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lskolánk, a Kozgazdasági Po|itgchrr|kum
máJtlsban már a második szÜletésnapját
ünnepli, és az e|őkészíttás ídőszakát is fi.
gyelemt".o véve tu|ajdonképpen három éve
változatlan dontésl-vezetési rendszerben
működött. Alape|vÜnk a kezdetek idejen
és most is az, hogy o|yan isko|át szare|-
nénk, ame|yet a pedag.ógusközösség ko-
zösen csinál és igazgat, egy szé|eskörű
közvet|en demckráciára épülő |ntézmény
kere|e| kozött' Az testület |étszárnának nö.
vekedése, a megoldandó faladatok és
prcb|émák gyarapodása, az eldöntendő
kéldésak sza.porodása azonban egyre bc-
nyoluitabb gépezetlé teszik a Pol|tecnniku-
nrot, arneiynek iratékony műkodteiése rnár
nenr lehetséges a korábban kta|akított ke.
retek közörj, azaz a fe|adatot már nem |e-
het lényegóben egyet|en á|landó döntéshc-
zó Íóruri, a csüiör"tok esti Huhogás kereté-
ben megoldani.

A műkodésürrkben érezhető zökkenők ha-
tására tavaly őssze| pedagógusközössé-
gÜnk egy Tányfeitáró Bizottságot alakítoti
azza| a cél|ai, hogy a bizottság tagjai ele-
mezzék a kia|aku|t he|yzetel, és tegyenek
Javaslatokat a be|ső szervezeti és műkö-
dési rend áta|akítására. A TényÍeltáró Bi.
zottság küidetését befejezte, és Javas|atait
január 2j-én a Huhogás e|é ierjesztetto. Az
előterjesztési - kiegészítésekkei, módosítá-
sokka| - a Huhogás elfogadta' és a ,|avas.
|atban szerep|ő posztokra a vá|asztást
megtartotta.

A Tényfe|táró Bizottság javaslatának alap-
e|Ve az, hogy a Közgazdasági Po|itechni.
kum olyan szervezet legyen, amelyben
egy€s emberek, á|iandó és eseti cscportok
biza|mat, azaz Íe|hatalnrazást kapnak a
pedagógusközösség lobbi tagjátó|, hogy
bizonyos kérdésekben döntsenek' illetve
egyeztetéseket és döntése|cjkészítést vé-
gezzenek. A iogokhoz természelesen fele_
lősség is társu!, a rnegbízottaknak' vá|lalni.
uk ke|i a rájui,.: ruházott p;rob|émakorben a
a mego|dás(ok) ieljes Íe|elősségét.

O C

Az olőterjesztett javas|at az isk.c|a műkö-
déséhez szukséges cjontés|, menedzselés|,
szorvezési és koorciinálásl fE|adatok e|iátá-
sára sajátos rnunkarnegoszlást dolgozott ki
a Huhogás, a perlagógial vezető, egyes
munkacsoprtok és személyek ikoordináto-
rok) kozött.

A Huhogás A Jövőberr is a Po|itechnikurn
legÍőbb döntéshczó Íóruma lesz, de e|ső-
sorban koncapeioná||s, az isko|a egészét
ér|ntő kérdések megt,ltatása a fe|adata. A
napi szervezési fe|adatok mogoldása he-
|yett kívánatos, hogv a l-|uhogás a korábbi-
nái nagyobb teret szente|jen a munka so-
rán íe|merü|ő pedagógiai kérdések meg-
beszé|ésének.

A iskola pedaglgia! vezeiője a Politech-
nikumoi kép.71gu1; a kijioribÖző kü|ső fóru_
mokon és egyszemélyben vá|ta| fe|e|őssé-
get az isko|a ,'megrencie|Ől'. felé. Fe|e|ős te-
hái a Közgazdasiígi Politechnikum prog-
ramJáért, a stratégia| dontések e|őkészíté-
séért, a kü|ÖnbÖzö munk.acsoportok mun_
ká)ának koordinátásáórt, a Huhogások e|ő-
készítéséért, napirendjének Összeál|ításá-
ért" A peciagógiai Vezető képvse|i a peda-
góguskozosséget a Po|itechnikum Alapít.
vány Kuratóriurrában' A pedagógia| veze*
tőt a |-.luhogás válaszija..

A tantárgyi rnunkacsoportok a szakmai
munka he|yszíne|. Ezekhez a nnunkacso.
pot.tokhoz tartozik a tantárgyb|okkok prog-
rarnjának kldolgozása és fejlesztése, a tan-
tárgyi kÖvctelmények meghaiározása, a
vlzsgák lebonyo|ítása, a személyl fe|iélelek
biztosítása' A rnunkacsoportok vezetőjót a
Huhogás vá|asztja, ő ogyszamé|yben is fe-
lelős a szaknnai munkáért, a csopcrt tevé-
kenységéről köteíes beszárno|ni a Huho.
gásnak.

A szakmai tanács a Politschnikum műkö.
désében ú| fórum. Tagjai a tanlárgyi mun-
kaesoportok lyezeÍiii. Fetadaia esy-egy
tantárgyb|okk: koncepcióiának e|Íogadása,
a követelntények és 'lizsgák Összehango-
lása, a tantárgyfe|osztás tartaimi kérdései-



nek me)gvitaiása" i|ietve a hcsszútávú feía.
datok megci|dásának - péicláu| a taniárgyi
koncepciik karbanlartásának, iiIetve mog-
vá|toztatásának - e|őkészítése. A szakmal
ianács rnunkájának vezetésére a Huhogás
szakmai koordínáicrt választ.

Ugyancsak most kialakított szervezeti egy-
ség az oktatásszervező munkacsoport.
A csoport fe|adata az isko|a napi, lohető|eg
zokkenőmenles mijködésének megszerve-
zése' ldetartozik az órarendnek, a tanév
időbeosztásának, a vizsgarendnek az ei-
készítése, az iskola be|ső inforrnációs
rendszerének kido|gozása és működtetése'
p' munkacsoport vezetésére a Huhogás
oktatásszervező koordinátort váiaszt.

Az isko|a menedzseiéséhez szÜk.séges na-
pi és hosszútávú pénzÜgyí-gazdasági, va-
lamint munkaügyi fe|adatok megoldása to.
válrbra is a már mtiködő Központi Gazda-
ságl Bizottság (roviden: KGB) fe|adata iesz.
Az éves kö|tségvetés e|íogadása és a bé-
reket illető döntés vá|tozat|anu| a Huhogás
hatáskorébe tartozik. A KGB rnunkájának
vezetésére és koordiná|ására a Huhcgás
menedzsert választ.

Továbbr"a is működnek speciá|is állandó, il-
Ietve aikaImi bizottságok. Jelen|eg i!yen
példáu| a Szociális, il|etve a Felvételi Bizott-
ság'

A folyamatos munka koordirrá|ásának, a
fe|adatok összehango|ásának' a munka_
csoportokban ÍeImerÜlő e|iérő érdekek
egyeztetésének íóruma a Jövőben a Koor-
dináló Bizottmány lesz, A bizottmány fela-
data a fentieken túl a dontéselőkészítés, a
prob|émák és Íe|adatok feltárása, szükség
esetén ad hoc munkacsoportok kía|akítá-
sa. A bizottmány tagjai: az isko|a pedagó-
giai vezetc5je és mgneÚzsere, a szakma!
tanács vezetője és az oktatásszervező ko-
ordinátcr'

Az elképze|ések sikeres és hatékony meg-
valósítása érdekében kívánatos, hogy le-
gyen egy o|yan szemé|y, aki . kicsit kívúl-
állóként - csak azon do|gozik, hogy a fe|-
vázoIt mijkclcJés! e|vek megvalósuljanak,
biztosítsák az isko|a működőképességét,
és megfeie|jenek az iskola rögzített a|apel-
veinek. Ennek a íeiadatnak az el|átásála a
Huhogás ,.őr',.i válasz|. Az őr kötelessége'
hogy az áitala észle|t műkodés! zavarokat

?Üi.iGRÁí:

szóvátegyo, javaslatokat készí{se;i al is.'
koia belsö é|eténer dsíYl"Jrratikus mijkű.
eJése érclekóbgn, annak védeirrrében. J*ga
a -nyitvánosság.' eszkozévei é|ni. azaz bár-
meiy - általa foniosru;k ítélt kerdést a i.iu.
hogás eié vlnnl. Ezeket a p:..:blén'rlik*t ko-
te|ező a Huhogáson napii,e. 'ldre tűzni"

,{ fenti működési rendet a l{uhogás rneg-
tárgya|ta és a fe|sorolt posztokra az a|áb.
biak szerint megválasztotta a tisztségvise.
|ő}<et:
pecjagóglal vezető: Horn Gábor;
manedzser: Pert| Gábor;
szakmal koordinátor: Puskás Auré|;
oktatásszervező koordinátor: l-lann Péter'
őr: Boros ,András'

Úgy gondoljuk, hogy az új be|ső irrűködés|
rend érinil valamennyi isko|apolgár éietét,
éppen eztárt mindenki ész;'evéte|eit. javas.
|atait várjuk a hatékony műkÓcJés érdeké-
ben'  

-  hápé.

Gyurcsák Popo - FH . fesiménye
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AZ IsKoLATANÁCS 1993. JANUÁR 19-I ÚLEsÉnlt-

Jelen voltak:

ciákok szülők:
Ügyosztály: Kiss Gergő
I(áosz: Aubeilevente
w: AlevaMárta
FH: AdoriánMiklós
MP: K.lcinAnikó
Zár Íc;sz,tály : G erl i ts .dnclrás
V. évf.: Mányí Gergő

Előterjesztők:
Maiz4Erika
MolnárLajos

Ügrosaáty:HorváthÉva
Káosz: SebőFerenc
W: BalázsÉva
FH:
MP: Kleinné Alföldi Sarolta
Zár t"oszt.ály : Farka s An talné

tanárok:

Levezető elnök:
AdorjánMiklós

FehérMárta
PuskásAurél
HornGábor

I. ,dztitödévesek tapasztalatai
Maiz] Erika ás Mányi Gergő számoltak be az ötödévesek tanulmányairól és hangulatáról. Véleménytik szerint az okta.
tók jók' ezt a tetszési index adatai is bizonyít.iák. A tananyag minőségével kapcsolatban azonban kifogások mcriiltek
fel. Abba nrár beienyrgodtak, hogy számukra kötelező az óralátogatás, de bántja őket, hogy nenr talál.iák meg a he1.'.ü-
ket az iskoiában' kevés a kapcsolatuk az alsóbb édolyamokkal.

Ií. Aszocíáiisbizottság
N{olnár La.jos beszélt a szociális bizottságrói. Kevesen értesültek még arról, hogy anyagi támogatás kérhető
iskolától. Január vógén mindcn család kap értesítést a támogatás feltételeirői és a bizottság működéséről.
osztálfíínököknek nagy szerepiik lehet abban, hogy a rászonrlók megkapják azanyagi segítségel.
PuskásAuré|Í.áLjéko7'tat'taazlT-t arról, hogy az iskola szociálismunkás alkalmaásátterv-ezi.

