.r,ör irr *gg.

Az etmult zordon hóaapots
mind'en gt'rana h l qyoúrrín,Jt

eltipró keéiyet.lenségei ás bűlei
(rásd ápririsi lravazás) ellenére

a 3f,1anr|rn6zgalom esaéje
tavasszal qjra szárba szöklren.

rDoPo!ilf :
l99g. MÁcIIIS l.

Esónap: m{ius 3.
Az elvetett szíIrra

me$lrozza €srünörcsét t
Kerri{itik a f etesleé€s wérontást!

Kelt: 1995. ápriris l.

8udopesti terrdliw|i Strondporontsnoksóg
Megrenderésre kerü|:

ilÁsoD|K 8UDAPtsT| sIRANDtxPo
kobinok berlh€tók nopi óron {kb. 25fl)
ide miilent vórunk
sTRÁilDItinTÍilEn YÁilDoRxúttilÁs'
omely o ímldmüvÉne|i mozplom
oemenyelben dy goúg múhÉt,
ie|cné| b Fvöict ddgoao |e|.
Vórunk mirden íittiv és vdos dokumen|umot,
omelyet o hlpfrun uonm| hépitÚnk
lorfturetiinkh.
fl.sö n^GYAR sTRAilDJÁTÉ[ PÁIYAzAI
Pó|rúilú lel'e| úiüu'on kihilesrtett egyéni.,
porm- nlmmfri't**kd.
Bemu|oh o lrelyszÍnen
IilGYllt szor.A sIRANDnuYrsz
kótet|en stnndmÚvoze|i együt|il!
oion|oil kmiúrok:

- o sNrud min| ohemo|ivo és mebÍoro
- ínnd. on|is[ord
- von-e é|et o *rondon kivii|?
. pzlchostrod _ strondpslithé
- o slrond minl egpden-
kegyeden te''sÍ|oÍrt

- o gon&|ot.uí|et| egpege
o írondmÚvéuethn

- o iövó slrondio

KosTYÁ|. BÜrÍ
A munkók |eodhglok óori|is l 9-29 kiizöt|
|0_ló h.ig o fio|o| (épzóművéslek StÚdióióbon

107/ Budopest, Rottenbiller u. 35.
Tel.: l42.5380 vogy o lrelpzinen móius l'ién 9 -l l h ;q
A he|ysrímn készí|endó munkókgt
opriIis 23-ig keriül e|ore ie|ezni o StÚdióbon.

Gerhes Gobor Nogy Aili|o Pó|os Miklós
lrroDodo 8|. t|urrgroDoDo íh' Dodonogyo-Ío|''iirq
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KIS MAGTAB STILTSZTIKA
Kommunikációból a harmadik ne8yed másodéves vizsgatémája a stilisztika volt. szitlettek jobb meg rosszabb do|gozatok. Mutatványul itt

van három a jobbak közül. Nem egyforma minóségrlek, de közös bennük, hogy mindháromra jelest lehetett adni' tehát követendö Éldák ak.

kor is,ha nem hiMtlanok. Másodévesenígy tudtok elemezni,Iesz ez még ennél is jobb.. De ez jó Qeles).

DIsZl(nÉcÚ
Csak annyi történt: eg:y asz.

szony hazaÍelé tartva megkért
néhány, a ház elótt nagygyúló,
::a'1átcs hajnemviseletri Íiatalem-
berl hog-v csendesebben vigad-
janak. Gyermekei még olyan ko.
iúak' hogy ez itir5 tájt csendes.
pihenóznek. Kért; és bciépett a
nazDa.

:\ fÍatalemberek utána tódul.
t lk '  Benyomták a mée csukódó
ajtót l  szók incsűk és mdndatfúzé-
sük e lemit  most ne idézzük; de
sajnos' borotva is vÍljant liezük.
i :en. Csak amolyan fe lszíni ,  két-
}:árom flgyelmeztető vúgás ere.
]elg' az aszonv arcán' vállán.
) ' ia ' ;c .  a i ig s ietve, távoztak.

Az asszony sÍrv.a, vérezve tá.
]::)iJ'.got i a szenközii tr.afikba :

. . -  L á t t a ,  ugye l ?  Rendő r t . . ;
ilvjon renriőrt !

''; - l;ot - annyi történt.,,
Az eleje mintha ernlékeztetne kissé egy Petőfi-versre (Falu végén). Lehet, hogy véletlen, de szembetűnő. Mert e versben
aZ emberekhazamennek, csendben, S nem összevagdalják - szinte az utcán .,akihozzájuk merészelt szólni. Változnak
azidőkNagyszerűenmegvanszerkeszlveezazo|vasóképzettársítására építősráadásulmégíronikushangvételiírész,
melya dologfonákját, felháborítőrészét közömbös szavakkal, szinte figyelemre Sem méltónak írja le. Fokozzákeztaz
udvarias, finom nyelvezetű sorok. ,,Kért és belépett,': kérni az aZ ember szokott,, aki elismeri a másik fölényét valami-
ben. / Belezavert ak a gondol atmenetembe. /
"Szókincsiik és mondatfűzésük,,: szinte idegesítő már ez a megfoga|mazÁsa egy sokkal durvább dolognak. "Csak amo.
lyan felszíni,, - megint csak a lekicsinylés. Az ,,alig sietve,, azt jeienti: otthonos terepen mozognak. Egy szó mennyi min-
dent eláiul!Nem félnek aZ emberektől, közfelháborítástól, rendőrségtől. ok azt csinálnak, amit akarnak.Itt kezdődik a
második szakasz: a következÍnény, a reakció. Hirtelen abbahagyja aZ iróniát, és rendesen, mint egy tudósító folytatja. A
párbeszédek pergőbbé teszik az eseményeket, s ezze| drámaibbá. Nem azt írja, hogy kissé ziláltan betoppan a boltba,
ami megfelelt volna az e|őzőhangvételnek, hanem azt, hogy ,,sírva,vérezve támolyog,,. Hirtelen jött a váltás, S eZ csak
fokozza a hatást. Szándékosan nem fejezi be a mondatokaÍ, ezze| egyidejÍileg jelzi a szünetet is a beszédben, és valami
mást is elér. A ,'Rendőrt...,, itt azt jelenti, hogy felháborodásában, dühében' félelmében nem jut szóhoz. ,,Kétem szé-
pen...Lehetne,, . ez pedig már az udvarias kérés, mely félelemből fakad. ,'Közömbrjsen ingatja fejét" - az emberek fél-
nek, és ezértközőmbösek Mint a kínaiak' Epesaí ember csak felháborodni képes azon, amit elér a trafikos szavaival.
"Atlényegiiltek,,: nem egészen idevaló kifejezés, magasztosabb tartalma van. Ezze| az ellentéttel is csak kiemeli azt,
hogr a nő - elxi indulatai után - hideg fejjel eldönti: ő fé|. Fél a következményektől, attól, hogy mi történik akkor, ha fel-
jelenti azt, aki,,megboroWálta''. A rendőr érti, de nem tud mit tenni. Ha ismeretlen a feljelentő' hogyan bizonyítják a
tettet, ha elkapják a fiatalembert? Itt is jelentést kapnak a kihagyások, szaggatott mondatok gondolkodásra késztetik
al olvasót, hogy érezze,arrtit ez a két ember érzett.
A harmadik egység ,,egyszerűen', |ezárja a cikket. Egy kérdéssel fejezi be, melyet nem mond ki: Mi lesz ezután? Ezt
pontosan érz'éke|teti a szőjáték, a módhatározók és jelzők. Annyira hangsúlyozza a bizonytalanságot, hogy az ember
kénytelentil is utánagondol.
A címe: Elcíször nem is érti az ember, utána kell gondolnia, ha csak pár tizedmásodpercre is. Mit jelent? Hova illik? A
cím után azember egészen más témára gondol, nem utcai késelésre. Bizalmas ügyeket szoktak diszkréten kezelni, nem
utcai késelést. Anő mégis szeretué ezt elérni, mert fél. Előre megszerkesztet'tf e|építéssel akarja az embert befolyásolni.
A cikk maga személytelen ,|eír ja az eseményeket saját szavaival, melyek nem szubjektivitásra, hanem arra törekednek,
hogy az ember YalamíÍ érezzen. Ezt akarja elérni az első ,'közömbös,, szakasszal, a második ,,drámai,, résszel és befeje-
zésül a ,,bizonytalansággal, a kérdéssel,,. -
Ismét egy jó cikk a Narancsban (vagy az ES.ben?).

