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EMLÉKBZTETő

azIT |994.júnirrs 7_i üléséről

Jele.n voltak:

W.ilheimDániel
Burlai Balázs
Silósi Nóra
Ze|enyánszyDávid

Nagv Akos

Nováki József SzaDi
Pintye Istvánné KáBe
PápayKálnán iGRic
Tóth Gusztáv KN
Balázs Éva w
- KáOsz
Ehlciter Józscírré MP
Farkas Antalné JP
Solvmoss l  .{ i t i la  FH

'fanárok 
Czibor Erzsóbet, Krausz Kata|irl, Moinár l.a jos. Puskás Attról

Az iilósen ''észt velt Farkas Zso|t'.
A levez'ető clntik Brrdai Balázs r,o!t'

A napirenrli pontok a kijvetkezíjk voltak:
- az értékeiési rcndszer
- az év végi 11íjazottak ós díjak

Az értékelési rendszerről a 1lc.Jagógusközössóg clőterjes':tésc alapján bcszéItiiuk. Világr'sali megl.ogal.
mazóclott, htlgY a tanárok ucm kívánnak rarjikáiis változtatásclkat végrclrajtani a r'izsga- és értékeiesi
rerrdszerben. Az lT azt a diirrtést hrrzta, hog.Y a t{túogás rész]etesen d;|.1o.zz^ ki az lT.re..nrost bcn1íri-
tott javaslatait' tegyc fig.1.clcrntre az IT vé|enrényét. A részictcs tanári .iavaslatr'rt az osztálvok 1994. art.
gusztus 3l.én dáelőtt vitassák mcg' s a7' aznap dólutáni lT.iilés pedig ezután tárgyaljala huhogási
ailYagot. lgy az írj tarróv már ezelkkcl a változtatásokka| irrdrrlhat. : '

A második rrapirenrli poltríll, a díjak ós díjazottak kér'lésértjl a krjvctkcző döntés sziiletctt:
a Politechnikum a kör,etkezci rlíjakat adja ki az idón:

Fehér hollT-dÍ.i: a leg.iobb tarrulmányi ercdményt elért osztál1'nak;
Polit'zer-dfj: a lcgaktívabb. |cgszínvrlnalasabb munkát végzií prlblicista, rádííls va5l1,.újságírrl

számára;
A évfol3za'm legjobtt diák.ia: az clőzt:tcs .iavaslatok alapján a tanttlmányi és ktizösscgi mun

kában eg'varánt kierrrelkedő tanulóknak;
A |egjobb szakkiir vagy csoport dí.ia: szintén e|íjzetcs jal'asla|ok alapján ískr;lai szintű kie

melkedő tevékenl'ségért;
Az év diákja: itt is cl(ízetcs javaslatrrk alapján a kiemelkerlő ktizélcti ós tanrtlmárt.\' i tcr't '

kerr.vscgért.
A r|íjazottai'ról az If. titkos szavazással dönttjtt. Eretlrnén;,hirdetés a tanévzárrin lesz. A,z IT ;l Hrthr '.
gást bízta nleg, hog.Y a tlíjaktrr.iz rendclt jrrtalmakról gorrrloskod.ion'
Az iT a Legjcrbb osztály díját az idén nem adja ki' mert nincsenek kirlo|gozott l.clétcircndszcreinl a
dcintéshez' E.zórt űgv határozttrnk, hogy felkérjiik Jimrrr1-t, dtrlgozza ki a szempr.lntrends7ert rigl . ltrlgy
50%-ban a tanulmányi eretimérry" 5{j7o'tan pedig az egyób tevéken1'ség volna nrcghalározó. Kér.iiik
J imnryt, hogv augusztus *1 l -re legyen meg eZ az elr5terjesztés, hrigv nróg az év clcjén ki tud juk irrri a l'cr
Seíryt aZ osztálvok számára.

A kijvr:tkcző IT időpontja i 994. argusztrrs 3l ' szerda, l ó.30. Napircndi printiai periig:
- az értékelési retrtlszer megtárgya|ása (a Huhogás e|őterjesztése és az osztá|yok véleménve aia1l.iárr),
- a Legiobb csztá|y- _ rlíj kiírásának leltételrendszere:
..SZMSZ ftla nraracl idő).

Brrdapest, l994' jírnius l 3.
Krausz Katalin

az IT titkára
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4:5 _ így még jó u.etány,de kevesen vagyunk
7:5 - na-na! rni ez a hirtelelen növekedés?./..6 - ezaz, már javul
8:6 - úgy iátom, lrogy ez rnár tcltális alulmaradás
10:7. taliín ne is szciljunk semmit (nem érdemes)
|4:7 - sajnos ezmár kétszeres túIerő
lgen, Kedve,s Olvasóm, sikerült kitalálntd. Ez a fórum ,'Pcllitechnikum in 1994 má-
jus', módra . - l.e,szavazunk benneteket!!,, - mondja Tibor. Ez még a legkevesebb, de
milyen nevetséges,hogy egy rnajd' 300 fős iskolában a fórttmon (ott, ahol a v.élemé-
nyek találkozhatnának, irhol ,,csak beszélgetünk kotetlenül, őszintén, mint régi jóba-
ráttlk,';diák aiig van. Számszerint 9 db.
{Nehogy valaki azt gondrllja, hogy én.az a diák vagyok, aki mindig, minden ftíruinon
becsü|etesen részt vett és tevékenykedett' En is csak egynéhányszor voltam.i
D, hogy mégaz osztálytlk diákkepviselői sc.m voltak ott! l,egalább rninden osztá1y-
ból egy-egy emiler. Fájó' hogy az embereket ennyire nem érdekli az iskolában zajló
,,éIet,, 

{.l). Ugyani.s a eliákság sorsártj| (is)varr szó.
Az inftlrmáció.s sáv útján {bár nriir a7' Sem nagyon műktidik}, vagy a taniá'roktól, esct-
lcg a fórumon ntegjelent diákL)któl mirrdenki megtudhatja' hogy nriről volt szó. I-,e is
írom: a lrárom napirendi pont közüi a legalapvetcibb: a diihöngő állapotiínak renrlezé_
se. javítása volt, A lcgelső kérdés az volt, hcrgy legyen-e egyáltalán dühöngő vagy
sem. Természetesen azt szavaltuk meg, hogy legyen fuiír akik ott voltunk, egyikünk
sem az a pcrlis, aki naponta óriíkat tölt el a dühöngőben). Mi lett volna, haez nem így
történik, mi lett volna, ha.azt szavaztuk volna meg, hogy azonnali hatállyal z:as jőú'
be'l??!l!
Nem tudom, hogy mit szóltak vrllna zrnk.az emberkék, akik péntcken (május 20_an|
az első órát a clühringőben akarták vttlna eltölteni? Nagyot csalódtak volna
a......zV......az- egész világban. Persze ji'ttek volna ahá|ózaton a nrorgások és a szelle.
mesnél sze|lemesebb kritikák és tnrrcskolócJástrk (pl: Ez egy denrokr.atikus i.skttla.l
Hol van a régi Ptlli./......stb.)
A rnásik kettő napirendi pont
nem ennyire f<lntos, de aztlkat
sem lehet elhanyagolni. Az egyik
a nomáci tábor építése és a másik
az idijbeosziásunk (év végóigi.

Csak ennyit szerettcm vtilna
üzenni minrlazoknak, zr.kik sze_
retnének egy jói műköclri, iiiákrlk
és tani{rok által együtte'sen irá-
nyított iskoiában tanulni, és
képesek ennek érdekében tenni
valamÍt.

1994'május 26.

Dániel Kriszfina -KáBé
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lskolabírósági határozatok

1994. május 22^én az lsko|abíróság (Ba|ogh Zo|tán
diákbíró' Haluszka T|bor tanárbíró) a következő
Ügyeket tárgya|ta.
- Jaskó Edit: 15 1/3 igazo|atlan óra
- Kovács Gergety: egy korábbi dontés é*elmében
Gergő időnként beszámol a Bíróságnak politechni-
kurnié|etérő|.
- Nagy Ferenc: háromszori tetterrérés dohányzáson.
(A szülőbíró rajta kívü|ál|ó okok miatt nem tudott
beérnia tárgya|ásra,ezér| a bíróság megkérdezte a
diákokat, hogy ha a diák és a tanár olda| meg tud
egyezni a határozatokban, a bíróságet |egitimnek
tekintik.e. A vádloltak beIeeEyeztek'

Jaskó Edit (SzaDi) ügye
Editnek B.0o-ra ke|| beérkeznie az isko|ába.
B.00 8.15 kozötti érkezés esetén: 1i.3 igazo|atlan
óra; B.15 - 8.20 között: 2l3 igazolatlan óra; 8.20 után:
1 t 1/3 igazo|at|an ora jár neki
A határozat a tanév végéig fiúnius 10.) érvenyes

Kovács Gerge|y (KN) üEye
Az osztályfőnökök L'eszámo!ói szerint Gergő az
utóbbi időben javu|t, prob|émáit igyekszik diplomati.
kusan mego|dani' az órákon is kevesebb panasz
van rá' Sajnos a Bíróság negatív je|enségekre is rá
bukkant:Gergő igazolatlan óráinak száma a dec. 9-i
tárgyalás óLa 17-rő| 23-ra emelkedett, valamint
Szmeskó Jánossa| való munkakapcso|ata sem fe|'
hőtIen'
Gergő ígéretet tett arra, hogy jobban odafigye| a nru
|asztásokra, és norma|izá|ja kapcso|atát Szmeski
Jánossa|. Beszámo|tatása ezzel megszűnt.

Nagy Ferenc (FH) ügye
Ferót a Bíróság a, szigorú megrovásban

b, fe|fÜggesziett bünletésben részesíti'
me|y hatályba |ép, ha Feról újbó|tetten érik' A fe|füg
gesz.tés hatátya: az 1994-95.Ós lanév '1. negyedé.
vének vége.
A büntetés időtartama: az újbo|i tettenéréstő| számí
lott 1 hét, rne|y idő a|att Feró a szÜneteket köte|es a
tanári fo|yosi e!őtt tö|teni, és az órákra bejárni.
Amennyiben Feró nem je|enik meg a számára kije_
|öit he|yen, vagy kikuldikó'ráró|' igazoIat|an órát kap.

1994. málus 31-én a Biróság (Meskó Lászii szü|o,
So|ymosiZita diák, Haluszka.I'ibr:r tanár) a követke-
zo ügyeket tárgyalta:
- Kovács Katalin: 17 ?|3 igazolat|an óra
- PoiónyiAndrea: 15 igazolailan óra
_ Aube| Levente: - kötelező beszámo|ója a Bíróság
előtt, i||' mosdó összetÖrése a |ány WO-|ren'

- Kovács Gergely:az isko|a e|hagyása engedé|y né|_
kül, a kerítésen át

Kovács Katalin (SzaDi) üigye
- a tanév végéig (,!únius 1O-ig) 8'0o-ig k.ell beérnie az
isko|ába.
F{a 8'00 ' 8.15 között érkezik: 1/3 igazo|at|an Óra.
B.15 B.20 kközöt i: 2/3 igazo|at|an óra: 8.2C tó|
1 - 1 /3 igazo|atlan óra jár.
_ a következő tanév e|ső sportágná| 2oo/o hianyzás
he|vett 1 0o/o engedélyezett.

Po|ónyi Andrea (SzaDi) Ügye
'a tanév végéig, fiúnius 1o_ig) 8.oo_ig ke|| beérnie az
isko|ába. 8.0o 8'15 közott érkezvén 113 iEazolal|an
órát;g.ls _ 8.20 közott213igazo|at|an órát. 8 20 után
1 +1i 3 igazo|at|an irát kap.

Aubel Levente (KÁosz) Ügye
Levente bírósági fe|ügye|ete továbbra is hataIyban

marad
_ A kisérettségi eredmények ismeretét'len a tsrróság
szeptemberben újbó| tárgya|ja az Ügyet
- Levenle a KGB-ve|va|ó egyeztetés uián eivá||alla
az okozott kár (3800 Ft) megtérítését.
|ndoklás:A Bíróság úgy |átja' hogy a korábbi határo
zat (köte|ező beszámo|ás a testület eiott, patrónus
kije|o|ése) eredményessége a kisérettségin doI eI'

Kovács Gerge|y ügye
A Bíróság jóvÁhagyta az osztáiyfőnökok javasla-

tát, me|y szerint:
- Kovács Gergő Bíróság e|őlti rendszeres beszamo
|ási köte|ezettsége .1994 december 3]-ig meg'
hosszabbodik.
_az igazo|at|an ór.ahatárok rnódosulnak, (a g4 95 o-q
tanévrevonatkozóan) (5-3' 1 5 10 25-20)
|ndokiás:Gergő tettét azért íté|i sú|yosnak a Bírcsag'
mert ..visszaesőkérrt', kÓvette el (a kote|ező beszá
rno|tatás napján)/
- Az igazo|at|an óráinak 

T:'gu. 
száma24,

A Bír.óság három ianulc (Bárány MiklÓs KN' Gerő
Anna KN, Bá|inct Dénes KN) esetében jiváhagvta
az osztáiyÍőnökok javas|atát' meiy szerint a tanev
tjúnius 1O-ig)végéig, va|arnint az 1994'95 ös tanev
e|so 15 tanítási napján ha 8'00-8.15 kÓzött éinek Lrc
az iskolába: 1l3 ioazo|at|an óra; B.15 820 2 3
igazo|atlan ara; E.2o után 1+1/3 igazo|at|an or.a iar
nekik.

Buclapest. .!994. június 3.
Haiuszxa Trbor
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A Borbély László, Rasztik Péter, Bágyi Lász|ó össze-
téte|ű lskolabíróság 1994. június 10-én 5 tanu|ó
ügyétiárgya|ta'

Papp Viktor (SzaDi) 15 igazo|at|an órája mel|ett kie_
melten panaszo|ták az osztályfőnökök á|ta|ános fe-
gye|mezet|enségét, az órák gyakori szétverését, az
osztályközosségben va|ó rombo|ó magatartását.

Farkas Zsolt (JP) 26 igazolat|an órát gyűjtött össze.

Lámer Ba|ázs (MP), Gerlits András (JP), Péter Bol-
ctizsár (Káosz) 15 igazoIat|an órát gyűjtött össze.

A tárgyaláson az e|ső kél tanu|ót hal|gattuk meg,
utóbbi hármuk ügyében saját, valamint osztá|yfőnö-
keik hozzájáru|ásával egyszerűsített e|járás kereté-
ben hoztunk határozatot'

PappViktor ügye
A je|enlevő két osztályÍőnök alapcsan alátámasztot-
ta az írásbeli bejelentés panaszát. Viktor e|ismerte
ezen tények va|ódiságát' úgy tűnt, átértéke|te az e|'
mÚ|t hónapokat, s szeretne változtatni magatartá_
sán. Ezt tűnik igazolni az osztályÍőnokök vé|ekedé-
se, me|y szerint a két hétte| eze|őtt történt komoly
beszélgetés óta alig van probléma Viktorra|; mind az
órákon, mind az osztályköztsségben sokka| fegyel_
mezettebb.