Ifi. Javasla.t a tantárgyfelelősi rendszer m&losításáról
Molnár Lajos ós Jakab Judit nródosító irtdítványa a tantárgyfelelős választását és a diákok érdekeirrek képviscletét
ónirrti. (A teljcs szöveget ld. a jegyzőkön;v után.)

lv. Tájékoztatílakisérettségirő|

v. Iskolabíró választásról
iAz előterjesztés tclvábbi rnunká|atokat igényel. A végleges szöveg elfogadása után a Poligráfban közöl.iük az Ír.i ,,tiir

vényt',.)

vI. Az ügyeleti rendszcr
Áz új ügyeletí rendszer nagyon nehéz}esen rnűködík. A szabályok elfogadottak, de kevéssé ismertek. Puskás Arrrél sze-
rint az ügyeletnek egyre inkább szolgáltatássá kellene válnia.

Vil. - Beszélgetés a tantestület decemberi levelóről, arnely az,alkohol. és drogfogvasztásról szíl}t es általábarr a diá-
kok életmódjáról.

v"tII. Aleva Márta javaslata arról, hogy a matematikát minden osztályban csclportbontástiarr tanulhassák a gverc.
kek szepte'mtrrtől.
Az IT tanárképviselői köZv'etílik a ielvetést a tantestiiletirek^

AkövetkezőIT ülós március 8.árr. 16.30-kor lesz.'f 
erv'ezet t n ap irencl:

- Az ügyeleti rettdszer (újbóI)
- A ;:' Iskolabíróság niűködóse
- A IL :iegyed tapasz:talatai

tI7-

Az

Feher ]l{árta
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Az lT aján|ásai a ,{antárgyfele|ősöknek

1 . Tanu|mányozzátok a tantárgyÍeIe|ősok jogairi| és fe|adatairó| szóló anyagot!
2.Ta|á|kozzunk a |||' negyed során (Tiés az |T képviselői} ós beszéljunk arról, hogy hogyan ludnánk rnegerő.
síleni a tantárgyfe|e|ős! rendszert.
3, Törekedjetek a szaktanárokkal partnerlviszony k|építésére. Ehhez a Ti e|szántságotok és n5litottságoiek
is szükséges. Ha nehézségetek támad, Íorduljatok az adott tárgy rnunkacsoport-Vezetőjéhez.
4. Szorga|mazzatak megbeszé|éseket boszámo|ók előtt és után a szaktanárokkalés a többifeieiősse| a ko-
vetkezményekrő| és a tapasztaIatoi<ró|'
5. Ha tehetitek, vegyotek részt a többiek beszámolóin. Válla|Jatok közvetítő szerepet, segítsétek a tanárok
és a diákok egyÜttműködésétt

A TANTÁnoyrrLELŐsl RENDSZER

l. A ta ntá rqyf e l e | ő s i "Le.ldszct9cua!

1. A diákok bevonása, résevéte|e egy-egy
tantárgyb|okk szakmai, pedagógiai kérdéseinek
megvitatásában.
2. A diákok érdekeinek képvise|ete'

||. AlantároyÍeIe|ősi renrjsz.er Íeléoítése

1. Minden osztályban, i||etve mlnden tanulicsoport-
ban a tanu|óknak és a szaktanároknak kozösen
kelI vá|asztaniuk egy.egy diákfelelőst egy-egy tan-
tárgyb|okk képviseIetére.
A tantárgyÍe|elős megvá|asztására az e|ső beszá-
mo|ó előtt sorl ke|l keríteni. Cé|szerű oiyan diákot
választani, aki szereti, szívesen tanu|ja az adott
tantárgy anyagát, jó eredménnyel szerepe| a be-
számolókon (hiszen csak így tud szakmai
kérdésekhez hozzászilni, eset|eg azokban
dönteni); il|etve szívesen vá|la|ja a megbízást.(Egy
ianu|ó csak egy tantárgy feIe|őse Iehet|)
2. Féiévenként (vagy gyakrabban) az osztá||yal kö_
zÖsen fo|ytatott tantárgyi értéke|és során a tan.
tárgyfe|elős tevékenységét is megítéli a közÖsség,
és dont abban, hogy meghosszabbítja-e a
megbízást, vagy más képviselőt választ'
3. Tantárgyfelelőst évente titk.osan kei| vá|asztani'
A választáson az osztály Vagy csoporl
|étszámának 50o/o-a + 1 íő szavazata szükséges. A
lanár is szavaz. A legtöbb szarrazatol elnyert jelÖlt
|esz a tantárgyf ete|ős.
A nem megíeleloen műkodő tantárgyÍele|ős
visszahívását a szakianár egyszemólybon Vagy az
osztá|y, ll|etve csoport létszámának 1l3-a + 1 Íő
kezdernényezheti írásbe|i indok|ássa|. Az osztá|y
Vagy csoport létszámának |egalább az 50o/o-a + 1
Íő szavaz. A visszahíváshoz a szavazatok 2/3 os
többsége ke|l'

ii|. A tantárgyfele-|ős feIadatai

1. A tantárgyfele|ős tájékoztatja a szaktanárt az csz-
táiy tantárggyal kapcso|atos észrevéteIeirő|, kérése-
iről'
2. Segíti a szaktanárt a tanórákhoz szukséges feIsze.
relések előkészítésében, használatában (sokszoro-
sított anyagok szátosztása, magnó, iérképek, szak-
könyvek, egyéb segádeszközök eijuttatása az órá_
ra).
3. Részt vesz azokon a munkaközösségi megbeszé.
|éseken, aho|az adotl tantárgyattaníti tanárok és az
ér|ntett osztá|yok munkájának értéke|ésórő| esik
szó. i||etve ahol a tantárgy aktuá|is helyzete és az
esetleges vá|tozások, újítások rnegvitatása Van na-
pirenclen. Képvlse|| az osztá|y érdekeit"
4' A tantárgyfele|ős korrepetá|ást kérhet az osziá|y
részére a szaktanártól. Egyezteti a korrepetálás idő-
pontját, részt vesz az adott munkacscport tanáraival
a foglalkozás megszervezésében.

l v@

1. Javasolhatja, hogy egyes anyagrészek részlete-
sebben szerepeljenek az óraianyagban, i||etve más
részterü|eteket gyorsabb tempóban tárglaljon, gya-
koro|tasson a szaktanár az osztá||i'ai. A javaslatra a
tanár köteles vá|aszo|ni abban a fcrmában, ahogy a
kérdést kapta (tehát: szóban vagy írásban}.
2. A szibe|i beszámo|ókon végigha||gathatja osz-
tálytársai Íele|eteit és betekInthet az írásbeIi dolgoza-
tokba, vé|eményezheti azokat, ilIetve írásbe|l és szó-
beli számonkérések esetében javasoihatja az ér-
dernJegyek felü|vizsgálatát, nnidosítását'
3. Kérésére vizsgabizottságoi ke||fe|á|iítani a vizsgá-
kon. A blzottság tagjal a tantárgyÍe|elős és a munka-
csoport képvise|ői'
4. Lega!ább évente egi/sz6r részt vesz a tanulmányi
munkáva| fcglalkozó tantesttileti összejoveteIeken,
aho| vé|eményt nyi|váníthat szakmai és szernélyi
kérdésekben egyaránt.
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"A LEJT$N Br,{N nflAGffi[AS,
I}E ;1"$ffi0R |'E IS ÚT. FEL |s ["t'

A m|nap a Zártosztály fórumán (szÜlci|értekez|etén)
egyik napirendi pont vo|t a kábítószer-kérdés |s az
Iskolában.
A Jelenievő szil|ők a napirend kapcsán kézhez kap-
tak egy - pszichológus á|ta| - összeá||ított |smertetőt,
amiből a tájékozalIailok nregtudhatták, mirő| |s |ehgt
Íeiismernia kábítószerest. Csak néhány je| a sok kö-
zü|: nehéz regge|i óbredés' állandó fáradtság, |dőJá-
rásnak. nem megfe|eIo oliözköcjés... A Iista o|vasása
közben rni. néhány je|enievő diák Összenéztünk, és
szinte egyszerre buggyant ki be|őlÜnk: akkoi. mi is
kábsze resek V a g,t,Link?|
Több szülő is egyetértósét f ejezte ki azza| a tanári á!-
lásponital, hogy aki a kábítószerekhez fordu|, azt ki
kel| rúgni az isko|ábói. (Fel sem merü|t bennÜk az a
kérdós' hogy mivan, ha ta|án éppen az ő gyermeke-
ik kerü|nek kapcsoIatba az önámító szerekkel.)
Rossz érzésseilÖit ei, hogy a Politechnikunr |s beál|a
sorba, feladva mlnclenfé|e harcot' és követ| a ma.
gyar lársada|om kirekesztő vise|kedését. Azza|,
hogy az !skola kijelentl, nincs szüksége a bajba Jt'rlot-
lakra, Íeluletesen csak az eredmények iáttán ítélke_
zik' és nrég a fáradtságot sem veszi, hogy megnézze
a prob|émák igazi gyokereit.
Egyáitalán mi|yen a|apon, milyen szempontok sze-
rint íté|kezik? Az e|őző kérdés egy újabb kérdést vet
Íel: ki is itt a kábítószer-é|vező? Ha tágan vesszük,
az a diáR, aki a WC-ben vagy az iskola e!őit löbbed
rnagáva| bagózik? Yagy az,aki egy bu|iró! részegen
támolyog haza? Netán az, aki még ráadásu| ezen a
bulin a haverok hatására kipróbálvalamÍ|yen bódító
szert? Úgy gon,Jo|om, ezek az emberek még nem
kábítószeresek' de azzává|haÍ'nak' Abban, hogy ez
ne történjen nreg, kÓzÖs a fe|e|ősség' Az iskoiának
hatékonyabb, nem demagóg feiviiágosítási keii
nyújtania, a csa!ádtagoknak több időt kéne egymás.
ra fordítaniuk, és nekünk észné| kéne lennünk, hogy
krízisek esetón ne a kÖnnyebbik uiat vá|asszuk,
mert a kcvetrezményeP. tragikusak lehetnek.
Változlair-ii kéne az egynrás közti kapcsoiatainkon
ls. Jobban kéne egymásra figyeini, nern csupán a
vágső eredményt kéne tehetetlenü|, kétségbeesve
tudornásu|venni'
Amikor a szűkebb kÖrnyezetemre gonc1o|ok (első*
sorban a Zártosztá|yra), sr:kszor érzem azÍ, hogy a
vadon törvénvei kezdenek e|uraikocjni: aki gyen-
gébb, az1 az erősebb elnyomja, vagy ha nern erö.
seblr, akkor annak prónáija magát beá||ítani. Azt iá-
tom. hogy ernbereket, akik csak egy kicsit is rilóg.
nak a sorbói' nráris pet|engérre ál|itunk, figyelmen
kívÚlhagyva azi' hcqy ezekazemberek sokka| ér-
zékeiryebbeK, .Íiint az átiao.