Schneider Péter * FH -

*t llijl|"' 
közömbösen ingai. 

Publicisztika. Műfaját tekinwe. Cikk. Bár glosz-
- Nem tanúskodom. K9í"l *i sza is lehetne, ha nem így íruák volna meg, de

őrs; ballagjon be egyedül. De
mondom; nem tanúskodom! nem az. A mára mrír eluralkodó erőszakról ír,

Az aswony fejében is á1|é:I:- mely főleg bizonyos néprétegeknél kerül előtér-
gi:Y*"i.xl':'.ffi'..*.Jil*í*:; b".É&",';t. pra.u már sajnos hon,átattomak
órsre, de az eset elmondása után életünkhöz ,'sajátos hajnemviseletükkel".
már ó is hozzátete:

_ Kérem szepen.: ] Lehetne, Azirás nagyjából négy részre osztható, mely in-
hoqy csak névtelen bejelentó . . . ? . kább három. Az első füzérben csak mint minden.
Tudják: három gyeimekem van.
Nem szeretném. tra.. . szoval . .. napos, cseppet sem felháborító, humánus, ,,e8y-

meg:!a1 értenii.ik.. j két felszíni' figyelmeztető vágás"-eseményként
-  Iehet.; .  * mbndja a jegy-

zőkönyvezó, úekáy turi.na"r.t-'7'g. írja le az esetet' E része cinikus, ironikus hangvé-
gal. - Ismeretlen- bpjeientő ÍeI. telű: ',Csak annyi történt,'; ,,fiatalemberek',; ,,saj-
jelentésc lsmefetlen Íettes el-
ien.... De tudja, így a lizonyitas nos borotva is villant,.; ',alig sietve.,. Ez a rész a
esólyg-.'. '.ha elk,apjuk is' óke.t,. . . legmegrázóbb. (Ezt fokozza a második rész.)Már

A mondat.  vése's Jevegoben'
n'Jáál-Niá"* "d}*á;.'.;id": , maga aZ eset ís bőven az, de ez az ironikus hang-
?',1.-.b.ilu-ld:1:I3*.í1]ll* véte| csak kiemeli azt. Mindennaposnak tekinti a
cs kozbrzt0st zavartan'. DlZOnyIa'
táJ, É*;É.ile;üL,.:. ., történteket, mely említésre sem méltó: ,.Csak
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Szűrös Máryás Íinnepi
beszéde l989okt .z3-án

Tisztelt Ünneplő Közönseg! Honfttarsainl.

Á hazához és a haladashi,, , ,,^,eti összefognshoz és a1enokrá-

ciához s a humanizmushoz fűződő gondolatctk é's törekt,és'ek jeg1,e,ben

mindenkir kavetkezetii iliii,e,,ő és kitartó munkára hivok Jbl, az

országnak a jobb ia,i;1e ,,dekében. Csak közös erőt,e! emelhetjtik kí

az országot a mélyre ít;llvedésbőt, és rcremthetjük neg a szabrtdsúg,

o t)emtlkrácia és az a,vágí jolil J.ettéteteit. líegarde'tnelt,tti ntú,r e: a

,,,p,, hogy végre jókedt, ,i t,i;',s leg1,en a Dunu-I.islt t[t.jt,ttt. Lcg'l,ett

hosszú életű az új lvlagvar Köitáisaiag, és boltiogubb elődeiné!, |/ú.

giíp,,dig és legfikeppi, ,,, kívanom e.ieles n(!p(.)r| is, hog.t, ltgyen bé.

"*., i piiaa,, éi kgyen békesség az emberek között!

H o rtfi t ársaim ! M agyarqk a nagyvilágban ! K ü lföld i B a rá nink!

Áz órszóghózból szóIok hazank lakosaihoz, mindazokhoz, akik szí-

yükön viselik Magyarorszag sorsát. Azokhoz fortlultlk' akik határain-

kon túl megértéssel és rokonszenvvel követik emelkedő utunkaÍ, támo-

gatjáknépünketag1, ökeresvaltazasokateredntényezóérőleszítései-
bcn.

Á kijzÍórsasag ideiglenes elnökeként e helvről köszöntöm orszá-

gunk polgárait' külföldi barátainkat. Ünnepélt'esen bejelenlen, hogy

a: orszaggvűtes áIta! mótlositott alkotman.t,kihirdeté.sével a mai nap-

rcI, I989. október 23.tóI orszagunk allan{ttnna'ju és neve: Mugvar

Közt{lrsaság.
Most, a XX. század vége felé közeledvén, a szabad, dentokra|ikus

Magyarorszag megteremtésében a Kossuth Injos, Károlyi Mihaly és
T.íIdy* Zoltón nevével összekapcsolódó előző magyar köztarsaságok
nyomdokain haladunk, s az utóbbi ne9yven esuendő _ különösen az
l956.os októberi népfelkelés és nemzetifi)ggetlenségi megmozdulás -

történelmi tanulságaitól indíttatva, megalkottuk az új köztarsaság
törvényes alapjait.

Úiaou történelmi szal<asz nyitánya ez tórsadalmunk tlemokratiku.t
atalakulásónak útján. Miközben feltárjuk és bevalljuk a múltat, tc.
kintetíinket hdtarozonan a jövő fe.Ié keII fordírununk' Eltökélt szandé.
kunk, hogy népünk akarata szerint,'amit nemsokára szabad, demok.
ratikus választasokon nyÍIvánítlnt ki, végignegyünk a megkezdett
ulunkon: a Magyar Köztársasó'g Jüggeilen, demokratikus jogallam
lesz, amelyben a polgári demokrácia és a,dentokratikus szocializmus
értékei egyaránt érvényesülnek, amelyben mag|,ar és lltri.s nenzetisú.
gű honfi társaink megtalaljók szami tasukat, bold ogu l a suka t, e's rillrc-
lyet biztonsagos ot thonuknak rckinthetnek' Á : ú.i kö:t a rsaság .|.e le l(is.
séget érez a határainkon kívül élő magyarok sorstlért, ós clőntu:ttitjtt
a Mag.varorszóggal való kapcsolataik áptllasat.

Amű, SaírösMátyás ünnepi beszéde,
a szónoki stílusba sorolható, ez pediga
hivatalos stíluson belül van. Mindig
élőszóbeli előadásban fordul elő.
A mií erősen tagolt, a mondanivalótól
függcíen. Több, jól elkülöníthető
részb<íl áll' két megszólít"ással. Címe
nincs, helyén az egyik megszólítás
szerepel. Ez fontos, megtudhatjuk
betőle, hogy kikhez szól, kiknek
mondja beszédét. Ez a bevezető csu-
pán megszokásból ilyen szerintem; a
hivatalos, fontos beszédek elején
mindig ezt kell mondaniuk a
szónokoknak. Kissé elavult forma, s ez
erősen jellemzi az egész stílust. Nem
hiszem, hogy csak,,Honfitársaim!"-
|toz sz6|, mert akkor elég kis réteget
érintene. Atvitt értelmének jelen-
tésével márjobban el tudom képzelni.
Az első bekezdésben gyakran beszél
többes szám első személyben' de ez
máshol is előfordul: ,,Csak közös
erővel emelhetjük k1..," vagy
,,teremthetjÍik meg a szabadúgot..."
mi, ezáltal magát a népbe, a lakosság-
ba sorolja. Mi az állam, az orsz6g|a-
kossága, tehát mindenki. A sok
,,legyen',-nel egyfajta felhívást, kérést
fejez ki, a tömeget akarja
befolyásolni. Ezt mé8 a gyakori
igehasználattal is segíti: ,.kitartó mun.
kára hívok fel,,, "emelhetjük,.' ,,te.

remthetj ük,,,,,megérdemelné,,.
Gyakori a sajátos műszók használata
is, s ezáltal az amúgy is hosszú
mondatok nehezen érthetővé válnak.
Ez a túlterhelő szóhasmálat,
szóhalmoás teszi hivatalossá, de
ezze| gyakran érthetetlenné is a szö-
vcgct.
A második megszólítás megtöri a be-
szédet, másokhoz irányítja' mások
szítmára válik fontossá.
,,Honfitársaim!,,, az én(!) hon-
fítársaim, "Külföldi Barátaink!',, a
mi(!) barátairtk - ezze| talán az ő nagy-
ságát, fontosságát, az ők fontosságát
akarja kifejemi, s az államét is
egyben.