Farkas Zsolt ügye
Az osztá|yfőnök, Jakab Judit, va|amint Zso|t szavai_
bó| egybecsengően kiderü|t, hogy a 26 igazo|atlan
óra tény, tény azonban az is, hogy ebbő| 6 óra sem-
rniképpen sem |ógás, hanem hanyagság. Ezek.el az
órákat ugyanis okka| mulasztotta Zso|t, az igazo|ást
viszont megengedhetetlenül későn adta oda osz-
tá|.vfőnokének. Ezért ezt a hat órát a Bíróság másho-
gyan íté|te meg, mint a nraradék húszat. A tárgyalá-
son Zso|t összetett önbuntetési javas|alta| á|lt e|ő.
melyet előzetesen egyeztetett szü|elvel és osztá|y
Íőnökével' Előbbiek támogatták azt. Jakab Judrt
némi kiegészítést tett'

Határozatok:
Papp Viktort a Bíróság a ha|lott és Viktor á|ta| is e|is-
mert tények a|apján eImarasztaIia. Ezért

a, többségi határozattaI szigorú íigye|mezte-
tésben részesíti'

b, egyhangúan köteiezi Vrktort; szü|eit, osz-
tályfönökeit pedig kéri, hogy a kÖvetkező év eiső
negyede után üijenek le, s tekintsék át, hogyan érté-
ke|hető Viktor magatartása. Ha az osztá|yfőnökök
súlyosnak |átják a helyzetet, fordu|janak az |skolabí
rósághoz.

c' Jelen büntetése a következő tanév végéig
nem évüle|, ez érvényes az igazo|atlan órákra is, te.
hát ha 15 vagy annál több igazo|atlan óra gyűlik
össze Viktornak, azt a Bíróság súlyosabban íté|i
meg.
A határozat meghozata|a]<or a Bíróság a beismerést,
a javu|ás szánclékát, valamint az utóbbi két hétre vo-
natkozó tényét enyhítő körü|ménynek vette.

Farkas Zsolt esetében némi véglegesítő konkretizá.
tássaI e|fogadtuk beierjesztett önbüntetését. így

a, szigorú figyeImeztetésben részesítjÜk. me|y
nem évü| e| a tanév zárásáva|, hanem jövőre sú-
|yosbíthatja az eset|eges panaszok megíté|ését.

b, Zso|t számára2negyeden át kote|ező a má_
sodik nye|vként választott tárgy óráinak |átogatása.
íEz már nem lenne kötelező a je|en szabá|yaink sze
rint.) |gazolatlan hiányzása igazoIatIan órát je|ent'

c, Testku|túrábő| 2 negyeden át nem veheti
igénybe a 10 o/o.os pihenő keretet.

d, A következó tanév szeptemberében B órá-
ra jár iskolába az ismert szankciók me|lett'
A határozat meghozatalában enyhítő köru|ményt je-
lentett Zso|t egyuttműkodése, valaminl a 6 óra' me
|yet kés|ekecése miatt ke|lett igazo|atlannak tekin.
teni.

Lámer Ba|ázs, Gerlits András ügye
A két tanu|ót Íigyelmeztetésben részesítjük, me|y
nern évü| el a tanév végéve|' hanern a kovetkezo
tanévben sú|yosbíthatja az igazolat|an irákbói ko
vetkező Íegye|mi határozatokat'

Péter Bo|dizsár ügyét
a Bíróság eInapo|ta - tekintetteI komoly vizsgájára.

Budapesi, 1994. június 12'
Az lskoIabíróság nevében
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Szóva|mászkálok itt a Po|iban'
ós kÖzben arra gondolok'
milyon röheiesen néz ki ez a terem'
ml|yen röhe|es a nyIlvános teIeÍon,
rÖhejes, ahogy egyesek cannabist hordanak a nyakukban,
röhoJesabiÍébenasor,

Röhejes, ahogy a tanár prÓbá|kozik,
rohej, ahogy strigulákat osztogatnak,
a Bíróság ekÖzben röhejesen íté|kezik
csak röhögök, mikor fórumokat tartanak.

Röhejes' ahogy nácikat irtanak a gépeken,
tiszta röheja rózsaszín ebédjegy,
egy merő röheja dühÖngő'
és be ke|ivalljam,
kész rohejez a vers is.

Mrrr:skos idíik - Moeskos ó|et.

Posthumus Lurnhricus Terristris

Lassan a rohanó idő homá|yába veszik az a
visszafordíthataitan tény, hoEy emberi környeze_
tünkL,ő| eltűnt egy é|őlény. Kínkeserves, hosszú
vajúdás után kidő|t a sorbó| az egyet|en Lurnbricus
Terristris, szigetünk popu|ációjának egyik megha-
1ár ozó aI a pe gyé n i sé ge.
A ha||gatag tobbség fo|d|azító tevékenysége nyo'
mán ismerhette meg. Fe|színre került csúfságai
után a teste maradandó károsodásokat szenve.
dett, ketté szakadt. Egyik fele próbá|t Íe|színen ma-
radni, a másik fe|e egyre inkább visszahúzódott a
mindent eltakaró sötét Íoldbe. Néha még feléledt és
íazításai kozepette maradandó humuszt termelt a
műértő növénykÓzösség számára, ami hamar fel-
szívódott a seké|yes és há|át|an környezetben.
Talajvesztettség ézése lett rajta úrrá, és fe|adta a
tápanyagrendszerben betÖ|tÖtl fontos szerepét.
így az őt korülvevő közÖnyös Íö|dlakok korében
vég|eg e|hagyta porhÜve|yét. Uto|só útjához tehe-
tet|enül asszisztá|tak a hátramaradt közeIi barátok'
Lumbricus Terristris bio|ógiai jelentőségét az idők
folyamán többen felismerni vé|lék, fennmaradásá
ért néhányan még kuzdeni is képesek voltak. De a
harc az életéért h|ábava|ónak bizonyu|t.
Lurnbricus Territris végső e|t<eseredésében önke-
zével Vetett véget szenvedésének, horogra
akasztotta magát és ha|ak martaié}<a lett'
Szemé|ye fonios evolúciós |áncszemet je|ontett a
Íérgek és a gerincesek között. Emlékét remélhető-
|eg nem csak a száraz tankönyvek őrzik meg.'.
Béko poraira! 

Nagy Áros - Zártosztá|y

Szii|ess meg újra

Ki mondta? Hagy,jatok békérr! Miért mondta? Mikrlr.
hoi... monclta' mi? Hát uros1 ki itt a hii lye?
Tc - válaszrrl egv trarrg.
Itt al idő' hogy levernjanr a konzekvenciákat. 

.Iévcdós-c 
a,:

ólet? Kik.l;lnnak az arcok mi)gött? Kik ők? N,[iert varrnak
itt? GyanÍrs ez ahcl'y" Na ió. eióg vtllt; vedd el azt a k()nv-
hakést az ereidtől, kérlek! Még vélet|eniil nrc8r.ást-rtl rlra-
gadazz.alal ' i 'zéve|! Nc| Afrancba! A... é|ctbe! o ".. megi
Ta|án jobb is így. Ezen a tlol'v-gón már úgyis túlnépcscdctt
az emberiség. lgcrr, igerr... a minap hal|ottam, hogv a pápa'
János összehívla a piispöki tanácsot és l tartóz"korlással.
rreg,w-eniitigennelósneg'vvennégynenrme|mcgsz'avaztál.
azt, hogy csúrrya dolog az. ha egy cmber az,,Egy tírlnepc
sedett bolygóért,' golyószóróval lép fel' Inkább általánr,.
sítsák a ,,cölibátrrs', elvét. Hát persze! Igen! Hog,v erre Í)em
gr.lndoltam|'"' Csak vicc vo|t. A végén még'"..kíkapok.
(Egy |tung ,szrjlttl meg, halk, nem érthetö pontos&|r, ,'':,;
lítja, hívja az el,,,eszett hangokat,)
Ez meg mi? Hagvd abbai Erted.l! Hagy.d abba! [!írrlni a
renrlőrséget! (purd<ln) Hagytl abba. mert kitr<ikörn a sze-
medet! Mii' hogy kibtjkom a szemcdct, egy frász[' rriaid
megrrrondom ért, mit csiirálok ve|ed', (htihóhóhi) bará
tocskárn! Fr-rgok egv pisztolr,l! Ne sóhajtozz! Hcgcszt(í
pisztol,v.| !Szór'a| Íilgom a lrcgesztőpisztoIyt ós tölrtl hel-yerr
átigctcm a testcdet. tle azért r'igyázok' nchogy az'i:|vcrc|
Í}ek tl i l gyorsalt végc legverr!Lassír tralá|' szep ha|ál! Há
háhá! Nem, neín' nem vag\'ok brutalis állat! En csak''.. '
Leü| és sínri kezr1. A többick megcrtően iilnck. }]g.l,esek az
atÍakokbarr, mások a parl alatt, vannilk, akik a par'ltlrl. A
szókeken csak pár cmber iii. Ez a lrótcn nlár a harmarlik
eset, pedig még csak hótfij varr, reg1e| háronrnegyerl ki
lenc. De rnondjuk, lehetne itt, mÜSt', vizsga után. a fag;.'is
nál, a buszon, a Népszínház utúban, a kocsibau' a papil
me|lett, a porcelárrtloltltarr. a fogorvrrsnál vagy' az cir-t
bcn...
- Te hülye!
- Most mééééóe...?
.Azért, merÍ aZ é!et szép, Nem tudtad?
-Ne:m.
- Most má. tut|od, ba....
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A SPORT PONTVERSENY VÉGBREDMÉNYE

- EGYENI VERSE}.iY _

- LEANIYOK -

l. Harsányi RiÍaJP
2. Sátori Ildikó KáBé
3. CserOrsolyaJP

4.Lfulyi Nóra Káosz
5. K|ein Anikó MP
6. Fülesi Dalrna JP

52 pont
48
41

- FIUK -

l. Gyurcsák Péter F.H 39 pont
2. Bilkei Ü.I" Ba|ázs Káosz 3ó
3"Spo||árLászlóSzaDi 35.5 /----t\

. / \

\

, .*\ '
A \'l*(/;Yi/

7. Mogyorósi Krisztirra SzaDi
8. Schind|er Réka MP
9. Takáts NatiMP
l0. Járfás Kati SzaDI
l l. Kerii lő Tínlea SzaDi
l2. Szakács Mclirrda KáOsz
13. 'Szandrik Ágrres MP

Várkorry,i Niki JP
14. (iergel.y Kata MP

Jánosi Petra SZaDi
Kovács Tímea lgRic

I5. Papdi Barbara KN
l6. Kána Zsuzsa MP

Lipp Szilvia KN
Ra.ikai Ildikó jP

|7. KöríjsiCsengc KáBó
18. Gyarrnati l ldikó JP

Korsós Gabrie|la SzaDi
Leszák Melinda MP
Síklósi Nóra KáBé

l9. Fehér Anikó KáOsz
Szabó Dóra SzaDi

20. Belluska Krisztina KáBó
Danís R.eláta lgRic
Lombosi Juriitti-vtP

2l " Pekarik Éva KáOsz
22,Kovács Kati SzaDi

Rigó Krisztina SzaDi
Schindler  Anr l rca lgRic
Strupka Gabi SzaDi

23. Fabrr 'Atlrierrn masánzít
Hanzé|y, R.óka KáBá

24,Bogár Mariann SzaDi
Guiyás Emese W
Miklós Arrnir KáOsz
Rétl Krisztina KáBé
Tihanyi Mónika JP

25. Ba|ogh Bemadctt KáOsz
Bíró Zsuzsa lsRic
Hrrtás Eszter.isRic
Kósa Judit Káósz
Meskó Eszfer MP
Nováki Csilla SzaDi
Po!óny i  Audrea.\zaDi
Stiie Gabriclla IgRie:

.16
34
31
25

22
2q
l 9
t 6
1 ^r a

t 3

4. Kovács Balázs SzaDi
.5. Herczeg András KáBé
6. Nagy Gábor SzaDi./.Ze|elá'k Roland FIi
tJ. Mo|llár Anrlras.IP
9. Autrc.l L.el,cit[c Ká()sz
10.  Símon Bá l int . IP
l l. Bálinrl |)órrcs KN
l2. Hatas (i1,ilrg'v KíiBc

Mrrrva i  Pc lcr  W
13. Csiirpi;l Akos MP
VárariiPótcr F}]

14.  Nagr 'Akos ' |})í
|  .s  Matc ika ls t r  an KaBc
tr ó. Brrdai Baiázs KáBé

Fördris TaIlrils KN
Mag.var Péter lgRic

l7. Kovács Gcrgci KN
Nagl ,Szaboics W
I''euc:só-q Andras W
Szabó B. I}éter.|P

l $. Bcrlyky Dánie| KáOsz
OlejnyikAtti la KN

l9. Frrchs Pótcr W

"Szikszai Bcrtalan KáBé
20' KcreskaiAdorján W

'Scltidlik Balázs W
Vas Zoltáir rrragánzó

2l . Hárstai Krisztiárr KN
Kozma LászlÓ V. ór
Vercs Gábor ntacánzíl

22. Baltlgh Imre IgÍ,ic
Falcz lcrisztián KN
Farkas Zsolt JP
Koncz Csaba MF
Szilveszter Patrik KáBí'
Tílt}r Alrás KáBó
Wippclhauscr Zsol t SzaDi

23. Fekete Akos lcRic
Dévényi Lászlóx. áBó
L.B. MP
Récsán Gábor W

24.Borbé|y Ádám Káos,
Pápay Bálint IgRic
Sebő Fererrc Káosz

25" Kis GergőKN
Lénár<Í tiyörgy KN
Kovács Mirkíi KN
Némcth Péter FH
PándiZoltán IpRíc
Póter Bol<lizseíxáosz
Pintye István MP
Sallai Lász-ló KáBé
Sándor István KáBé

29.5
It)
24.5
1 - '
L 1

23.5
20.5
19 . 5
l 9
l ,s

l 6

14..5
1 ^

t ^ !

L :

l !

I

l l

l 0

(;

.5
4

3



PoLGRÁF
í {
I I

'*:Í
-:Ht

..CSAPAT VERSENY -

Springinzvisz Endre V"év
Zelenyánsz}<y Dávíd KN

26.BalizsKari lgRic
Bóna Márk MP
Bucsai AadrásW
Ehleiter Tarnás MP
Erki Tarrrás lgRic
Fehér Tamás SzaDi
Fürecli Krisztiárr MP
Haris Richárd.IP
Horváth SzaboicsKáBé
Karrlos Dávid lgRic
Keébc Atti la.|P
Kristr lf Krisztián lgR ic
Naev B. Krisztián SzaDi
Pirrtye Tamás KáBé
Pozsclnyi Máté w
Preiszner Miklós tgR.ic
Szternák Tamás tgRic

\rl KN r)9 poni
VII .  FH 8I
VIII .  W 16
IX. lGRic 68
X. V.ét' 9

Gratirlálok!