Béres Att i ia

SaJnos ez a Jelenség a kü|világban is megfigye|hető.
Sokan éppen a környezetÜk intoler'anciája miati for-
ciulnak ezekhez a pokoli szerek hez.
Furcsa a tanárok hozzáál|ása a kérdéshez. Hova |ett
aza tengernyi toIerancia' amit hirdettek nekünk?Ta-
lán Íogytán van. Belefáradtak a tÜre|embe' Most a
kábítószereseken csattan az ostor' Kik a kÖvetke-
zők? A (még nem lévó) homoszexuá|isok? A megié-
vő máskénÍ gondo|k.odók és -vise|kedők? A rossz
tanulók? A kényelrnetÍen kritikusok? Még íoIytathat-
nám a sort azokkai, akikke|tobb a probléma, mint a
szurke át|aggal. Ha továbrb porgetem a gondolatme-
netet, egy diktatorikus, hagyománycs isko|áná| kö.
tök kl' Es ugye ezt itt senki nem akarja.(Vagy mégis?)
Do ne csiná|junk a boihábóleIefántoi, a he|yzel nem
ilyen sú|yos. A Po|iiechnikumban még nincsen kábí-
tószer fÜggő diák' Eddig...

niagy Átos - Zártosztá|y -

U|':Ného| kissé provokatív ciki<emet vitaindítónak Is
szánom. Várom mások vélemérryét a lérnávai k.ap-
csolatban.

3il láza Fát*r - f.-|! : :.; !:i i
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.rÁr'yÁuÁT{,K
A MA{i\'Áí{ x'ul".lunÁÉnr

Január 22. (a Himritrz keietkezá;í::r*k dáttrrr:a) a Magyar kultúra napja'
Áz oKSZi és a Kölrxey Kiir oályázatot bírclet e nap móltó megünnt:plárére.

Fályáz:rti címek:
1. Iv{it jeieat szánrorrra a magyar kuÍtura?

2. Első icuh'ur;ílis élrnéuyeim iskolrámban (elxiskórit a; al'só- vagy a középfokon)'

}upáIyázat terjedelroi: 3.l0 gépelt olda|'
Bekülrjesi határidii; 1 993' március 1.5"

Cínl: országos Közoktatási Szolgáltató lroda (,,Magy'ar kuliúra napja',)
l054 Budapest, Báth'lry rr' 10. tr. erneler l13'
Ereclmén.:,hirrlctés: i l.t93' május utolsó hetc.

x x x

ELŐADÓI VERSENY

A Kosztoiárr.yi Kulturális Közp<-rnt Kcsztolányi előadói versenyt hirdct,
arirelvre közópiskolás v*rs- és próaimondók jelentkezését várja'

.jclcntkezni 2 (rnaximurrr i0 pcrces idötartanrú) műsorsrámmal lehet ai: a]ábbi írÓk, kö!tők rnűveibői:
Arany János, Aprii'v l-ajos' FÜst }"{ilán, József Attila, Kosztolán;.i I)eas<i,

Krúrly Gyula, Mikszáth Kálrnárr, Móricz Zsigmond, Fapp Károly, Somly'ó Zoltán'Vajda János.

A jelenikezés tratáríiieje: febr.uár 28"
Cím:Kosztolányi Kulturális Közpeint, l Ü93 Buclapest, Töro}: l,ál ir' 1]'

Aválogatók márciust' ian, a döntő ápri|ís frÍyarnán lcse'
A iegjobbak pénzjutalomban rószesülneil'

A jelentkezésí lapon kórjiik feitiintetrri a nér, és cínr rnellett a kéi választolt rrrűvet is.

TER\TZZÜrx'rÁRG\'AILA"I i

A }víagyar Iparrniíi'észeti Főiskcrla Tanárképző Kara,
a Janus Pannonius TltrJományeg'vetem I. sz gyakorlóiskolá jii

és a pápai Erkel F.erenc Álta]ános Iskola
pályázatclt hirdet i0.17 óves tanrriók részére,.Tervezziink (árgyakat""címmel.

Témája: gyermek és fe!nőtt számára haszná|atos játék
(tárgyí formában megjeieníi) tervezóse és kiviteiezés*.

A játékeszköz iehet: ügyességi. Iogikai' ireaiív, esZtitikai, t*:chnil.lai
(mechanikus), elektromos, elektronikus. stb.

Beküldési határidő: 1 99"1. június tr 5.
Cínr:Erkel Fereric Ének-Ze.nei Á]taiános Iskola 850Ü Pápa, Kc;rc.rna ti. 29'

Á pályázatokat orsz.ágcs szaktekirrtéiyekbői álió r-s.i!ri érlékcli
A iÍíjat az 19{i3 őszén megrendezenrJii ,,Nemzctak 

együttes játékai,, fesztivíiion rrrutatják b+,
Az arra aika|mas já {ékok szabadalrnaz.tatásra kerüilretnt:k.

-:j=:-ffi

t i
i i
t i
! !
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l  KommuikÁció

l Ideg €n nyelY

B TÁrs8d&loBismeret

I M8iemadka

Nen t  t e l j e s í t e i t  v i z sgák

( t .  év fo lyam)

130 23g/Ú
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E l\lűréíct

I ldegen nyciv

D TÁrsadaIor t i smere

Mstamstike

!  T € rméyt t l snreÍet

[] {nformatika

Az itt következc! rész!e1re egy művészet vizsgadolgozatban bUkkantam. Akadnak benrre o|yan goncjolatok, atIetek' ameIyek megÍonto.
iásra érdemesek. Ta|án rnegva|ósításukkal még ta|á|kozunk vaiame|yik vizsgán.

a szerk.

Á v*z$GÁ
lgen jó az a Vizsgarendszer. Nincs tanítás, az ebédiőben nincs tömeg, hamar haza |ehet menni.
A vizsgaizta1ást is jil rnego|ciották a tanárok. Ta|án ez az egyetlen, am| töké|etes ebben az iskoiában. Egyet-
len hibája' hogy nincs elég idő' 60 perc nern e|éq. L'ehetne, mondjuk 120 perc - szün€ttei. Én s:u ívesen íinók
rnlnejen témáró| oídalakat, de így - idő hiányában - nern inegy.
Vagy íehetn* az egészet számítigépen csiná!r'i. Egyszei"űb'b Ienne a íeldoigozás' és könnyebb Ienne eloi-
Vasnia doIg*zaioka1' l'Je m utols11soi.ban oIcsóbb !s lenne'
Vlsszatái.ve a szárnonkéréshez, vannak, akik nem szereint]k vizsgázn|, de *z ÖsLipán vizsgadrukk, arni
konnyeir iegyőzherő.

P*ascrryiMái* - !'1.j.

5or/,

L2a
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IőKotÁJ.t
Átmainr isí<oláJában nem kote|ező a megJelenés, így mindenk| akkor érkezik, amikor akar. Ha menet közben
e!áimosodna, Van egy szoba, aho| ágyak vannak, és akár aludhai is.
A tanárok egy kb' 3 négyzelméteres a|apteruletű szobába vannak bezárva, ahonnan nem jonnek ki, mert
nem tudnak {a kulcs ugyanis eltűrri)' A biztonság kedvéért egyébként ez az aj|ó be Is van f a| azva. lE:gyébként
a tanárok az iskoía be.iáratán norn mehotnének be, mert az egész isko|a fe|nőtt-mentes./
A diákck magukat nrűvelik a konyvtár és a tévó-, |||etve v|doószoba segítségével. Persze ez nern kötelező,
de mégis mindenki használJa - klsűrűbben, kIritkábban.
A társa|gó és az aula az a he|y, aho| szabadon bármit lehet cs|náln|.
A helyiségek nagyok, hogy jó sok gyerek beférjen.
A diákok magui<nak la|á|nak ki törvényekei, amik nem iúl szigorúak, és ezeket mindenki betartja. Aki
mégsem, az nem mehet be többet az isko|ába'
Nincs semmiíé|e korhatár, de csak,,gyerekleIkűek'. mehetnek bell!

Herezog Anita - K.áOsz -

E
o
O

társa|gó (dühöngő)

szauna szolárium és konditerem

|\

aula

\

F

N
- q )

. , .1 , 'Q
:f at
. í p
. Y >

bi lI iárd. és játékterem

focl-, röpIabda-, kéziiabda-

és kosárpá|ya (egymás meIlett)

.'aIvó szoba,,

tanári bejárai



12 POLIGRAF

STTABORI HATAROZATOK

v(
I\z

jM
iA

)J
ilr

MR
f i z
F- 7 -

.f;i
€ Ma
'Ei É*

. 1
H \Íy l
,'z l*
F l1
=
F-l rYl'4 .rYptn
É
Í Y ]  r 7 l
H

r.a
O'5
Í Y ]

H

Á
\ts\g

\ l  L 4e
Z ::1
z i ,

r*í \J\-z
.í
\l r'!-r

í- "c
\J
= A
F4 fr' l

l f í
. ' l  s
t\ o.
EY i l
'6E

. r  ÍY ]
14':J 7,

\l

x\J r\
* ü
!J.'a

L * {
i.i Pt
.Í* \.,'
H ' t
il*{ {
? é ^

' \
X F i \.r'

' {  
' . l.H?

nN
éf i ' i-\

1993. ianuár 31. ós február 06. között a Politech-
rrikuni' diákjaiIrak rnintegy ötöde szlovákiai sítá-
boroáson v"ett részt.
A tábor véeón öten . részí vevő tarrárok - értékel-
tük az esyiítt töliött hetet - küiönösen a tábori fe-
s'yelmet].Mcebeszélésünk eredményét, a bozoti
h-atározatoka'i a haz.airrdulás délelőtt ién kihirdet.
tük. Most minden iskolapo|gár számára közvetle-
nül hozáférhetővé tesszük döntésünkct.
Ad iuk szar'aásunk erecménYét (ezt minden esct-
beri mcg'fontolt r' ita előzte mcs.), valamint az in-
doklást. 4 vagy -q kiárás mcllóiti szava;zal a kij-
vctkező sítá6órbó! való kizárást, más táborok,
utazások, kirándrr1ások szervezői, vezetői
számara pcdig f igy clcmfclhír ást 3elent:gondo|ják
vóP.ig" kír.átiüaF:c cetiittműködni e_zekkel a
rliíkókkai. Erne figre-lineztetés is a következő
sítáborig én'ónycs'',"
Ha a kizárás ircllett 3 tanár szavazata Van. aZ
szirrtérr jövő évi sítáborig mintlen tátlor, utazás,
kiránduíás . íey a sítábor - szeryezol Szamara rs
|ig'yelemfelhíűst ielerrt' tehát nern automaiikus
kiiárírst'

A döntés szeméil,enként' indoklással:

