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EMLÉKEZTETŐ
az lT ápri|is 30.i ülésérő|

Az ü|ésen jelen volt:
elsőA
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KorCs
KB
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Káosz
OtOaev

diák
Fehér Dóra
Rév Zoltán
Szenkovits Ágnes
Ladoniczky Brigitta

Kovács Tímea

iu"n, Péter
Pintye lstván

Váradi Péter

szü|ő
Mo|nár Jenőné
Geszti Róbert
Bán Lászlóné

Tóth Andrásné
Szternák lmréné

A tanárok közül Szász Katalin, Mo|nár Lajos, Somogyi Ágota lT.tagok.
A diákok részérő| megjelentek még, Szternák Tarnás, aki a H|T.et képvise|te; Erki Tamás
az |GRic osztálybó| eírunp Kata|in az e|sőÁ osztálybó|'

Határozatképesek vo|tunk, mive| a minimális 16 fő megjelent.

E|ső napirendi pontunk Lajos beszámo|ója vo|t a Huhogás és a Koordinációs Bizottság ez
évi működésérő|. Az írásbeli em|ékeztető a|apján először a Huhogáson elhangzottakró| kérdeztÜk
Lajost. A diákokat érdekelte, hogy az lnkubátorh áz név mit takar, és kiknek szó|.
A szülői o|da| kérdésére, miszerint a Huhogás miért foglalkozott a ..szabad orárajárás'' árnya|t
szabá|yozásával, Lajos elmondta, hogy fo|yamatban Van egy..alkotmányozási'' fo|yamat, me|y az
iskola a|apértékeinek és eszközrendszerének végiggondolásávaI próbá| az el|entmondásos
he|yzetekben mego|dást keresni a hatékonyabb működésre. Ez nem feltétlenü|je|enti a szabad
irárajárás további kor|átozását. (A júniusi Ülésen rész|etesebben is beszámolunk az
aIkotmányozási folya matról. )
A diákok kérésére újra hangsÚ|yozzuk, hogy igazo|atlan óra nem adhati az oráro| va|i kiküldés
esetén, kivóve testku|túra órán.
A szÜlők tájékozódtak az lNTERNET diákok álta| |ehetséges használatáról a Po|iban.
A Huhogás beszámo|ójáva| kapcso|atban több kérdés nem merÜlt fe|.
Az lT 13 igen és 3 tartózkodás me|lett e|fogadta a beszámo|Tt'

A Koordinációs Bizottság Üléseinek témáival kapcsolatban is feImerÜ|tek kérdések.
Mit lehet tenni a ..vagyonbizonytalanság,' ellen? Lajos e|mesélte, hogy a szekrények zárait jövőre
lecserélik, így egy kulcs csak egy zárat nyit majd. Lehetőség van ara, hogy nagyobb értékeket a
titkárságon |eadjon a diák megőzésre'
Fe|merültek még kérdések az iskolamanageri á||ássa| kapcso|atban, valamint a két koordinátor
lemondását i||etően.
A diákok érdeklődtek Budai Balázs továbbtanu|ássaI kapcsolatos előterjesztésérő| is. Lajos
e|mondta, hogy Bogyó a nemzetközi érettségi lehetőségeirő| érdeklődőtt, de az Ügy fÜggőben
maradt.
Az |T 14 igen és2tartózkodás mellett elfogadta a beszámo|ót.
Aze]őző Ü|ésen elhangzott iskolabírósági beszámolót is ugyanilyen szavazali aránnyal
elfogadtuk.

A szÜnet után az |skolaszék Egyesületétő| kapott |evélről döntöttünk. A Magyar Iskolaszék
EgyesÜ|et most alaku|t meg, és tagokat toboroz. Az |T felhata|mazta Ágotát, hogy lépjen
kapcso|atba az egyesti|et titkárával, és szerezzen bővebb információt a működésükről.

A következő |T Ülés jÚnius 7én lesz. Minden érdek|ődött szerettel várunk.

Matek kuckó, 1996' május 2 Somogyi Ágota lT-titkár



Mell éklet az IT -je gy zőkönyvhöz

BESZÁMoLó
AZ lsKolnnÍnósÁc 1995 FEBRUÁn.rÁról
199ó FEBRUÁRJÁIG TARTó nnŰxÖnÉsÉncil

Az új iskolabírók megválasáása tavaly február elején kezdődött, majd elég hosszúra n5rult,
mert a szülőbírók megválasztásával meg kellett várnunk a sziilői megbeszéléseket. Iw az időben
megválasáott két szülőre hónapokon át nagy teher hárult, hiszen a meg-válasáásunk utáni idő-
szakban egyre több diáknak gytílt össze l5 igazolatlan órája.

Március elejétől az év végéis 7 alkalommal 20 tanuló ügyét tárgyalttrk. Ezek nagy részére
az igazolat|an órák magas száma miatt keri"ilt sor. A szokásosnak mondható szankciók mellett két
esetben az iskolából való kizárás büntetése is sziiletett. Egy esetben feljebbviteli tárgyalást is kellett
tartanunk. (A határozatok megtalálhatók a Poligráfban.) Ebben a tanévben még nem volt iskola-
bírósági tárgyalás.

Az átadás-átvéte| időszakában kiegészítettük és elfogadtrrk az Isko|abíróság felépítését és
miíkodését szabá|yozó dokumetttrrrnot. Ezen a megbeszélésen a szi.ilőbírák még nem tlldtak jelen
lenni. Később próbáltunk megszervezni egy három oldalir beszélgetést az Iskolabíróság szerepéről.
feladatairól, de sajnos az év végi hajrában erre már nem keriilt sor. Kisebb-nagyobb körben a tár-
gyalásokhoz kapcsolódva azért sok mindenrő1 sző esett, az elképzelhető vá|toz7atásokról. Példáu] az
előző évben kialakult ''egyszenísített eljárást'' szinte nem is alkalmaztuk, mert mindannyian fon-
tosnak tartjuk, hogy a diák rnegjelenjen a tárgyaláson, hogy kialakulhasson egy beszélgetés. Ígv
tal án személyre szabottabb határozatok sziil ethetnek.

A biróír.;ítás rendjét célszenínek látszott megváltoztatni, a naptári évhez igazodás helyett
ezentÍr| a tanév elején válasáunk iskolabírákat. Ezért a tavaly februárban megválasáott bírók a
tanév végéig maradnak hivatalukban.

Természetesen a felmenilő kérdésekre szívesen válaszolunk.

Bp. .  l99-s .  márc ius |8.

Az lskoiabíróság nevében: Csiirke Ibolya



Az iilésen jelen vrllt:
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EMLEKEZTETO
az|T március 19-i üléséről

diák 'sziilíj
Szécsi Gábor

Geszti Róbert
Szenkovits Agnes Bán Lászlóné
Ladoniczky Brigitta Baloghné Raffai Anna
. Tóth AndráSné
Kovács Tímea Szternák Imréné

ti, c.rgo -

Váradi Péter
A tanárokat Szász Katalin, Molnár Lajos' Somogyi Agota IT{agok és Cstirke lbolya, az Iskola-
bíróság titkára képviselte. A diákok részérő| megjelentek még: Saernák Tamás' aki a HIT.et
képviselte; Bán Gabriella a Hadosztá|ybő|.

