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A februári sítábor.etég1ragy vinaríxat ou'uur., ] nur.*uÍo nugy"o'éu erső netéoln. Elég gyakori beszédtéma
volt diákok, tanárok és . gondo|om - szü|ők kozott egyaránt. Részben az áté|t pozitív é|ményeket osztották
meg a résztvevők az itthonmaradottakka|, részben a botrányok és következményei fog|alkoztatták az
iskolapolgárokat.
De úgy tűnik, minden csoda három napig tart. A beharangozott sítábori kü|önszám meg|ehetősen véznácska
lett. Mindössze oten . a Politechnikum eg5lötödébŐ|! - éitek a nyi|vánosság lehetőségéve|.

Vajon miéri?
/A megfejtéseket a szerkesztő összegyűjti, és (ha Iesz mit) a Nagyérdemű elé tárja.i

egy (nem csupán a sítáborra)
kíváncsi, naiv isko|apo|gár

ONJKX

Szabó László: Síoktatás
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{ Miabaj? Nem is nagyon tesz cleget sernrniféle kérósnck. (,,Miért

3 Vatr-e baj? üti bele az orráLt.!!,,)

' Újra:magátótórtetőciő_c,hogyAZllaj?A1r4i?Arni. Közbcvctós: rrormális-e az, lrogy egy egyiittműködésre

1 a|apozó iskolábarr a riiák ellenségként kezeli aÍ.anárt,'!

.i Van itt három nyonir,otral. (Most nrár adott.) Sorjírtran: Csíkorog valami közöttünk. Máshonnan valami sz.ag jön"

". 
de nenr bijzlik. (Dánia rnessze van.) Későn kapunkészbe,

$ A hó kezd (folytatja?) eltűnrri' Aii3 r,'an már, az is irrkább Na de hilgyan nrajd ezután? Örántént szobaellenőrzés,
j jég' jegecske. Tehát kilátszík a földrrck (Fiiirl) szakadt haligatózás, kémkedes.i BorzaszLő, ha a bizalom oda' A

* gúnyája. mindenféle bizalorn' a síoktatók iránti bizalom is, persze.

.i Nenr jó, rrenr jó; cöccögíink, kicsi| clégctictlcrrkediirrk, - No, erről nég tudnánk urit mondani. (Regény-e ez? Nern,
) riénk, ha nerri lennérrk kezdők, s itcm lcrinc szinte elóg ba. nem.)

junk hó nélkü| is. Pontatla'lr íg;,: rncrtlrogy a hó a bajrrnk.
Mcg a iéc. Hiszen csúszik az utóbbi az előbbin, nekünk túl Biz, ez volt a három nyomvona!. Volt, van is rnég némi

.jói. Neln moncianám' figgy urail,agyrrnk ii sírrek' Magurrk- csüggedés, anri persze odalesz" mert jönnek ú j napok meg
rrirk ei<l<or nrég igcn. írj csüggedések (örömök?)'
A helyzet később sem javuit. Kerestük a havat, nenligen
találtuk, jéggel parolá-;lttl lrk. Nctn baj, rnajd jrjvijrei (?) Horyisvanez?
l)eirogynem baj! De jcitt niírs botrány, hát a hó (inkirblr a - béel'
hiáuya) íelejÍőiött '

A síoktató kölrnycd mozcísa eibíjviji. Tanít r*rrcleseÍi, Se-
gít' tíilórázik, kacajt lcp szólszírríttitta aikttnkra. (Nívea.)
Aztán hibázik nag.l.ot. Mirit albíin sz.u.ln,ár (lniórt éppcrr?)
leissza rnagát, s mcgpróuál' ia kósza 'rágvait kiclógíteni.
Tekergése nernjár crcclnróriri.}'c|: az ój kilzepérr kipcrrderí-
tik őt a leányágyból. ''\ icr egii r,itlrái . lrajtrali öti3-. Akkor
iefck:ziink aludni. Közberr kérd(::;ek scra közös ct::lzatta-l:
vajrrn mi is tbrtónt.] \/antrak r,áiaszok, kerckcdik vaiatrri
kóp. Ez az t:gész Ircm i<cllcnrcs, uíáloni is nl/tr, ttein is
monciok róia tiibbet' litrr csak az:t: llrilr árr,v. Renrólcni - az.