I .  JP
ll. SzaDi
I l t .  Kátt i
N/. MP
V. KáOsz

236.51x in t  14fő
20.s.5 I E
r 7 t  l l
163 l  í l
t4 :1 .5  l . r

l 2  f ő
n
T

l  í }

l 8
Z

Budapcst, l i)9r1. i itnius 13.
Szabtl Lász|íl

- ASZT.ALIT.ENISZ I{ÁZIBAJNOKSAG

FIt]I]GYENI: I.GvurcsákPóterFH
II. Szabó Lást,|l1 tcstkuitrira
III. Bálintl Dónes KN Ós Veres Gállor magánzó

rtÚ pÁnos: [. Ha|uszka Tiixlr, M<iinár Laios TestkuliÚrir

Sajnrls;r nrostoha köri i lmellrek rnial,t ncm sikerii lt zökkcnőrncrltesert lebonYrllítani a bajrrokságot, rlc a jövőrc

bizaktxiással gonr'olrrnk! 
[{a|usz.lra Tibor

- KOSÁRL,ABDA HÁZIBAJNOKSÁG -

Megjegyzések
Mindenkiszerepela néVsoÍban' aki Iega|ább egyszer páíyára iépett
Átiagpontszáma csak annak a játékosnak van. aki csapata mérkőzéseinek 1otrb mint a fe|én

pá|yára lépett, iIletve kapott (kaphatott) pontszámot az e||enÍé|től.
A játékcsok neve| a nevezési Iapon taiá!ható sorrendben szerepe|nek (és legtobbsztr abban a

forrnában)' tehát ez a sorrend nem je|ez semminemű minőségi besoro|ást.
Kosárkirá|y: KékesiSzaboIcs (Még idősebbek otthona) 87 pont
Kosárkirá|yfi: Simon Báiint (Cicamicák) 4B pont
Kosárherceg: Bo|yKy Dánie| (EviI Devits) 46 pont
A |egjobb játékos: Kekesi Szabo|cs (Még idiisebNrek otthona) 8'75 pont
l| legjobb játékos. Molnár Lajos iTortetőTanerők) B'33 pont
l||' Iegjobb1áiékos:Simon Bá|int íCicamicák) 8,25 pont
Kosárkirá|ynő: Gyarmati lldiko 25 pont
Legjobb nőijátékos:Gyarmati l|diki 7,00 pont
KÜ|öndíj:Csajszik - az egyet|en női csapat, amely vállalia a férf iak el|en a kuzde|mei.
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l. EvilDevlls
|l. Még idősebbek otthona
lll.CIcamIcák
|V. Törtető Tanerők
V. Csajszik
Vl. RedStars

Játékosok pontszámok
A játékosok (e||enfe|ek) á|ta| adott pontszámok
a|apján számított pontát|ag (1.1 o)

4,33

B,O0
7,00
5,00

6,83

7,25
8,75
6,375
6,OO

6,50
5,33
7,25

8,25

kosarak
Kosarak száma

EvilDevi!s:
Aubel Levente I
Bi|kei.Gorzó lstván Balázs 4
Bolyky Dániel 46
FeketeAkos 26
Nagy Szabolcs 2A
Péter Bo|dizsár
Lámer Ba|ázs 28

Még idósebbek otthona.
MányiGergely
KékesiSzaboIcs
KleinTibor
Kozma Lász|ó

Cicamicák''
Gyurcsák Péter
Matejka Márton
Molnár András
Nagy Ákos
Simon Bálint
Zelenák RoIand

TartetőTanerők.
John Conyers
Basa Attila
Horn Gábor
Szabó Lász|ó
Haluszka Tibor
Mo|nár Lajos
Veres Gábor
KovácsTamás

Csajszik'.
GyarmatiIldikó
Lányi Nóra
Sátori||dikó
Fabu Adrienne
Fehér Anikó

43
87
6
26

23
12
23
7

4B
21

,,
L/-

36
41

14
4
42
25
I

25
20
16

14

6,50
6,33

6,00

8,33
5,66

7,OO
5,33
6,33
4,33
4,33

5,25
6,00
5,00

4 -
o
L

Gratulálok a győzteseknek és minden résztvevőnek!

G/vry
^= 

--P

Red Stars
MurvaiPéter
Lencsés András
Schidlik Ba|ázs
Bucsai András
LénárclGyörgy

18
13

Molnár Lajos
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ruveI0HHHrYNK lf oty
mondiuf-
angolülI

Az élet nap ntint nap szárntalati ol.yan
egvszenÍ hclyzetct teremt, amclybcn a,I
embcrnek magvarázkorlnia, kérr-lcznie,
vá|aszolnia, rnóltatlankoclnia, ciicsérrrie
clg1,'szóval ktlmmunikálnia kell. Az egy.szcrÍi
hci}''zet is rugtön trr;nr,tl|rt!tabllnak tíirrik
azonban, ha idcgcn nyelvi kiizeg vcsz kijrijl
minkct, itlegen nyc*vcrr keli a dolgokra
reagáln i '

Et természetesen llem okaz. scrnmifé|e
pr<lblémát az anyanYelr'Ű beszélőnck. Figye|ct
Íncg a prccíz kife.iczésekct ós az clcgálls
szóforclu|atokat el8Y kiilüg.yi szóvivő - Clirrtotl
elniik közel_ke|eti ptl|itiká iáról tct t
n;ri latkozataban!

--t--

i ) i a t eÍnen l ' ]

CLINTON'S \,lIDEAST
PCLICY, EXPLAINEiJ

The respons; beL,u't 'c.r-s $ud:l J! c neus inay:ng:n
Match br --\:rslrne Shelil lhe Sr"lri ti;rrfincnt ;

{epu.:: *gLrsgg. :o J.c|cÍr.Í t.h" 'ul 'eJ r"r 'prncr
here ha"d. bect a ";bar s,Lnienvnt of [the ajminLs-
rarí. ln's] Doitc. ' .n selrL.me:its ;n ihc oc..ui,red t.--.
i4Tlc'S' ' '  .Shei l . l 's Íei l ')nsc .:;p., l 'cd :n ah.' :\ '1nr-r j j
Wirstr ington Post.

(
$l

Í
o.\

ro tinre in rhe context oi, yori knov,,, iestirnonv
4nd . ;Í i le l  tb inqs ! : ;( ' .  |] . . , -  m:. . r , - - .a l : '  , ,
l : . ;m  L t t n c  i J  t ; l r l c ,  l j e t  r l l ( ) 5 c ' J .U ( ' s í t l ] r L :  : :  l r c i ] ' . { s
ro-Jg:.kryg:"', norhing has changec i,n rira,. ii-,
Ierrrrs of or.rr pcsiticn lni1, y'cu kr,c.,r', I rhirrk
rt',s-*Egklcry, I can reier r,Iiliilffii<ffi, .
p..bl]y p re v i o r.is 5 [a t e n"le n.s b.'' ., líiiETiii-ih' r.
But I dcn't have enitfirng-you !.nrY., I-C"ff:,
.i.: 'u kno*, L-ltrÍ-.i thrni:*í 'jo,r t i i*u*:*i
l _ - - _ - i _ . _ -
Knqw,  l - - -qc- . -  i r r r r , t l i y  \ \ ,e  i rv  [ ( )  h3 i ' , : .  vo , :  knuu. ,
a  i i r t l e  b i l  o{  sonre  rh inq on rh: , i .  I ' rn  nor  s r l re
t i ra t  i t ' s  go ing rc  be ,  ycq  kaov , ,  spec i f r ca i l y  what
vou're loctlliilg íor fu-Lno:.' generally sp.ak.
ing, our posit ion cn t i le seit lcn,c-rrt:; is i lrar it 's [hc
Pa les t in ia r ' s  rnc i  I s rae i l s  havc  apreed t l ra t  the  í i '
na !  s t r tus  i i egur t ra t io r rs  * , r l l  c , r 'uer  t l i c je  i ) juc :
ani1, you know, that's--thar's also our vre*.."

{

É

J

J

€
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ffi'{vÁfTN%: ÍIHÁKA
I{a majcl elindulsz Ithaka fe|é,
vá|aszd hozzá a leghosszabb utat,
meiy csupa kaland és felfedezés.
z\ Küklopszoktó| és Laisztrügonoktól
s a haragvó Poszeidóntll ne félj.
Nem kel|  magad védened e| ient ik .
ha gondolatod tiszta és egyet|err
izgalom fűti tested s lelkedet.
A l-aisztrügonokkal, Küklopszokkal, a bósz
Poszeidónnal sosem találkozo|,
itacsak Ielkedben nem hordozod Őket,
hacsak le|ked nem áll velük utadba.

Válaszd hozzá a leghosszabb utat.
Legyen minél több nyári hajnalod'
mikor _ nrily há|ás örömmel! * elószor
szálIhatsz ki sose-Iátott kikötókben.
Átt; meg a fónic ia i  pultok e|ótt,
válogass a jó portékák között,
é[-rent, gyöngyházat, borostyánt, korallt,
és mindennemű édes i l|alot.
nt iné| t öbbet az édes i l latokból .
J/rrj bc minél több egyiptonri várost,
s tanu|j tudósaiktó l  szüntelen.

Csak minden gonclo latod Ithaka legycn;
végsó célod, hogy egyszcr oda juss,
c|e ne siess az úttal semmiképp.
Inkább |egyen hosszú, miné| hosszabb az út.
hogy évekkel  rakva szá l l j  k i  a sz igeten '
az út aratásával  gazdagon.
s ne várc|, hogy lthaka nrajtl gazrlagon ítrgar.l.
Nck i  k i i sz ön öd a szép utazást ,
mit  né|kü!e sosem tchettél  vo|na lnep.
há f  m i  más t  v á rha rná |  még l t haká t ó | ]

Az ember e|őtt két ut á||. Az egyik t€li szürkeség_
gel, horná||yal, a másik telitapasztalatta|, tudás_
sa|, bár az utóbbi a nehezebb, kockázatosabb'
Az élet megismeréséhez vá||alnod ke|| a Íele|ős-
séget, kihívást. A kihívások árán |ehet csak ta
pasztaIathoz, bölcsességhez jutni. Lényeges,
hogy az embernek |egyen célja. Nem fontos,
hogy vi|ágrengető dolog |egyen, e|ég, ha számá
ra fontos.

A ko|tő is írja a műben, hogy a cé|t nem érdemes
a |egrövidebb úion e|érni: ,'Ha majd e|indulsz ltha-
kafe|é, vá|aszd hozzáa leghosszabb utat.''
Ha hosszú út megiéte|éve| érted el cé|od' az
eredmény sokka| értékesebb,,,finomabb'' |esz'
Ha e|éred cé|od, |ehet' hogy fe|merü| benneo a
kérdés. Ezért csinállam, ezért szenvedtem? De
nem ez a lényeg' hanem a kozben szerzett p|usz.
A ko|tő közben kitér az emberi lé|ekre is. Az
ember mozgatótugója saját benső énje. Ha
gondo|atai tiszták, nyugodtak, akkor az é|ményei
is hason|óak lesznek. Ám ha le|kében é|a félelem
és a gonoszság, akkor az é|etben is találkoeik
ezekkel.
A vers ku|csszava a cél. Ha nincs cé|od, az egész
é|eted szÜrke lesz. Mindent megszokásból tudsz
csak csiná|ni' Ha majd megöregsze|, nem lesz mi.
re visszaem|ékezned. A szcrkeség osszefolyik.
A cél kitthése mindig hoz valami újat, vélet|ent.
Bár ez nern mindig jó, mégis érdemes vá||aIni, hi.
szenazemberiélet csupa meg|epetés" Akinek az
é|ete megtervezett, az az év eksorán |assa n gép.
pé vá|ik. Megszokások vezetik csak.
Akik a verset követik, egyben odÜsszeuszt is vá-
|asztották. Nekik gazclag, ka|andos é|etük |esz.
Persze életünk minden pi||anata nem |esz jó, de
osszességében, ha visszatekintenek, szép mú|_
tat |átnak majd maguk mögött.

Nent csaphat be l thaka,  ha szegény is
a Szerzeti tudásbó| s tapasztalatbó|
már is  rncgtudhatod, mit  je lent | thaka!

(Somlyó Gyorgy Íordítása) G. Kriszti-SzaDi
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A következó oldalakorr olyan írások olvashatók' nrelyek a krsérettségi v.izsgán sziilettek. Nem minden alkotótól tudtam engedél}'t
kénri a kÖzlósrc. mert a \'iZsgák bonyÜhtlt idóbeosztása clérhetetlenné tette őkct a számomra. E'zr.tton kérek e|nézóst aZ önálló dön-

tésem Íniatt. Refirélern. egyikiik sem frrg neheztelni miivük pttbtikálásáért.

a szerk.

Arccls és álarcolt

}Iagyomiínyaink közcitt vannak olyan szokiísok, hagy az
emberek feiciltöznek másnak, mint arnilyenek vatójában,
arcuk elé pedig álzrrcot tesznek, hogy ne ismerjék fel őket.
Ilyen például a farsang .Ezt a szokást már kisgyermek ko.
rátriin megismeri az ember, ilyenkor a legnépszerűbb. An-
nál nagyobb a sikere t:gy álarcnak, minél kevésbé ismerik
fel a mögötte rej|ő arcot.

Persze az álzircokkal nemcsak i|yen ártalmatlan játékok alkalmával ta|áIkozhatunk' Sok
ember hasznát veszi .az á|arcokjó tulajdonsági{'nak, hogy eltakar.ia a viselője valódi ar-
cát.Ezze| 'sokan vissza tricinak élni. Iliien póldául egy álarctl.s rablás vagy gvilkosság.
Ezekben az esetekben az álarc viselo.je nem tart attól, hogy biírki fel tudja íjt ismerni,
hiszen takar az- 'a]arc.

Régóta ismert :;zínjátszásllnktlan is nagy Szerepe YaÍti^z álarc viselésének. Miír iiz óko.
ri görögök is szívese,n hasznáiták, sőt cz vo|t az egyik fő kellékük. Abban az idóben nők
meg nem játszhattak, így minden szerepet a férf iaknak kellett alakítaniuk. Ebben nagy
segítseg r.olt az- álarc, hi.szen viselésével a női szerepeket is el tudtiík játszani..'
Persze a színész amikor maszk nélkü! szerepel, valójábzrrr akkor is egy{ajta,,látliatatlan
áJatcctt,, hord. Hiszen ilyenkor nem saját egyéniségét, saját énjét adja elő, hanem egy
másik emher, egy másik élcílény szerepébe, viselkodésébe, életébe bújik bele, átélve a
másik, .az á|ta|aeljátszott szernély szemólyiségét. Ilyenkor úgy érezheti, hogy abban a
pillanatban íí egy teljesen más valaki, mint anrilyen valrijábarr' De a színésznek is van
saját arca, anti már tényteg ő.
Sokszor nri, mirrdennapi és kevésbé mindennapi enrberek is viselünk álarcokat, anik
miigül - ha ke|l - kimutat.jukaz igazl arcunkat is. Sok házaspár egy-két éwel egybeke-
|ésiik után .az'za\zrz indokkal válik el, hogy tlgy érzi, a nrásik teijeserr megvá|tozott, nom
rliyan már, mint régen vrl|t. Ilyenkor jclbb ienne, ha eigondolkoznánirk' lrhet, hogy akí-
ro1 mtist az't rnt-rndiák, htlgy megvált<lzott, tirlajdonkóppen nem is változott nreg, ha-
nem p()nt olyan, amilyen vaiójában, csak ecldig neÍn A saját arcát, nem a saját énjét mu-
tatta meg. Persze ez a jelen.ség nem csak a hií'zast;írsak ktizott figyelhctő rrreg. Az élet
bármely terÚ| etérr előfordulhat és megtalálható.
Az enr-beriség egészét tekinwe megállapítható, hogy terÜletenként e|téÍő az emberek
arcvonása. Ennek alapján rassztlkba osztották az embefeket. A Dél-Ázsiában é|ő em-
irerek áitalábarr alacsonyak, arccsontjuk széles, szemük keskeny, bőrük siírgás, hajuk
általában fekete és egyenes. AÍ.rikál-ran teljesen máshogy néznek ki az emberek. Bőrük
fekete, szájuk Yasiag. teit' szentük fckete és nagy. Megint más mondható el afehérbőrú
ernherről.
Az arcoknak nagyon Sok Szerepük vzur. Sok mindent ki tuclunk vele f.ejezni, olyern dol-
gokat is, anriket szóban nem iehet. Fontos lenne, htlgy mindig mintlenki a saját arcát
nlutassa' ne pedig ,,á|&ÍCoí,,. Fersze ez sokszor elkerülhetetlen. Úgy gondolonr, hogy
wnígaz emberiség |étezik,addig mindig lesznek arcok és álarcok.