Amint a résztvevők számából látszik, nem vo|tunk határozatképesek, mivel a 24 tagbó| csak l4 fő
jelent meg, s a lratározatképesség feltétele a 1ó fő. Ennek ellenére meghallgattuk az e|őterjesztéseket.

Első napirendi pontunk az IB éves beszámolója volt. Az irásbeli ernlékeztetőt lbolya kiegészítette a
szemé|yes észrevételekkel. A késések és igazolatlan órák szabá|yozásának következtében lecsökkent a bíró-
sági tárgyalások száma. Persze mive| még csak március van' nem lelret előre jósolni. Az |B azza| a kérésse|
fordult azIT fe|é, hogy vizsgálja felül azt a döntését, miszerint 24 igazo|at|an óra esetén ke|l az osztály-
főnököknek feljelentést tenni a biróságon' A bírók szerint ezmár tú| késő a nevelő célzatú itéletek meg-
hozatalához. Az lT.tagok röviden ismertették a szeptemberi döntés hátterét. Az ülésen résztvevők javasolni
fogiák a következő összejövete|en a beszámo|ó elfogadását.

Szenkovits Agnes beszámolt az Informatika munkacsoport á|tal szervezett fórum résztvevőiről és az
egyeztetésekről. A fórumon két díák és hét tanár vett részt. Az informatikusok lelkiismeretes munkáját
dicséri az a vá|aszcsomag' amelyet minden osztály lT-képviselője megkapott. Egy kérdés maradt megol-
datlan, miszerint a gépterem használatának rendje, il|etve szabá|yzata mi|yen |egyen. Agi tolmácsolta a
kérést, miszerint ebben az tT adjon segitséget. A jelenlévők azt javasolták, hogy az Informatika munka-
csoport határozza meg a gépterem rendjét, mive| a diákok nem nagy létszámban képviseltették magukat a
forumon' Agota fellráborodásának adott hangot, mivel szerinte mások munkájának semmibevéte|e az,
ahogyan a diakok az informatika ügyben eljártak. Lajos csatlakozott' miközben hangsúlyozta, hogy az
informatikusok á|tal adott vá|aszok és a megfe|e|ő problé.makezelés is hozzájáru|hatott ahhoz, hogy a
diákok nem vettek részt a fórumon. (o|vasó próba: ha idáig jutottál az olvasasban. kérlek, dobj be egy 449-
es számmal ellátott cetlit a könyvtárban elhelyezett dobozba. Ha szívesen indulnál a szeretlcsesorsoláson, a
nevedet is írd rá a lapra. Kösz: a szerk.)

Lajos tájékoztatott bennünket afe|véte|jz,ők létszámáról, a vizsga menetéről és a polis diákok részvé.
teléről aszőbe|btető bizottságokban. A felvételizők létszáma megfelelt az eddigi tapasztalatoknak, az
írasbeli v,vsga is a tavalyilroz hasonlóan zajlott. A szóbeli vizsga menete az e|őző évben kipróbált gyakor-
|aÍnak megfelelő volt. A diákság részvétele a bizottságokban nagyon jónak mondható' A probléma a részt-
vevők kivá|asztásának menetéből adódott. Jobban kell íigye|ni ana, hogy mindenki egyenlő esélyekkel
indulhasson a választi{son' Ne legyen olyan osztály, aki nem tartózkodik az isko.lában, a,.szereplést'' ke-
vésbé kedvelők is motiválva |egyenek. Lajos megkérdezte a bizottságokban résztvevő diákokat' hogy milyen
javaslatuk van a hatékonyabb munkára. Ajavaslatok között volt nagyonjó és haszná|ható.

Az űlés végén összehasonlítotfuk az első negyed és a második negyed vizsga eredményeit.
Szecsi Gábor, álnevén Felhő bejelentette a KISZ, azaz a Kezdő tskolapolgárok Szervezetének a

mega|akulasát. orömmel fogadtrrk az újabb érdekvédelmi csoport létrejöttét, és sikeres munkát kivántunk
nekik.

A következő IT ü|és április 30-án |esz. Minden érdek|ődőt szerettel várunk.
Matek kuckó. l99ó. március 2l.

Somogyi Ágota IT.t i tkár



l. mellékIet az IT-iecvzőkönvvhöz
A HUHoGÁS |995196. ral.l"Évl nnŰxonÉsÉncir-

A Huhogas a pedagógusközösség legfelsőbb döntéslrozó Íóruma, az iskola koncepcioná|is, nagy sú|yil
pedagógiai.szakmai kérdéseiben dönt' Ezen kívt]l a pedagógusközösség belső műkddésének tegőnto'u"ub
ügyei is ide tartoznak. Szervezeti felépítésünket a differenciálódás, a strukturálódas. a ieladat- és
hata|ommegosztas elveinek való megfelelés vezerli. Így elég sokrétií, mondhatni bonyolult csapatmunka
épü| a számos testtilet' munkacsoport, bizottság f9l9]ős tevékenységére' Mindezekre időí kell biztósítanunk,
így elsősorban a fenti szempontok miatt, de az ,,idő,, okán is ritkáb6an került sor Huhogasra' mint a korábbi
évek folyamán.

Mivel is foglalkozott a Huhogas ebben a tanévben?
. Egy alapszerződés tervezettel, amelvet minden diák iskoIapolgár aláirt (alá irlratott volna).
r A ,'szabad őrára járős'' árnyalt szabályozásának előterjesztésével.
. A nap rendjéve| (kezdés, szünet. befejezés).
o A tanév rendjével (negyedek. szünetek' kezdés. befejezés),
o Beszámolók a gazdasági. adminisztrativ területekrő|, a tec|rnikai.felújitási.karbantartási munká|atokró|.

külfoldi utazásokról, nyári táborokról' kiildöttségek politechnikrrmi |átogatásairól. az IT üléseiről, a
harmadikosok igazságvédő testtiletének megalakulásáró|, a szalagavatóró|. rendőrségi ügyeinkrő|, a
leendő elsősök felvételijérő|, az érettségi elnökökről' a 4' évfolyamos diákok félevi jegyeirőJ gazriasági
lrelyzetünkről, a politechnikumról szóló rövid és hosszú anyagokról, a nyelr,vizsgák-óredméiyeiről.-a
nyelvi táborokról, a kisr,á|lalkozoi ötödév félévi vizsgáiró|,_az adminísztrariv-fegye|emrő| fiegyek
beírása a naplóba), a poli-napok felelőseiről. a jövő évi osztályfőnökök ügyérői' .iú''-y *osiuii e.
Rózsa Géza jövő év eleji távozásáról. Pécsi Kata munkakörének megszűnéséről" a harmádikosok és a
negyedikesek tanuló táborairó|, Hann Péter és Pert| Gábor koordinátori szereprő| ra|ó lemondásárol
(|tozzászőlások, kérdések, beszélgetés).