Más. 'd tauár kér. Ez't, l.r't' hatilrc1()tta|r r,a8} bíttortala.
nul. A :;ck diák csak rró:z. ár:rrtl-bírnrrrl. ', itrit rigrál ez, n-ri
baja?"
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Szalró LászIó: A kezd'l!
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Mi, a diákok és a tanárok képvise|ői megvitattuk a táborié|et szabá|yait' Azokat
érte|meseknek, betarthatóaknak és betártandóaknak ta|á|tuk. A továbbinapokat
ennek tudatában kívánjuk együtt e|tolteni.

Nem akarunk együttműködni azokkal, akik a szabá|yok sorozatos
megszegésgv.e| a tábor hanguiatát e|rontják, cé|jait semmibó veszik' azok
megva|ósítását akadáiyozzák, a diákok és a tanárok közötti kommunikációt
elIehetetIenítik.

Sz|ovákia. 1993. tebr. 1-2.
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Az idei sítáborról nagyon sokÍéle
hangvéte||e|, de 1a|án még enné| is
többfajta tanrliságot, tapasztalatot
|eszűrve lehetne 

- 
beszé|getni, írni.

Egyik |ehetőségként egy Íél
Poligráfot megtö|to tanulmányban
tudna az ember minden - hite szerint
- Íontos részletre kitérni. Másik
megoldásxént a mesé|ő szabadon
garázdá|kodhat: eIdöntheti, hogy
me|yik a iegérdekese-bb,
Iegizgalmasabb, legmegrázobb''történet,' számára a megé|t
ezeregyből' Eme sorok írójának az
utóbb| út a r.negÍogható, a
követhető, a követendo.

Úgy érzem, hogy ..Va|ami'' elveszett
a-PoIitechnikúmból. (Vagy netán
soha nem is volt meg?) Ezt a''Va|amit'. lehetne - bármennyire
patetikusan szól is a kifejezés -
álapveto erkö|csi érzéknek
nevezni.

Tudnii||ik történt a sítáborban
tobbek között - egy szerintem
egyérteIműen csak tragédiának
mlíősítrrető esemény, 

- 
ame|y

tönkretette az|, amire - úgy vé|em -
nem csupán én készÜ|tem
izoalomr^na|, várakozássa|, hanem
mindannyiah' n sítábor szerda éjje|
kimú|t. Hóhérai Tóvizi György és
Nagy Bá|int vo|tak. Két olyan
síoktató, akik jövete|ének a tavalyi
Íantasztikus tábor után kü|Önösen
örö|tÜnk, az ctt mutatott
lelkesedésÜk, odaadásuk, szakmai
tudásuk, emberségÜk,
megbízhatóságuk (és soroIhatnám
még) miatt. Akikben eddig soha
nem csa|ódiunk. Most annál
nagycbbat' Én ennél
becsapottabbnak még az óietben
nem éreztern magamat.

Ettől rriszont lehetett vo|na a',temetés'. méltóságte|jes, de
|egaiábbis e|viselhető, közös
bánattal és keserűségge| Ennek
egyetlen feitéte|e voit: a Íehérrol
mindannyiunknak azt kellett volna
gondoInunk, hogy Íehér.

nt_oa,o*o- 
,,,_v

ArKoZÁs
Alapvető vé|eménykülönbség volt
és van köztÜnk és a diákok
érzékelhetően nagy hányada
között. Nem a jogi út
szükségessége körü|i vitára, sot
nem is az ezzel kaPcsolatban
elhangzott''érvekre'. gondo|ok. Az
itt kia|akult e|Ientét va|arniképpen
érthető. Tóvizi György fe|elősségét
a ctiákok sem vitatták. (Nehéz |ett
voIna...) A Nagy Bá|int tettének
(tétlenségének) megíté|éséb.ery
mutatkozott gyökeresen e|térc
álláspont az, ami megrengetett
k.lennem egy vi|ágot, amelynek
nevét mindannyian pó|ónkon
hordjuk, hirdetjük.