MEIv{ETHATTILA
Atti ia a íebruár 2-i estén, é iszakán komolY merlY-
nv isógü a iko l ro lí  Íocvaszto i t  (at t t r r 'Ít '  hopv tudá
tát cíak ntásitaÍi riÍcrte tcl i.eseí rísszíi. czrcl
mind sa ját cgeszicqét (óle tct), rnin<l a tábor rcnd-
ié t lúl -vösen \ cszó lí tz'te t t e . F! n c| cerii t t n y iivá n -
való a iakilro,!óra r:ortatkrlr.ó utasítíiulrk nicgszc-
gésc. is. E,rősen ittas áll.aootírban nem a saját-szo_
6á iában találtunk rá.
Sz-ávazásrink arárrya: 5:Ü

DUDÁSI'EVENTE
Lel'entérrél kót, cnállóarl is elés'sóses fegt.elme.
zetlenség'ct tapasztaltunk ki: 1' "sío[tatáiközben
csoport.;it, úez-etőjét szó nélkiil elhagyta,
ön kónyóscn rnási k isoporthoz csatlakozot t. 7. A
tjborbarr ti|os r,o1t a dchánr'zás. Ler.ente és Szalai
Adám e.rt pror'okatív intidolr n}ePszegtc: a
sípályárr r idc?;kamcra előít dohánvoz.tak'tzzci
kíróiünk' utasít,ásuuk 

. 
tökólctes

semm ibevevésórő| tettek tanúbizonyságot.
Szavazásurik arárr"va: 5:0

SZALAIADÁI,{
Elégségcs oknak tekintettük a Dudás Leverrtével
egyÍttélkjvc iet t  r iohánr zást  0d.  ott) .
Sár'azásulrk arárrr.a: 5:Ő

\.ERES GÁBCR'
GáL'orra gl irkrrrr r'oil. jellemző az önkontroilt nél-
külöz.J í.c-q.t.clnrczctlci maBe{arlás. A takarc,r1ók
Sorola tos ntcgsze3ósc ln e| icit rn egLcszélésc Lrkei,
társas egyi t t Í-é t e iiike t erőseii zav:ar ő közbeszólá-
sait" ter,ékeirysógét emeliük ki. }l irrdezek meliett
önálióan is eÍfogídhatatlánnak ítólti ik. hogy (-!cn-
jíró  rósnótc léíe] hatarr  e lko iőt tck cgv s?ánkót ,
az ezt konsta'.írló tanárra alig l,e|e ttök ügyet, a
sárrkót felszólításra ís csak nihezcn vittúkílssza'
Gábor szefcpc az.őrL L;iemelt et;ilerr az üRyberr,
Íi;ert a tobbiek szcril[ ő hozta el a szánkót. i i j voit
sz ,  l tk i  há l rí l lat l . t  a v isszav i te l i .
Szavazásunk arári1,a: 5:Ü

I{óZSAnANIE{-
V.enr1ó6l''erri . niszen inál" :rern i.skolánk tanrriója -
többször i lei:Í) iarfo[t.' bc a tirkarodóT, rciidre za.
v;i'rta közös megb*szélóseiirket, ri:szcse vo]t ir

sánkoeikötésnek. Távoásunkkor isen hanyag
volt a szobaáÍadásuk. Az iskolapo|táiok sz'ímárá
szeÍvezeÍt sítáborban . úsv so'idoTir:k - a kiilső-
sökoek fokozottan kell iislel-ni a re'nrlre, Mint az
érezhető, Dani éppen fordíwa, a hanyagabbak kö-
z,ott Yolt.
Szavazásunk aránya: 5 :0

BoLYKYDÁNIEL
Dani többször nem tartotta be a takarodót. része.
se volt a februiír 4-érő| 5.ére virrarló éiszakai
rendbcntásnak is: t óra után pár oerccel eeV Énv-
szobában verrdéseskedett. .d tánári kérEsekn-ek
ig.en kcllet!enül tétt eleget; kiemeltcn nemkívána-
tósnak találtuk magataTtását' amikor az őt |.igyel-
rneztető tanárnőne} (irogi' sícipőben nem t<özle-
kcdünk a súllásircly lakórészóbcn) el kciictt ál l-
nia a folvosót - mcría szó ker.és r.olt.
Szavaáíunk aránya: 4:i

F.ARKASZSOLT
Nem ePy súlt,os rcnrlbontást kellett nrérlegre t'cn-
nünk, fi'áneni f eqvelmónek Szintc álland ő1azasá'
pát: a takarodó sörozatos mecszclósÚt: mesbeszó-
[esről való kósóst (kü|ö:r utáila köllett iárn.'i, hoxy
ugyan. hagyná uiár rrtt a téVót); taIráii értéke[és
a[dtt az. aií scmmibe t,evő káttyázást; káromko.
iláút: a megbeszólósekct zavaió bcszélcetéseit.
Ehhez iárul'mós adalékkónt a korábban- ismer-
tetett s;ánkó.i igV, meiynck ő is rószese i 'olt.
Szava ásunk alánv a., I:2

ceíLr-rrsaNDRÁs
A takarodó többszöri be neln tartása meliett igen
lótryegcsnek, péi<-laórtókiínck tartirtk nvcEle,
nerirtőrődöm mapatartását. mellyci 

-e 
szotjafia.

dáskor találkcztuík a leg'töménYébben: emiatt a
csoportnak fel órál kell ött rá várni. Flarsány és
szii ite folyamatos káronrkorlása kcvós önfcsye.
lernről tariúskodik. Allandó kf itiz-álása nem tíisul
segltő szándekkal' inkább csak gáncsoskodásnak
hat.
Szavazásunk aránya: 3: l

A 4érői 5-ére virradó éiszaka történt bizoril'ított
alkoholfogyasztás miati Nérneth Atiilát, ánaak
gyanúia aTápiáir Karasszon Katalint, Trirök Lívi-
ái utaÍtut ís[olabíróság clé' Utóbbi kcttő |egyel.
mezetiensége. nem voIt clly mórtéktí, hofy a
következő 

*táborból 
eltiltJuk őket' aZ eset

vizsgálatát azonban sziikségesnek tartjuk, s erre
az Iíkolabírósás hivalott.

Megiegyzerrdonek iari it lk, ho!}.a kóo ocrsze nem
ilr'eí fékcte, sőt mée csak ne,nTis i ivön flckete.fe.
lrér' Hiszen a táborózók közül több rnint trílszat
me*dicsértiink az iitókeléskcr' ,5íe1és közben ál-
ta|ábarr iellemző .ttl lt a flegYelrnezeltsóq, lanulni
aka.rás - itt a |eriti ní'vsorbíri szcrepiők iíigyeker--
tek.
}Jémeth AÍtila súiyos vétsége melleit ielőtte és
lltáue) haszrrcs e;.,:ctie rolt a láir,rri közössígnclr,
Farkas Zsrrit ' pr:i i ig az rriolsó ritnokban sJPíiő-
xásasegévei tiínr fcl (híden veló átkeléskor?s a
csom.rAok szállí1ásiikor).
Mindűzekei .jP\iitt mértes.cltiik a !"eel elrrrezetlen.
sé.g,ckkcl. s igyhoztr:k a |eiti halárrlzálot.

Budapest, i 99..]' Íeirr.iíi l l 5.
Anca Taniás, Báxyi l-ás::!*

Faricsor'ics R-iul. }ál|íiái. i.lr ios
és S;labó L.,íSil.i
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lsko|abíróságl határozatok

Az Ügyeket tárgyaló bírók: Eh|eiter József szülő
Meskó Eszter diák
Veres Gábor tanár

(A tárgyalásban kózreműkodott Hatmle Sára
diák és Pécsi Katalin tanár iskoÍabíró)

1'vádlott: NémethAttila(JP)

Tényá||ás:
Németh Attila JP osztá|yos tanu|ó a tanév folyamán
17 őrá| igazolat|anul mulasztott, ez| az osztá|yfőnöke
Je|ezte az iskolabíróságnak. Ezenkívü| részt vett az
lsko|a sítáborában is, ahol nagymennyiségii alkohot-
íogyasztá.s hatására súlyos, botrányos á|iapotba
került' Ugyét a táborvezető terjesztette az
lskolabíróság eié.
A bíróság Németh Atti|a ugyét a sítábor egyéb Íe-
gye|mi ügyeitől elválasztva tárgya|ta, a vád két pont_
ját pedig a várhaió haimaeati bÜntetés miatt egybe-
vonta.

tárgyalás:
A vádlott véde|rnét Majer T|bor |átta el.
A bíróság először az osztályfőnok je|entésé! |smer-
te|te' amely szerint Atti|a eddigi igazolat|an muiasziá_
sai megha|adják a bíróság elé utalás határértékéi,
szárnuk 17.
Molnár Lajos, a sítábor vezetője elmondta' hogy Atti-
lát szerdán éjjei, iakarodó után az egyik síoktató tár-
saságában, szeszesitaI fogyasztás kőzben taiálta. Ál-
lap-oiát ekkor a rnozgási és gondoikodási képesség
erős beszűkÜiése je||emezte' A táborban már ezt
megelőzően is voltak rendzavarások, tobben meq_
sértették p|. a lakarodórendet. A tanárok és diákok
megá|lapodtak a tábor szabályaiban és a résztve.
vők nagy többsége, így Attila ls kijelenteite, hogy
azokat a hátralévci időben beiartják. A tárgya|t eset-
re ezután kerü|t sor.
A vád|ott hiányzásaiva| rapcsclatban hanyagságát
okolta, rnive| több a|ka|omma| csak elfeleilette a|áír.
nia je|en|áti ívet. A sítáboriitaloeást elismerte, de utait
arra is' hogy az ttait nem cj, hanenr az egyik síoktató,
Tóvizi György hozta. Pert| Gábor hozz?szó|ásában
kife'ltette, hogy a táborrend sútyos megsértéséről
van szó, arne|yet az aikohciíogyasztás sú|Vosbí1'
Majer Tibor a véde|enr oida|áró| Atti!a kevésbé |átr'á-
nyos, de rend.szeres isk oiai munkájára' színjátszókö-
rilevéi<enységére hívta Íel a íigyelmet. Me$em|ítette
azt is' hogy Attila néhány hónap mú|va nagykorú lesz,
va|amint nem rész|etezett magálié|eti rriob|émákra
utalt, me|y korÜlmények ebben az időszakban befo-
iyáse|ták cselekedeteli. A té|! szunet óta váitazás ta-
pasztalható Attiia viselkedésélren' érzéka|te ve.
szé!ybe sodródását és magpróbá| vá|tcztatni.
A bíroság ltei.<Jesére vaiaszolva e|mondi*, hogy is-
kolaijiaiozás vádjálra| már áiit bírósá.g *!őlt, ennek
e|!*nére ígér.etet tilcj ienn! a hasonió esétek *i<er,ülé.
sére. Foirtos szárnára ill !sk.c!a. szeretrro a sza!:á|vo-
kat, kÓi*|ez*ttségekei betartva továbbra is iii rira-
radni"

Határozat:
Az ls'xolabíróság a dokumentált tényekat és a beis-
merést f|gye|embe véve Németh Atli|át a benyújtott
vádpontokban vótkesnek ta|á|ta ezért:

Kiegészítés:
A bíróság fe|kéri Németh Attiiát és osztá|yfőnÖkét'
Jakab Jr.tdilot' hogy egy ',szerződésben,, rögzítsék
azokat a vá||a|ásokat, szabá|yokat, ameiyek Atti|a
magatartásának, é|etv|te|ének az isko|a szempcnt-
jábó| va|ó javu|ását eredményezhetik. A megá|iapo-
dásró| az Isko|abíróságot is tájékoztassák.