C ,Az oszlá|yügyeleti rendszer elveivei.
o A Íanév végi díjakkal.
.  A Pol i  ünnepeivel.
l Hiányzítsok és késések szabályozásár'a|.
o Az iskola számitástechnikai rendszerének működésével
. A tanári tréning ügyér'e|.
o Az osztályidők gyakoriságával.
o A tagozatos éS a faku|ációs órákról kiküldött tanu|ó igazolat|an órávaI sújtható? Döntötttink ebben az

ügyben.
o A mrr|timédia-fejlesztő és mozgóképkultúra-médiaismeret oktatókabinet politechnikurni fogadásával
. A Szociális Bizottság 1994195. évi működéséről szóló beszámolóval'
. A hegesztőmu1rely lrelyén létrejöi 'ő inkubátorházza|.
o A Közgazdasági Politeclrnikurnban a jövőben működő tarrfolyarnokkal.
o A kö|tségvetéSt ellenőrző Számvevő Bizottság tagjainak megvá|asztásár.al.
. A jövő tanévi osztályfőnök-párosok vemé|yéről döntötttink.
o Bérezési rendszeriinkkel' a nyugdíjpénztári befizetéssel.
. Az erdei tábona| kapcsolatos elvi döntéssel.
. Az a|kotmányozás ügyével (tanév végéig a koordinációs bizottmány iigyvezető isko|avezetésre kapott

felhatalmazást, a csütörtöki időkel a|apértékeink végiggondolására fogjuk szánni).

A Huhogás tevékenységének következményei mindig megkapták a megfe|elő nyi|vánosságot, ezért a
döntések rész|etezését nem láttam szükségesnek, ám természetesen igény szerint kérdésekre válaszokat adok'
k iegészítéseket teszek.

A diákok döntésbe va|ó bevonását minden o|yan ponton megkisére|ti'ik, alrol az minimálisan szükségesnek
tekinthető vo|t. Úgy érzem - és ebben a diákság által válkztott érdekképvise|eti vezetők, testtiletek is
nyilatkozataikban egyetértenek .. kapcsolatunk eredményes, megfelelő, jó munkviszonyt alakítottunk ki.



Meslátasom szerint a Huhogás ebben a tanévben a neki jutó. neki szánt szerepet megfelelően ellátta,

il";Íi#":^i'gy"*i.r.", mtkídcstinket álta|ában át kell gonáolnunk, erre ebben a tanévben már nem lesz

módunk sort keriteni. M;g kell találnunk a jogok, fo-p"t"nciák, kötelességek. feladatok rnegfele|ő

.io''t*a"ot módját, a legoptimálisabb szerv ezeti felépítést.

2. melléklet az |T -jegyzőkönyvhöz

BEsZAMoLó
a Koordinációs Bizottmány 1995.96.os tanévi munkájáról

A testület tevékenységének áttekintését három részben adom át. Először a tárgyalt témák rövid. talán nem is

tetjes listája találhatd' ,ná"od.'o, a koordinátorok tevékenységének elemzése, végül egy iisszefoglaló

önértékelés a testiilet egészéről.
1. Mivel foglalkoztunk a tanév folyamán?

. a köz}azdaságtan érettségi.alapvizsgával
r a tanárok továbbképzéseken való részvételével. annak támogatásával

. a pedagógusközösség rnűködésének ütemezésével, hónapról-lrónapra

. a HIT úgyviuő testületének ebédügyi stabilizációs programjáva|

. Mügyeletesi munka értékelésévelkapcso|atos egyéni (Felrér Tamás) jalaslattal

. Miskola alkalmazásában álló, nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatársak munkaköri leirásár.aI

. ahozzínk jelentkező nyolcadikosoknak készítendő ,.Kedves Nyolcadikos'' cimű tájékoztatóval

o a Káosz osztály tanulóinak művészet pótvizsgáival kapcsolatos beadványaival

o a tanulók ebédlőben mutatott magatartásával

. az iskola tanítási sztinelek alatti munkarendjével (titkárság, porta. tantárgyi asszisztensek. gazdasági

iroda. Csoncsi)
. azépület fej|esztésével, karbantartásával kapcsolatos elvi döntésekkel

r a Nyitott Pedagógiai Műlre|y programjával

. a feIvételizni szándékozó nyolcadikosok tájékoztatásával' '.becserkészésével'' kapcsoIatos kampánnya|

. azországos A|ternatív Diáktalálkozóval (Pécs)

o a Ferencvárosi Diákönkormányzat tanácskozásáva| (Ferencvárosi Művelődési Haz)

r a kisérettségi követelményfiizetéve|
. az ötödévekről szóló szakmaitájékoztatóval
o a Vendel utcában érzékelhető közbztonsággal, a diákokat érintő folyamatos zaklatásokkal

. a diákok iskolai dohányzasával kapcsolatos feszültségekkel

o a természetismeret munkacsoport erdei táborával

o a tanulók által a tanárokról. illetve a tanórákró| kitöltott tetszési index-szel

o 3Z |gaz|átő Nappal
. a3.4. évfolyam aktuáIis, iIletv.e jövő tanévre szóló fakultációival, tagozataival

. M érettségive|

. a felsőoktatási felvételivel
o azérdeklődő nyolcadikosok számára szervezett nyílt nappal

. aziskola közterületeinek' illetve ''magántu|ajdonainak'' díszítésével kapcsoIatos pá|yazatta|

. egyes tanulócsoportok néhány tanórájának tanárváltásaival (4. évf. közgazd.tan. tobb évfolyamon nyelv)

. az iskola dolgozóinak fzetésével kapcsolatos ügyekke|

o a MáS osztály osztáIytermével
. az iskolai büfé becsengetés utáni működése miatt kialakuló feszültségekke|

. az alapítványi- és magániskolák küldöttgyűlésével

. a felvételi bizottság l tagjának (Maizl Erika) lemondásával

o a Huhogás működésének átalakításáva| kapcsolatos tervezettel

o ajövő évi osztályfőnökök kivá|asztásával
. a pedagógus közösség csütörtök délutáni munkanapjaiva| (Huhogás, Szakmai. stb.)