Paulovits Anita
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Természetes és teremÚeÚt
lrörnyezetünlr

1 "

',S a hatodik napon teremté az embert. s látá' bogy ez jó",'Valóban. Az
ember szabadorr élt a vadonban' gond néIkiil' Volí mit enni, nem volt na.
gyon hideg, és hogy ne un atkozzan, ott volt az oldalborda_párja is'
AZ iditlt egy fránya csúszómiíszó z^varta meg' mégpedig egyszerűbben,
mint gondolnánk. Rádöbbentette őseinket arra, hogy ba használjak fejü-
ket, átalakíthatják környezetüket. AzÚt a több<timenziós léleknek egi

1;.. játszóteret hozott létre, amolyan virtuális valóság stílusban' Ahhoz, hogy
r - - )  r  '  - - - - - o

? az ígl nyert szabadság valóban szabadságnak tűnjön' mielőtt materia|izá-
lódna a lélek, gyakorlatilag elfelejt mindent, ,,tiszta |appal indul,,. De mi-
ve|azért itt meg is lehet hatni (mint ahopy nem trinden macska esik talpra
a fárói)' létferrntartó ösztönökkel is ellátott noinket a Gondviselő. Ezt
olyan formán tette' mint az autógyárban szokás, ahol szabványtartozék.
nak tekintik az életmentő légzsÍkoÍmost már minden típusban.

Ez az, amit a7. ,,antijő,, kihasznált. Tudta, hogy öszttinösen törekszünk a biztonságosabb életre, amihez leggyak.
rabban a kényelem társul; csupán annyit tett' hogy me8tanított tudni. Tehát megtanított kiilönbséget tenni a
dolgok közt, felismerni, mi az, ami - ha nem is nagyon, de - veszélyeztetheti léttinket. Tehát megtanított féIni.
Félteni. Aggodni. S máris elérte, amit akart: elvesztettük önbizalrnunkat. tnkább házatépíttdrnk, mintsem a sza-
bad ég alatt aludjunk. Inkábtr gyógyszereket szediink, mintsem bízrránk magunkban és a termész,etben.
Amit nem kapott meg, azt megszeÍezte. Most _ pit|anatnyilag - o uralja a Földet' Sok neve van: sátán' ördög, Lu.
cifer, stb. Nincs már sok ideje hátra, s ezt o is tttdja, ezért mindent megtesz' hogy az utolsó perceit is kihaszrál-
ja. Semmí sem létezhet az e||enÍéte, a párja nélkü. Így van ez az isteni szinteken is. Egyurást termt*zetesetr nem
pusztíthatják el, de időlegesen uralmat nyerhetnek a másik kárára.
Időlegesen . micso<la kifejezés! Nincs idő, sem tér, sem semmi. ami fix tiímpont lehetne. Mindenhol - benniink,
köríilöttünk -, mindenkor jelen van.
Ahogy telt-múlt az idő, az ember egyre jobban kitanrrlta, miként alakíthatja környezetét. Az ősember barlang.
rajzokat készített, kőba|tát' s már ismerte a tüzet. Az ókorban már hatlani lehetett a kezdetleges fémszersámok
pengését. Babilon népe megdöbbentő matematikaí tudásával hatalmas épületekkel a korai New Yorkot hozza
létre. Egyiptomban igen komoly munkaerőre támaszkodva szintén óriási templomokat húmak fel, nem beszé|ve
kiterjedt csatornarendszerükről. Ugyanekkor Dél-Amerikában is fantasztikus éptiletek tornyosulnak az őserdő
meg a kukoricaföldek kózt. Lz ezt követő középkor, bár sötétnek van titulál3a,,, buvl& Babjnás, elnyomott
nép mágött az alkimisták - korántsem olyan trrdásszinten - folytatták őseik kutatásait. A tüzet már.iól ismeri az
ember, akár Prometheus hozta, akár nem, s a fémeket is rég uralma alá hajtotta.
Az emberi intelligencia érdekes hullámása figyelhető meg: hajdanában, ,,az emberiség hőskorában,, 66tangok.
ban laktak őseink, s mindent megettek, amit ta|áltak' Az ókorban igény mutatkozott a kulturáltabb lét megle.
remtésére, de ez sem jellemző mindenhol. Amíg virágzik az egyiptomi meg a görög kultúra, Euráz.sia pusztáin
mindenféle rromád csoportok é|ték vad élettiket, fel-a|á r'ándoroltak, mintha valami féken tarthatatlan erő haj-
totta volna őket. Spartában is farkastörvények uralkodtak, de ott felügyelet alatt álltak a taigetoszi csecsemő-
sz,elekt ív közösségek.
Szóval a középkor az áttalános brrtulás irlőszaka, bár itt is találunk remekbe szabott alkotásokat a képzőművé-
szet minden területén. Kiemelkedőt alkotott Leonardo, N{ichalengelo' csak hogy a legismertebbeket említsem.
Az újkor hajnalán mintha mégiscsak hajlandóság Ínutatkozna a szel|emi posványhól való kiemelkertésre' Az ed-
dig általánosan - 20-as IQ lassan, de biztosan nyomakodott ftitfelé. Az emtler már igencsak átlalakította környe-
zetét. Háborúk, invázíók, keresztes csetepaték...
Apropó' keresztesek. A keresztény val|ás roppant jó álcahálónak bizonyrrlt bizonyos politikai. hadi, Lírsadalnri
manipulációk, kihasználások felé.
Most már gőzgépek pöfögnek' szövőgyárak foglaikoztalják a kilát.ástalan életű' értelmetlen, könnyen kihasznál-
ható tömegeket, vitorlások szelik a golyóbisunkat borító víztiikröt, s elrnúlt már a hajdani romantikus felfedezé-
sek kora. Például az egyik legnagyobb tévedés, amikor Kolumbusz |492-benabban a lritben, hogy Indiát érte el a
térkép hátuljáróI, rászabadítja a kokvisztádorokat egy ragrogó kultúrára. A világháboruk hihetetlen ember- és
hadianyag utánpótlást igényeltek, teljesen át van alakítva a világ arca, kőotajszipo|yaző fémsziirnyek dübörög-
nek bűzt okádva' lealacsonyodott emberek tengetik semmitmondó éIetiiket az önbecstilés teljes hiányában. Ezt
a tendenciát miír csak a reptiles fe|fedezése tudta tovább gyorsítani, amíg meg nem hódítottuk a vi|ágrírt.
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Most, néhány szörnli világháború és még sztirrry,ríbb offenzíva után a megromlott, biinbanó ember vágródik

vissza a természethez, mind táptálkoási, mind vallási, mind mindenféle szempontból. Egyenesen divat lett.

FuchsPéter

2.

...Az 1 933-ban uralomra jutó fasizmus Európában megpecséte|te a zs|dóság sorsát. A nürnberg| zsidó-
törvények a torténe|em ágyik legboza|masabb dokumentuma|. A deportá|ások és koncentrációs tá-
borok ötőt menerulő zsidói ,,vissiamentek'' a Szentfö|dre, és létrehozták az egylk legfiata|abb államol,
lzraelt. Az ál|am 1947-ben a|aku|l meg, és egy add|g úJ, mondhatnl utóplsta, de mégls megva|ósítható
társadalmat alkottak. A kitelepÜ|ő csa|ádok, barátitársaságok nem egy Összefüggő nagy országot al-
kottak, hanem - az ókori po|iszokhoz hasonló - városá|lamokat, Ía|ukÖzösségeket, melyeket k|bucnak
neveztek el.
A kibucok élete a nyÜzsgéshez, mozga|rnassághoz, a város| é|et forgatagához, a péru mindent
elsoprő ereJéhez szokott európalember számára igen kü|önös.
Megalkották azt, amirő| sok tudós és íi|ozófus csak álmodozott évszázadokon át.
R riouc társadalmilag egyen|ő emberek kÖzössége. Az egyutt megé|t szenvedések, borza|mak egy-
séges ézéseket, mindenekelőtt hata|mas szeretetet ültettek az emberekbe. A kibucot az',oregek,, - a
kibuc a|apítói - irányítJák' bevonva a tÖbbi ottlakót is. A kibucnak saját Vagyona van, melyet a kibucon
kívÜ|do|gozók a különboző gyáraktó| kapnak, l!|etve a bent dolgozók termelő munkájukka|előá||íta.
nak' A kibucokban az éghajlatnak megfele|ő növényeket terme||k, me|yek b|zonyos hányadát értéke-
sítir. Éle|rnuk nagy részét saját maguknak megtermellk, |gen kevés külső forrásra Van szükségük,
amit a kÖzös vagyonból Íedeznek. A kibucon be|ül az embereknek van saját Vagyona is természete.
sen, de ez nem engedi meg a társada|om vagyoni rétegződését. Ha a kibuc egy |akójának kü|önleges
igényeivannak _ és miért ne |ennének, hiszen ők is emberek -, akkor be kel|jelentenie a klbuc rangldő_
seinél, és azok - ha a körÜ|mények engedik -,.klutalnak., pl.egy autót, Íeltéve, hogy az i||etőnek va|ó-
ban szüksége Van rá. A közos Vagyon me||ett mindenklrende|kezik egy blzonyos kvótával, amelynek
értékében a he|yi boltban vásáro|hat' Az apróságok (pl' c|pőt(ző, boríték, papír..') |ngyenesek.
A kibuc |akóinak étkeztetését a kibuc magáravállalja, és kÖzös kasszábólfedezi. A kÖzös étkezések
teremtik meg a csa|ád|as hangulatot a több száa fős kibuc lakói közótt.
A kibucban ma már nem k.izáló|ag zsidók é|nek, de a tú|nyomó többséget ók alkotják, és ezért termé-
szetes, hogy zsidó szokások szerint é!nek. A gyermekeket az ún. gyerekházbannevelik hat éves ko-
ruk után, hogy megfele|ő képzettséggelés gondo|kodásmóddalrendelkezzenek. A gyerekház tu|aj-
donképpen egy bent|akásos isko|aként üzeme|, ahol a kibuc összes egyidős gyereke tölti hétköznap-
jait.
Röviden így lehet bemutatni egy ma is üzeme|ő kibucot. Persze nem középkori kÖrü|mények között
kel|őket elképze|ni. Ugyanúgy használnak modern gépek'et, hénaik ugyanúgy szépek és íz|ésesek,
de mindezen,,tárgyijó|ét,, me||ett megtalá|ták azt a közösségtformátumot, me|y boldoggá tesziőket.
Előbb-utóbb a kibucok is megváltoznak,
és a jelen|egi he|yzetet vizsgá|va az új
generáció már nem |esz képes tartani ezt
az egyedülá||óan (ta|án még az amerikai
Biblia törvényei szerint élő amisok szűk
csoportja élígy) békés é|etet. A pénz sze-
retete a ]<ibucba is betört, és lassan |e
Íogja győzni az egymás iránt érzett sze-
retetet. Sok frissen bekerü|t ember ki
akar válni, és gondolkodásmódját ter-
jeszti is. ldőve| tehát várható a kibucok
felbomlása ls.
Mindezek ellenére mégis csodá|atos do_
log, hogy a rna é|ő emberek |étre tudtak
hozni egy ilyen közösséget. Azt pedig,
hogy ez sokáig így marad, csupán remél-
hetjük. Mindenesetre én szívesen élnék
egy-két hónaplg egy ||yen kÖrnyezetben.

Kozárilstván

*:-.:-



POLIGRAF18

A látszat és valóság a reális
lét és a képzelt vi|ág közti
kapcso|at, iIietve az e|különü_
|és klfeJezől. A |átszat' me|y
érzékcsalódásokon a|apszik'
sok dologban rosszul infor-
má| bennÜnket, elképzelt ide-
ákat kelt bennünk. Ehhez
kapcsolódik egy fiIozófiai
irányza|' az idea|lzmus, me|y
P|atontó| ered. EIképze|ései
szerint az ideák öröktő|fogva
lélezőek, és mint a va|óság
visszatukrözői jelennek meg'
Híres Barlang*hasonIatában
is ez kerui kifejezésre.
A va|ósághoz kapcso|ódó
szem|é|et a rea|izmus, mely
csak a tényszerű, va|ós do|-
gokra épít. A két jelenség
azonban |egtöbbször össze
kapcsolódik. Emberi termé.
szetekben, vise!kedésben és
az é|e| bárme|y pontján kife-
jezésre kerü|hel. Az átmenet
a két do|og kozt, a ráébredés
a va|iságra |átszatképekbő|
- sokszor végzetesen |esújtó
lehet, é|eteket tehet tönkre
Ez jelenik meg a kamaszkor-
ban, a Íe|nőtté vá|ás idején.
Ekkor az egyén ki|ép a gyer_
meki, idealizá|t világtró|a tisz-
ta, nyers va|iságba, aho| a
még naiv, gyermekded |élek
kÖnnyen e|veszhel.
Az ember mint gyönge |ény
sokszor elkeveredik a nagy-
világban, sodridik az é|ette|'
||yen kor nem lud igazán Ön-
maga |enni, |átszatokal ke|t
onmagában és másokban is'
Ez a felvett kép igen veszé_
|yes; kapcso|atokat és kiaia
ku|t ogyéniségeket tehet
tönkre, melyek rendbehozá.
sa iegtobbször te|Jesen re-
ménytelen. A |áiszat i|yenkor
bunteti önmagát és a való_
sági'a törekszik' A reá|is ön-
kontro|| kia|akítása azonbart
még enné| is nehezebb az
esetlegesen fe||épő gáto|ó té-
nyezők és a látszat |étezése
miatl.