Indoklás:
A bíróság Németh Attila ,'visszaesőként'. eikövotett
újabb a|koholfogyasztását igon súiyosan íte|te meg.
Az igazolatian mu|asztások lénye az !si<o|ai szabá-
iyok tiszteietének hiányát is jelzi. Mindezek összképe
az isko|ai kÖzösséget, értékrendet o|y sú|yosan séiti,
hogy az lsko|ából való eltávo|ítást is indoko|hatja.
Ugyanakkor figye|ernbe ke!|eit vennl, hogy bár a ki
zárás az isko|ái véde|mezné' de Atti|a tovább| életét
igen rossz irányba ierelné' Enyhítő körÜlrnényt je|en-
lett az isko|ai köz _ és ku|turális életben vaió szerep-
|ése is"

XXX

További vád|oltak: Torok i.ívia, Karpszon Kata!in,
Bolyki Dániel (Káosz), Szalai Ádám, Ny!|ray
Bálint, Lombosi Juclit (MP)

Tényállás:
Mindegyik tanuló rászt vett az isko|a sítáborában" Tö-
rök Lívia és Karaszon Kata|ln ügyélalkoholíogyasz-
tásának vádjáva|, i||etve gyanújával a tábor tanár.
résztvevői tdrjesztotték a bíriság elé. $zalai Ádárn'
Nyitray Báiint, Bolyki Dárrielés Lon,lbosiJudit a iábor-
rend rnegsértésének, a tantesiület által beteíjesztett
vádjával kgrü|t bíróság eié.

Tárgyalás:
TörÖk Lírria. rlécŐi: Szanitrik Anijrea És Koczka
Kriseta
l-ír;la e|mcnd1a, hcgy őt aeon az estén Tól'lziQlör"gy
síoktató udítő ita||alkínálta' amelyen ő rnal|ókízt nom
árzett, ás a!:bói k.b. 2 r!!-t fogyásztott. Utólag veite
*szre, Fro$! az a|koholl is tartáimazhatoii, arnJtat rra'
marabb el*trrclt.
Karagzon Kataiiri is a síok"tató á|tal k.íná!t ita|bil iv*tl,
de csak nérrany kcrrty':t. tsem velte észra az ltai ai-
kohaitaria!niát' Később azonban rcgszi"t| iett. arnit az.

Németh Attilát a Politechnikurn tanu|óinak sorábó|
való f e|f üggesztett klzárás bunietésben részesít|,

ame|y úJabb bíróság olé kerü|ő fegye|mi ügy
esetén az isko|ábó| való klzárását je|enti.

Az íté|et 1993. Jún|r'rs 30 -lg hatályos, de alkoho|
vagy drog ogyasztás minősített gsetéro hatálya a

te|Jes politechnikunni lanuimányi időre klterjed.
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za| indokolt' hogy nem szok.ctt a|koho|i íogyasztani,
így azmég kis mennyiségben is rosszullátét okozhat-
ta. A történtek után az ita| maradékát megkósto|tat-
ták Fancsovics Rita tanárnőve|, aki szintén nem
érezte azt alkoholosnak.
l.omboslJudit éjjeiegy órakor nem a saját szobájá.
ban tartózkodotl, hanem a takarodó rendet megsért-
v* beszé|gelett.
Bolyki Dánie| ebben az ldőpontban szintén abban a
szobában tartózkodott' ahoI a beszéigetés és fgltéte-
Iezotlltptozás fo!yt.
Sza|aiAdám és Nyitrai Bá|inléjjel egy óra körÜ| a fel.
ső szintre igyekezett, de Anda Tamást megiátva visz-
szafordu|t. A he|yszínen azt á||íiották. hoov a WC -re
igyei<eztek' A tárgyalás során viszont aií mondták,
hogy a síoktatónő kérésére az ittas állapolban gye-
rekeket zak|aió Tóvizi Györgyöt akarták Iehozni' En-
nek va|ószínűségére töb,b tarrú is utaIt.
Molnár Lajosláborvezető elmondta, hogy ha az általa
je|zett három tanuión kívü| a többiek ügyében is ítélet
szÜletik, akk'or további vizsgá|atot kívánnak Ío|yiatni
a hasonló sú||yaI vétkezőt< téloerítésére.
Bolyki Dánie| édesanyja a tábor szabadidtÍs prog-
ramjairól érdeklődött, kérdésére Mo|nár Lajos k'ie|é-
gítő válaszi adott.
Török t.ívia védői kifogásolták, hogy védencüket a
f ranciaországi últól e|li|totta az osz{á|ytőnöke, pecJig
a sítáborral kapcsolatos vádak még nem bizonyítot-
tak.

Határoza!:

Az lsko|abíróság va|amennyi vád|ott eseiében
e|ejtette a vádat'

lndoklás:
A bíróság a vád|oitakat az lta|ozás vádjábanvét|en-
nek ta|álta. A szándékosság nem voit bizonyítható,
azl az érintettek is tagadták. A Íiata|korúakát szán-
dékosan veszé|yeztetii Tóvizi György síoktató fele-
lőssége magállapítást nyert. de ügye az |sko|abíró-
ság hatáskörén.kívu|esik. A megíe|elő |épések meg-
téte!ére a bíróság a tantestü|etet kér.te Íe!.
Az éjszakai rendet megsértő Lombcsi Judit és Bolyki
Dánie|vétségét a bíróság nem ítélte olyan súlyúnák,
hogy bÜnietést mondjon ki' Ügyükben a ho|yszínen
hozott tanári inlézkedések kielégítőek voltak.
Sza|ai Áoám és Nyitrai Bá|inr ;óhiszeműen sértette
meg a takarodi rendet, ezze| el|entétes va||omást
vagy bizonyítékot a bíróság nem kapott.
Törok Lívia franciaországiúttó|va|ó e|ti|tását a bíró_
ság nern vizsgá|ta, az|azosztályfőnök saját hatáskö.
rében is e|rendelhette. |nclokáu| viszont az |ta|ozás
vádja nem használható f e|"

Pest, 1993' tebruár 12. 
Veres Gábor

A tobbi hat ember ügye: a sítáborban részt vevií tanárok
ú8y látták heiyesnek a dolgot, hogy Gilíszta mellett csak
két másik vétkest á||it íté|őszék ele. A pedagógusközössóg
viszont ezt a döntést úgymond űberelte: mindenki bírósliá
elé! Arra viszont senki sem számított, bevallom, jómagam
sem" hogy a tárgyalás után hat ember g;iőztesként fogia el-
hagyni a lermet. Sándékosarr nroniltam győztest, mert
úgy érzem, hogy annak élitek meg. Győzelernnek' De tud-
notok kell, trogy rni is tudunk! Küloníéle informáll< csa_
tclrnákon eljutottak hazz'ánk is a valós, igaz hírek, csupán
bizonyíthatatianul. Ezért érzem ftrrcsának. Ti |s tudjátok,
mi is tu<ljuk,hogy nem egészerr úgy volt a dolog, ám ti
mégis győzteseknek hiszitek magatokat, ami szerintetck
azzal isjárhat, hogy taÚán egy kis idő elteltével még a bű-
nösségetek is kétségbevonható lesz. ,{ |egszörnlrib6 pedig
az' hogy ezt tí rragatok is el fogiátok hinni' Alapvetően
rossz eZ a szerrrlélet. Mert nem lehet mindig mindent mes.
úsz.rri. Nern nrirrdig egy ilyerr . talán jóind'uiátból . vajszíüi
bíróság oijnt a viseii dolgaitok fetcú. Az igazi az lenite, ha
ilyen vag.v más ügv már netri is fordu}'rra eló serrkivel. Yacy
ha elő is fordul, azt semmiképpeti sem győzetemként éli'é
meg' ha felrntntenék.

Csoncsi

TisztelÚ Nagy Lószti Bíro un,
Bocsónatot- kQrgtn- a mú.ltltorl számhan előforduli

helyteleÍr mévhasznátaÚ iÍt.
a szerlG

GYOZELEM?
Megint voll e8'Y iigy. Egy sokrésztr,evős ügy. A nagv láng
nagy fiistöt sejtetett, ám a füslrrek rnég csat hírmiin.lóji
s.em jelent meg.
Erthetőbben: A ,'sítábori 

vigasságok,, címnrel a világhírnév
felé törekvő hét fős csapat bírósági tárgyalásáról kívánok
bcszélni.
,,V eset megesett. Talárr már nem kell részleteznenr, miért
is kcrült sor errc a tárcr,alásra.
A vádlottak eg'v rószé-igencsak cidrizett a kirúgástól, egy
része még azt scm értctte, hogy miórt is került azítő|őszéíx
e|é'Ez'az'ért, már érdekes!Mo.st mégsem czt tartom érteke.
zésre ftrntosnal.. Amiről írrri szerelilék' az a bíróság - r.é|e_
rnényem szcrin.tj - r'ajszívíiségc. Igen, szerintem nagyon
puha, rni több, báÍortalan a bíióság szirrÍe minclen ítél"ete.
Ez az utolsó petlig már tí.rlrnerrt az én határomon.
Es hogy mivel índokolom a fenti átlításaimat? Nézzük
csak sorban!
]. Giliszta tigye: Tiszta sor' Üiliszta blirrtctése eg-}.ensúly-
ban van a jó és rossz tcttei.''ei. Szerintem is kiilönbséset
kell tcnni az elkövetők között' figyelembe vó.''c a bőnösók
előél etét, pozi t ív hoz.l á!a',| ását ai 