o Budai Balazs továbbtanu|assal kapcsolatos kéréseivel
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a negyedikesek tavaszra ten'ezett tanuló táboraival
a tanfolyam- és a vizsgaszewező munkakör tarta|mával
a pedagógus közösség szakmai tréningjével
az Első A éjszakai buli kérelmével
a szociopedagógus (Czibor Erzsi) munkájával
a Politechnikum álta| kia|akítandó saját, MKM által engedélyezetl bizonyítvánnyaI
a főépületben tartott testkultrira órákkal
Pécsi Kata munkakörének megszűnésével
a Politechnikum írásbeli és szóbeli fe|vételijével
a természetismeret munkacsoport tanári munkaerő igényével
a tanfolyam szerv ezői ál l ás j elöltj eive|
a tanároknál otthon lévő számitógépekvel
a harmadik évfolyamos közgazdasági tananyag létével
a jövő tanévre felvett nyolcadikosok eseteive| (felvéte|i után)
a későlisták új rendszeréve|
a vizsgaidőszakok és pórvizsga-időszakok beosztásának ügyeivel
diákok. illetve tanárok dániai utazásainak ügyeivel
a lregesztőműhe|y felú1itásáva|. átalakitáSá\'aI
az Iskola Tanács Íilésein történtekke|
kirgiz tanárok poI itechnikumi látogatásával
svéd tanárok Ieendő politechnikumi látogatásával
az informatika munkacsoportban kialakult helyzettel (Jimmy távozása)
a Koordinációs Bizottmány munkamegosztásáva|
Pertl Gábor iskolamenedzseri és gazdasági vezetői poziciókról r,aló |emondásáva| kia|aku|t he|yzettel.
annak megoldásával

o a Koordinációs Bizoltmány tagjainak |995/9ó-os tanér.i munkájál'al
. az I99ó-os gazdasági lrelyzetiinkke|
a M A|ternativ Tanárképző Studium programjával
. az l997l9E-as tanévre szóló előfelvéte|ivel
. az osztályügye|eti rendszerrel, a konkrét beosztássa|
. 32 év végi, diákok számára odaité|endő dijakkal
r a háromgyerekes csa|ádok esetében járó étkezési hozzájáru|ással
. Rényi Zsolt ügyosztályos tanuló bírósági Íárgyalásának eredményével
r a ruhatár szekrényeinek zárhatóságával. a negyedikes és ötödikes gyerekek szekrénykulcsainak sorsáral
o a Tomaház születésnapi bulijának költségeivel
. az ebédelő tanulók számának visszaesésér'el, az ebédlernondások okaivaI
. az iskola telefonvonalainak rendszerér'eI
. az Internette| kapcso|atos teendőkkel
. a könyvtár ügyeivel (a|apnrűvek. rend)
. a jövendő elsősök nyelvi szintfelmérőjéveI
r a tanév végi tanári kirándulással
o a Poli szűlinappal. a ballagássa|
o a jövő tanév e|ejének szakmai osztá|ykirándu|ásaival, azok kö|tségkeretéve|
o a negYedikesekről szóló, érettségire bocsáthatóságuk ügyében döntő konferenciár,al
. a negyedikesektől való kü|önleges búcsúval
. a jövendő elsősök szüleinek tartandó értekezletteI
. a kisérettségire való je|entkezéssel
r a negyedikesek érettségi előtti konzu|tációs rendszerér'el
. az ötcidévesek bírcsúztatásával
. az erdei tábor. i||etve a Íermészetismeret munkacsoport anyagi igényeiveI
o a következő tanév elején tartandó nyilt nappal



o a következő tanévbenvégző nyolcadikosok számára nyűjtandó, a hivatalos tájékoztatókban megjelenő

anyagunkkal
o gazdasltgi működésünk rendszerével
. a Föld Napjával kapcsolatos ,,plakátüggyel''
r a szakképzéssel kapcsolatos országos konferenciával

l avállalkozasokat támogató Leonardo-programmal
o a Politechnikum épületében tapasztalható vagyonbizonytalansággal
A fenti nem teljes listá alapján is latható, hogy az év folyamán végtelen számú ügyet próbáltrrnk megoldani.

vezetni, koordinálni. Nagyón sok téma esetében többször visszatértÍink egy-:gy ügyre, vaqy a t9mának

nagyoísokfé|e ágátva|, réizével foglalkoztunk.Ezt a listát tulajdonképpen a tájékoztatas, az információkérés

lelletőségének biztosítasa céljából adtam közre.

2. A koordinátorok munkájáról
o Pedagógiai vezető.. Horn Gábor.

A koncepcionális, távolabbi hatású, nagyobb jelentőségrí események, problémák. ügyek megoldásában

vesz résit. Szerteágaző közéleti tevékenységének rnegfelelően az idei tanévben is korlátozottabb

mértékben tudott részt venni az iskola napi munkájában, ám a második félévtől kezdve ezen a területen

is jobban jelen van.
. Ügyvezető koordinátor: Molnár Lajos.

A pedagógus közösség egészének, testületeinek. a munkacsoportok rnűköd.ését v'ezel.i. irányitja. hango|ja

osize. Az iskola napi rnűködését i'igyr'ezeti. Az iskolamenedzser lemondasától kezdve (március vége,

április eleje) az e funkcióval kapcsolatos feladatokat is ellátja, szinten tartja'
. lskolamenedzser: Pertl Gábor.

Az iskola finanszirozásának. a pétw felhasználasának, a műkodés gazdasági jogszeníségének legfőbb

felelőse a Központi Gazdasági Bizottság tagjaként. A KGB-ben munkáját a pedagógiai vezetőve| és az
ügyvezető koordinátonal közösen végzi. Szerteágaző, egy ember erejét álta|ában meghaladó fe|adatát
háiahas munkabirassal' jó szinvonalon végezte. Funkciójáról március végén, ápri|is elején lemondott' a
gazdasági ügyeket átmenetileg továbbra is felügyeli.

o oktatásszervező koordinátor: Hann Péter.

Az iskola értékelési rendszerének működését irányítja (vizsgák' pótvizsgák, kisérettségi' érettségi'
órarend, helyettesítési rend, fakultaciós.tagozatos jelentkezések). Munkája a napi tevkenységet nagyon
érzékenyen érinti, a tanév eddigi része kisebb zökkenőkkel megnyugtatóan lezajlott. Koordinátori
megbízatást a jövő tanév e|ejétőlnem vá|lal.

. Pedagógiai koordinátor: Fehér Márta.
Az iskola pedagógiai munk{1ját, az osztá|yfonökök Tanácsát fogja össze' Munkáját az év egésze
folyaman körü|tekintően' nagy hatékonysággal végezte.

r Szakmai koordinátor: Puskás Aurél.
Az iskola szakmai munkáját, a tantárgyi munkacsoportok. munkacsoport vezetők tevékenységét
hangolja össze, a Szakmai Brzottmányt vezeti. Széles. sokrétű feladat ellátást követelő munkakörét
megnyugtatóan látta el.

3. A Koordinációs Bizottmány egészének műkiidése
tsszegzésképpen elrnondható, hogy a testrilet működése az iskola tevékenységének átláthatósága, rend.
szerezettsége, biztonsága érdekében megfelelő szinvonalat mutatotl az év folyamán. Ebben a felá|lásban
(tavalyi tanévhez képest új e|ern az ugyvezető koordinátor) idón dolgoztunk először, jövőre a tapasztalatok
felhasználasával egyértelműen tovább javítható csapatmunkánk szinvonala. Mindenképpen jelentős ered-
ménynek tudható be, hogy az idénre jól körvonalazottakká váltak a koordinátorok kü|önböző tipusú
feladatkörei.