Szóhasználata nagyon változatos, óriási tiszteletet áraszt, ezáital ís növelve beszéde komolyságát, mon-

danivalója lényegességét.
Az utolsó bekezdésben gyakoriak azigérgetések, hogy milyen is lesz Magyarország a köztársaság idején.
Itt kiilönösen sok a szakszó, szakkifejezés, de ez érthető, hiszen ennél a témánál nólkülöz}retetlen: .'de-

mokratikus jogállam,',,.demokratikus szocializmus"...

DemmerJudit-MP-
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K0NRAD GY0ltGY: ONGY|IK0SOK

Tiszte l jük az ongy i lkosok emiékót .  Kórct icn
színészeink, játszanak istcnnek és a szom-
szédoknak azza!, aminél érdcmlegescbb ját-
szanivalóiuk nihcsen. Csüggedő léghajóiuk-
ból,mindannyiunkat kidobtak, reves falaink
közül nézhetünk utánuk, a semmi aranyka-
puin átvonuló előőrsök után.

Hosszú menet kanyarog a halotthamvasz-
tó felé. Aki kilép a sorbói, tarkón lövik.
Mondbatom rá: bolond? Mondhatom-e:
gyáva? Mondbatom: alakoskodó? Aki eltö.
.rődött, aki túlnéz raitunk, akiből kisimultak
görcseink, aki anyjává fogadta a semmisé-
get, apiává a zuhanást, testvérévé a fold ro-

gct, aki nem íziel i  már a követkcző pi l lanat
őrült édességét, aki tud szót nem fogarirri
térde ingásának, foga vacogásának' kinek a
testéből kisurranni már éppoly könnyű,
mint gyíknak a bőrébői - vonszoijam azt ba-
jánál fogva, biztassam: még egy percig, mé8
egy napig vári, csak még egy kicsikét ma-
radj?t Nem, atyám, ez sok lenne1 igazodok,
takarok, ahogy kell, a sorban; mint öszvér a
zablát, rágom a holnapi napol Legfötiebb
neked szólok, ha raitad áll, ne bívogasd el
ügyfeleimet. Hadd kínlódjanak itt körülöt.
tem' abogy már megszokták, ahogy már
megszoktam, ahogy már föl sem tűnik.

A szöveg gondos szerkesztettségű, tú|nyomóan többszörösen összetett mondatokbó|
építkez|k. Szókész|ete érdekes, vá|tozatos, a sok he|yen e|őÍordu|ó Íe|soro|ás legtöbbnyire
Íokozza az érze|meket. Mondhatjuk: szépiroda|m| a|kotás, ami foglalkozik valamivel, egy e|ég
komo|y do|oggal, amirőlvan vé|eménye és még sincs és mégis'
Ez volt a szöveg három részén végigvonuló hullám, a mondaniva|ó, amit ho| kije|ent, ho|kérdez
magátó| vagy tő|om' az olvasótól vagy lstentő|' Tulajdonképpen €9y |eírt gondo|kodás,
vélekedés, ezért műÍaja nem is határozható meg.
Vegyük végig a három részt:
Az első három mondatbólál|. Egy rövid bővített mondat, amelyik egyébként az egyetlen röv|d
kljelentő mondat a szÖvegben, e||entétben á|| a másodikkal, viszont párhuzamban a
harmadikkal. Va|ószínű|eg ez a tételmondat, de Íurcsán il|eszkedik a szövegbe. Talán sehova
sem iIleszkedne |gazán, vagy ta|án kérdőJe|leljobb Ienne.
A következő rész egy hatásos képfe|idézéssel indít első két mondatában. Mindkét mondatra
külon-külön különböző asszociációi lehetnek az embernek (temetés;a második vi|ágháborús
zsldó kivégzések)' és egyutt olvasva őket egy morbid képet látunk magunk e|őtt, amint a
lermészet rendje szerint az emberek haladnak a ha|á| felé, és vannak, akik nem várják kl a
megérkezést. Ebben a részben már végig csak a bevezető képet tárgya|ja' annak ls a sorból
k||épőkre, az öngy||kosokra vonatkozó részét. A három kérdő mondat nem valódi kérdés,
|egalább|s a vá|asz a következő rész elején megrtalálható ráJuk. Az ez után következő hosszú
fe|soro|ás, fokozás szána|mat ke|t az olvasóban az öngyilkosok iránt, és mégis összefüggésbe
hozható a téte|mondatta|: a tiszte|ettel. Ez a fe|soro|ás egy gondo|atjel|e| ketté van választva, és
innentő|:már nem a szána|omró| vagy tiszte|etről szó|, hanem a tartóztatás, visszatartás
értelméről.
Egy mondat, amikét do|ogró| szól, és a harmadik rész első szavában mindkettő választ kap, és
ez a nem|eges vá|asz |ndítJa e| a harmadik részt, és a hirtelen felbukkanó,,atyám', megszólítás
kellőképpen meg is bolondítja'.,Nem.,,Nem szidhatjuk őket (válasz a második rész kérdéseire),
de nem is tiszte|em ezt. Ez az el|entmondás lehet a szerzőben is. aki azér| a,,nem', ellenére
imádkozik értük"

Fü|öp MarceIl- FH -
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Szerda délután fél kettő: itt állok az
iskola előtt, és egy teremtett lelket
nem látok. Várok''' Kis idő eltelté-
vel elkezdünk g;rülekemi. Negyed
háromkor már míndenki izgatottan
várja a buszt. Bár nem jellemző ál-
talában a sofőrökre a pontosság,
mégis a mi vezetőink időben az is-
kolához érnek.
A búcsúzkodás az utazók részérő|
nem nehéa hiszen érdekes utunk
lesz. 3 körül elindulunk.
A buszoást nem részletezem, csak
annyít, hogr a hangulat kellemes, az
alvásmárnem annyira.
19 órai utazás után megérkezünk
Sospelbe. Csodálatos a panoráma.
A sállás: egr középkori lepusztult'
de igen hangu|atos kastély a he-
gyekben van.
Délután kettőig mindenki csak lé-
zeng' ám utána lemegrünk a város-
ka centrumába. Sospel csodálatos
hely, bár nem a neYezetességei mi-
att vonzó, mert az nincs sok neki.
Mindegy. Ugyis fáradtak vagrunk a
városnézéshez...
Másnap hétkor ébresztő, fél kilenc-
kor indulásMonacóba.
Nem is tudom, hogy kezdjem a vá-
ros bemutatáút. Egyszerűen gyö-
nyörű. Legelőször az őrségváltást
néztük meg: ezt az óriási élményt
sem lehet leírni. Fantasztikus volt.
Utána a város panorámáját fényké-
pezte míndenki. Személyes élmé-
nyem itt az volt, hogy egy sirály
annyira közel merészkedett' hogr
ha kinyújtom akezem, meg tudtam
volna simogatni.
Az ebéd után az ócaánográf iai Mú-
zeumba mentünk. A négyszintes
épület a|agsorában az óceán összes
állatával és növényével találkoz-
tunk 64 akváriumban. Az elsőn ős-

állatok modelljeinek kiáuítás.át lát-
hattuk.'. A tetőteraszról elénk táru-
ló kilátás szintén az elmondhatatlan
élmények kö zé tartozott,
Fél öt körül átsétáltunkMonte Car-
lóba.Itt már csak annyi időnk ma-
radt, hogy megnézzük a Casinót.
Egi srác a másik csoportból 110
frankot veszített az egyik szeren.
csejátékon. Így márvolt kit cukkol-
ni l
Harmadnap Mentonba mentünk.
Az időjárás nem kedvezett, egész
nap borús volt az ég és esett az egő,
Nem kifejezetten városnéző idő!De
a Cocteau-múzeum kárpótolt...
Vasárnap Nizza és a tenger várt
minket. Először a Chagall-múzeu-
mot néztük meg, majd találkoztunk
a párizsi Notre Dame kicsinyített
másával. Ezután a helyi píacot ku-
tattuk föl, ahonnan már csak egy
ugrás volt a "gÍő,,, az ősi vár ma-
radványai' (Jó nagr ugrás volt a
heg;i tetejére!)
Délután már nem bírtuk tovább.
irány a tenger! Jó hideg volt, de
akadt, aki megfürdött.
A hazafelé út során ..benéztünk,,

F'ze várába. Itt működik a
Fragonard parfiimgyár' amit ter.
mészetesen nem hagytunkki'
Az utolsó este búcsúünnepet ren-
deztünk' ami discóval árult. Fél
kettőkor valaki elzavart bennünket
aludni. Másnap fél tízkor kopogtat-
tak az ajtón. Egy humoros fiú nyi-
tott be, és - húsvéthétfő lévén -jó hi-
deg vízzel meglocsolt benníinket.
E nap délutánján hagytuk el Fran-
ciaorságot...

orülök, hogy ott lehettem.