.iskol 
ai ólethez. Gil iszta

büntctésének erryheségóre te}rát nem panasztorÍr'rm, azt
kapta, amit megórdernci t'
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A NANCAFL(}OR BOTYGO
ADancefloor az extraga|axis egyik kis bolygóJa, me|y
kb. 3 mi!|ió fényévnyire Van a mi kis szerény ott-
honunktó|, a Fo|dtő|. Az ltt é|cj |ényeket dancgreknek
hívják, mert imádnak táncolni, és kedvencük a
mwsika. Nagyon sok náluk a disco, hogy kielégíisék
Iegfőbb időtöltésüket' a tánco|ást.
Kü|önféie műfaJok alaku|tak ki' mint pé|dáu|:
- az ősi teknoko|, ami a mi nye|vÜnkön a technével
az.onos, vagy|s az ikorigörög műfal ikertestvére,
- a greg-orr an, azazgregorian,
- a canon-Íoio, azaza kánon,
- a cannaba,azaza kanláta és még sok más.
Az újhullámon belü| megkü|önböztetnek pop, disco,
hip.hop, funky, a|ternatív rock, rap, jazz, b!ues, rock,
heavy meta| és más egyéb érdekes műÍajokat, A
nnieinkhez a megtévesztésig hasonlító elnevezések
azt sejtetik, hogy kapcso|atban á|lhatnak ve|unk.
(lgen, ez így van...)
A dancerek termete kedvez a iáncnak. Kicsik, erős
testaikatúak. Fejük forrnája o|yan, mint a miénk, csak
a fülükné| Van egy Íálkör aIakú dudor, am! |eginkább
egy feItett f u!ha||gatóra hasonlít'..
Divatjuk, öltözkÖdésük lezser, Ieginkább egy háli*
inghez hason|ó |ep|et viseInek' Ez aiatt van egy XXL-
es Raiders trikó és egy bugyi vagy alsónadrág' A
lábukon vagy vastag harisnyát'rise|nek vagy zoknii'
Ná|uk nem |étezik a divatbemuiató, de azért
sz-eretnek csínosan oltözkodni. A kozmetikával nern
fog|alkoznak, de a higiéniára adnak, minden este
mosakszanak.
A cjancerek egy bo|ygón é|nek, aho| mindig 2c
Dance.fok van. Nincsenek évszakok, de napszakok
igen" Mivel messze he|yezkednek e| a Naplól' náluk
az éjszaka 2778 napig tart, de ez nem zavarja őket.
Ekkor alszanak.
Az ő időszámításuk szerint most 29734-et írunk. Ezt
az időszámítást egy pap ta|á|ta ki. (A va||ások széles
vá|asztékban megtalálhatók a Danceflooron, így
papoi< is vannak elegen.)
A dancerek vezetője clyan szemé|y, aki mindenkí
szerint kiérdemelte a Master-Dancer' azaz a minisz-
iereinoki címet. Tehát olyan valaki, ak! ,,tutiul,' tud
táncolni.
A vezér a Disca.parlamenlben Iakik., a kÖznép pedig
dísco-house-okban él. Ezek a .'házak,' monumentáiis
építmények, főleg a kÖzponti cllsco-house, ame|y
töb'b tízezer.embert képes befogadni. Funkciója nerir
csupán az, hogy |akhe|yet biztosítsón a
d*.neereknek, lranern egyúltai iit tanítják a táncokat,
ill. itt biztosíiják a szórakczást.
A. Danceflooron a városokat disco.city,nek nevezik.
Vannak L:gnnük eiegáns iakótelepek és nyonrer-
negyedek egilaránt. Es persze vannak gyárak, airo|
iernezjátszókat, hangszerekel. kazettákat,
rtagnókat, stb'' gyártanak' Egy szóvai oiyan tár-
gyakat, ame|yek a zenét adják' Az eladás!statisztika
sz-erint ezekre a tárgyat<ra 1C0 o.zr'-os iit a keresiei.
Eaéri is *ir.;e k ma.q itt nagrlon jdl a kereskcdők.
ipaiuk ngm m;;.'cható vi:ito:aiosn::{ il ].:áLrb szako-
sodottnak. iie pci-sze ,-:ern az-t jeienti, l"roglr itt csak
eencgepei<et qy*a;.iai.lak" l'ta*;liiú| eít*tőtlő, hogy

rnást is terme|nek, p|.: divatcuccokat, közlekedési
eszközöket, éieImiszereket, stb,.,
A dancerek kozIekedési eszközoi igen ellérőek a Íöl.
d|Járművektő|: náluk sugárhajtású fekete buszok és
zÖ|d vi||amosok, űrtaxik és csillagkÖzi fuvarozásra
alka|mas járgányok vannak forga|omban' A''Jogyrendszer,' náluk is működik: egy menetJegy 8
al!<alomra szil. Ezt a jegyet egy kalauzrobot
érvényesíti. Ha akadna potyautas, azt fogná és
kidobná a járműbő|. {Ez porsze csak nagyon ritkán
fordulelő. Dancef|ooron nem Iignak a dancerek.)
A köz|ekedés rendJére a rendőrök ügye|nek. Mosta-
nában már náluk is divatba jött a robotrendőr, ak|
kegyel|enü| csap le a csirkefogókra Vagy a veaetni
nem tudó egyénekre. Az i|yen alakokra általában
egy napti| élotÍogytig|an tartó ránctó|való eltiItás vár.
Ha akad o|yan e|vetemÜ|t gazdancer, akl ezt a
lörvényt megszegi' számtjzik a bo|ygóró|' Bíróságaik
e|ég kegyetienek, ám szerinlük csak így |ehei e|érni
a kemény fegye|met. Hát nemtudom...
Börtönei}< viszont nincsenek. A bÜntetéseket a ma-
gáné|etben tö|tik |e az elíté|tek. Ezt civil |ények e|.
|onőrz ik, akik ha va|amiiyen g|xer van, jelentik a fe.
Jeseknek..' A Íejesek, azaz a felettesek álta|ában
katonák, akik nagy liszteIetben á||nak Dancef Iooron.
KÖztudott, hogy ezen a bo|ygón működik az Univer-
zum egyik legerősebb kalonalszervezete. Eddig bár
csak egy univerzui.n-háborúban vettek részt, de
akk.or igencsak megszorongatták az e||enségeik
nyakát. Fé|e|metes Íegyvereik vannak. Péidáu| a
táncgáz, me|ynek bevetése után mindenki haiálra
tánco|ja magát;Vagy a break-töltények, ame||yel ha
e|ta|álnak va|akit, az nem menekült öbbé az ál|andó
mozgásti|; a rock 'n' rol|-bomba hatása szinte
egyenlő az atombombáéval: 25 km-es körzetben
mindenki rockizniíog mindaddig, mÍg szét nem esik a
rock-savtó|, 100 km_es területen beiÜ| pedig á||andó
mozgáskényszert produkál.
Az utóbbi 40 évben senki nem mert el|enkeznive|ük.
remé|em, ez így marad hosszú-hossz(r ideig. Egyéb-
ként békés nép a dancereké, |egfeljebb önvé-
deIembő| tárnadnak.
Muzeumaikban nagyon sok értékes tárgy ta|á|ható.
Van ott régi rádió és kotta, régi zenés- és koncert-
íi|mek tomkeiege''. Az archívumuk őrzi a |egrégibb
kiadású zenéket és kÜlonbÖző eiőadók posz{ereit,
képeit is. A kü|önféle táncok Iejegyzett koreográfiája
is ltt íe|hető fe!...Es itt van mindaz, ami a dancerek
számára a legfontosabb ku|turtÖrléneti em|ék:
péíciáulez a kis mű is, amieddig tariott.

AkucsAÍtila - Zárlo.sztá|v -
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Termászetesen treta'rtóztatják" bíróság elé állítják, de a
tárgvalás eredménye, az itá|eí eg;;általán nem órdekii,
hiszen - vóleménye slerinÍ . a börÍönben nem sok minder:t
foghiányolni"
Am a büntetes: halál, Ezt is nruealommal veszi tu<lontá,.
sul.

hz kő a regény egyes sám első személ,vben írta, így az
olr,asó is rnagála veheti a főhős közönyét- Er. a fa.ita
közlésmórl - szerintenr - uagYszerűe-n ráébreszti a be-
fr-rgadót arra, b-ogY benrie is lakozik egy jó adag kö-
zömbösség, ba nem ís olyan nagY mértékben, rrrint Carnus
figuráiában.
A közöuy - megítélésem szerfut - a 20. szít.ad egyik leg-
nagyobb betegsége. Az emberek elhidegíiltek egymástó),
érdei<lődestik még a kön'etlerr körrryezetüket alkcrtó
világra sem terjed kt. Ez gátolja, hogy megértsék eg1rnrás
gondolatait, hogy rnegismerjék egymást.
A ,,teremtés koronái,. lassan gépek mód.iára élnek tr{rsaik
között. Ez a fajÍa viselkedés pedigLtozzájárul az ember
á|ta| e|őid'ézett Ap':kalipszis kiteljesedeséhez.
Számomra ezeket a gondolatokat srrgallja a kön1v, ez
Camus üzenete. Remélem. ez az úzenet rainé! töbi:
emberhez cljut majd.

A]bert Camus: A közóny

MSE -!ry -
Európa Kön;";kiadi' l 98 3

a r{ffn#roY
A]bert Camus regér,;,ének cselekménysarazata a'zznJ
kezdődik' hogY meghal a főhrjs arr1.ja. ,,Tegnap vagv ma" .
nem tudja a fiít' Az őt körírivevfí ernberek rászvétüket
nyil'ránitják' de őt hidegen hagla aZ e'set' Egyedül a
temelésre va]ó utazá"s testi fáradalmai foglalkoztatják"
Az anya egy faiusí menhciyerr halt meg, ahova azért ke-
rtilt, meÍt fia úgy gondclita, nirrcs szüksége még egy éhes
szájra' pláne ha anna}.l jeleniétc nem nyújt semrniiven
k{ilönleges élményt.
Egyébként a. tcmetós bókéscn zajlik. Azt a ietretős4get,
hogy az elfö ldelés előtt nregtekintheti anyja holttestét, a
fiú rrern veszi igénybc. A virrasztáskor és a t.égső
búcsúztatón az öregek, akiki:e! az anya az rrtoisó éveit
tö lt ö ite' mind kimul:rtjírk szomorúságukat, csak ő nem
ér zí ez't,,kötelessógérrek,' "
E'zeket tt,, megr áz'k (:d t a i á soka t', bar á t n ő j e (nrerth c-ogy az is
van neki) karjaiban piheni ki a főhős. Ez a kapcsolat
szárnára csupán tcsti szenporrtból lényeges' A lárry lényét
nenr ismeri, és nem is kír'ái ija megismerni. Tesii vágyai ki
vannak elégítve, a többit pcdig rrtm találja fontosnak.
lvíunkaheiye' egy mindennapcrs iroda, ahol az elvárások-
nak megfelelően teliesít, de nein trjrckszik a jobb, igé-
nyesebb tnunkára. Es mínt a többi dolognak. ennek sern
tula jdonít nagy szerepet óletében.
Idcjközben. többór,i ' 'egr,ütté!és,, titán rnegismerkedik
egvik szomszédjái'al' aki belerángatja egy becsülctb€ii
tigybe. Eniiek kör'cl'keziótie n belekeveredik egy
gy!ikosságba^ és ezl a tcttót is szokásos közön,vével hajtja
vegre.