Megtiszte|ő figyelmüket mindkét (a Huhogásról és a Koordinációs Bizottmányról szóló)
beszámolóval kapcsolatban köszönöm.

Budapest, 199ó. április 30.
Molnár Lajos
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Az ic|ei tlrszágos tavaszi Yotrng Entcrprise vásátláprilis 27-én, szonlbaton
cléleltítt a Kispcsti Centn-rnl Aruház t()véllcn renclczttik nllg. Tizenkilenc tllagyar
Yt;ung Entcrprise vá|Ia|at rrrcllctt liárrlrtr ()r()sz és cgy iszt cliákcég a..,srii,tta
tcrrrrékeit.

Alr<lgy All tl 'tár rtlcgszclkhatttrk'
|etcscll l; tcr.nrékckkc| ál|tak a ci-
gak>nrra sem lclrctett panasz. i-ri-
piac szépszárlrú k()zönsége a ke|-
a szokatlan kirakrxlÓr,ílsár megtc-
t(;zkocl<ltt' A nlcgszokrltt. l-liztcls vásárlók pef.\Zt)
CÍ.V (()fszágát)frrtíl pil lantást \'ctctt a \/írsárra. [s
Poli-polgílr tiszteltc l]rcg aZ ic|ci r.ítsárt'

szcl- l l;nó' l  szcl l| l , ()t lctescl l l lr iúl (-lt-
gek a vásár|í>köz()rr.sóg c|i. l\ f<;r.
s7'en a7' át:.l|láz' ós a sz<>nl.sziclrls
lcrncs napstitesben ncnt hagvta ki
kirlt(:sÚt. ('s a r,ásítliírsttil Scm tllr-

nagy()n hiánt'clztak: s<lk l)<ll is csrtpítrl
sajnrls a sz<lkottnál kcr.csc|"ll.l fclln<jtt

A kiá|lítÓkat szakér-tő Zstiri (Czcrczck Erzscbet is \/arga Zsuzsa tanárnííl.i a
Lcngycl Gy,irla Kcrcskcclelrni Szakk()zépiskolálÍll. valarrrint Vink|"'" Gálxlr. a l}l]
\rírl|alktlz:isfe|lcsztőAlapítvány tanácsaclí>ja) is a köz()nsig is értékcltc. A Z.stirittí|
a legiobb termék díiát a hivizi Arakhné, a legiobb kereskedőit az AKG-lrcli
Lucífe-Rt' a legiobb kiállítőCt a Pcrlnlaniczkvs octopus nvcÍtc.
A vásár legiobb vá||alata a terrltik- és kereskcclisclí1llan is htlltvcrscnvllen í'lcn
végző Ptl|is Phoenix lcttl

A Közönségdiiat clÖntíí f()lónnvcl
rllegórclerrre1te n.

a7' oroszorsz^gl KRos n\,cr[C. igazán

A vásár rncgrenclczésót a Kispesti Ccntrtttrl Arut.láz a hclyszírr lrizttlsírásál,al.
zl (}yől.i Kcksz és a Kispesti N{cl)rlnaIc|'s Éttcrcrrr tízőrai-kicgÚ.szítésscl tírrrl<lgatta.
KÖsz()net crte'

Májtts 8-án 1ó 6.átÓ| |esz a ZárÓközgvÍílés a Prllitechniktrnrllan. A lcgiolll l
két vállalat itlt trlvább az Ol.szágtls \,erscnv cl()ntő1ébc, nrelv trrájr-rs 31-in lesz' A
tét, tnint rrtindig: azEu,rőpai \.E Yá|la|ati \,'erscnyen val(l riszvó'tcl.

|)aráy's l)óra. I)erll Gáixlr



TSKOLABIROSAGI HIREK

Az tskolabíróság l99ó. április 72-én
tárgya|taRényi Zsolt (KN) ügyét, amelyet
osáályÍőnökei terjesztettek elő: l 99ó. április
1 1-én, csütörtökön Hutás F'szter (iGRic) az elstí
ebedsziinetb en a B l 02 teremben hagyta táskáj át,
és amikor a terembe visszatért, ott találta Rényi
Zsoltot (KN), aki éppen az ő táskájában
kutatott, és kezében tartotta Eszter
diákigazolványát.

Zsolt elbeszélése: A B épület ftildszintjén
hagyta táskáját, később vette észre, hogy
hiányoznak iratai. Allítása szerint ezeket
kereste késdbb aBl02 teremben. Azt gondolta,
hogy abban a teremben kell lennie az iratainak.
ezért nyúlt be Esáer táskájába. Később ea
azza| indokolta, hogy ,,bepánikolt'', és maga
sem tudja megmagyarazni tettét.

A bíróság meghallgatta a csekély létszámir
jelenlévőket, és a következő döntést hoáa:

A bíróság értetlenül áll a történtek előtt,
Zsolt története több ponton ellentmondásos. A
bíróság elítéli Zsolt cselekedetét;
el fogadhatatlannak és megengedhetetlenn ek
találja, hogy valaki ilyen megoldásokhoz
folyamodjon.

Tekintettel az érettségi köze|ségére és a
kiváltó ok(ok) kideríthetetlenségére a bíróság
elmarasáaló ítéletet hozni nem trrdott.

Az iskolabíróság nevében:

Budapest' l996. április 22.

Csürke lbolya tanárbíró
Rajna Judit szülőbíró

Nagy Balazs Knsztián diákbíró

Rónyi Zsolt (KN) iskolapolgár
felj ebbviteli tárgyalása

Iskolabíróság tagiai:
Száva Eszter szülői oldal, Miklós Ancsa
diákoldal. Marosvári Péter tanári oldal.

Az iskolabíróság Gallai Zsófia iskolapolgár
(panaszos) fellebbezési kérelmét elfogadta, és
|996. májtrs 2.án megtartotta Rényi Zsolt
panaszolt felj ebbviteli tárgyalását.

A bíróság megállapította' hogy a szóban forgó
iigyben, amelyben elsőfokÍr határozat |996.
ápr. 24.én született' új rnozzanatokra nem
derült fény.
A tárgyalás során nyert információk birtokában
a bíróság afia a követkeáetésre jtrtott, hogy
Rényi Zso|t cselekedetét nem csak e|ítéli
(ahogyan azt az elsőfokú bíróság is tette),
hanem vállalja a cselekedet minősítését is' s
ennek birtokában hozza mes határozatát.

HATÁRoZAT

Az iskolabíróság Rényi Zso|t iskolapolgárt
vetkesnek találta Hutás Esáer IGRICes
iskolapolgár szemé|yiségi jogainak
megséÉésében. E cselekményének súlya és
a precedens elv indokolja' hogy a megfelelő
szankció az iskolából való kizárás legyen.
Tekintettel a különös körülményekre (utolso
tanítási nap, érettségi vizsga és a több hete tartó
pszichés terhelés, amely önmagában is
büntetésnek fogható fel) a bíróság ezt a
büntetést a je|en tanévet zárő napon lépteti
hatályba. Ez azt jelenti, ltogy ezt a napot
követően Zsolt nem élhet azokkal ajogokkal és
kedvezményekkel, amelyek iskolánkban a vo|t
iskolapolgárokat megilletik.