Me|lozöm az események pontos
leírását, hiszen nyi|ván mindenki
haliotta már, remélhetően hite|es,
tárgyi|agos e|beszé|ésben. Mégis
meg kei| kérdeznem: mi is tortént?
Mit nem tett vagy tet! (ahogy
tetszik) NaEy Bá|int? o, aki a
Közoazdasáoi Po|itechnikum
megóízott1at.I.gnt síoktatásra
vá|lalkozott. o, akiannak ideje alait
napi öt-hat órában te|jes
fe|ősséget, tehát ngm csupán
szakmai, hanem - diákcsoportró|
|évén szó - pepagógiai(!)
fe|e|ősséget is kapott. Es mindezt
nern szereiembő| ke|lett tennie,
hanem pénzért.

Amennyiben ''csupán'' beszé|get a
diákox szobájában éjjelegy órakor
- miután többször f igyeImeztettük a
takarodó a tanulóknak líz órakor
Van - már ez is jóvátehetet|en hiba'
Lehetett l,olna egyet nem érienie a
pedagó9usok á||áspontjával' de
aika|mazottként ebbe az ügybe,
Íőként iiyen eszk özze| (nyi|vánva|ó
bojkott!), beleszóIni joga nem vo|t.
Rende|kezésére á||t a |ehetoség,
dönthetett úgy: ő többet ezekke| a
pedagógusokkaI sítáborba nern
megy' Egy e|vá||a!t megbízást
azonban mindenképpen te|jesíteni
ke||' Abnormális körÜ|mények
között persze nem. A diákok tízórai
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takarodójához va|ó
aIkalmazkodás, annak
tiszteletben tartása
vé|hetoen minden

Tartom viszont

normális ember
számára követheto.
Nagy Bálintot nem hit-
tem, hiszem orÜltnek.

e|járását, rnegbízói be-
csaoását és ezek miatt
őt 

.magát 
is tisztes-

ségteIennek.

Persze nem csupárr beszé|getésről
vo|t szó. A szoba elso Íelében egyik
diákunk rendkívÜi ittas á||apotban
ÍekÜdt, Tóvizi György pedig egy
másik ágyban ''pribá|kozott,.,
mo|esztá|ta a Po|ilechnikum egyik
|ánytanu|óját. Es mindezek
közepette t"iagy Bálint nyugodt
társasági Qietej é|t, cseverészett a
szooa mastK vegeDen.
Terrnészetesen hibázni lehet.
Ekkorát persze szerintenr nern'
Ugyanakkor ha valaki - tobbek
között - elmondja a botrányt követo
éjszakai meEhai|gatáson, hogy
(csak nagyjábó|, tartalmát tekintve
tudom idézni): ',...te is tudod, hogy a
sítúrák a partnerkapcsolatok
létesítésének kiváló alka|mai,
Tóvizi Gyur,i egész é|etében
boIondította a lányokat'..',, tehát
nem megbánást tanúsít, hanem a
leíüleltségb'ől fakadó zavartságot,
érteilenséget (Ez egy természetes
Ügy, minei< ez\ felfúlni?), tovább
megyeK: szinte sér.tettséget, és
moncija ez-eket egy kozépisxolai
táborban, egy iiyen esemény után,
ameiyet tét|enÜl szemlélt és ezze|
párto|t, nos ezek után
cseiekedetének, szerepének,
szemé|yének megítéiése csak
egyfé|e Iehet'

Es rnásnap dé!e|ott köveikezeti be
az, an..ii nriatt nem ta|á|orn a
heiyer"net. A oiákság egy komoly
részének markáns véleménye az
előbb fe|soro|t érvek hatására sem
vá|toztott, ők is egyÍéiét gondoltak.
Mást, mint rni. SzerintÜk a Íehér
Íekete:Nagy Bá|int nem bűnös.