Egy csomó gyerek íer'ulőszaren.
csét|enség iú|é!őjeként . gy Iakat-
lan szigetre kerü|' Megkezdődnek
a ,,tú|élési kísérletek',' Tüzet gyúj-
tanak, arne|y megmenÍi az életÜ-
k.et. A tűzgyújtáshoz szÜkságes
RöÍi szemüVege. Fontos tényez.ő
még é|elükben a kagy!ó is, ameiv
egyfajta beszéiési jogoi irc,l annak,
aki viseIi. Toi.vényekei hoznak, ki-
osztjá.k a feIadalo(at. lrányítót,

Egy idő után két csoportra osziik a
gyereksereg, a húsevőkre és a
nÓvényevőkre, akik bogyókat
esznek. A gyerekek szárnára
Jack-ék életmódja csábítibb' hi-
szen Csak Vadászniuk ke||, azt pe-
dig direkt élvezik, ráadásu| húst is
kapnak. Ra|ph csapata ezért igtln
megíogyatkozik, \'égul az ik!'ek is
otthagyJák, ini<ább csak azért,
mert szésye|lnek kiá|in| a kisebb-
ség moliett' Raip|r és Röfi végü!
egyedü| maíadnak.
$ir*on - egy érzékony lelkij fiú . e!-
csatangolaz e|dőbe, és kÜ!ön é|a
tobbiektő|. A lrúsevők aztán rréle|.
lenül mogolik, merl egy nagy iáiék
közben ieljesen begerjednek:, és a
szaladó syerekí€ azt hiszil(, l.tÜg:l
o a szöi'ny.

W. Golding: A legYek un'a
parancsnokot választariak. A két
rivális közü| (Ra|ph, Jack) Ra|ph
kap tobb szavazatol, de kezdet-
ben ez nern zavarja annyira Jack-
et.
A szigetre velÜk kerü|t egy pilóta
is, aki rnegszökik tő|ük, és egy
bar|angba köliözlk. A gyerekek
hangokat hal|anak a bar|angbó|,
megszÜ|etik a szorny' Közben a
pi|óta meghai a barlangban' cle a
szorny már éle+tben van.
Jack egy napcn néhány gy€rek-
kel elmegy r'adászni ia szigeten
l'addisznók éinek), de őrizetlenü|
hagyják a tüzet. ezá|tal elmuiaszt-
ják a menekÜ|és egy kínálkozó ie.
heiőségé!. t/ita alakul ki Jack és
Ralph közoil, és az eddig maguk-
ban tartoit incju|at kiadása Összc_
veszést eredményez.
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Egy|k éJjel a húsevők e|rabolJák
RÖfi szemÜvegét, mert anéikül
nem tudnak tüzet gyújtani. Ez Jack
hatalmának betetőzését JeIenti, és
egyúttal Röfit megfcsztJák a látá-
sától' Másnap a megtört barátok
elmennek visszakérni a szem-
uveget, és szép szival, érvekke|
próbá|koznak'.
Az ldőközben te|jesen elbarbáro-
sodott húsevők megoiik Röfit - ez
a válaszuk az értelmes szóra.
Ra|ph-nak menekü|nie ke||- Az ik-
rek - bár a húsevőkhöz tartoznak
- figyelmeztetik. Ralph-ot, hogy

hajtóvadászat készul eIlene' ezzel
bizonyítva, hogy a szívük azigaz-
ság o|da|ára |1t,tzz7 őket, csak az
eszük nem' Meg|ndu|a hajtóvadá-
szat, ame|ynek a végén - az utolsó
pil|anaiban - jön a nagy klJózanc-
dás' Egy terepszínti ruhás Íérfi ál-
lítja mog a Vadulást, a gyerekek
megmenekü|nok.
Az író egyes szám harmadik sze.
mé|yben beszé|i eI a történéseket,
és fő|eg a pozitív szerepiők gon.
do|ataiba enged betekintést' Leg-
méiyebben Rclfit és Ra|ph-ot is-
merjük meg. A törvény, amit a

kagy|ó jelképezeti, igen fontos Iett
voina a rend fenntartásábarr,
azonban megbomlik, és a gyere-
kek e|vadu|nak. Ennek aJeIképe a'.Legyek Ura',, a cJisznóíej. A vadak
végeznek egyetIen elIenségÜkke|
- az érte|mesen gondo|kodó tár-
sukkal -, Röfivo|, akl végig fe|nőtt.
t<ént próbá|t viselkodni. A szigeten
mindenkiből elő.!ött a hatalom-
vágy, fe|színre tÖrtek az e|fojtott
vágyaik, ame|yeknek eddig a tár-
sadalom határt szabott.

Sebő Fenenc - Káosz
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Hite|es beszámoló
egy többszörös gyilkosságró| és következrnényeirő|

A ttirténet az'50-es évek l'égén, a '60-as évek elején ját-
szódik, de sok visszatekir:tés van akár a II' világháború
előtti időre is a szereplők múitjának eiemzésekcrr. A társa-
dalom több rétegének képviselői (bűnözők, titkárok, eg.ye-
temct végzett diplcmaták, st'b.) jeicnnck meg benne, cle
ezek nem mosódnak iissze. Ez a mű dokilmentális jettegé-
ből is adódik azon()s időben történő esemérr.yeket kíilön
részekbeo ír le Capote.
A könyv első fclében a bűnözők, a nyomozók és az ügyben
érintett cir'ilek (városlakók, rokonok) szemszögéből látjuk
a doigokat. Ez utóbbi két eset össze is folyik a történet fo-
lyamán. Így az elején a gl,ilkosokra és az ártatlanokra osz-
lík fel a szereplőgárd a. Ez a későbbiekben (leginkább a
tárgvalás során) felborul'
Miután elfogták az elkövetőket, nern leiret olyan élesen el-
kiilöníreni aZ azonos idtjpontban történő esernén1'ek kti-
lönböző felek által való felr1olgozását, h.iszen a történesck
(az egymásra utaltság rniatt) sokkal közvetlenebbül hat-
nak az érirrtettekre.
.{z ártallanok csoportja is több részre osdik, lriszen van,
aki gycngóbb, van, aki er:ősebtr biirrtetést akar kiszabní a
tettesekre. Az ártatianok között meg.jelennek az elköve-
tők vádői és a mellettük tanúskodó barátok is'
Az írő végig eg,ves szárn harmadik szemói-vben treszél, de
így is elmondja a szereplők érzóscit, éle tót. A nrii nyclve-
zete -iővín dokttmcnitrrn . nenr túlzottai.r művászi, inkább
köaiapias és publicisztiklrs. Ez í,ers7.e r'áliozik aítól füg*
gőe;r, hogy éppeu kin kt:resztüi látjuk aZ csemérryeket.
(Péidául nag-y külön!:sóg van Perry szlrrbirmusa ós Deiney
közr:apisága vagl' íppeIr Tate bíró si-igorti szavai közótt')
Eppeir ezért l'anrrak a i.egénr,ben valóban (?!) nrűvószi, de
ígazÁn durvi (niás órt'l:lc:lben mrivészii) részek is.

Ez a könl,'. eléggé cseleknrén1res, rje a cse|ekményekhez
kapcsolócóarr mindig találunk jól kirJolgozoti leíró része.
ket is, ameiyek |cntosak a csclekmény nregértéséhez. Jó
pé|da erre maga a gyitkosság LEÍRA.SA, amely nem anY.
nYira rnagával a gyiikosság tén'l'óvci válik ijesztővé, ha-
nem aZ azt övező leírás nruta'tja mcg és tesei megdöbben-
tővé'
Nem t$djilk meg igaz.ából, hogy az ír"ó milyen erkölcsi
norrnákat tart meghatárczónak, hiszen a7.ezt akérriést fc-
szegető rósz'ek ta'rtalma (akárcsak a hangrrcrn) zz éppen
''akluális szcreplőtől,,függ. Persze nem is forrtos az-írővé,.
leményéne}: a ,,kiolvasása.,, hiszcti ez a mű valarnif{le .,ob-

jektív miivészetct,, kópvise|. A mű elején még éiesen elváió
társadalmi rétegek és erkölcsi őrték.e,x, hiivailások avégé-
re mcgleheÍősen egybeolvadnak.
Minél többet olr'ass:t valaki a ktinyvet, arrnál inkábl'. váh.!:
a gyilkcsság csak eg.Y alaps;.ituációvá, cgy kiinduióponttá,
anri ala.pja.n eleritzl kit. a társacjaiom peremérc szorult
em|rer múitjáÍ' jelenó{,. jövőjót' tárja elénk goiiiioiatait.
óreéseiÍ.l]bből l ' ör ctkez}ret talárr, hcqy magam szinto rnár
niegsajnái:arrr a 'hidts}'érii', gy.ilkosckai, és egv kicsit le.
hangolírn a !":. szi-.m ortill a k ial ír l i aril a br:i'ej ezós Í.

l{árr h{arci - K-|'] .

ffi."ú}P:.,l,?,.



18 Po:*iüRÁF

N

"!)

t&

naplóirészIetek

A Zabhegyező egy megdöbbentií, szomolÚ.
vidárn, átÍogó és klragadott |élekelernzés.
E|gondo|kodtat, majd a sarokba dobom. Úir.a
o|őveszem, de még mindig ne m értenr. Századszor
is elolvasom' a tltkát kutatonr, mitő! olyan' amiiyen,
de eibújik, játszik velem. Mégsenr unom meg:
elragaci, felrÓpít, majd a Íö|dre dob és otthagy.
$alinger egyes szár"n első személyben írja, de nern
ő, harrem Holden beszé| |''|ern öniletrajz, mégcsak
nern is életrajz. Ho|den akarja e|mesé|ni, mitÖr.tánt
ve|e - egy i.észlete az é|etének.. okfejtés. Levél
vagy taián,'nyílt nap|i.' _ az o|vasihoz'
H*|de n''vagá ny.'.,,Leh er\',asziják.', a'. le pra.. do l gok.
Szerinte ,'rÓhejes', és ,'gennyes., minden. *qa||nger
ezeket a kifejezéseket, a szlenget áppen erre
ta|álta kia kÓnyvébon. Hz eredeiiango| szövegben
mindossze otven (|)szót haszná!.
l.{olden vagánysága hazug. Eirejtőzik mogé, sőt ő
maga is e|hiszi, hogy nagyÍiú. Pedig egy rnagányos,
zárkózat| gyerek'
Csalódott az ''áiszent,' világban és ,,á!szent,,

emberekben. Szerinie rnindenki csak a#a
törekszik, hogy feIszÍnesen műveIt Iegyen, jelentős
korokben forogjon, és minden közé|eti
szemé|yiséget ismerjen' Az a legfobb gondja, hogil
nekl !egyen a iegszebb, "legavairtgardo-abb"
ruhá.!a, egyszóVal az egész világot egy hatalrnas'
sznobokkal te|edobált fazéknak nézi. Amíg ezze|
van e|Íogialva' elsik|ik az értékes kapcso|atok'
barátok, esel|eg a szereiem me||ett.
J"errnészetesen ennek előbb-utóbb oss:eom|ás a
vége.
Mógis vagy ezért Hoiden naljy.jn rokonszenves.
szeretetre mélti Íigura. igen szereinék veie
barátságot kötni. beszé!getrri, Ázi hiszern, !la
rendbejon' és ráétez az igaei értékekre, nagy ír"ó
vá|ik rnajd be|olc.
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Olvasmány

A kcnyv egy arnerika| tizenéves!.tj| szól, aki nem tud
magbirkózni a szu!ei és a viíág.i<oveteiményolve!.
A tÖi"ténet azza| kezdcjdik, hogy l-.|oldent
negyedszerre is kirúgják az iskoiábó|, és vonatta!
lJew Yorkba utazik, de nem a szülőiházban, hanem
egy fogadóban szál| rneg. É|vezi a szabadságot,
hogy nem a felnőtteknek ke|i ugrá|nia. Ettő|
íÜggetlenÜ! átlátja a he|yzet kiiátástalanságát. Ar
egyetlen ember, akiben nem csalódott, a húga' Meg
ls |átogatja az egyik éjszaka, de úgy, irogy a szüleiveI
rre iaiáikozzon, ,.nie|őtt a rossz hír e|éri őket'.'
l.{oiden megunla a sok isko|avá|tást' és |e akar lépni
a városból. Ezt hal|va ragaszkodó húga is vele akar
lartani, de Ho|den nem szeretné bajba keverní, ezórt
inkább iemond tervérő|'
A könyv végén kiderul' hogy az egész történetet egy
pszlchológusnak mondta e|' Ez nek'em nagy
csalódás vo|i, mert azt hittem, hogy végig nekem
mesé|t.