Liiúszat és valŐsóg

Ez a |átszat pedigtagadhatat_
|anulott van a tény|eges való-
ság me||ett; iétezése kétség-
bevonhatatlanul igaz minda-
mellett, hogy elvileg teljesen
szubJektív.
Az élet Íe|Íogása te|Jesen ma-
gunktó|Íügg, így a |átszat és
valóság megíté|ése, elküIöní
tése is. Talán éppen ezért
nenn beszé|hetünk ezekrő| á|.
ta|ánosítva, a k.özvé|emény
számár a e|fogadottan. Mind.
evvei e||entétben vannak
persze az é|etnek, a vi|ágnak
olyan terü|etei. ahol em|íthe.
tünk. kimondottan reá|isságot
és idea|izá|tságol. l|yen pé|-
dáu| a |egtöbb tudomány, ami
a tényszerűségre, valiságra
épít és a művészet, aho|a |á1.
szai, a va|iságon va|ó átlé-
pés dominál' Jó pé|da erre a
szürreaIizmus mint művészeti
irányzat' A va|ós határain tú|i
ábrázo|ás, a kulÖnbÖző |áto-
mások, víziók megje|enítése
te|jesen az alkotó szemszÖ_
gét tükrözi. Ezek az a|kotá.
sok mind egy idea|izá|l vi|ág.
ban |éteznek, ahonnan kilép-
niük IehetetIen'
A társada|omban rej|ő kt)
|Ónbségek szintén a |átszat és
a valoság lényére vezethe-
tők vissza. A generációs
prob|émák okai az idea|izá|t-
és reá|is vi|ág megíté|ésének
kü|Önbozőségére utaInak, hi-
Szen a másik egyén íe|fogá.

sának e| nem fogadása, eset.
|eges fé|reértelmezése adja a
|egtöbb prcb|éma alapját. A
i<isebb csoportok kia|aku|á-
sának okai hason|óak. A kap_
csolatokon be|u|| őszinteség,
a va|óság te|jes mértékben
va|ó megmutatása eredmé-
nyezhe| csak egy biztonsá
got adó barátságot, szerei-
met. |lyenkor a |átszat háttér.
be szorul, nem kap szerepet
az a|y gyakran Íel|épő kétszí-
nűség és az alattomos rossz.
indulat.
Az é|etben való részvéte| a
legtobb emberné| a valósá.
got tukrozi. Ezt ta|án a sok ne-
hézségen vaió sikeres túlju-
tás, a prob|émák sokaságán
szerzett edzettség és az
ezekke| 'iáró bizonyos fokú
e|l.ridegülés okozza. A |átszat
keresése, illetve a hozzá valo
menekü|és már kevesebb
emberben van je|en, de épp
ezért talán többÍigye|met igé-
nyel. ||yen emberek ta|án a
veszéiyeztetetl fiatalok, a
rossz csa|ádi korülmények
közt é|ők és a kábítószere-
sek. alkoho|isták' Számukra
a va|óság és |átszat közti kü-
lonbségek ióvaI tobbet jeien-
tenek, mint az át|agemberek
szárnára, akiknek élete e két
dolog te|jes figye|men kívu|
hagyásáva| tellk el, ho|ott je.
lentőségÜk magasan k.iemei
kedő. -

Markovits Li l i- W
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Káosz. A teremtés kezdete előtt uralkodó semmi.
Nincsenek természeti torvények, nincsen ért.'elem'
Majd hirtelen megjelenik a tererntő' aki rendet csi_
ná| az ősi semmibő|. lsten, ta|án istenek. Harcok
cjúlnak közöttÜk, s végü| béke hono| a fö|dÖn. Me|-
|ékesen megjelenik az ember is, vélet|enü|, nem
mint a teremtés koronája. Van már rend, van már
vi|ág.
Ezt |áthatjuk a |egtöbb teremtéstÖrténetben. A ká-
oszbó| kialaku| hirte|en a rend. Nincs tudatos cse.
|ekvés a {eremtés mögött, a vé|et|ennek köszön
hetjük |étÚnket, vi|águnk létét.
De van kivéte|. A Biblia. A Biblia, aho| érte|em lako
zik minden esemény fe|etl, aho| nem vélel|en meI
|éktermék az ember. A cse|ekvés mögott gondo|-
kozó |ény van, akit mi |stennek nevezünk. Kétfé|e
teremtéstörténet van a Bib|iában is. Ta|án itt is meg
ta|á|ható egy kis Káosz? Agyagbábuk vagyunk,
me|yeket az isteni |ehe||et keltett é|etre? Vagy ta|án
mindannyian egyetien ernberpártó| származunk?
Vo|taképp csak egyet|en embertől, Adámtó|, hi-
szen az ő oldalbordájábólteremtette lsten Évát. Ta-
|ánaző bűnbeesésük miatt nem ismerhetjük meg a
paradicsomi|étet. A kígyó csábítása miatt űzték ki
az ernberiséget az Edenkertből, s jelent meg a halá|
a fö|dön? Az ÖrdÖg szoIgájának gonoszsága kevés
|ett vo|na, ha nincs Éva, aki beieegyezett a ti|tott
gyümölcs Ieszakításába.
VegyÜnk egy másik pé|dát. NézzÜk meg a rent1
egyik székhe|yét, Egyiptomot. Az egyiptomi társa.
dalom nem mentes gyar|óságoktól, kapzsiságtól,
káosztó|' De egészében véve rend uralkodott' Tár-
sada|muk jó| szervezett, az á||am hata| ma szi |á rd. A
táraó á|| az élen, akit istenként (később isten fia_
ként) tisztelnek. Szemé|ye sérthetet|en' Számára
építik a hata|mas piramist, meiynek munká|ataiba
már szü|etésekor beIekezclenek. Ez a hataImas sír'
bolt sok érdekességgel szolgál a mai ember szá_
mára is. A tudományok magas Íokon á||nak, (fő|eg
a matematika és a geometria), az á|lam szervezett,
írnokok., írástudó emberek végzik a íontosabb Íe|*
adatokat. Az ő képzésÜk rendkívü| körÜlményes
és hosszantartó, s ennek így is ke|| |ennie ahhoz,
hogy megtanulják az írás' a számo|ás fortéiyait. A
képzés kiterjed az ura|kcdó csa|ád fiaira is, akiket
|ega!ább o|yan szigorúan nevelnek, mint egy írno-
kot.
Fz a rend és Íegye|em megrnutatkozik múivésze-
tükben is, me|y többnyire a temetkezési szertartá-
sokkaivolt kapcso|atos. A sírkamrárba oiyan fest-
ményeket Íestettek a |egÜgyesebb mesterek, nie.
|yek a fáraó mindennapi é|etének eseményeit,
résztvevőit ábrázo|ták' Hitük szerint ezek által a
tú|viiágon majd a Íáraó fo|ytathatja rnegszokott
é|etét. Abrázoiásmódjuk nem vo|t tulságosan fej-
lett, hiszen festményeiken csak két dimenzióban

és rend

a|kottak, s nem haszná|ták a|érábrázolást. Szobra.
ikon és persze festményeiken ls stati]<us, mozdu_
lat|an figurákat láthatunk többnylre, aklk merevsé_
gükkeI nagyon idegenszerűnek tŰnnek.
A társada|om rendezett é|etéhez hozzátartozik
é|etmódjuk a|akulása is. Az é|et minden terü|etén
erős hatással volt rájuk a Ní|us fo|yó, me|ynek pon_
tos áradásaitó|függött egész éle|ük' A fö|dmiivelő
csak áradás után tudott fÖ|djén dolgozni, a száraz
időszakban más munkát ke||ett talá|nia. Nem volt
túlsok |ehetősége, hiszen munka csak a piramisok
építéséné|vo|t. A Nílus az egész rendszerre hatott,
tehát ez a fo|yó volt az egyik a|apja a rend kialaku-
|ásának.
Vegyünk egy e||enkező pé|dát. A káosz uralkodott
példáu| a boszorkányperek idejében a .,sÖtét ko-
zépkorban',, mikor ártatlan emberek kerultek
mág|yára, kínzókamrába. Az emberi butaság és
kapzsiság felÜ|kerekedett a renden, eltiporta azt'
Nem csak azért zaj|ottak ezek a perek, hogy osto-
ba, a|jas emberek megszabadu|janak vélt vagy
va|ós ellenÍeleiktől. Az anyagi haszon reményében
is je|entettek fe| ..boszorkányokat.,. Az inkvizíció
e|ő| nem |ehetett e|menekülni, nem vo|t hová íutni.
Akit egyszer megvádol|ak az csak óriási szeren-
cséve|kerü|hette e|a borza|mas mág|yaha|ált' de a
kínzásokat (melyben mindig |eleményes a|kotó
volt az ember)semmiképpen. Ez az időszak (ame|y
mijvészeti|eg nem is vo|t oiyan',sötét,') nem nevez-
hető az emberiség Íénykorának, Ehhez persze
hozzájáru|| a cseké|y isko|ázottság, a járványok' a
magas ha|á|ozási arány is' Ezt az időszakot tehát a
káosz uraita, me|y mindent e|soprtí győze|met ara_
tott.
Az ember arra törekszik, hogy a benne uralkodó
káoszt megszÜntesse' Ezért gyarapítja ismereteit'
és ezért szeretne minéltöbbet rnegtudni az őt ko.
rÜ|vevő vi|ágró|. Hogy ne csak mú|tjáró|, hanem jö-
vőjérő| is |ehessenek elképzelései, .'Íeita|á|ta'' vala_
ki a jóslást. A jós|ásnak nagy hagyományai vannak
minden nép toriénetében. Jóso|tak már az egyipto-
miak és a gorögök, és a magyarság ósei is' Egé-
szen furcsa jóslási Íormák alaku|tak ki. Ného| á||ati
maradványokbó|, be|ekbő|, másho| kártyából jó-
soltak. A tenyérjós|ásnak nagy hagyományai van-
nak. Szerintem a jóslással nem tehetünk túl sokat a
bennünk lévő káosz el|en, csupán megpribáljuk
áltatni magunkat azza|,hogy tÖbbet ismerünk meg
a va|ódivi|ágbó|.
Befejésképpen visszatérek Eondolatrnenetem eIe_
jére, a teremléstörténetekre. Az emberiség ezektől
a történetektő| reményt kap arra, hogy a káosz
igenis |egyőzheiő, s van esély arra, hogy egyszer a
rendfog uralkodni.

Ha||a Z. Gábor _ KN
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Preiszt er

Mindig védd meg az igazadat!
Mottó: Ha ki akarnak

A .Es míndig te *
Megén...

* -ni veled, akkor ki is * -nak..
.ol rá...

Reggel nyolc óra körül álltam a hetes busz csuklíljálrál... Kijrii|nét'tern, és kitört belijlenr a szokáscls reggeli harrgulat:

Mindenkil lelövök cínrszó alatt. Borzasztó,hrlgy ha az emberck együti vanrlak, tiimegeseIr cgészcn mcgváltoznak. A

kedves nagyanyo íröcskölő n.yálú vénasszonnyá, a naiv c:serkészfiú a gcrinctclcrr szálnilíl vadál|artá. a míivész|c|kíi

szimpatikrs fiatalemtrcr nrrl lás intell igenciájú troll barbárrá, sttl. Kcivctkczésképpen annak cll lcncre. hog1 cgYenkcrlt it

lcgtöbtl ernber vaIarniért értókesnck morrclható ' eszéért'butaságáórt' nreg|ontoltságáí:rt. határrlzatlanságáért, erc.iéí:rt.

gyengeségéért, stb. - az ernbcriség egószében - kissé kijznvclr,ien meg|ogainrazva - cgv kalap szart scm ér..'

Természetesen er/jt vettenl rnagam{m és végtil nerrr lőttenr lc senkit...
Tchá't ,,rryrrgorltan,' alltam. A tlusz megállt a Kiirtéren' t'ijlszállt mcllén.. egy iitven köríili rnegviselt fórfi 1ő a pozitív híís r,

t lemtr l laktxJ<.rt l ,ncml,ett r isztaz i t thc lytrenirn1lro i 'ízá l t 'KtE AZíjL ' i jHEL\,?, ,címíi .életrc-ha|á l ravívottg}adiátor-
harcl-.ran sen...
Csak állt és rrézett maga e|é,. nrár majdnerrr megbarátkozíí\ln a.!.élcttel. miktrr rnegszólalt az ismerrís hartg:

'.Iegyeket, bér|etekctkércm cllctríírzéshez |c!mutatni!Fiataicmtler, örrnek varl . icgye.l
- Ncrn igazán . feleltcm.
Hogy bcszél maga? Mi az. hogy,rrenr igazán?

- Nincs"..
Mirrtárr végzctt velcm, a mel|ettcnr á|lo fórfihcz frrrr|trlt' aki irlőközbcrr e|őve'tte .iegy'ét' és az e|lenőr szeme láttára killt.

kaszl.otta.
_ Nem most kel| ám kilyrkasztani, hancm fclszáiláskor - szólalt meg hctykón az ellencjr.
. I\iÍost szálltam fei _vá|aszr-tlÍa eg-vszeríien.
. Na ne regéljen nekem itlen, Andersenkém! Adja i<lc a szcmóly.i igazolvárr.vát!
_ Most szálltam fel...
. Akkor mrist szé-perr leszállttrrk a kiive tkcziinó|.
-Nem.
- Szóva! most száilt t'cl?
- Igeu.
. Szóva| be|ehazrrdik a pofámba./ Gerirrcteierl allat. I{át mit várjon al'etnÍler a Í'iatalrlktóI' ha az ilregek is az t:m.

ber képétle hazudnak? Trrd ia nrit kórre az i lyen e mbcrrcl. mint rnagai'}Iazavirrri i sz'épen cs belc az uiját a kettőhúszha...
Akkor m<lsI leszálirrnk.

Az clőbt.r szálltalrr fel.
. Szálijon |c azorrnal!
- Ncnr.

Ir|ííközben megállt a busz, ún leszálltam, hogy nrások fc| trtcljanak' és megáiltarn az ajtri mellett, hogv visszajuthassilk
ercdeti helyemrc. Ekkor megje|cnt a tipikus rregatív hős: cgv ijtven körüli, másfél méler nragas, hatszáz}ilós sertós, aki
trcfurakotloti elém, és bár rentlelkczí:sérc állt l,olna még testnércteihez képest is igen sok hel}., il megállt a lópcs/ín' pcirt
előttem,ésegy,Sajnáiorn,öcsimegtelt...,,kij leníóssc|,ntagabizlosttiosollya| aszájá'nlelőkritt
Ez az az eset, arnikor kedvem |ett volrra e|ővenni egy nagy kalitrerii fcgyrert, ós az ajtón keresztü| bclecngcdni |ráronr
gol'yót (bár szerirrtent a testén |ellralmr:zódott háj egy ágyrriövóst is meg|.ogrra), és végignózni. amint szr:íkr:niídik a kor
láton.
Egyetien örömöm az vo!t, hogY az ötven ktirüli férfi triepvé<lte al igazát.
orárnra rréztem... Már jön is a következő busz..'
Felszálitaírr...
Vclc cevül|....

* A',*,, milrdeItútt UgyanaZt a szót helyettesíti, dc a -szerkesztó nern járulr hozzá ir kin-vomtirtásálto;:
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Miklós oldalai
lndulataink

Mint mindig, most is este hét köru| ért haza.l|yenkor rnindig ideges volt és táradt.