Szmöre rajza. - \

Mclndom: tévedni' hibázni lehet. Le-
het a síoktatót havernak tekinteni,
lehet felnőttSégÜket, ÍeIelósségü-
Ket nem észrevenni, nem meg|átni,
e|íelejteni. Ragaszkocini azonban
ehhez az á|lásponthoz a pedagó-
gusok á|ta| adott inÍormációkat
rnegisrnerve, érveiket többször
meghal|gatva, az ordító, bár ke|le-
met|en igazságró| azt á|iítani, hogy
hazugság..,, nos ez puhábban,Íogal-
mazva gyengeség, e|vaku|tság, ke-
ményebben: bűn.

A riaszti, az '' iskoIarengetó'' ebben
számomra az, hr;gy nenr rnagára
maracit, e|szigete|t, a diákok több-
sége vagy legalább jelentós soka-
sága áital |ega|ábbis vitatott vé|e-
mény volt ez, hanem Nagy Bálintta|
kapcsolatban a legizmosabb, leg-
markánsabb nézet, ame|y a Poli.
technikum tanu|óinak egyötöde je-
Ienlétében, bábáskodása melIett,
segítségéve| alakult kL Éz az egy_
Ötöd pedig nem rosszabb, nem
jobb, rnint a nrásik négyotöd, isko-
iánk egy átlagos társulata. Jól rep-
r ezentálja a Poiitechnikum diákse-
regét.

És ifi a vég(e): i|yen a mi iskoiánk?
Talán odáio merészkedne ez a
Nlagy gáiir'iot Íe|mentő gondo|at,
hogy ha én, Mo|nár Lajos ál|<lk bent
az események közben a szoba
hátsó feiében vidáman, gondta|anu|
beszélgetve, engem is fe|mentené-
nei,'? Vagy nem, mert ezaz Íigy sze-
méli/Íúggő?

Mo|nár Lajos
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Vakító napsütósbcn órkcztünk, vakító
napsütésben sieltünk, és vakító napsűtésbcrr is
hagytuk el a terepct liat nappal későtrb. A
bökkenő csak az, hogy.a vakító rrapsütósbcn
nem akart hó esni. Márpcil ig az kcllctt r'oirla!
Legalább az illúzió ketlvéért, ha másért treni is.
A posztereken lát(urik havat' hasztrálhatót, dc
az aZ ottani üem vo!t a lcgjobb' Arnikor rncgá|lt
mellettem valaki virágot szcclrri a pái;'a
közepén..., vagY lner}ct közbcrr arra lcItctrr
figyeimes, hogy cgy kisebb cmbercsoport
napozik...
Mellesleg a pá|yán csak |ürdőruhábarr ós
hegesztőszemüvegbcrr Ichetct t mcgrnararJn i,

Sz l t l ö re  -  VV

Erzctrt, arnint begyorsul alirttam a |éc,
clkczdcnek remegni cipőmön a
csatok. Köri i lnézek, nincs.e valaki
hatótírvolságorl bclül, Írr€It a7.Í'
me ttthctcílctri i l telibckapom.
(Forltos, hcrg;,ezt rnindig indulás után
cllclrlőrizzc a7 ember, miután
gyor.sttlása már megállíthatatlan.)

Rrrhámat tópi a szól, arcomat
nrólr,'hű tött pcngekónt hasítja, átjár ja
tnindt:tt porcikámaÍ, be a cstlntonrig'
1chárrtva a körülötte levő fagyott
htistörrreget. Ekkor már tojásban
vag;'ok, ós ,,alacsonytámadír

bontlázóként., repesztek IeÍ.elé a
l.agyott tíij i 'cleti néhány centivcl.

Aki |ege|őször megta|á| a he|yes vá]assza|,
jutalomban részesü||

Szabó László
(aki sporlban nem ismer tréfát)

#UbN

{EGYII{} BÜKffsoM ToiTTÉnETE
Eilenőrzöm a kötósckct, tnegttózcttt.
mennyi hó tapadt a lóccm aljára,
megvizsgálom a rrrházatomat. A
meiiettem álló errrt>cr trgvatrczt tcszi.