Az iskolabíróság nevében:

Politechnikum' l99ó. májtrs 2.

Marcs,,,círi Péter
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A firkász nekiü| és a|kot, mert már
nagyon unja magát. A|kot, va|ami be|vá.
rosiasan inte||ektuálisat, valami unaImasat,
valami sznobosat, amire biztos nem
buknak a lányok' Az ilyesÍé|e do|gok ideje
|ejárt, régimódi ember, aki ity frázisokban
gondolkodik ebbe' a mai világba'. A|kot,
mert idegei kész vannak' Meg kivannak'
Meg a hányingert már alig tudja elfojtani'
Nem tudja |eküzdeni' Most éppen okád:
Politechnikurn.

Egy elsős hölgyemény (Z) táskája
kigyullad az udvaron. BelÜlrő| ég. Nem
tudni, ki tette, nem tudni, hogyan történt, de
a táskatu|aj sír, a polis néptömeg pedig
röhögőgörcsök közepette fetreng, pedig a
cigarettafüst nem szódásszifon. Most meg-
kapta. X, közismert és népszerű negye-
dikes diákunk, odasúgja egy gangnek:

- Nem tudom, ki tette, de meg-
szorítanám a kezét, az biztos . röhög. A
firkász régimódi, meg aztán túl szenzitív és
túl empatikus, oszt' i|yenkor mindig hánynia
ke||. Genny az van bőven körÜ|ötte. Meg
kÜlönben is nyÜzsögnek a patkányok. A
he|yzet e|keserítő, bár nem te|jesen re-
ménytelen.

Majd aznap dé|után az lsko|abíróság
jóváhagyja, sőt egyenesen aján|ottá teszi a',másik ember táskájában hirte|en fe|-
indu|tságból való turká|ás'' intézményét,
még csak iparűzési adót se vet ki eme
tevékenység után. |gen, az lsko|abíróság.
Az az lsko|abíróság, ame|y Y másodikos
tanu|ót nemrég eltanácso|ta az iskolábó|,
mert néhány tizedesjeggye| rosszabb
tanulmányi át|agot te|jesített, mint ami a
szerződésben (önmaga á|tal) meg volt
határozva. Az az |skolabíróság, me|y fejébe
Vette, hogy V harmadik éWo|yamra járó
diákot, ha törik, ha szakad, kirÚgja, amint
eléri a 30 igazo|at|an órát (szü|ei

e|fe|ejtettek két napról igazolást írni, a
panaszolt ez idő a|att beteg volt).

A derék sváb po|itechnikus, aki
mel|esleg firkász, ilyenkor magába szá|l,
e|keseredik és |eszűr: lskolánkban saj.
nálatos rnódon nem éri meg rosszu| tanu|ni,
nem éri meg igazolatlanu| hiányozni sem,
mi marad? Sernmi kÜ|önös, az é|et így
döguna|om: hasiscsempészet és vi|ág.
szemelopás. És ez nem szofizma. Tény-
szerűen, sajnos nem az. (olvasópróba: Ha
Van kedved segíteni, kérlek, dobj be a
könyvtárban elhelyezett dobozba egy 398-
as számú cédulát. Ha van kedved játszani,
a nevedet is ird rá a |apra, így részt vesze|
a nyereménysorso|áson. Kösz. A szerk.)
Po lltechn ikurn.

Hitlerkék és Sztá|inkák keresztÜ|-
kasu| rohangálnak a fo|yosón, Szoko|ai
Józsi sze||eme |áncait dühösen tépve
csörtet a Vende| utcai apácazárda ódon
fa|ai között, Po|i-fíling, Po|i.jelszavak a
graffitisek á|tal a fa|ra mázolva: ''TUDÁS =
SZABADSAG-, 'A tanár nem az ellen-
séged, csak egy cinkosod a sok közÜ|'''
Motoros majomkirályok, erotikus tech-
noorgia, haláldögvészrothadás. Eszmé|et.
len eszmétlenség. Értékrend nuku. Bár, hál,
lstennek, szÜkség esetén még mindig
rende|kezésünkre áll két fétis: a jó bizi meg
az orvosi igazo|ás.

A firkász i|yenkor leírja az egész
vi|ágot, magában, és elkeseredik. Ne
haragudjatok rá ezért. Ő régimódi ember,
többek között ezért sajná|ja, hogy
e|ü|dözték a su|ibó| a Rózsát. Mindezt
egyÜttérzésbő| mondja' Sejti, hogy í5 is
hamarosan hasonló sorsa jut.

ltt jön a boom a fejbe.
Nem akarok debreceni diák lenni.

Fehér Tamás
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It was weighing time again. Things
were otherwise quite peaceful, in fact, but
weighing time was always a nightmare. We
had worked out this system - in the best
interest of our patients, of course - where
they could decide how to do their eating,
when to eat what, etc., but four times a year
we just had to put thern on the scales and
measure their performance. lt bordered on
the grotesque, taking these feeble old bodies
and waiting for the results we knew would
be disappointing. But we had to do it.

I was working at the Pcnsioners Old-
age Leisure Institute at the time. As at all
residences for senior citizens, our biggest
probiem was getting them to eat. Other.
more traditional residences forced their
patients to eat every day; there rvould be
spot checks to see if they had finished their
vegetables, and the poor old geezers were
absolutely terrified that the door to their
room would fly open and an inspector would
v,'alk in. We had done away with that. They
could eat as much as they wanted whenever
they wanted over the course of a "quarter,"
as we called them, but tlren they had to show
up for their weighing. We offered the better
patients the chance to show their cleaned
plates at the end of every meal and to avoid
the r.veighing at the end of the quarter. but
most of them decided not to take us up on
this offer and to take their chances at the
weighing. The scenes at the end of each
quarter were completely revolting: patients
who hadn't eaten in weeks would sit down
and gorge themselves, trying to put on
months worth of weight in two or three
days. We knew they wouldn't be able to
keep it down. The unlucky ones spit it all
back up before they had made it to the
scales, their weakened bodies unable to cope
with the sudden pressure. But even those
who passed lost all the weight they had put
on within a few days and had to start over
from scratch.