Húsz éve do|gozott egy gyárban, megszokta már a napok egyhangúságát, szürke-

ségét. Bement a szobába. Mint mindig, most is Íe|esége vártrá,az aszta|on két Üveg

sör, pörkö|t, stb. Köszöntek egymásnak... LeÜ|t..'
Nem tudta ,mi az,amit érez, de ilyen még sosem fordu|t ve|e elő. Most nem aziszo_

nyatos Íáradságot, kimerÜitséget érezte, mint álta|ában" Most talán - nehezen tudta

megfoga|m azni azérzést - valami hideg, számító és elvadult dühöt érzett az egész

vi|ággal szemben. Gondo|ataiban már nem a szobában járt. Végiggondo|ta nagyon
po.ió.an egész eddigi éietét.lszonyatos gondo|at Íutott végig azagyában:mindaz,
amit tett, semmlt sem ér' Nem arra gondolt, hogy ha a|kotott vo|na, Vagy emberé|ete-

ket mentett vo|na meg, akkor most ő |enne valaki, hanem arra, hogy bárki bármit

tesz, semmi oiyat nem tehet, amlnek va|ami értelme lenne' Nincsenek magasabb
rendű cé|ok, nincs többet semmi sem. Minek? Minek tenni bárrnit is?
Nem gondo|t most sem |stenre, Sem é|et utáni |étre, pusztán arra, hogy amit o itt mű_

velt ezen a vi|ágon, az semmive| sem ér többet anná|, mint arnennyit a folyók építő-
romboló munkája ér. Minden, amit az emberek tesznek, fizikailag megÍoga|mazhatő.,
a festő is csak összekeni a vásznat, és hiába okozegyeseknek 1ó érzést vagy ha-

sonlót, valójában semmisem |étezik a fizikai do|gokon kívü|ezen a világon, hiszen

minden, aminek va|ódi értelme |enne: e|veszett.
Túlságosan kezd az emberiség EMBER |enni, és az ember nem tesz mást, mint:el-
tÜntet mindent a Íöldro|, aminek érte|me van, tú| a f izikális do|gokon. Ami természetes
|enne, mint a törzsitáncok Vagy énekek, aztazember e|őször lep|ezi, majd kiölima_
gából. A léIek megha|t, hisz az ember láradtés elÍog|a|t és Íelnőtt ahhoz, hogy Íog-

|a|kozzon vele' Nincsenek i||úziók, mesék, varázs|atok, és gondo|atok sem... Soha
többet... Minden e|veszett...
Kiakart törnia hétköznapokbó|és a vi|ágbó|, ame|y tönkre tette őt és mindeni'',Eza
világ a Íelesége volt számára. o vo|t az,akia napok egyhangúságát jelentette. Most
nem a gondoskodó, kedves fiatal|ányt látta, akiÍőzött rá, mosott rá és szerette, ha-
nem tönkretevőjét. Kiment a konyhába és átgondo|t mindent' Precízen, hidegen''.
Mint ahogy a világ tette ve|e'
Megfente a konyhakést, elrejtette az ingébe és elképzelt mindent. Látta, amint a kés
mélyen be|emetsz a húsba, |áttaavéres tetemet és a mocskos kést a kezében. Lát-
ta azt is, amikor a rendőrség megérkezik és e|viszik. De ez most mind nem számí-
tott... Gondo|t egyet, fe|emelte a kést, és megá|lt... Kiesett a kés a kezéböi. és ő ro-
hant ki a szobából. Fe|esége nem tudott semmit, csak Ült tovább és evett, ő pedig

tudta: nem tehet semmit. Nincs kiút... Soha...soha...
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n
A halhatat|anságrólmindenkimáshogy véiekedik. Van, akiazt mondja, hog.y m!. e-m-
berek ha|hatatlánok vagyunk:a testÜnk ugyan egyszeÍ e|porlad, de a |e|kÜnk örök-
ké életben marad, és halad egyik testbő| a másikba ha|hatat|anu|. Vannak, akik sze-
rint a leIkÜnk a testÜnkke| eqvütt meoha|.
A ha|hatatlanság az istene[áétjetenix meg először. lsten az alkotója, persze errő| is
különbözóképpén gondo|kodnak az embérek. Van, aki az istenek létezésében Sem
hisz' és vannak o$án emberek, akik bíznak |stenben, számítanakrá,és egész é|e-
tükben |sten |étezése tartja é|etben óket. ez adja nekik az éietadó energiát'
Míg élünk, tele vagyunk reményekke|, fé|e|mekke|, amelyekre egyá|talán nincs
szükségünk egy haiandó életben. Sokszor az ember azt kívánja, hogy szűnjön meg
|étezrri(-pé|dáú|az öngyilkosok). Az a|vás is - szerintem - a ha|á|egyik Íorrnája'
Sokfé|e vágyunk van. vágyunk é|ni, örökké é|ni, de vágyunk megszűnni is' Féle|em éi
bennünk, s a fé|e|em Íordítottja, a reménység is.Mindezek a do|gok teljesÜ|hetnek
haIhatatIansáo né|kü| is'
Én szemé|y sierlnt nem vágyom a haihatat|anságra. Nem fé|ek a haláltŐ|, számomra
szörnyii lenne az a tudat,hogy örökké ugyanaz maradok, aki vo|tam. Es mive| nem
mindenkivo|na halhatat|an, egyszercsaK azt venném észre, hogy e|tűnnek me||o|em
a barátok, ismerősok, és egyedÜlmaradnék, mert aztdo végte|en.
VégÜi is a haihatatlanság a többiek emlékezete, amit magunk után hagyunk.
A ha|hatat|anság maga Íontos például egy műben, amit a tobbiek ró|unk őriznek
meg. Mit számít, ha valaki meghal. ha Íontos számomra az i||ető, akkor a |elkemben
örökkéél'
Én hiszek a haIhatat|anságban. Mindannyian halhatat|anok |eszÜnk, testi ha|á|unk
után megmaradnak tetteink, minden, amive|ünk történt. Persze nem tudunk róla, de
ta|án jobb is így. 

B' Mariann - SzaDi

\

\
I

,'Keresem Őt a kereszten, de Ő nem volt ott;Jártarn a hin-
duk templomaiban és az öreg pagodi{kban, de nem leltem
nyomát. Kutattam a hegyekben ó's a völgyekben, de sem a
magasságokban, Sem a mélységekben nem találtam ot.
Jiírtam Mekkában, de ott se volt. Megt}érdeztem a tudti-
soktól és a filozófusoktól, dc ot ncm isrnerték.
Belené,ztem akkor a szívembe, s O ott |akr-rzott: máshtil
nem találtam.''

Jelalucldin Rumi

Minden színben van fény.
Minden koben aIszik egy kristály.

Em|ékezz a sámánra' amikor azi mondta.
'Az ember a de|fin álma',,

Enigma

',Ha hiszel a fényben, ez a sötétség rniatt van.
FIa hiszei a boltlogságban,ez a boicltlgtalan.ság miatt van,
S ha hiszel Istenben, akkor az cirdögben is lrinncrl kell.,,

X atya (ördögűző'
Notre Dame székesegvház a, Pári.ts)

/ Br at i na Steve,, l e l eménve i', /
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l}udapesti \lűszaki Hg1etcm
l IaI l gatói Képr.iseIet

|. Nvári számítóeépes és felvételi előkésJ'Ítő tát'or.

A tábor Ba|atonkenesén a Budapesti Míiszaki Egyetem ii<tÜli i. iében lcsz
megrendezve. A lótesitmény hárorn komfortos kőépiiletbol áll 30 méterre it f}alaiontri l
saját stég. A fi iépii letben korszcli i szárnítógépterenl ( Novell hálozat' jEó-tls rl l. .18Ó-
os gépek ) és tanterern áll a hallgatók rendelkezésére . A tábor ce|ja, hog1, t .j i ivőre
Í.elvételizők megtudltassák, ho5- hol állnak az egyeteltlre r,aló Íelkészii les ter.éIr Ús
segítsiink nekik a sikeres felvételi felkéseí.ilésberr' a rirár fö lvettek nregisrncrkcdlictlrck
az ország legnagyobb feisőoktatási intéznrényével Ús a 'j övőre rájuk váró |eladatokl.a|
A táborban niinclenki szabaiiorr választ'hat a rJrogl"atrrok eS aZ eg.Ves krrr.ztistik i l l a
kulturált pihenés kiizott. [:,lhe iyezés 2.6 ágy*as szobákbarr. hirrtlnrszot.i ctke zés
biztosított'

A tábor címe : Balatonkenese (jeszten,ve t-asor l4'
A táboroz-ás ide.]e: 08'0.5 - L)Íi 2[.| ( egy tullltls ötriapcrs )
A táborozás költsége' 4900 llt

l I .  Qszi  tíz hónanos (nraternat ika, f iz ika. -kcrmia. bio|t ig ia ) e|őkészítő
tanfo lvam:

A felvéte!i ciőkészítő tarrfolyarn cól1a' lrogv tíz irórrapos kenrérry ttlurikával a lrallgatók
átisrnóte|jék a négyéves középiskolai tartarryagot és rnegsz'erez,.zék a sikeres |clvételi
vizsgához elengedlretetlcnÍil sztikségcs péidirrrregoidó rrrtint. [z.errkívíil klr. a l5 rlaratr
próbafclvéteii dolgozat sorái:, nre lyct fcbril i ir és rrrájtls k.(lz' i ltt l ie tente irnak,
megismerkedjenek a fe|véteii vizsgák legkörével és követclrnérryeivel. Az előkész.ítőre
nemcsak a BME-re felvételiző hallgatók .jelentkez.lretnek, hanenr bármely nrás
|clscoktatási intézrrrénybe jeientkező diákok, nlir'el a feIvétcli vizsgák a'ivaga
egységes.

tanío lyarn  kezdete  :  l994. l0 '03 '
je lentkezés ide je :  09 .26 .09 .30 naponta  l7 . l9  I l
. ie|entkczés helye: BI}ÍE IIallgatói Képviselet

Budapest |r,Íiiegyeterrr rkp. 3. K.ép. I. enr. '5l
te l :  l8 l -3373 ,  166-50 l l l  22-22
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Magyar nyelv

1.  Nyelv i  humor a magyar i roda lomban Mikszátn. tó}
Eaterházy ig

2.  K ö rnyezetem nyelv i  i l lemtana

3 '  A magyar heIyesÍrás." log ibá ja

Magyar irodalom

1. Intu ic i ó  és eredet ' i ség Csokonai  1íra i  műveiben

2 .  Az  ek loga  m in t  sa j á tos  t á r sada lm i  he1yze tek  k ö I t ő i
k i fe jezésj '  módja

3 .  Az  ember i ség  -  k ö } temény  a  19 .  s z á zad i  eu r ópa i
j . roda lomban (  Goethe,  Byron,  Madách,  Ibsen )

4 .  Az  ű j  magya r  p r ó za  egy  j e l l egze tes  vá l t o za ta
(  Méáz ö1y - l ' t i t r o s  vagy  Ha jnóczy  péte r  vag} i  G rende] .
La jos  műve i  a l ap j án  )

Fo l d r a  j  z

I .  E g y  h a z a i  k í s t á j  k omp}ex  t e rmésze t f ö 1 d r a j z i  v i z s g á1a t a

2 .  Ha z án k  k ü l g a zda s ág i  k ap c s o l a t r e nd s z e r e  1 96o  -  t ó }
nap j a i n k i g

3 .  Vendégmunká so i c  Eu r óp ában

T ö r téneIern

1 .  A  po l g á r i  a I k o tmányo s s á 9  a l a pe l v e i  K o s su t h  L a j o s  f o r -
r a da I om  e l ő t t i  mu r t k á s s á g ában  / k i a< i o t t  munk á i  a 1 ap j á n ,
1847 - t ö 1  I 8 4B  má r c i u s  I 5 * i g l

2 .  H á z  és  embe r .  E g y  épü1e t  t á r s ada l om t ö r téne t e .

3 .  A z  i n f  r a s t r u k t r j r a  v á ] . t o z á s a  l a k ó he l y emen  a  v a sű tépí -
tés t ő I  n ap j a i n k i 9  / k ő z 1e ke c ]és ,  v í z ,  v i 1 1 any ,  c s a Lo r na ,

9 á z ,  h í r k ö z Iés /



POLIGRAF26

,o...vak jósokat hozzatok nekem, vagy végetek |esz
mire felébredek!,'- motyogott még valamit a király,
s elaludt.
Az ijedt szolgiáknak ttibb se kellett, rohantak ki a te-
rembtíl, a viírból, .s te]eraktiík az utakat ,vAK JT-
soKAT KERESLJNrK, SÚRGos'. feIiratú óriás pla.
kítokkal, majd bcjárták a vakok szovetségét, a rö-
\.idlátók klubját és a nyugdíjas jósok otthonát, hátha
találnak megfeielő jöventlőnrondókat. ll l l i.:i*--
Mir,el a plirkátok nyomiin nem jelentkezett senki. minden újságha tletetiéd,a nirde-
tést, cle a szöveget mi{r így nitídosították:,, ,, Magas fizetés!.
Másnap to|ongtak az emberek a kapuban, s várták, htlgy beeresszék ríket. Az eiscí há-
rorn viíndor hirmar elment. Mikor azt mondták nekik, hcigy:Sssz! i.og a cipőfűződ' (ik

lenéztek a cipő.jükre.Tiz- embert azért menesztettek' mert mikor megkérde'zté,ktő-
lük, miért jöttek ide, azt mr.rndták, o|vasták a hirdetést.
Egy szci minr száz, nern hrlgy vak jövend(imondót, hanem meg egy szimpla vir.kot
sem ta|áltak.
Egyszer csak híre ji)tt, hogy Hovakell faluban |étez1k egy szernevilágát vesztett jós,
de _ mint ahogy gonciolni lehetett - gőze nem r'olt a hirdetésről, mivel rllvasni nent
igaz'án tudott.
A király alattvalrji lementek Hovake|lbe, nyomban rátaláltak az oreg házáta, csak-
hogy éppen nagy tömeg sipítozott a kertbcn.

- Hát itt mi lillyik.l
- Beleesett a vak a kútba. Mikor vizet akart rnerni, megjri.solta magának, hogy

bele fog esni a kútba, mert meg fog ijedni valamitől' Ettől úgy megijedt' hogy belee-
sett a hjtba. De már jönnek a vakmerők.
A vaknrerők gytlrszrn kimerték a kútból az öreget, aki a levegőt kapkotlta, s azt nrond-
ta' cutlirrul érzi magát,kápr.á,zika szeme, rnajd: Látok! Csoca tijrtént! Lítok! kiáltás-
sal körbc-kijrbe szaladgált. A szolgák gyÜrsan kiszfrrták a szemeit, mondván, ha miir
ennyit r"rtaztak egy vak miatt, neni l.ognak üres kézzel visszatérni. Az (ireg kic.sit dii-
hris volt, morgott valamit a szolgákra' niajd f()lment velük a palotába' A kiráiy eza|att
folébreclt, s már igencsakvárta a szálltlmányt.

_Yi ez? - kértlczte a vakra mutatYit.
_ Uram, ahogykérted, itt airjs"
- Milyen jós.l _ kérdez[e a kiráIy.
- Hisz tegnap parancsolta fenséged, hogy vak jósokat hozzunk a 1lalotába!