Amikor készültségüirk
bizonyos határt, egyntásra
elkiáltjuk magrrnkat: R a j tI

'1" :t.'a

p | ő ,
. 5 - '

ttcziirrk ós

I

^

(Nincs is annyira megfagyva!) A
sebesség, amít szereztem, kezd egy
irlő után kínossá válni: tírl gyors
vagyok, el fcrgok csni. Alkalmazom a
frissen tanult'akat - elkeriilr'e ezá|ta|
egy frontális ütköZést egv lassúbb
sielővel' Amikor kisebb buckákra
siklom, néhárry másodpercig
clcmelkedcm- a talajtól, néha direkt,
nóha ncm. Ugy hívják ezt, hogy a
sebesség rnámora. Társam, akit az
imént hagytam ma8am mögött, most
előnyt szete-zve hírz el rnellettem.
Jobban összehúzom magam, iábaimat
összezárom, a két bot antennaként
mercdezik hátrafelé. EgYszer csak a
hó . mint olyan . megszÍnik létezni
pár móter erejéig, és helyét némi gyep
és sár kíséretében hegyesen az ég felé
nyujtőző szii.,lacsúcsocskák foglalják

-i.jií'
r!1 '

cl.
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Dc llcll.l' Egyensúlyornat vesztve
btrkorn alá. most már ismét a hóra. Az
iiiós crcjét nem érezl,e esem hasra,
miközben a bot keményen beleáll a
9'1'onrromba. (Nem tudom, miért
tllyan fontos, hogy a csuklómra
csar.arjatn az't aZ átkozott bőrt. Így
nost ncrn tudlarn eldobni.) Mint egy
mcgbolondult körhirttában' úgv forog
r'glem a világ. Mire nagy nehezen
nrcgáliok, arra eszmélek, hogv a léc
borzasztó fá'jdalorn kíséretében
e sltr urja jobbra a bal |ábarnat, a .
másik lóccm valatrol messzc fekszik a
lróbun' A bctok alattam, leszítve a
csuklórnat. Az irrcom és a tryakam
[clc vatr hóval, a satyiIn egy bokor
tetc i i r ) .

Nagy rrehezen összevakarom magam,
és elinrlulok leielé. rnost rnár
lassabban. I-eérek és a kékruhás -

Béla -' aki megnyerte ezÍ' a meneteÍ,
szóles rnosollyal fogarl. A mosoiy jó
gyógyírnek bizon;rrl, mert újult
erővel csörtetünk a felvonó felé...

^,
,N jr{\

Erzem, amint vér áranrlik lc a fcjcrn-
ből, és amint formátódik a gombóc a
torkomban. FIaiálrérnii lterl cntclcnt
íöl az egyik lábarn' hátha sikcri i l...

Szmiire-W-

A síTÁBÜRi KRŐNIKA VÉGET Énr' rcezpŐD|K A KoZÉLET

A VÁI-sÁGsTÁB
|. FORDULŐ

A február 1.Í-í fórumon tortánő megá||apodásunk-
nak megíeielően Íebruár 19.én déIután tsszeült a
váiságstáb. Az, hogy a Politechnikurn sorsa, jövője
az isko|apolgárokat nagyon is fogla|koztatja, már
abból is kiderült, hogy minden osztály |ega|ább 2 íő-
ve| képvise|tette magát. Az is egyértelművé váit,
hogy az egyes osztá|yok megbízottja! kÜ|onboző
mértékben készítették elő a részvéteiüket' Voitak
olyanok, akik |áthatóan az osztá|yukban kozosen t<i-
a|akított vé|eményeket képviselték, és voltak c|ya-
nok is, akik inkább csak magukat.
A vá|ságstáb abban maladi önmagáva|, hcgy Ío|y_
tatja munkájái, hiszen mindannyiunk számára fontos
az, hogy azokra a proD|érnákra, ametyek- mind a ta-
nárok huhogásain, rnind a íói.unrokon' inirid az osz-
tá|yidőkön {eImer[ritek, kczösen probá|junk meg vá-
laszt adni.
Megá|lapodásuní<nak rnegÍeleiően az aiábbiakban
arra ies7'sk kísérieiet, hogy a Huhr.rgás á|ta| jelzeti
prohiémákat az osztá|yok e|é tárjam azzai a szán-
ciákka|, hcgy azckat. i i  is mjnősítsétek, esetieg saját
r,api prcbl4rnáituk|.:'ai egeszíiséiek ki ós a pr,oblé_
nrá k cri.; a !i e !e i"rrez-:.ct e k.