Borbély Áoám - KáCsz -

...Ax egész tot.ténet alatt vo|t egy otyan érzésem,
mintha a Íőhős hozzám foga|rnazná szavail, vagy
|egaiábois részese vo|nék a kÓnyvnek azzal, hogy
eloivasom, de az, hogy én nenn is érdeklem Holdent,
hanem a pszicho|ógushoz beszé|, nagyon
lehervasztott...
A regény sajátossága a nyelvezet, ami..rel a Íiatalok
Íe|é nyú|. (t-ihhh,." [.iagy |evegő. Most néhány eroseb
sor következik.) Az a nyelv. ahogyan a niggerek
beszélnek egyrnásnak, és az, ahogy a sck fehér
csávó ugat a vi|ágba' Az a nye|v' ai.aiben egyre
lnkább e|lerjed a b... r."r';g, a f... you, a kiss my a''. A
szleng. Áz utcák ny€|ve, anrin rnegérli magát a
Har|em gyelrneke és a V|l', va|amint a Vl|l. kerÜlet
szüictte is. A sz|eng az, amive| rneg lehet lagadni az
|fjúságot' Amire oclaÍigyel, rnert eblren nőtt Íe|, és
rriert ez tl|loii gyÜmö|cs a számára rnindaddig, amíg
egy Íelnőtt lársadalonrban é|; ós éppen ezért sz*reti.
ha nem kell fé|ni attól, hogy tászólnak, rrr*rt eet
olvassa.".

Matejka István Márlogr . Káosz

Páiklos Á"nna - Káosz.
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Molnár Csaba - Káosz-

Az oivasónap|ó eikészítése me|lett a KáOszban két körkérdés ls elhangzctt Sallrrger rnúvével kapcsl1latban. Az ezgkre adott
vá|aszokbó| vá|ogatott a szerkesztó . igq1ekezvén nregőrizni azoket a szélsóségeket, melyek rnegÍrgalmazódtak a vé|eményekhen.
iJemvagyunk egyÍarmák- ezezekbó| az íiéietekbö| is kiderul'
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}legkérdezném, hol !akik rnost, rnire azt mondaná:
a szüleiné!' Ércjeke|ne, rnit csinái mostanában, és ő tsadics Krisztina . KN - r.ajza
sokatrnondóan hümmogne, rnald közo|né: na'
igen. ltt megszakacJna a vona|, és nem |enne iöbb
apróm. Mikor iegkozelebb eiérnéni a szüíei
iakásái, addigra elki:Itözne Alaszkába.
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Á .Br!_ENTÉs

É.mikcr elindították a prograrnet,
megnéztél"' móg egyszgr, mert
nem hitlek a sz*n'luknek...

lv{ivel a kormányzat nem adott
rnegÍelelő mennylségű pénzt,
ezért e|kezdiék íej|eszteni a rrreg.
iévő géoeket. Nem sokkai később
ráJöttek' hogy ha e|kezdik forgatni
a pi|ótát, akkor a küicnböző nyo-
matékok és nehézségi erok nem
tgsznek' akkora váltczásokat,
mint amikor a hagyományos rend_
szer szerint a piióta fiksz székben
ü!t" An:ikor a kísér|etek közben
rájÖttek arra, hcgy a nagy setres-
segge! megÍoigatoi{ testek Vesz-
ienek va|amicskét a törnegükbő!'
sutba dobva a'z eredetl cé|t, egyre
tÖbb energiát fcidítottak arr^,
hogy ii5len nródszerre| csökkent-
sélc a gépeik sÚiyát'
|dőközben fejl<idött az atornener-
gia is, ami nekik azért vo|i |ánye.
ges, merl most már egy kisebb
nuk|eáris erőmű is eiférhetett egv
komolyabb gép Íedé|zetén. EbbcjI
érteIemszerűen acócilt<, hogy a
gépekben elhelyezett i<orongokai
vi!ianymotorok hajtották. Ez szÜk-
ségessé tette e-c;y o|yan anyag ki.
fejlesztését, ami rendkívül nagy

centrifugá|is erőt vo|t képes elvi-
seini. sikerü|t az anyag kivltelezé-
se' mert lgénybe vették a kü|ön-
bÓzö űrkohászatl módszereket.
Amikor ezekke| a megcldásokkal
már számottevően nagy sebessé-
gel értek e|, akkor a vi|lamos
energiát elkezdték arra is fe!hasz.
ná|n!, hogy e|ektromágnesessé-
géve! egyoen tartsa a Íorgó kc-
rongot.
Egyszer, a kísérletek közben si-
került átlépniük valamilyen bűvös
szögselresség-értéket' és a tudó-
sok nagy megdöbbonésére a;ár-
mű megeme|i<ecjett. Ettő| kezdve
a prograrfi még titkosabb vo|t,
mint bármi más eddig a Fö|dön.
A Vi i lalnosenergiának azt a tulaj.
donságát is Íelisrneriék, hogy az
áilandian Je|en levő gravitációs
térben mindig az erősebb felé
mozdu!e|. Az óriásisebesség meg
a korong miatt a jármű lencse a|a.
kú |ett' A |égeIlenái|ás csokkenté-
se végett a teijes borítást e|ektro-
mosan vezető anyagból készítet-
ték, és nagyfeszü|tségű pozitív
áramot vezettek bele, ami á|ta| a
burko|ai ionizálva a körÜiötte levő
ievegőt. széttó|ta nraga e|ő|, Ez ie.
hetavé tette a víz a|att| kis sebes.

ségű halaoást is. Később még erő-
sebb reak!ort kapott, ar.niveI ismét
átlépve egy bizonyos határt, |yu-
kat képezve a gravitációs mező-
ben idő- és korláÍ|an térbe|i utazás
Iehetősége vá|t megva|ósíthati-
va.
Mive| hatalmas e|ektrornos'.Íelhő. '
veszi körÜ|, ezért sebességtő| és
teijesítr.nényiői függően 1 00 i||etve
9000-10000 méteres korzeiben
megválÍoztatja az elektronok
áramlását, tehát Iehetetlenné teszi
a r.ádiózást, te|eÍont' árameIlátási
zavarokat okozhat, és bizonyos
fémtárgyak megmozduIhatirak,
remeghetnek' Beisejében antigra'
vitáció van, melynek segítségével
fénysebességű utazás is |ehetsé-
ges, tehát utasa(i) nem oregednek'
Később, amikor rnár a gondola-
tokkaI vaii irányítás is sikeresnek
bizonyult, elhagyták a fe|es|eges-
sé vált műszereket' Be|seie pasz"
teIiszínű vo|t'

Csak akkot. döbbentek rá, hogy
rnit alkotlak, anrikor a szerelok
nem tudták megkulonboztetni a
saját gépüket egy igazi UFo-ló|"

GROT"ESUK
- AJ'ílLAu{Uool - ordítcrtta a csapat vezére'

ami talán ennyit teSZ magyarul: Marha jót íogunk ma
:nbálni" szép az idő, és amúgy is ón vagy'ok az erősebb!
Ezt megrökönyödéssei foga'dta a két szkafanderes,
akik semmit sem értettek a fcntebb leírt, roppant ér.
dekfeszítő bcszédbii|, de azért annyit felfogtak. hogy
valószínűleg nem sok jót ígér az őket körülvevő 30 fóís
tömeg, akik egvre hevescbben lóbáIják bunkójukat a
levegőben.

- AARGHT.! - fejezte ki tiireimetlenségét is-
mét a nagydarabr, szőrös homo sapiens.

- En azórt szívély'esebb íoga'dtatást l'ártam
volna! - morgoit eg_vikiik.

- Hog}' így bánjanak a ltuszoncgyctiik száza<i
időtltazóival'.. l - cie a rrondalát nrós be scrn feieáette.
rnertmár lentli i lt is az eiőembcr t.uikóia' '.

Rácz Esz-Íer 'K^N - ra iza
r.zmöre -W
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/Gallai Zsóf i gyűjtése a legutóbbl vizsgadoIgozatokbóll.

- "A bekezdésnek érdeklŐdésÍe|ke|tő szerepo van, vagyis hogy a nézőt megismertesse a mű részbeliVagy
te|jes tartaImáva|.''
*'A szÖvegkchézió az a fogalom, aml at<kor ke|etkezik, amikor két szó e|vá|aszthatat|anu| egymásba
kapcsolodik" A szöveg másik nagyon Íontos része a szerkezet| hlány...
- "A h|ány magában tarta|mazza a tarta|mat'.'"
-.A szöVegösszetartó erők adják a szöveg mivoltát."
- ''A katakomba nem tárgy','
-,'Nern Jutctt még ei oda az építészet, hogy az ab|akok kivágását meg tudja csiná|nl úgy, hogy ulána a nehéz
ÍaIat megtarcsa (!).''
-''A katedrá|isokat virágokkal díszítették.,'
-,,A gregorián éneket nem sztereóban énekIik'''
-..A középkor e|ején mint szereIem ez a do|og nem |étezett.,,
- A lovagok "a valiságban a nőket is é|veze ti cikknek tek|ntetlék',,
- A lovagl szere|emfe|f ogás szerint.'mindig is csak és klzáróiag sóvárogn| |ehetett','
-',Dante nag;von összegzően ír.,,
- ''Dante osszeÍogla|ja a pokol rész|eteit és kia|akít egy komplett pok|ot.,'
.',A pl'rrgatiriumban Beatrice az idegenvezető'.,
-,.Szent Agr:ston íiataI kor'ábair kicsapongó életet é|l, mígnem lstenben talá|ta meg az igazit.,,

i:"1:":*"""--'''"'"::' _

LuyVio|a - FH {estménye
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F'oLGRÁF
- A Közgazdaság| Fa|i.iechn!kum lapta -

- Felelős és tordelő s;erkesztő:Ja!r.ab Judlt -
. Fele|ős kíadó: }*elrn Gábor -

- Meg.ielenik a Közgazdaság| PoIltechnikum sskszarcsíti műheiyében -
(Budapest, 1eg6 Vendolu,tca Stb)
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