Csak egyet taiáltunk, de higgyen nekúnk, nincs tiibb trelríiük az országban"
_ I\,Íarhák, süketek, sza.marak, lovalil!! Én tegnap az ̂ run\rÍa nrondtam nektek,

hogy jó sokat hozzar.Oknekem!!
_ Ja, boc.s, uÍam _ azzalaz öregembert felakaszttltiák, jó sok aranyat vittek a ki-

rálynak, aki máig is élne, lia a vak jós a bitófa alatt rneg nem jövendölte volna, hogy
még tegnap meghal"

Szinnai -Káosz
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Amikor valaki arra kért. hogy mondjam el, rnirői szól
az lvan lljics halála, azt mondtam, hogy az lvan lljics

halála lvan ttjics haláláról szol" Pont ez a lényege: ho-

gvan lehet egy kisregérryt írgy megírni. hogy tényleg
poni(}san arrril szílljon - az elsíi mtlrrrlattírl az utolsóig
-, ami már a cínrből is kiderül.
A történet mirrirnáiis. ráadásul nl/ar az elején kidcrül'
hilg} nri a vége. Íg.r rrem érhet mcglepetés. A cseiek_
mórry is sziutc egyetlcn tlologtlan nreriil ki, ez a hal_
rJrlklás. Annál nagyclbb sz-erepet kap viszont a negye-
rlik dimcnziíl. vagyis az, idő. Tolsztoj bravirrosan csa_
l'argatta, feirlarabo|ta-összerakta, hol lassítva, hol
g-vorsítva a haidoklás folyamatát. MeqlePődtem. ami-
kor többen azt mondták, cz a kisregény olvashatat|an,
és rnég gusztustaian is. Kiinnyerr |chet, hogy érr azérl
taiáltam nagyon izgalmasrrak, nrert kiilöntli]ző rejtett
aberrációim nriatt élvczui tu<lom Ivan Iljics ,,kőrtőrt(,-

nctét,,, dc az is igaz, hogy gy.akran hallok szaftos orvo-
si anekdotákat' és rncglehet,íjsen sok haldokló roko-
tirlni is virrl, ezórt hozzá r,agyok sztrkva az emtleri be_
tcgs(.gck ccsetcIesóhcz.
A novclla komolyabbik sík.ia az orclsz írók kcrlvcnc te-
mája, a Nagy orosz Biirokráciáról sztli. Ivan lljics éle-
tének egyetlen ÍIagy sikcrt: a 300 rubeles ál|ás meg_
szerzése.A többi meg csupa kudarc. Igaz, kitűnő tanrr-
ló vott, akár fóIrycs karrierc is lehetctt volIla, és né-
hány mólypont utárr már éppen felkapaszJ<otlott vol-
na, ha nem jön ez a sírlyos, tisztázatlan ercrlctű beteg-
sóg. Teljeserr egyer|iil maradt, bár sose vo|t fontos sen.
kinek. Mrrnkaheivi barátai, akikkel rógebbctt bri'
daselt, lcglelji:bit szánakoznak. és kcrestrek inkább
cg-v másik partnert. Kosc|yííként körijznr:k teteme fe-
lctt', ván'a a megiireseclet|' hel.yre tijrténlj e|őléptctést.
lvan lljics rájiirl, hrlg.y ncnr a vaktrél.r'cse, ltanent az
ólet-haiál kérdósc a |ol}t()S. Eg1're biilcsebb lesz. mig
csalárlja már csak eg1 Íe'tig halr;tt cmbcrt lát bennc.
aki í'olylcln az Írtjukbalr áI|' ttc igazából trcm órdckli
(iket a sorsa"..
Ebbcn a végsokig 1tlkozot[, tragikirs he|yzettrerr lvatt
Iljic:s eljrrt a mcgvilagosrltláslroz. ami rragyjábril a ha-
lállai egyenl(i.
Antall Józscf harca a lralállal hasonlít lr'an Iljicl; halá'
lára. Ahogy a Mag,var Narancs írta: 

''Nagy állanrférfi
szeretett r'olna Ienni, de a görcsös igyekezet, hogv
tényleg az legyen, megakaclály< ).I'ta a (é| eléresóben.,,
,,Lehetett volna szerctni is.'' ,,Nem r'olt hős' Nem is
kérte rajta számorr scnki. '.. Mert vesztes volt' |éleg_
z"ctelál!ítíl karricr1e elIenére cirök, rnegkcscredctt
Vesztes.,, ,Antall és lvan ll.iics két rragyrar'ágy.ír, .iclen-
téktelen cmt'er, nenr is lralhatnak nróg rnásként.

2.

To|sztoj kisregénye abban hason|ít Bwatti Kór-
házához, hogy ott is va|ami fokozatosság ural.
kodik, lépésrő| |épésre Vezetve a főszerep|őt
sorsa beteljesülése Íelé. A kü|önbség annyi,
hogy amÍg a kórházban egy átlagos emberbő|
csiná|nak hipochondert (míg be|e nem ha|, bár
erÍe konkrét utalás nincs), addig |van lljics Golo-
Vin, aki szintén átlagember volt, valóságos be_
tegség á|doza|alesz' Az e|őbbiné| egy kÜlső té'
nyező - a kórház' hatására megy mindez Vég-
be, az utóbbiná| éppen fordítva: |van ||jics fog-
ga|-körömme| kÜzd |étéért' környezetétől vár-
Va a segítséget.
Hogy mennyire van |étjogosu|tsága a testi szen_
Vedések i|yerr részletes, apró|ékos |eírásának
egy kisregényben, azt nehéz megmondani. A
kor, az író, a terjedelem, a stí|us mindezt meg-
halározza, de a domlnáns mégls a lartalom:
amiről szó Van. Ha az íri egy bizonyos hatást
szeretne elérni, akkor igenis szükség Van az
enné| még hosszada|masabb Vagy una|ma-
sabb bevezetőkre.
A ha|doktás maga _ most már - nem mindenho|
tabutéma. Maga a ha|á|' az elmúlás ténye mát
régóta megaIkuvásra kényszerítette az embe-
reket (pl.: a halotti tor, ahol igencsak vidámak
ahhoz képest, miért is jöttek Össze)' de a ha|_
dok|ást sokan visszataszítónak, egyenesen
gusztusta|annak tartják. Még nem halt meg, de
már nem lehet visszahozni. Tehát halá|át várni
illet|enség, jobbulásra számílani pedig badar.
ság. Álla|ában a ha|dok|ót nem zavarják - így
adva meg neki a végtisztességet.
|van l|jics szemé|yisége élete utolsó néhány
aráiában gyökeres változáson ment keresztÜ|'
Ahogy |átta, tanulta, úgy is é|t, kel|emesen,
könnyedén' iIledelmesen; ha|á|os ágyán viszoni
rádöbbent' hogy az ember nem csaphatja be
magát büntet|enül.
To|sztoj éppen ennek. a hangsúlyozása rniatt
használta ez| az emlékező időrendet. lvan l|jics
visszaemlékezik iÍJúkorára, mit s hogyan csi-
nált. S mindezt Íeleslegesen. Viszont saját titkos
vágvait e|nyomta - Vesztére. Az író csak így
tudta érzékeltetni, hogy mekkora világ omlott
össze lvan ||jicsben ha|á|os ágyán'

Szmöre'W

I-akos Dani - Káosz



Mikor van értelme egy filmrő| beszélni (fiiggetleniil a kö-
telező feladat kényszerétől)? Ha a moziból kij[ve' egy nap
múlva, hetek múlva is eszembe jut egy'-egy pillanata. Ha
továbbgördül bennem egy gondolat" Ha eszembe jut egy
mondatfosdánya.
Mi kell ehhez.l Egy aktriáiis téma, s egy jó rendező, aki
nem csinál sem érzelmes szirupoi, sem |crágott csontot
belőle. Esy jó operatőr' aki nem a színek orgiájára épít,
hanem a fekete-fehérre. S a ré-szletekre. S hogy felesleges
állandóan beszélni. A tekintetek sokkal jobban iárulkod-
nak.A kezek sokka| többet elmondanak. Az elmaradt' fé|.
beszakadt vagy éppen megtörtént érirrtések sokkal értlre-
tőbbek bármilyen kim ondott szónál.
A jó filrnhez kell még sok jó szerepiő. ltt nenr játszottak
Szerepet. Csak magukat adták, magukró| szóltak. A g1,cr
mek olck ésDanka sem volt bctanítva. Eveirredek félelmc
és élni akarása, hite játszatta veliik a valóságot. A péntek
esti gyertyagyújtás' ünnepktiszörrtés keretkén1 való,'fel-
használása,,, a zsidó rlallamvilág v,isszatérő foszJányai, a
haláltábor kiiszöbén tartott esküvői szertartáS. a kenyór-
darabkákbarr a drágakő, ékszer lcnyelet,ése .ielentéktelen
rószleteknek is tűnhetnek' de össz.hatásban az tjsszetartcr-
zás, a hit erejének, az élni akarasnak jelképévé váltak.
S hogy mi a történet? A krakkói zsidó-.ág töredókének
megmenekiilése a haláltáboroktói? Eg.v náci bőrbe bújt
EMBER történcte? A háborús borzalmak emlékeztetője?
Hogy ió' ha sok pénz van' vagv hogy apénz, önmagában
nem elég? Hogy ne feledjiik' lra az ember kivetkőzik ijn.
nragából, bármi bárkivel megtiirtórrhet? Hogy ha ember_
telen a ',parancs,," a iegnagyobtr eríj nertr végrehajtani?
Hogy az élet tisztelete mindennél fontosabb? Miudgnki
kiválaszthatja azt. amit csak neki trrondot't a film. A;rt lri-
szem, ettől is oSCAR-díjas'

Rékai Aldrás - W

2.
(Egy nem |átottÍiIm bemutatása)

A Schind|er |istája című fi|met ugyan nem |áttam, ám
mive|a fi|m igen nézett Vo|t és nézett most is, és akik
megnézték, igyekeztek és igyekeznek élményeiket
továbbadni, pontos, valós és megbízható informáci-
ókat szereztem ró|a. Ez a íiIm töké|etesen a|ka|mas
aÍra . és ezze| készítoiel is érték cé|jukat., hogy a
nagyközönségge|, nagy tömegekke| megismerles'
se a zsidók uldöztetéseit a ||. vi|ágháborúblan. Erre a
legjobb eszkÖz ez a ho|lywoodi Íilm (gondo|junk
csak arra, hogy Jancsó Mik|ós va|ószínű|eg jobb
rendezést és ezá|ta|jobb fiImet mutatott vo|na be, de
koze|sem nézték Vo|na meg ennyien - a Ho||ywood.
ban o|y fontos kasszasikerrőI nem is beszé|ve).''A suszter maradjon a kaptaÍáná|!,'Ez $pielberg ese-
tqpen is alapigazságnak számít. Spie|berg jó rende_
z9'de eztta|án mégsem rá kellet|vo|na bízni. (A fiim
rcíl ha||ottak "hatására rogtön összeá|lítottarn Spie|-
berg !istáját. Íme:

'7oc/oakciő
-2oo/o romantika
- 5or'o horror
5olo korrupció

Es már kész is a Íi|m. (Melles|eg Jancsó a rende|ke.
zésre ál|ó összeg töredékééit csiná|ta Vo|na ezt
meg.) A világ azért mégis jobban jár|, így: aki eddig
nem tudott ró|a, most igen nagy résl|etességge|
megtudhatta, hogy mi is történt va|ójában ekkor 

-

Falcz Krisztián - KN
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Mikor először hallottam az - akkor még Schindler bárkája
címmel hirdetett - filmről, nem tudtam elképzelni' milyen
iesz. Fekete-fehér, alacsony költségvetés' sztíkebb réteg-
nek szól . nagyjából ilyeneket írtak a filrnről"
Ezekből csak a fekete.felrér az igaz, a költségvetés csak a
Jtrrassic Parkhoz képest.
Spie|berg állítólag csak most érzett magában elég tchetsé.
get és kitartást a film e|készítéséhez,bár m1ar régóta ter-
vez€ette. Valóban mcslerien sikerült mirrdcn tekin tctLren'
főleg a rcklámja: iinnragát rekl.átmoz'za. Rcngeteg cikk.
írás jelenik meg róla. filmelemzések' viták. Ezek rrtán ter.
nrészetes, ltogy minclenki kívárrcsi rá.
I\,Íiifaját nehéz ienne nieghatározni; egészen más stílust
képvisel, mirrt Jeies András Senkiföldjc címíí alkotása.
Azt monr|ták, lesz bcrrnc művészfilm' egy kis kalandfilrn,
vór és csipetnyi ''cgészséges ero1ika,,.
Eg.vik ismcrősöm írgv gondolta ezután, hogy ez biztos eg'v
megfilrnesített woLF 3D lesz, egy ,,kúrós, gyilko|ós ak
cióftirtelem,. (- őt idéztem).
Aztán láttam a fi lmet, és nem |ettaz' Mindenből pont clóg
van bcnrre' 1nnt ann.yi, anrennyit cgy magamfajta át|ag*
ember Szeret. Talán ez is sikerének titka. Hisz az clíjbb
em!ített magyar fi|m nregértéséhez öt óra elmélkedés és
ötszöri megnézés sziikséges (nekem). Kinek van erre ide.ic
roharrí; viiágunkban?
Maga a történet két szálon fut, és a ké,t szál a végén össze.
találkozik. Az egyik Oscar Schindler és a gyár, a másik a
krakkói zsidók sorsa. Schindler meggazdagodása, majd
hőssé, rle szegénnvé válása a fő vonal' erről szól a fílm.
Egy ember története. A másik, a me|lékvona| - bár megva_
lósítása roppant ió és érdekes - nern monrl tűl sokat. A zsi
clókat deportáiják. rettegnek, ki vanrrak szolgáltatva a ná-
ci tiszteklrek' ós végiil e|gázosítják őket' Azonban a film
ncm csak irle' Eurílpába késziilt. A világon számos rnás
helyen is élrrek emberek, akik számára a második világhá-
ború tén1'leg nem jclent mást.
Számos rövitl történetet villan föl itt' péidául a fólkarír
rnttnkásét vag,".'a pirr-ls kalrátos kíslányét' Eg'vik törlénetot
sern hag.yja befejezetlerrü|' minrjen clkezdett képkockát
fcr|ytat. A nélkülözhetőnck nyilvání1ott történelemtarrár
rréhány perc mírlva visszatér ntint a német harliipar szá-
mára nélkülözhetct|cn szakmunkás.
Schindlcrt kezrletben ncm érdekli a zsidóság sr:rsa, tleki
csak az olcsó munkásokra van sziiksége. A krakkói depor-
tálást egy hegy tetejóről' |ovon iiive nézi végig. Azonban a
l.iíkönyvclő, Itzak -\tern íelébreszti benne a szánalmat a
szerencsét|en embcrek iránt. Akárcsak a gyár vez'etí:sé.
ben, a zsidók megmentésébt:n is nagY szeÍepc volt. Stern
végü! 'Schincller barátja lesz, s barátságukat egy aranY
gyrÍrűvcl pecsételték meg' L,z a filmvégi jelenet érzelgőssó
sikeredett' sokarr szipr;gtak a rrózőtéren.
Számos kritikát olvastanr a filnről, ami uagyon lehuzza,
de szeríntem nag1'szerűen sikerült, kiváló alkotás.

Pr-rzsonyi Máté _ w
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(egy már lezajlott műsorrót)

Af ají etóítéletek kialakítása kisgyerekek korében

Kepes András május 24-én |eadott ''Apropó'. címt] műsorában riportot készített
Aronson amerikai izociá|pszicho|ógus professzorra|, s'.a|áÍestésnek'' töbL' pszi-

cho|ógiai kísérIetet mutattak be'
ímeazegyik ezek közÜ|:
Jean E|liót egy megdöbbentő kísér|etet végzett abban azá|ta|ános iskolában, aho|
másodikosokat tanított, Egyik regge| azt mondta a gyerekeknek:

,,MOst oÍvastam az iiságoan, hogy a barfiaszemú emberek alacsonyabb-
rend(jek a kékszemŰekné! ",,
A gyerekek e|oször gyanakodva figye|ték tanárnőjÜket' E||iot azonban érvek
tömkelegét zúdította rájuk:

,Nézzétek csak-meg George-ot Vagy Tomot. Barnaszemúek, és egy-
foíytában verekednek, míg a kékszem(j Jane 5-ös ianuló. Gyerekek! Mit
gotndottox, mi!yen szí ntj volt a szeme George Wasi ngtonnak?,,
A gyerekek rögton rávágták,hogy kék.
Miútán E||iot rlgy gondo|ta meggyozte osztá|yát, ga|lérokat és karszalagoKat vett
e|ő, s a r<éxsióműeknek ado1i egyet-egyet, hogy mindegyik rakja rá az á|tala
kivá|asztott barnaszemű társára megkÜ|önböztető jelzésnek.