Mazsi-FH-
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Borzasztó hosszú, uehéz búszutunk 18 órán keresztÍil
tartott. Kinek fárasztő volt, kinek nehéz. (Csoncsi el
tudja mesélní a részleteket. Halál szerencse, hogy
eléggyorsan sikerült összejönniink a másik ískolával,
így egész éjjel dumcsiztunk. Ezt Csoncsi is tapasztal-
ta.)
Dél-Franciaország.lő sofőr és jó gyomor ke||hozú,
ugyanis Sospelbe egy kanyargós szerpentin vezet.
A szállásunkon találkoztam az első problémával. Ezt
a problémát csak egy idézettel tudom megfogalmaz-
ni, amit szerény személyem abban az időben igen
sokszor eÍúegetet| "Hol fogok aludni?,,Ugyanis a
sok tervezgetés es előregondolás ellcnére nem volt
ágtam.F.zzelsajnos nem csak énvoltam így.
Kirándulás. Éljen! Alig vártam!(?) Mivel az egész éj-
jeli nem alvás és az út fáradalmai kikészítettek, meg-
viselt ez a kirándutás. Szavamra, tlrága idegenveze-
tőnk, Gyöngyi annyit beszélt' hogy még Lajosnak is
dicséretére válna.'. Ha most nem cikket írnék. azt
mondanám, hogy ennek a bájos hö|gynek szóf...a volt.
Az első - a kastélyban töltött - éjszakám sem alvással
telt, mert szobatársaim oly kedélyesen ordibáltak,
hogy nem tudtam a|udni. @zt a problémát később
megoldottam: átköltöztem Csoncsiékhoz.)
Másnap reggel. Megyünk Monte Car|óba!Már a bu-
szon elkezdtem félni, hogy miket fogok látni, mert
Gyöngyi nagyon dicsérte ezt a várost' Elképzeltem
egylerobbant települést, amiben a Casino egy fabódé'
és a hercegi palota pedig egy pályaudvar-szerű
épület, ahova mindenki csövezni jár. Csalódnom
kellett, most az egyszer Gyöngynek volt igaza (sajnos
csak ez egyszer!).
Monte Carlo nagyon szép volt' Gyönyörű panoráma,
szépházak, csendes autók, szép motorok. A csendes.
ség egyébként a turistákon kívül mirrdenre igaz volt'
S lőn a következő nap. Él;en, újra buszozhatunk. (Az
igazság az, bogy a buszoást e hat nap alatt nagyon
meguntam.) Menton. Ujabb rémképek, ugyanis
Gyöngyiújra sok jót mesélt. @zt tudom demonsÍrál-
ni ís: Azt mondta, hog;r itt, a íengerparton nem lesz-
nek kagylók. Ahogy egy csöpp szabadidőnk lett, fu-
tottunk a partra kagylóhalásmi. Bő fogásunk volt az-
nap.)
A városkának szép piaca van, mindenféle egzotikus
dolgot árulnak ott. A kikötő is tetszett a vílágítóto-
ronnyal és a sok-sok, szebbnél szebb hajóval. A fran-
cia Riviéra legmelegebb városa nern kényezÍetett el

bennünket jó idővel. Délután leszállt a kijd es eleredt
az eső, éppen akkor, mikor Gy<ingyi fölvitt minket a
város legmagasabb pontjára, ahonnan mindent lehe-
tett (volna) látni - a temetőbe.
Vasírnap. Nizza. Franciaorság harmadik, a Riviéra
első legnagyobb városa. Igaz, itt is találkoztunk sok
pálmával és narancsfával, de az nem lombozott le
minket, hanem megint az időjárás. Ezen a napon for.
róság gyötört bennünket. (Arnyékban 17, fényben,
buszon 80 fok volt...)
A szép parkok, a tiszta levegő varázslatos hatással
volt rám, de sajnos a meditálásból Gyiingyi állandóan
zengő, irritáló han&ia mindig kizökkentett.
Nizza gyönyörű város, csak ezt lentről nem |ehet
eléggé látni, így hát megmásztuk az egyik csúcsot.
Aztán fürödtünk a tengerben (már csak Csoncsi bácsi
kedvéért is). Borzasztóan jó érzés volt a "vízek
vízében,, megmártómi. Nébány másodpercet
töltöttem csak a tengerben, de úgy éreztem magam'
mintha mozognék a mozgában. ,,Mobil a Mobil."
Csodálatos kristálytiszta víz, azírkék szín, egzotikus
hatások, és ez r ám,,,víziemberre,. külön<isen batott.

A hétfő egyik pozitír.uma, hogy nem volt ébresztő.
(mert egyébként hétkor keltünk.) A csomagolás és a
pihenés napja volt ez, amit vagy jól vagy rosszul ki-
hasirnáltunk.
Házigazdánk (Gyöngyivel ellentétben) csodálatos
ember volt, és Varekkel, a kutyájával igen szimpati-
kusnak találtam őket. Bár az a büdös dög (a kutya)
igen-igen válogatott.
A búcsúest szintén jól sikerült, így viszonylag kelle-
mes hangulatban indultunk hazafelé, ami azonnal el.
szállt, amikor olaszorságban Lrelekerültünk az első
közlekedési dugóba (háromnegyed óránkat vett el az
egyhelyben toporgás).
Végül is barnán' piszkosan, álmcsan, fényképekkel
teli érkeztünk haza, ami nekem - ós még jónéhány
embernek a csoportból . nagy megkönnyebbülést, de
nagy szomorúságot is jetentett.
1993. április 16.

Eh|eiter Tamás in the MP

Ez itt csak két vé|emény a huszonháromból. A harmarlik (negyedik, ötödik .'.) Iátható lesz a KP.[V hírarló Iegközelebbi tudósításában, ahol a
Frankhonban járt operatóÍök és szinkronkészítók egészítik k a fenti beszámo|ókat.
Én' a lruszonharmadik.szűkszavri összefoglalással vagy inkább kívánsággal zÁrom ezta kétoidaIt: soha rosszabb kiránclulást. soha csfinyább
tájakat, soha kényetmetlenebb köriilményeket és nem ulolsósorbern soha rosszabb politechrrikurii ú!itársakat!

a szerk.
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Szülinapom

Éttem. Mennyit? Ti-
zenhatot. Sokat, s
mégis keveset, bár
mindenviszonylagos.

Csörgöt Ákos -MP -

' ' t : l '

'  f : "
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{s'..T.:..*- Életxép
Kinézek az ab|akon. Látom, hogy tavasz
Van. Hajtásokat hoznak aÍák,csiripe|nek a
madarak, a kutya is Íelszabadu|tan ugrá|.
A ruhákat |engetia tavasziszé| a kötélen,
és regge|egy kicsit még a nap is kisutött.

Kár, hogy esik a hó.'.
??

Koldustrükk

Januiír tájánaSzent Istvi{n körrjton egy kol-
dusba botlottam (sajnos ez manapság nem
ritka dolog). Esy tíz év körüli kisliíny ült a
földön. Kész megfőeás volt més riínézni is.
Lábai,melyeken ésak zokn i vol i elég f urcsa
szögbenálltak.
A tcirténetnek itt vége is lehetne, ha néhány
nap múltiín a viíros egy másik pontján nem
találkoztunk volna ismét. A bökkenő csak
az,hogy időkrjzben a gyermek csizmát ka-
pott, és csodiík csodájára a lábai ,,fendesen,,
álltak.
És hogy mi ebben a tfikk? A kisliíny kezé_
ben most egy fehér bot volt.