Ujra eljött a méredzkedés ideje. Ami
azt illeti, máskor békésen zaj|ott az éIet, de
ilyenkor minden olyan volt, mint a rémálom.
Már jóval korábban kidolgozfuk ezt a rend-
szert - csakis betegeink érdekében, persze -,
mely szerint ma-guk dönthettek étkezési
szokásaikról; de évente négyszer kényte-
lenek voltunk a mérlegre állítani és lemérni
őket. Meglehetősen groteszk dolognak tiínt
mindez, tekintettel erőtlen, öreg testükre és
arta, hogy előre tudtuk, az eredmény ki-
ábrándító lesz. De meg kel|ett tennünk'

Akkoriban a Nyugdíjasok Aggkori
Szabadidőközpontjában dolgoztam. Mint
más idősek otthonában legnagyobb prob.
lémánk az volt, hogy rávegyük őket az
evésre. Más, hagyományosabb intézmé-
nyekben arTa kényszerítették a betegeket'
hogy mindennap egyenek; az ilyen helyeken
rajtaütósszeníen vizsgálták, hogy az összes
zöldséget megették-e a páciensek. és a
szegény öreg szivarok ál|andó félelemben
éltek' hogy bármikor kivágódhat szobájuk
ajtaja. és besétálhat rajta a felügyelő.

Mi ea már régen elvetettük. A mi
betegeink annyit ettek' amennyi jó|esett
nekik' és akkor' arnikor nekik tetszett a
'.negyedév'' Során, ahogy ezeket az idő-
szakokat neveztük. de aztán meg kellett
jelenniük a mérésen. A jobb ál|apotban lévő
betegeknek feiajánlotfuk azt a lehetőséget.
hogy az' étkezések után bemutassák üres tá-
nyérjukat, így kenilve a negyedév végi mé-
rést' de a legtobben úgy döntöttek. nem
élnek ezze| az ajánlattal' és inkább a mérést
vá|asztják.

A negyedév végén zajlő jelenetek
elborzasztottak minket: a hosszú hetek óta
koplaló betegek csak ültek és tömték ma-
gukba az éte|Í., hogy két-három nap alatt
szedjék fe| azt a sú|yt. amit más tobb hónap
a|att hizhat. Tudtuk, hogy nem lesznek ké-
pesek befogadni ezt a mennyiséget. A
szerencsétlenebbje visszaöklendezte, mielőtt
még eljutott volna a mérlegig' mivel |e-
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I worked in just the department of
foreign dishes. We had specialists for
carbohydrates, protein, fruits, vegetables,
etc., and I worked in the department that
tried to whet their appetites with all sorts of
exotic flavors and ingredients.

Most of them turned up their noses at
the offerings I brought and left the goodies
untouched on their plates, but I wasn't
insulted. I knew that thev were used to their
own cuisine and I felt it would be an
infringement on their rights to force them to
eat food they didn't even want to try (due to
the special difficulties of tempting rhem to
eat foreign foods, they had to attend our
meals whether they wanted to eat or not -
with the other sections, not even attendance
at the meals was compulsory - but the most I
could get them to do was to chew the food,
almost none of them would swallow it).

Then I was given a great honor. I was
put in charge of my own group of 30
seniors. I was no longer just concerned with
foreign dishes, but now had to monitor their
progress in all the food departments. When I
first saw their eager faces and physical
frtness, I thought this was a dream come
true. I would put them on the path of
righteousness from the word go, and their
fate would be different from all the groups
that had gone before. They would realize the

gyöngült testük nem tudott megbirkózni
i lyen váratlan teherrel. De még azok is, akik
sikerrel estek át a megméretósen, a néhány
nap aIatt felszedett sírlyt hamarosan újra
leadták, és újra nulláról kellett kezdeniük.

Először a külhoni ínyencségek osz-
tá|yán dolgoztam. Ugyanis más-más szak-
emberek dolgoztak a szénhidrátok' a fe-
héIJék' a gyümölcsök, a zöldségek stb. hasz-
nosításán, és én arra az osztályra keniltem.
amely a kűlönböző egzotikus fűszerek és
egyéb alkotórészek hozzá-adásával igye-
kezett felcsigázni étvágyukat. A legtöbb
beteg fintorgott az általam hozott fi-
nomságok Láttán, és érintetlenül hagyta ott a
tányérját. de én nem sértődtem meg. Tud-
tam, hogy saját étrendjükhöz szoktak, és úgy
éreztem,jogaik lábbal tiprása lenne, ha arra
kényszeríteném őket, hogy elfo-gyasszanak
egy ételt, amit meg sem akarnak kóstolni
(mivel az egzotikus ételeket még sokkal
nehezebb volt megkóstoltatni velük, mint a
hazaiakat, igy - étkezésen kötelező volt
megjelenniük még akkor is, ha nem kívántak
enni - szemben más részlegekkel, ahol még
az étkezésen való megjelenés is önkóntes
volt' . de a legtöbb, amit elértem, az vo|t,
hogy legalább a szájukba vették az éte|t, ám
szinte senki sem volt hajlandó lenyelni).

Később nagy megtiszteltetés ért. Egy
harminc ftís csoport vezetője lettem. Már
nemcsak az egzotikus ételek készítésével
foglalkoztam, hanem figyelemmel kellett kí-
sérnem az összes étellel kapcsolatos viszo-
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value of constant eating and would avoid all
the stress and nausea connected with
cramming for the weighings. Things started
out well, but then they began losing their
appetites. Soon I found myself in their
rooms at meal time, rnaking airplane noises
as I tried to entice them to eat their peas,
then pleading with them, then threatening
them, and finally punishing them: no TV for
a week, no checker privileges until they
finished their salad, etc. Nothing worked, of
course, but the funny thing was that they
remained as enthusiastic and cheerful as
they had been at the beginning. They took
part in alt our free-time activities: bathrobe
fashion shows, long-distance newspaper
reading competitions, false-teeth changing
races, etc. T'hey just wouldn't eat.

So anyway, it was weighing time
again. My patients were all standing in line,
trying to look hopeful. You could almost see
their bones through their skin. I knew it
wasn't their fault and I felt sorry for them,
but this was a weighing. As they marched
their bloated bodies onto the scales, I fought
hard and managed to resist the desire to
discreetly put a toe on the scales to save
them from fi,rrther humiliation. It wouldn't
have helped them anyway in the long run.
After the devastating results had been
announced, I went back to my kitchen to
cook up the next meals and to start reheating
the food they had left over for the
pótmereckedés. And that's where I am now,
still wishing that things could be different,
still experimenting with new recipes, and
still believing that, despite everything,
hunger will strike somedav.

John Conyers

nyukat' fejlődésüket. Mikor először meg-
|áttam lelkes arcukat, és hogy milyen jó
kondícióban vannak. azt hittem. álmom va-
lóra válik. Segítségemmel a kezdet kezdetén
az erény útjára lépnek, így sorsuk az összes
e|őző csoportétól eltér majd. Felismerik a
rendszeres evés értékét, és így elkenilik
mindazt a stressá és csömört, ame|y azza|
jár' ha valaki csak a mérésre tömi tele ma-
gát. Minden jól indult, de később kezdték
elveszteni az éwágyukat. Hamarosan az ét.
kezéseknél bementem hozzá1uk, és a re-
pülőgép zűgását utánozva próbáltam rávenni
őket arra' hogy egyék meg a borsót, aztán
érveltem nekik' majd fenyegettem őket' és
végril büntetést róttam ki rájuk: egy hétig
nem nézhettek tévét' eltiltottam őket a dá-
majátéktól, míg meg nem ették a salátát stb'
Persze semmi sem hatott, de érdekes módon
|elkesedésük és vidámságuk semmit sem
változott. Minden szabadidős programban
szívesen tészt vettek: fiirdőköpeny-bemu.
tatón, hosszútávú újságolr,asási versenven.
műfogsorcserélő-versenyen stb. Csak enni
nem akartak a világ minden kincséért sem.