A pedagógusközosség prob|émáí.

- A Po|itechnikumban hiányzik a rendszeres, Ío|ya-
matos munka.
_ Jó néhány diákunk rnára már te|jesen reménytelen
he|yzetben van' kozü|Ük sokan |átványosan (a töb-
bieket is demoraIizálva) fel is adták.
- Nincs becsülete annak, ha va|aki akár az órán, akár
a beszámo!ik során kinragaslóan le|josít.
- A diákok cé|jaikat minima|izáini igyekeznek, nincs
más céi' mint áimenni a vizsgán.
- Az órák egy je|entős részében egyáltalán nem
lehet doIgozni, néhányan tudatosan és rendszeresen
szétverik egy-egy cscport munkáját'
- .{ tanárok tehetet|enek, nlncs semrniféle eszkÖz a
kezükben.
- Minden aIapelvÜnk és ti)rekvésünk el|enére is diák-
l?ln| "sy 

1ó, részére jellemző az álla'nci szorongás,
ÍeIeIem erzes{?.
- A tariárcl< is állandian szoronganak attól. hogy a
Po|it';*hnikum diáKsáEa á|ial nyú;iotl íe|tételek ko-
zött nem tudják 1eije síteni a felváiIalt ígérexeikel.
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- Nem műkodik a tantárgyÍeieiősi rendszer, a tantár-
gyak nagy részében nincs visszaje|zés a ianárok
munkájáró|.
. A Politechnikum minden szempontból egyre in-
kább |epusztu|, úgy tűnik mintha nem tÖrténne itt
semmi.

A fenti problémák nyilván fo|ytathatók, tegyétek is
hozzásaját meg iátásotok at, p rc biémáitokat'

A vá|ságstáb megá||apodásának megÍele|ően most
csak a tanu|mányi munkára tértünk ki. Abban ma.
radiunk, hogy még két témakörre| fog|alkozunk:
- együttműködés-képteIenség a PoIitechnikumban;
- a Diákönkormányzat ügye.

A vita során néhány megoIdásijavas|at is előkerÜ|t'
Kérunk benneteket, ezeket !s beszéljétek meg, és
ha |átjátok érlelmét' haszná|játok is azokat. Ezek a
következők voItak:

1. Néhány osztá|yban már műkodik a diák
korrepelá|ások rendszere, ame|y nem he|yettesít_
heti a szaktanári korrepetá|ást, de mindenképpen
kiegészítiazt.

2. Az órai munkát rendszeresen szétverő diá-
kok nem e|sősorban a tanári munkát akadá|yozzák,
hanem sokka| inkább azokat a társaikat, akik tény-
leg do|gozni szeretnének. Ezért merÜit fel annak |e_

hetősége, hogy az órai munkát akadá|yozókkal
szen.lben az adott csoport tagjai|épjenek Íel, és nem
csak a tanár, akinek erre kevés lehetősége,
eszköze van.

3' Néhány isko|apo|gár esetében szüiettek
o|yan szerződések, amelyben az érintettok kö|csö-
nösen megállapodtak abban a minimumban, ami ah.
hoz ke||, hogy valaki a Po|itechnikum iskolapo|gára
maradhasson.

i|yen és ehhez hason|ó konkrét megoldásiJavas|ato-
kat is szívesen fogadnánk a válságstáb további
munkájában. Az együttműkodés szempontjábó|
borzasztó fontos lenne, hogy az osziályok beszélJék
végig a fenti prob|émákat, és képviselőik a vita so.
rán kiaiakított á||áspontjukka| vegyenek részt avá|-
ságstáb további munkájában.

Jó huhogást minden isko|apoIgárnak!

A vá|ságstáb következő u|ése március 2_án, kedden
15 órakor kezdődik.

Budapest, 1 993. február 23.

Barátságga'. 
*ornGábor
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