Demmer Judit - MP -

Míivészet

IÉng.gll",gyek egy-egy avantgarde Íes-
IO Krallrlasara.
Nemrégiben egy ga|ériában |áttam egy
k9p9t' amin egy sárgászöld p|ecsnin
rÉhány Íekete összevissza Vonal és egy-
két piros krikszkraksz volt. A felirat szeiiirt
a festmény egy ''Női akt'.-ot ábrázo|I.

Na nem mondom, jó nő...
??

BU IS, LU IS
AÍizikatörvénye

Budapesten néhány hete bocsájtották a
köz haszná|atára az új típusú buszokat.
Eme járművek |égszennyezése igen kis
mértékű, és az utastér Íe|építése is meg-
változott. A bőrü|éseket szinte Íote| ké-
nye|mességű plüssbevonatúakra cserél.
ték;s jóva|több lett az állóhelyek száma
is.
VégÜ| is csak egy aprócska hibát ta|á|-
tam: nincsenek fogantyúk a buszon. Te-
hát két |ehetőség Van: Vagy bízom em-
bertársaim jóindu|atában, ami annyit je-
lent, hogy belecsimpaszkodom a mellet-
tem á|lóba,Vagy nagy tömeg esetén a fi-
zika törvényére támaszkodom: s bízom
a tÖmeg összetartó erejében.

Demmer Judit - MP -

Police Shop

Miírciusban megnyílt Budapesten az első
Police Shop. Az ORFK által üzemeltetett
helyiségben többek között bemutatjiík a
különféle biztonságtechnikai berendezé-
seket is. A kérdés csak az, hogy kik lesznek
az érdehJődők. Azok, akikért vagy akik el-
len létreho zták ezt a szolgáltatást?

Demmer Judit - MP -

?o
o
G
Kétség

íro
Van a tévében egy műsor. Nem tudom
így hirte|en, mia címe, de azvan a főcím
a|4 írva, hogy ''Számítástechnika kez-
dőknek.'.
Egyszer vettem a Íáradságot, és meg-
néztem' AIig értettem meg beIő|e va|amit.

Úristen! Majd' két év iskolai gyakorlat
után ennyiré kezdó |ennék?

??
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Mottó: Az okossíg és a politika ritkán haladnak egy úton.
Stefan Zweig

... A 22-es csapdája... - mit is mondhatna ez a cím nekem, aki mé9 az irodalom töredékét
sem ismerem...
Aztán e|kezdtem o|Vasni, Az eleje unalmas.'. Nem a szokásos, nem a pörgó.
Kezdek átsze||emülni.A könyv tűzbe hoz...

F|áború. Második és
vi|ágméretrj. Ameri-
kai katonák. Morál'
A háború érte|met-
|en. Bizonyos fokú
anarchia uralkodik
a században'
Yossarian a szítója.
Ez a normá|is, kicsit
Üldözési mániás
bombázótiszt r,ájön
az értelmet|enség-
re. A bevetések fo-
lyamatosan emel-
kedó száma őrület-
be kergeti az em-
bereket.
A katonák közÜ|
míndenki kü|ön
egyéniség' A saját
tücskével, bogará-
val.
Egyben azonban
majdnem mindenki
megegyezik utál-
ják a háborút.
Azezredes nagyon
ideges emiatt. Tá.
bornok akar lenni,

de ez presztízs-
veszteség.
Hazakü|djük. De
nem lehet.

OTT A 22-ES
cSAPDÁJA.

Ha nem akarsz ha-
zamenni, órü|t vagy,
le lehet szerelni.
Ha le lehet szerelni,
hazaakarsz menni.
Ha haza akarsz
menni, nem vagy
őrÜlt. maradnod
kell.
Ha haza akarsz
menni, akkor krízis-
helyzetben saját
é|etedre gondolsz,
tehát nem Vagy
őrÜlt.
Dezertá|ás lehetet-
len, elkapnak, had-
bíróság e|é á||íta-
nak, kivégzés'
Az ördögi kör be-
záru||.

Az értelmet|en, kis do|gokon való összeveszések is mutatják a Íe|Íordu|t he|yzetet, a nem
normá|is álIapotot.
A bajtársak Íogyatko znak,mint a |egyek.

Ez a könyv nem a szuperhósökrő| szó|, hanem az egészró|, az emberi természetrő|, a
gyávákról, normálisokró|. Mert mindenkiben é| az é|ni akarás vágya - mindenné|
erósebben. 

BolykiDani- Káosz-
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KEN KESEY Ez a könyv a félig indián szármaúsil
szerző egyetlen sikere. Lehet' hogy
véletlen, de szerintem észlelhető egy
kevés propagandizmus a műben:
ugyanis a - szimpatikusan beállított -

narrátor szerepét ugyancsak egy fél-
vér illető játssza(ésez 1962-ben nem
elhanyagolható). A narrátor szinte
már főszereplő a könyvben (csak ke-
vés olyan mű akad, ahol ez a személy
jelen van a történetben). A legérde.
kesebb az, hogy szinte beleláthatunk
a vele beszélgetők fejébe.
Nagyon f inom kidolgozási részletnek
tartom, bogy az indián nem szólal
meg a könyvben. o - Pete - a kedvenc
szereplőm. Csodálatos' hogy anélkül
olvashatunk a gondolataiban, hogy
közben egyszer is mondaná az irő:
,,Pete ekkor eÍTe vagy arra gondolt.,,
Én személy szerint öríiltem volna ne-
ki. ha visszatérő elemet kreál belőle
Kesey.
A többi szereplő is úgy van kidolgoz-
va, hogy magunk eIé tudjuk idézni az
arcukat vagy a cselekedeteiket. Pél-
dául ha a Főnéniről esik szó, akkor
érezni lehet, hogy szinte villódzik a
pedánsság körtilötte. Ezt - úgy vélem
- a szóhasználattal érte e| azirő.

7

FE

Mindamellett, hogy a történet egy kórházban játszódik, nem hiszem, hogr a kőrházi regények műfajába tartoma. Egr
olyan emberi kapcsolattípust ismerhet meg az olvasó' mellyel a normál körülmények között nem találkozhatna. Ez egy
olyan dolog, mely úgy tartja óssze az embereket, hogy közben mindenki kitaszított..'
Nincsenek beszé|gető párok' senki sem segít az ágyból kieső ídültnek. Ha netán mégis kialakulnának ilyen kapcsolatok,
akkor csakis a gonosz oldalon, a feketék között. Ráadásul még így' hárman sem képesek elbírni a ,,magára hagyott" em-
berekkel (d. hiába üti meg a fekete a narrátort, ő nagyobb csapást mér azzal a felügrelőre, hogy titkolhat előle valamit).
Azt hiszem, a Sáll a kakukk fészkére j6 mű, mely bár élettapasztalatokkal nem látja el az olvasót, de kellemesen elgon-
dolkoztatja azon, hogy vajon tényleg bolond-e az' akit annak tartunk.