SzÜnet'

A barnaszemrj karszalagos gyerekeket a többiek kiközosítették, ők Íélrevonu|tak
a sarokba, szomorúan pityeregtek. Tobben dÜhösek voitak tanárnőjukre, hogy
elmondta ezt a do|got. Régi barátságok rnentek tönkre, s a társaság szemme|
|áthatóan kettévá|t, kÜ|ön játszottak a megje|ö|t a|acsonyabbrendűek, és kü|ön'
kiválóságuk tudatában a fe|sőbbrendűek.

SzÜnet vége.

A tanárno újsággal a kezében iciegesen vár,ja nebulóit a teremben.
Bocsána.tot ke|| kérnem".." Az elobb roszzul mondtam. Nem a barna-,

hanem a kékszemúek az alacsonyabbrend(jek. Kériek, tegyétek át a kar-
szal agokat a kékszeműekre!,,
A kis barna szemekben örörrrés dÜh egyÜtt tÜkröződött' E|jött a bosszú ideje.A pszi-
chológusok rnegÍigye|ték, hogy a most már ''felsőbbrendű'' barnaszeműek sokka|
agresszívebbek |ettek, még több barátság rnent tönkre'

Újano szünet, újabb óra'

Hazaindu|ás eiött E|liot elmagyarázta a gyerekeknek hogy az egész egy kísér|et
vo|t, megértette ve|Ük a kísér|et |ényegét.
n gyerekek hazamentek egy zsúÍo|t nappaiés egy - az egész é|etukre szó|ó és ki-
ható - éiménnyel a háiuk mögött'

2C
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Nem tudom, Gogol hány évesen, eset|eg mi|yen na-
pon írta Az orrot, de az biztos' hogy csak abszurd
környezet sugallhat ilyen abszurd történetet' Te|je'
sen terrnészetesen beszéi egy e|képze|hetetlen
do|ogró|, bár csodák |éteznek. Va|ószíntjieg a meg'
hokkentés erejével akart hatni, s ezért nem tÖro-
dött az o|yan apróságok részletezéséve|, hogy ho_
gyan lehet egy kb. 4 cm rnagas emberi orrot em-
bernek nézni, nem Íe|ismerni; hogy hogyan lehet,
hogy ami egyszer éiette| te|i' ö|tözködik' kocsit fog.
Íizet (mibő|?) a kocsisnak, az néhány nap mú|va
é|ette|enÜl hagyja magát ragasztgatni hoimi két-
szemközti lapos foltra; hogy hogyan is tünhet el
nyomtalanu| az e|vá|ás helye, s az orrjáraton he-
|yén hc'gyan ke|etkezhet |apos fo|t. Ezek aprisá-
gok' me|yek Íö|ött szinte musz.áj át|épni, hiszen Go.
gol nem erről akart (e|sősorban) írni.
Ez a ragyogó, hihetet|en kcrntos (az írás végén az
író is megjegyzi _ ,'kibeszélve', -' hogy maga sem
érti az esetet) elvonja a figye|met a fanyar |ényeg-
ről;ez egy ponnpás, átfogó tanu|mány az orosz em.
berek mindennapjairól, inte||igenciájáró| (a cse|éd
unalmában a plafont kopdösi), vise|kedésérő|' A
párbeszédek megadják a korképel:buta, e|mara
dott, hiszékeny, fanatikus, néhoi primitív ál|ampoI
gárok'
Amiértviszont igazán sz-ükség vo!t az á|cára(miVeI
így a buta állarnpo|gárok sincsenek sértve), az a
rendszer hátrányainak lelep|ezése voit. A Pravda
Íőszerkesztője va|ószínű|eg jót derÜ|ne az íráson,
ho|ott a főhos orra utáni rohangászásai a|att bejárt
hivatalok jel|emzői remekül e| vannak rejive a so-
rok kÖzotta cenzor ol|ója elő|
,'Minden viccnek fe|e igaz'' _ tartja a közmondás. A
vidám sztori mogott egy hihetetlen e|rnaradott, de-
Íormált értékrendű, je|entékteIen é|etcé|ú társada.
|om és egy borzasztóan bÜrokrata' |ogikátlan, ér-
telmet|en' visszamaradott ál|amigazgatás Van .
nem beszé|ve az igazságszo|gáltatásró| és egyéb
fontos pozíciókat betöltők érte|met|gn rangjair.i|,
akik igazán csak a korrupcióig jutottak.
Gogol fe|világosu|t eszméit csak ilyen formában'
lep|ezve tudta az érteImiség tudomására hozni'
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Az elbeszélés . Gcrgo| orrával ellentétbeu . kapásból a
lényeggel kezrlődik. Egy utazó ügyuök álmából féreg-
kéntébred fel. (Nem deríilt ki, hogy porrtosan milyen ál'

latrírl l,an is szó. Bizonyosan valamilyen nagytestií ror'ar

icsótány?' sz,itáábíl,!llett Sarnsa úrból.) Nem az a meglc-
píi, hogy a főszcreplő trogárrá alakult' hancm az, lrogy

család.iát (sziileit és hrigát) cgyc<liil tartja cl, rnégperlig
teljesen kizsákmánl'olt helyzeÍbctt'
Gregcrr SAmsa áta|aku|ása '- bármenrr;;irc is gr<ltcszk -

szinte magától értetíjdő és terrnészetcs, Régi óiclére is
csak az alázatcis, szolgalelkii, prrtratestii./d-regszcrtt r i-
selkedós volt jellelmző' Igaz, nern volt egy !.órcg mirrricrr
rossz Íltla.iiloságával lelrrrhárva] ncm volt ő rrrsszc cnr.
ber, korno|y vágvai ós tervei voltak ncnrcsak magalai,
még nrásokkal is, de az alamusziság nregakadályozta all.
iran, hogl-fi ig5icttcn. slabari emhcrként óljcn. E.zért ez
az átaiirkulás iinniegvalósírál;kérrt, értelmezhetij' Ft,irdult
a kocka: csalárlja szemébcn a kizsákmányol{tló! kizsák-
mányolir lett' sziilei úgv ércz'tók' lrcrgy szárrtléktrsarr ki
akart babrálni vcliik. Nernhog.Y pénzt nern keresett, cle
r:rég tcrbóre is volt mintienkinek. G,bből a szempo'nttról
hel-yzete Ivan l|jicséhez lrasoniatos.) Pedig Grcgor
eg.váitalan nent változrltt meg. Ltgyanrrlyan vágyai vtl|-
|"ak. rnint azelőtt' ttgyanolyan szerérry életrrióttot ftrly{"a
toit, rniirt régcbben. Nem akart selrkinek lerlróre lt:nni,
rlc tlárrta, hog1' család ja kirckeszlette.
Nagyon e|grlndolkodtatri, alrogy Kafka cgy bogár óletét
írja le. Példárrl rnilyen kínos. ha az ember egy hátára
fordítcrti bogár' rnert nem ttld megftlrdulni (l'an egy' is.
merősom' aki rnindig rnegfordítja a hanyatt fckvő btlga
rakat). Kafka írgy talátja' hogy a bogarak soklial sóriiló.
kerryebbck, mint a:r emberck, tle gyrrrsabban is gvílg.lr.rl
nak. Nem tlrdtarn cirlönterri, hog,v !átsrik-e Gregortln,
hog.y ő igazából ncrn bogár, hilnent Gregor, ós csak a
kiilseje váltrlzott mcg. Talán a csaiád ti)bbi |agja sem
vrllt biztos benne. hrrgy ő Üregor. A féreg teijesen emlre_
rien gonclolkodcltt' és le.galáhb arrtryira sajnálta an;'jat
és apját' rnint önmagát' cle lehel' hogy külső szcmiólő
sz'árrlára cZ nem |átszo|i. Elóg nehéz lehct bogárkónt
akárnrit is közökri' rcndelkezzók bámilven magas iritel
ligenciaval. Gregtlr szrlkásai állatiasodiak a plaftlnra.
feimászósdi-leugrósdí trem voltak jel|emzők a rógi ("i.rc.
grrrra. l{a.idani kedvenc ételeit (tejet' pirítóst) már neln
híría. nrár csak a rohadtÍrt ette Ít)eg"
Egyrc jobban tttálták, és úgy érezték, hogy Gregor rnin-
den megn;''ilvárruiásában da{1<e grincrszkorlik velük. Ha_
talmas áldozatkórrt fogták ftil Grcgor eitartását. Ig;"c-
keztek elfelr:jteni. hog;. ő az, aki ,,mindenki szerrre íé-
nve,', fia, testvére v.:rlt. lgv aztán arnikor az apa rnegtá-
nlacita, a többiek nem is nagyt)Í| tiltakoztü'k. Valószíníj'
leg az apának kiisziinhelő Gregor lialála, és az egás:. t:sa-
lád tiszta lclkiisnierettel kiirrnyebbült meg, amikor rrreg.
tudták, hrigY Grcgr'lr vógleg ki|ehelte a leikét.

WAF"R,Ar"AbAMtt?@kA&Fu,A)
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{. nlrll'ész-ctttrnárok goit<toltak e8ye{: ne csÍrk a következó tanóv kötelezó olvasm&ryainak listájával rryomasszák tanítványaikat'

hanem inagánenlt}erként, olvasókérrt is ajánlianak néhárry - szárnukra élmónyt jelentó . nl{ivet. Íme

Bágyil-ász|Ó:
Nem kirnodoitan, sót kicsit összedobá|tan.- i\'l.em is
{e|tétlenÚ| a viiág |eglobbjai. de igel .etfekesek
legálább nekem. l.lbm Íéjbos'szaniani Senkit ve|Ük' de ha

rr,*záj,hááát..'

R' Brautigan: PisztrángÍogás Amerikában
Esterházy Péter. Fancsikó és Pinia
B. Hraba|:oÍelsége pincére Vo|tam
Kassák Lajos:Egy ember é|ete
Márai Sándor: Egy polgár Va||omásai
V. Paral:Vihar a lombikban
Polcz Alaine:Asszony a fronton
Torök Gyu|a: A porban
.J. Updike:A kentaur
Wirth i.. Történetek az eszkimóháborúL'iI

Cseh Andrea:
Gabriel Garcia Marquez: 3záz év magány
Anthony Bui.gess. Egy tenyér ha csattan
Truman Capote: Mozart és a kaméleonok
Kurt Vonnegut: MesteÍlöVész
Jean Pau|Sartre. Egy vezért gyermekkora
Bo|.rumil Hraba|: Gyöngéd barátok'
Milán KundeÍa:Az é|et másho|van
Ken Kesey:Szá||a kakukk fészkére
Samuei Beckett: Godot-ra várva
Peter Weiss: A per
Makszim Gorkij : Ejje|i menedék he|y
A|bee' Nem fé|ünk a Íarkastó|

Fóth Andrea:
H. Hesse:Sziddhárta

Demian
G.G. Marquez.
Egy e|őre bejelentett gyiIkosság krinikája

F. Sagan:Ji regge|t, búbánat!
Kushadó kulya

Silvia Plath:Uvegbura
Mario Vargas LIosa:A beszé|ő
Patrick SÜskind: A parÍüm
R. Brautigan: Hogy e| ne Íújja mind a szél
Torgny Lindgren: Mint kígyó úlja a kőszik|án
Th. Bernhard. Egy gyerek megindu!

Egy okkaltöbl:
Egy háiraarc modozatai

Toni Morrison: Dzsessz

GallaiZsóf i:
Aoota Kristoí:A Nagy Fuzet
Dóctorow: R költők é|ete
Marquez: Szerelem ko|era idején
Vámbs Mik|ós:A New York - Budapest metró
Miche| Tournier: Gáspár, Menyhért, Boldizsár
Robert Mer|e:A bá|vány
Ange|a Carter: A kínkamra
Patrick SÜskind: A parfüm
Márai Sándor: Egy po|gár va||omásai
Chamisso: Peter SchlemiI kü|önös é|ete

Jakab Judit:
E.L.Doctorow: Ragtirne
Maurice Druon: Zeusz em|ékiratai
Umberto Eco:A rózsa neve
Mark He|prin:Té|imese
Hermann Hesse:Demian
Kassák Lajos:Egy ember é!ete
Milan Kundera:Tréfa
Somerset Maugham:Akkor és most
Robert MerIe:Bá|vány
Jean-Paul Sarlre: Freud
Szerb Antal: Utas és ho|dvilág
Vámos Miklós:A New Ycrtk . Budapest metrÖ
E.L.WaIlant: A zá|ogos
Mika Waltari:Szinuhe

Krausz Kati:
Lacjislav Fuks: A hu||aégető
Thomas Mann: Lotte Weimarban

Kirá|yifenség
Wirginia Woolf . Orlando
GÜnter Grass: Bádogdob
VasziI Bikov: Hajnalig élni
PetcjÍi Sándor: A hóhér köte|e
Kernény Zsigmond:Özvegy és |eánya
Günter Wa||rafí: Legaiul
Franz Kaf ka. Fegyencgyarmaton
Williarn Fau|kner: Pe|dabeszéd
csáthGéza: A varázs|ó halá|a
Weöres Sándor:.Psyché
Dosztojevszki.i : ordögök

Pécsi Kata:
iláaIamud: lsteni kegyeIem
Emile Ajar: Előttern az éiet
Joseph |.ieller: A Z?-escsapdája
NyÍri Janos. Madárorsz.ág
Milan KunoeraTréta
Thomas Mann:Az e|cserélt fejek
N. Cave: És meg|átá a szarnár az Urnak.
angya|át
Beniamin HofÍ: Micimackó és a Tao
H' S. tirompson: Féleiem és reszketés Las
Vegasban
Szarajevi - antológia
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#eilegüwál Wáwqg.lq
cárka: madárka|itka
marhon == madárfészek
|api : faIevét
mánus: óramutató
szaparó: szappantartó
borüg: boros Üveg
vigyemb : vigyorgi ember
Sonkavár -- Hamburg
Sivár: Salzburg
Lótetem: os|ó
Várfok: Bergen

A!8&W
- in medias rest
- A poziÍivizmus szerint a vi|ág felá||ítását csak
tényszerű do|gokkal Iehet a|átárnasztani.
- A determinizmus szerint minden ember meghata-
rozott módonzajIik.
'Az ailiterációk nneghangsú|yozzák a szó érte|mét
- A xonÍ|iktus végigtekeredik a történeten
. Az utolsó stróÍában Vajda azI kja |e, mi|yen is lett
az az ennber be|ü|rő|, aki egykor még heves tűzben
vo|tGina szerelméért
_ Egyiptom a Nílus nélkül olyan, mint kutya ugatás
nélktii'

- A Hagia Sophiát terveztették.
fal" Kívülről

Mancsostár : Manchester
Csikorgi: Chicago
Naugyerobi: Nairobi
Rosszporosz : Boszporusz

ottóvár:ottawa

Az illusztráciTk többségit a
'Íhe llncyclop:redia of l||ustration címú kötlyvból vírgtalrr k;.
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Penészszi|.ra : PennsyIv ania..
Örtend== oakland {
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- A í.tizgazdasági Politechnikum lapja..

- Fele|ős és toroelő szerkesztő: Jakab Juclit'
- Fe|e|ős kiadó: Horn Gábor

Megje|enik a Közgazdasági Politechnikum sokszorosító műhe|yében _
(Budapest. 1 096 Vendel utca 3i b)

- 300 pé|dányban
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