AK

sn

A he|yszín egy e|megyógyintézet. Nem börtön,
elmegyógyintézet. A Íó|elmet harapni |ehet a bent-
|akók, rabok között.
A 20. század m á s od i k f e l é b e n J á ru nk, az o l y t ö k é | e-
tes Amerlkában. Az épü|etben belül Is minden töké-
letes. Tú|tokéletes.
A be|egeket többféleképpen kezelik: |étezik elek-
trosokk{eráp|a, agyonnyugrtatózás, és végső eset-
ben a tudomány csúcsa, a hom|oklebeny-operáció,
a lobotómla. Ez a kls mtjtét megfosztja minden értel-
mes ember|tulaJdonságá|ó|az alanyát. De az eÍfé|e
prob|émák nem zavarják a di|iház műkÖdését. Az
intézmény kiérdeme|te és megkapta az',Elismeré-

Matejka István Márton -Káosz -

sü|annak az osztálynak, amely a |egkevesebb sze-
mé|yzette| működik" című réztáb|át.
Az egész műkodtetője a |átszólag jótu|ajdonságok-
kalrende|kező,de belÜ| a|jas, kétszínű Főnéni. Ő az
úr é|et és ha|álÍö|ött. Kezében tartja az egész osz-
tá|yt.
Az emberek élnek, tengenek a maguk kis beszű-
küllségében. Vannak koztük tényleg betegek, de
vannak teljesen normális, csak ideggyenge férf|ak.
A |eggyakrabban a|ka|mazott módszer az agyon-
nyugtatózás' Az emberek szinte egész nap delirium
tremensben vannak |átomásokka|, tehetetlenség-
gel.

x x x
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..t Az egész rendet fe|borítJa egy úJbnnan érkezett be-

teg: McMurphy. Az é|eterős, tettrekósz elÍté|t nem
nyugsz|k be|e a tespedésbe,te|ráu,aa több|eket ls'
Nem tartJa ma gát a szab á|yzathoz: re gge| ..f ak ultatí-
Van'' megy fogat mosnl, hangosan éneke|, é|, mint
egy normális, függet|en ember. így vá|ik a Főnén|
legfőbb e|lenségévé.
McMurphy egyébként rendkívül agresszív, azt lehet
mondan|, pr|mitív, de normális. Bomlasztó hatása
abban merülki, hogy e|elnte provokatívan v|se|ke-
dlk, késóbb e|távozásl szervez. A végső csapást
azza|mérlmagae||en, hogy bu|lt rendez, maJd meg-
ver|a Fónén|t. Más attrocltás ls történik, megvernek

]|.. kétÍeketeápolót.
,, MígMcMurphyhitetöntmindenklbe, őmaga kiég.
: A Főnénl meggyalázása után megoperá|ják, meg-

hal, megszrinik |éteznimint eszménykép, és e|mú|ik
fizikaiva|ójában Is.

Bo|ykiDani- Káosz -

..Á téma, amit az író feldolgoz, érdekes... McMurphy (a főhős) véleménye, ha pusztán a materiális világot nézzük, alap-
vetően igaz: vannak az emberek között ,,nyulak',, vagyis elnyomottak, kizsákmányoltak, alárendelt'ek, s vannak "farka-
sok", az elnyomók, kizsákmányolók' alárendelők' Ez az abszolút, a társadalmak kialakulása óta jelenlevő híerarchia. De
ez nem igaz a szellemi világra, a gondolatszabadságra. Szellemileg, eszmeileg minden ember szabad, ha felismeri ennek
lehetőségét. Bizonyos fokú - nemcsak könyvekb<íl összeszedhető, hanem az életben megszerez-hető - műveltség persze
szükségeltetik. Ez végiil is érzékenység, fogékonyság kérdése. /orwe|| ezze|játszik az 1'984 című kön1vében (gondolat-
rendőrség...)J McMurphy is ezért szabad, mert kellő cinizmussal, alapvető ,,vadsággal,. rendelkezik.

MtklósAnna.Káosz -

McMurphy szabadsága lényébő|, egyéniségéből
adódik. A bezártság, az egyhangú é|et e|lenikrzdel-
me vezeti a fegyintézetbő| az elmegyógyintézetbe
ls. Nem számo| azonban azza|, hogy ltt nemcsak a
test, hanem a lé|ek szabadsága elleni harccal is
szembeta|álja magát. Szabadsága azonban áthatja,
megdeleJezla még tennitudó és akaró - eddig sorsu-
kat belenyugvással tűrő - embertársait. Számára
nem jön el a szabadság, de sze||eme tovább é|, és
erősíti másokban a szabadság utáni vágyat'
A regény szerep|ői besorolhatók a nyu|ak (ápo|tak,
doki) és a farkasok (Főnéni, ápo|ók) csoportjába. A
nyu|akbó| azonban a megÍele|ő ,'katalizálor'' segÍt.
ségéveI e|ővarázso|ható a mé|yen szunnyadó
farkas. Farkassá vá|toztatja az embert a sorozatos
apró mega|áztatás, s ha kilátástalan he|yzetéből
nem |át más rnódot a szabadulásra'
Elrettentőnek ta|áltam az e|meosztá|y e|meállapotát.
A |égkör, a betegekke| va|ó bánásmód, a Főnéni

A könyv e|mesé|ője az indián Bromden, ak| ü|dözés|
mániában szenved' Szándékosan süketnémárrak
tetteti magát, ezze| kicse|ezve a íeketéket.
Bromden - a leírás szerint - két méter fö|ötti, hlt- és
reményvesztett Jámbor ember. McMurphynok
azonban sikerül úJra életet Ieheln|e be|é. ÚJra közös-
ségi|ény válik belő|e.
Ő mesé|| el az egész történetet. |dültként lsmerhet-
Jük meg, hevenyként búcsrzhatunk e|tőle. A törté-
net kezdetén rémá|ma| Vannak, á||andó benarkó-
zot|ságban él, amely tagjait |eragasztja, ag4yát tlsz-
tán hagyJa. Mozdulninem bír, mégls t|sztán gondol-
kodik. Szornyen írja|e ezt az állapotot'

Ez a kÖnyv nem kórházl regény. Ez a könyv azem-
beri másság el nem tűrésérő|, nem tolerá|ásáró|
szó|. Nekemtetszett.

szemé|ye, a doki tehetet|ensége mind-mlnd vissza-
taszítónak tűntek.
Végig drukkoItam McMurphynek, hogy sikerü|jön le-
győznie a Főnénit, s újra szabad lehessen. Ve|e
együtt akartam, hogy az ápoltak kibil|enjenek az
egyhangú be|enyugvásbó|, a tengődésből. Bár saj-
náltam, mégis örü|tem,,végső szabadulásának'.
A Főnök személyén keresztü| egy őrült-t|szta e|me
á|lapotát, á||apotváttozását é|tem át. A taputó nyúlbó|
előbb fé|énk farkas, de Íarkas vá|t, s végül a prob|é-
ma |ogikus mego|dását vá|asztotta. BecsÜltem bá-
torságáért - mert bátorság vo|t farkasként "meg.
menteni,.McMurphyt -, hiszen így megvédte őta "pé|.
da.szerepkörétő|. Jó| érzett ráarra, hogy társa ezt a
szerepkört utálta voIna legjobban'
UJra megnyí|ó értelmes érzelmeivezetik a gyökerei-
hez, indián fa|uja fe|é, a vízeséshez. Drukko|ok neki.
hogy sikerü|jön újra magára ta|á|nia.

Debreceni Klára - Káosz -
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Idejön ez a borzalmas ember,
és felborítja az én sokóvi munkámat'

Mit énekelget itt és befolyásolja a betegcket?
Sajnos ő teljesen normális és átlát rajtam, de nem baj,
mert ezt a játszmát úgyis én nycrem. Mcgkcserüli még,
hogy itt meg akarja változtatni a házirendet, és üzletel-
get a betegekkel. Bevallom, néha nagyon fel tud húmi.
Most is jön velem szembe, énekelget és megkérdi, hogy
mekkora a mellkiségem. Istenem, hogy szét szeretném
rúgni a mogyoróit. Nem engem nem fogsz megtörni!
Ugyanúgy mosolygok tovább, mint eddig tcttem, bár
nehezemre esik. Remélem, a betegek nem vették észre,
hogy kezd kiborítani. De a vége úgyis az lesz' hogl egy
idegbajos őrültet csinálok belőle. A rezegtetőn már vé-
gigment' de amilyen erős, sajnos nem haszná|t neki.
Még nem tudja' ho8y mi előtt áll. Ha elvégeztetem raj-
ta a logotópiát, nem marad belőle ép ember.

Vigyorogjál csak, aranyom, vigyorogjá|, majd
találkozunk a műtét után, akkor majd

eldől' ki az erősebb'..

!s*{r,ffi*"$:'ffi ::""" - .'.'*" .

Szakács Melinda - Káosz _
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U,jon hol kezdó,dik e bolondí
Ha a könyv tarta|mát egy mondatban kellene
megfogalmaznom, ez lenne az első, am| eszembe
Jutna. A történetben keverednek a foga|mak. Né-
ha nem lehet tudni, hogy a betegek vagy az orvo-
sok kozülk|az őrültebb' E gondolat magyaráza-
taként mondhatnánk, hogy a Politechn|kum rend-
szere egy más|k iskolában n6m aratna s|kert, b|z-
tosan sokan őrültnek tartanák' Ez fordítva ls él, ha
köte|ezővé tennék az órára Járást, a dolgozatí-
rást, azt mltartanánk felettébb furcsának.

Ken Kesey erre másik pé|dát mondott. Regényé-
ben az ápo|tak és ápo|ók közösségén keresztü|
ábrázo|la a.,normá|is,, társada|omban is jelen levő
kIszo|gá|tatottság, tehetetlenség viszonyait.
VaJon azelnyomottak a bolondok?

A regényben minden ember egy kije|ö|t szerepet
Játszlk. McMurphy példáu|a megvá|tó az ápo|tak
számár a,hlszen szembeszálI a Főnénive|, aki nek
minden szavát te|jesítették idáig a ,.nyu|ak,..
McMurphy számárafurcsa az osztályon ura|kodó
rendszer, változtatni akar rajta.

,.Mi lennél inkább? Homo eustakakikivagy Gyu.
wU?', - teszifel a kérdést Sánta Ferenc az otödit<

B|ztos vagyok benne, hogy húsz év mú|va megváltozna a vé|eményem errő| a regényrő|, ta|án ke-
vésbé, talán Jobban tetszene, mint most.
A konyv vége ragadt meg bennem |egJobban, nem csak azért, mert azt o|vastam uto|Jára, hanem a
miatt a tény miatt, hogy az emberi humánum (az indián részéről) egy gyi|kosságban nyilvánu| meg, s ezt
az ápo|tak együttérzésnek, az ápo|ók gaztettnek minősítik.

Húsz év múlva újra e|olvasom...
Addlg ls körulnézek az osztá|yban'..

Szirmai Marci- Káosz.

pecsét című művében.
Kimondva-kimondat|anu| Ken Kesey is ezt kér-
dezi. VaJon erkö|csi|eg kIvan előrébb, ápoló vagy
ápolt?

Egy regény anná|jobb, miné|tobb érte|mezés| le-
hetőségevan. Egy katona Vagy egy román b|zto-
san másképp érte|mezi a regényt, mlnt én, vagy
aki nem é|t meg ehhez hasonló é|ményeket (e|-
nyomás - mega|áztatás).
Az íro avva| is érdekesebbé teszi a könyvet,
hogy egyes szám első szemé|yben (az indián sze.
mé|yében) írJa |e az eseményeket, azt, hogy a
menthetet|en emberroncsokÍól az,,idülteken" át a
meggyógyítható betegeknek mi minden mega-
|áztatást ke|l kiá|lniuk tehetetlenségük miatt.

Az az igazság, hogy engem a könyv még nem
győzött meg arról telJesen, hogy ápolók o|yan
rosszak, így nem is tudnék dönteni, mi |ennék in.
kább...
NapJainkban sajnos érvényét veszti a két válasz-
tási |ehetőség, hiszen többen pszichésen bete-
gek az országban, mint ahányan tudják maguk-
ró|.

Minden negyedik felnŐtt pszichcs beteg
Sokan titkolják, és kevés a gyógyító szakember

(MunkatarsunktóI)
Magyarországon minden ne-

gyedik felnőtt szenved pszichés
betegségektől, melyek ponto-
san meghatározhatók és több-
nyire sikeresen gyógyíthatók -
tudtuk meg dr. Bihmer Zo|tán-
tól, az országos ldeg. es Elme.
gyógyászati Íntézet osztályve -
iótő Íőorvosától.

E betegségek aránya alig kü.
lönbözik a fejlettebb országok.
tól' a gyógyításukra szánt anva-
giak és figyelem szempontjábói
azonban jóval elmaradunk az
európai szÍnvonaltó}. Mig a Ma.
gyarországnáI kisebb Hollandi-
ában 3500 psáchiáter dolgozik,
nálunk alig több mínt nyol.cszáz
szakember műk<'dik e területen.

Az Egyestilt Allamokban az
egészségügyi költségvetés egy.
ötöde jut a pszichiátriára (két.
szer annyí' mint keringési be-
tegségekre, négyszerese a daga-
natosakra szántnak), míg ha-
zánkban alig egy-két száza\ék.

Jelentős a lemaradás az
egészségügyi felvilágosításban,
sokan nem jutnak el orvoshoz,
fóként a depressziós betegek, s
tobbek ktzt emiatt is magas az
öngyi lkossági arány. Keávezrj
viszont, hogy a legutóbbi évek-
ben már valamennyi hatékony
gyógyszerhez hozzá lehet jutni.

A főorvos tájékoztatása sze-
rint minden századik Íelnőtt
skizofrén Magyarországon' s
százbol tizenöt életében lee-

alább egyszer sulyos depresszi.
ón is átesik (közüIük ttzen Is-
métlődően, két.három évente
szenvednek e  betegsegt  ő l  ) .
M indezeken túl  a  iakossás
2-2.5 száza!éka _ legaiább ket-
százezet ember - pánikbeteg,
ennél is többen kényszerbeteg'
sggek és 3-400 ezren ún. gene-
rai izá]t betegségek (tartósan
feszült ál lapot, vegetatív kö-
vetkezmények stb.) rabjar.

Ha mindehhez hozzászámít-
juk még az alkoholbetegek fél-
milliis táborát, nem tekjnthető
véletlennek és pusztán a mun*
kanélkül iség eIőIi menekü]és-
bőI eredőnek, hogy az elme- és
pszichés betegségek miatt rok-
kantak száma erősen nő.
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Kozbcn...
A regény olvasása közben többször Íé|reértheiő helyzetek adódtak, zavart keltő uta|ások e|térítették a fi-
gye|memet, és ha egyetlen o|dalon keresztü| nem összpontosítottam a témára, akkor érthetet|enné vált' A
Fgryk kényszerké,pzeteirő| - mikor mesé|i azokat - nem |ehetelt tudni, hogy a valóságban tÖrténnek-e, vagy
a képzelet szüleménye|.
Bennem a könyv ugyan zavart keltett, de mégis tetszett különlegessége miatt.

lrácMurphy DekerÜl az intézetbe:''Ti mind nvulak vaovtok!'
Az embefiség nyu|akbó| és Íarkasokbó| á|l. - |gaz-dézazá||ítás?
Hogy az emberiség nyulakból és Íarkasokbó| ál|, az nem igaz. Vannak emberek, akik kiál|nak a saiát ioazuk
mellett, szembeszá||nak az.'elnyomókka|',, de nem birtoko|ják sorstársaik felett a hataImat, és nem haiá|ma-
sodlk elraJtuk a csordaösztön'
McMurphy nem i|yen, ő farkas, fa|kavezető, irányító személy; a többieket buzdítja, fogadásokat köt, össze-
tartó és vezető szemé|yiségként szerepe|. SzembeszálI a feketékkel, a főnővérret, oe üégut |egyőzik mint ön-
álló szemé|yiséget.
A nyu|ak pedig azok az emberek,, a,kik ugya.n |ehet, hogy farkasok vo|tak, de nem tudtak kitartóan harco|n|,gye!,g9k Vonak, legyozték óket, es így. nyú|lá váltak. Nyú||á, akinek semmi sem fontos, aki csak ül, részt vesz
a gyuleseKen' meghLzza magát és |apít.
?".|l nyulak, deÍarkasok voltak;márpedig a farkasokbó|nem lesz nyúl' És ha körÜ|nézÜnk, nem csak ezt a
kétfajta embert láljuk magunk körü|.

Mibó| származik McMurphy sza badsága?
McMurphy',öregkorában'' kerÜ|az intézetbe' ismeri a kü|vi|ágot, nagyvi|ági életet é|t, a maga ura volt, kártvá-
zott' pénztszeftett. Ezze|szemben amikor bekerü|t az intézetbe, mbgszúították, megfogiáx, és egy kitafio-
sott.útra kényszerítették csapo-ngó é|etét. így nem tudott é|ni, képte|én vo|t rá, tázadíröráste á ri*tíguoiide
amlkor megtalá|ta, akkor sikerü|t legyőzni. 

_

Kozárl|stván - Káosz -

&&ffiffi á6ffiffi ffi--.-.='[*',..'€.'Tiá'4'*n. á*--.q* éré!\.***.*Pm ̂ ffi ='* ffiffi ffi ffiffif# ffimffiffi ffiffiffiffifu #mffi * * *ffiWWWffi re
ezEr-sosorel<?

Meg van sértve, mert na8y nyolcadikosból előléptették
kis elsőssé. Kifogástalanul betartja a házirendet ltiszÍ"e-
let(?) a kivételnek/' próbáI tanulni, de a .,még nem szok-
tam be|e az új környez.etbe,, címsző a|att nem tud.

euesonmosol|r

Lenézi az e|sősöket, mert ő a legidősebb (irién) az isko-
lában. Az ötödévesek nem léteznek a szemében úgy,
mint magasabbrendű egyedek. legfőbb gondjai' hogy:

átcsússzon valahogy a kisérettségin,
kitől tud legalább egy sál cigit lenyúlni,
mitvegyen fel szombat este,
kit kivel tegyen féltékennyé:

Jóskát Gyurkáva| vagy Pistát Gazsival?

A LEENDO HARMADIKOS DIAK?

olyan könnyű legalább egyet találni, mint tűt a szénaka-
zalban" Legfeltűnőbb ismertetőjele: ,,K... nagy mákom
volt a kisérettségin.,-tábla lóg a nyakában' Mélységesen
megvetivolt osztálytársait, akik tőle egy éwel lejjebb, de
szellemileg legalább tízzel alatta vannak, és magántanuló-
ként tengetik nyomorítságos életüket.

A LEENDO NEGYEDIKES DIAK?

Mindenkit |ertéz, ő az igazi ír az iskolában (egalább is azt
hiszi). Veri a mellét, hogy ő már mekkora. Rájön,lrogy a
negyedik nem is olyan érdekes. A vizsgákon szokásos
vagy rosszabb teljesítnrényt nyujt, és elvetcmülten puská-
zik. Az érettségire magolja a tételeket, de a nagy esemény
előtt két héttel férjhez megy/megnősiil, és példásan ellá-
tott házastársi kötelességei mellett elfelejt elmenni az
érettségire'

Ezek lennénk mi?
BB-FH-



POLIGRAF

Az t993l94-es tanév elsó osztályosainak névsora már megielent a POLIGRÁF 9' sámában. Most táguljon tovább horizontunk! Jövendóbeü

élettársaink - a Politechnikumnak címzett - Ieveleiból valók az alábbi részletek:

Tisztel t Pedagógusközösség!

Nagyon örülök, hogy |.elvótclt rryertern a Ktizgazdasígi Politechnikumba, és örülök, hogy én választhatom ki azt anyelvet' amelyet jövőre tanulni szeretnék. É|ve ezzela lehetőséggel a haladó angolt vála;Ztom.
"A Pedagógusközösség feltehetné a kérdest, hogr miért éppen ihaladó angolt választom. De nem teszi, ezért én
kérdés nélkiil is megválaszolom. Jómagam immáron hat éve tanulom, sőt etég magas fokon bírom is az angolt.
Euentétben Éldául a franciával. Franciául mindössze egyetlen kifejezést isÁerek, azt hogy: Exuse me!. de az is
angolulvan."

(H<l|ló SzírrháZ után szabadon - angol humor)

Köszönettel és tisztelet tel:
(a|áírás)

Kedves Pedagógusok!
(Elnézóst a személytelen megszólítáSért)

Nagyon sok mindent tudnék írni, de tudom, hogy nincs idő a rengeteg levél közt pont az enyémre. Így hát
belecsapok.

Nem írom, hogy boldog vagyok, amiért fölvettek, mert aZ nem jó kífejezés, annál sokkal többet érzek...
...a viszontlátás iiröméig csak ennyi:

(aláírás)
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A második évÍo|yam is ír' lgaz, hogy a kommunikációóra keretében, do úgy túnik, közérdekr] (|) Íelvetéseik is vannak' Lássunk
rÉMrryat ezek kozü|:
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Janus Pannonius

. A költő túl korán jött vissza Itáliából' ott már javában
forrt a renesánsz. de itt mé8 alig kezdctt csak fortvogni.
- Búcsú Váradtól című verse r'alóci élmény volt.
- Versónck vége csattanó\,al vógződik.

Balassi Bálint

- A költő minden versében óltcti őt' hi:;;:en szerclme nen:
tcljesedhetett be.
- Balassi egvik nagy szer-clrne Anna voit, ha egy
Júliát olvasunk.

J f  - ,

Szöveg-elemzése k

Nyelvileg megterhelőek a mondatok.
.A tájékoztató pontosan kiflejezi aZ ország rosszlétét.
- A beszélő viszonya biza|mas a nóppci szembcn.
- Tuclományos stílttsbln nem lehct írasjeleket
hasanálrri.
.Itt az írásjelekkcl (p|. felszólító jcl) tudja magáiroz csa-
tolni a tömeqet.
- Apolnunk kell minden kapcsolatot a határainkon iúl-
[llőkkcl.

a..a--,-'-..-------- ara

,q, PotlGHÁF

E {Kls t-tí"lÁtt DUPLA) szÁniiA

A SE\KO TT}.[.
rÁnnocnrÁsÁvnl

JELENIK MEG.

frRfrNYI(O?ESEI(
A harrnadik vizsgaidószakban szÜletett do|gozatok sem szúkolködtek a vakmeró kije|entésekben, haimeresztó megÍoga|mazá-

sokban. Hogy ne csak néhány kivá|tságos szaktanár Íoghassa a hasát a röhögéstól (vagy a Íejét a kétségbeeséstót)' közzé téte-

tik ne|uíny qröngyszem:
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POLIGRAF
- A Közgazdaságl Pol itechnikum tapJa -

- Fe|elős és törde|ő szerkesztő:Jakab Judit -
Fe|elős kiadó: Horn Gábor -

- MegjeIenik a KözgazdaságiPoIitechnikum sokszorosíló műhe|yében -
(Budapest, 1 096 Vendel utca 3/b)

- 200 pé|dányban -

versben

. Birlassi érrlek.lrá.rasságga! próbálkczik' de eZ nen] tlagvc\ll
jön tre neki.
. Balas.si feiveszi a katrllikrrs virllást, rnirjtl rrrikor elitag1.ja
el is dobja magátitl.
- A Balassi-str1'lfa 'oetűtíprlsai: aatl, ccb, rlt lb'

Shitkespcarc: i lorneo és JÍrlia

- A dokumcnlrrmok arra vallanak, hog,r'Shakcspcare vi-
szonylag normális, rendes ember volt, józanttl iparkodó
átlag.'1letet élt. N;volc óv alatt köriilbelü| clsajátítja a
hutrlanizmus új tudomárty alapclemcit. 23 évcs korára
még miuclrg semnlit ncm c.sirrá!. Ugy gondol.ia' irlcjc
vala.mihe;: l<ezdcnic. E|hagr'ja szii lőváro.sát, de nemcsak
kétségbccsi:sébcrr. ós rrcnr örökrc. Tcryei vannak, hogy
r'isszatí:r. Ü, a köz}oniódiás bchoz'halatlan hátránnyal
indul .
- Shítkespcare i larabjai minciq a szcrc1;iők bc- ós
ki'zonr.rl ásál,al ke;:riődtck ós .''óg;riid tck.
- Rtlmco és Jrrl ia ciső taiáIkol'írsukkor nró3 lcnr isrncrtók

. Júlia a':nűben ].i óvcs. ós nrir,cl a ciarab csai< öt naplg jíit-
gzócik, i ir ikailag ..,í.gig i izcn:rély évcs nral.ad'
- Rottte'.r vakulásli: szerclntcs.' olt I{ózába' aki ezt leIn r,i-
szonyl.rzia(!).
- ]vÍikcr jítiiÍi nl.-.3tL!.Jja az igazságot Rr.rrnco kilétét
il ictően, rögtön ijsszecsik, rrrint a túlsütött 1riskóte.
- A rcn.:s:láttszban Incgsziiletik a termószetgyó8"Vászat is,
amiael: a darabban Lőrilrc barát a ttrestere.
- Romeo kiásta Júiiát' majd megnrérgezte ma'8á-t.
- Júiia kap egy olyan altatót Lőrirrc baráttól, arni két
nirpig tart.
. A családok viszálykodásának ára halottakat hagyott
rnaga után, főleg a gyerrnekük élete is nregszűnt.