Szóval újra eljött a mérés ideje. Az
összes betegem ott állt a sorban, és maga-
biztosnak próbáltak látszani. Ha rá1uk néz-
tem, szinte láttam a csontjaikat a bőriik alatt.
Tudtam, hogy nem az ő hibájuk, és ezén
sajnáltam őket, de a mérés az mérés.

Miközben rámasíroztak felpüffedt
testükkel a mérlegre, nehezemÍe esett ellen-
állni annak a vágynak, hogy észrevétlenül rá
ne tegyem a lábamat - megkímé|ve ezzel
őket a további mega\áztatástól. Hosszú tá-
von úgysem segített volna rajtuk. Miután
közölték a lesújtó eredményeket, vissza-
mentem a konyhámba, hogy megfőzzem a
következő fogásokat, és újrame|egítsem a
pótméredzkedésre az ennivalót, amit meg-
hagytak. Még mindig itt vagyok' még
mindig abban reménykedem, hogy a dolgok
másképpen is a|akulhatnak, még mindig új
receptekkel kísérletezem, és még mindig
hiszek abban. hogy mindennek ellenére
egyszer csak rájuk tör az éhség.

Fordította:
Varga Adrienne és Murányi Natasa
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József Attila születésnapj án és az aá ko-

vető pénteken az volt az érzésem' jól van ez a
Politechnikumban. Az elmúlt évek során lettek
nekünk hagyományaink, amelyek életképesek,
megújulni tudók, egyre tartalmasabbak. Feldo-
bott, elégedett' büszke voltam: mennyi érték' te-
hetség' alkotási vágy, mondanivaló lepleződött
le ezen a két délutánon. Es mennyi mtrnka, ki-
tartás, sikertelenség és nem-feladás rejlik ezek
mögött a művek mögött.

Egyetértek Pálos Gyurival - a TMT
egyik kitalálójával -, aki az ünnep zárómonológ-
j ában a hagyományok fontosságát hangsírlyoáa.
Valóban az idei - immáron harmadik - míívésze-
ti találkozón már igazi műalkotásokkal is talál-
kozhattunk a sok igényes' figyelemre érdemes
amatőr próbálkozás között. Mintha a tradíció és
a tantrlás. gyakorlás, elmélyedés, fejlődés között
lenne összefiiggés. Akik nem először jelentkez-
nek ezen a kulturális megmérettetésen, hoáák a
nagy öregek rutinját. Műveik 9gyre letisztr"rltab-
bak, letagadhatatlan az érés. (Es persze vannak
őstehetségek is, akik rögvest ráéreznek a mér-
tékre és a formára' amit iizenetiik megkíván - de
ez a ritkább eset.)

József Attila születésnapján és az aztkö.
vető pénteken azt is éreztem, nincs jől- ez a
Politechnikumban. Már harmadszor éljük át a
míívészeti fesáivált, és még mindig nem Szerez-
tiink elég gyakorlatot a szervezésben, lebonyo|í-
tásban, mtrnkamegosáásban. Mert ki a gazdája
ennek az ünnepnek? Egyedül Csoncsi? Vagy
Csoncsi és Grőger Dia? Mert kétségtelen, hogy
a két nap előkészítésében és lebonyolításában ők
vállalták az orosz|ánrésá. De hogy nekik ez
fontos' nem azt jelenti, hogy mindent ők csináI-
janak. Nem is így történt. Voltak lelkes segítő-
társak, voltak önjelölt irányítók, de mintha a
koncepcionális döntések és azötletek gazdái és
a kivitelezők nem mindig tudtak volna egymás.
ról, és előfordult, hogy inkább nehezítették, bo-
nyolították. és nem segítették egymás munkáját.

József Attila születése után 9l éwel és
egy nappal azvo|tazérzésem, hogy nincsjó| a
Politechnikumban, hogy néhány ember rosszttl
érzi magát, mert csinált valamit. A történet
visszanyúlik még a tél kezdetére, amikor Cson-
csi megjelentette a Poligráfban és az iskola

falain a TMT felhívó plakátjait. ott novellaíró
pá|yánatrő| is esett szo. An,án febnrárban a há-
lózatra folkerült a TMT-könyvtár, melyben arra
kértem a Politechnikum ismeretlen és nagyhíní
íróit' ktiltőit, hogy ide küldjék azokat az alkotá-
saikat, amelyeket a Poligráf TMT.kiilöns zámá-
ba szánnak. Jött is egy-két novella, más - is-
mert-bevált - Poli$áf-szerzőket és kértem fbl,
hogy írjanak (és írtak is), majd beépítettem a
szerkesáendő anyagba néhány jól sikeriilt isko-
lar dolgozatot is az írójuk engedélyével (akiket
arra kértem, járuljanak hozzá,hogy írásukkal a
kiilönszámot színesíthessern. Es itt a félreértés!
Szó sem volt itt versenyről! Díjakról! Pá|yázat-
ról! Akiket én megkerestem, tőlem nem a Ver-
seny felhívást hallhatták' csupán aá, hogy egy
közéleti hírektől mentes Poligráf-különszám
alkotói legyenek. Én önszorgilomból - és a
TMT-szervezőkkel nem egyeáetve - építgettem
hagyományainkat: legyen idén is irodalmi kii-
lönszám, ne csak szinházi előadásokból és film.
vetítésekből álljon a program, hanem írott mű-
vekkel is bombázzuk a közönséget. Ezt az ártat-
lannak tűnő akciót erősítette az is, hogy az iro.
dalmi versenyre - Csoncsihoz - csupán három
pályamíí érkezett (Balrízs Karltól, Grőger Diától
és László Pétertől) - ami egyébként a |apzárta
napján derült ki egy véletlen beszélgetésből.
Kézenfekvőnek l átszott a megoldás, egyesítsiik'
amink van, jelenjen meg az irodalmi szám. ben-
ne a versenyműveklel is. A tavaszi sziinetben
már kész volt a kefelenyomat' és sztinet lévén a
megbeszélések is szüneteltek. Én a megjelenés
napján értesi,iltem arról' hogy a lap egy-egy pél-
dánya hÍrsvét előtt elkerült két bírálóhoz, Gallai
Zsőfthoz és Bágyi Laclhoz, hogy értékeljék a
műveket. Es itt a probléma! Akik hozzám for-
dultak felvil ágosítiísért' vagy egyszenÍen csak
szőbajött a különszám alkotásainak sorsa, tőlem
an.hal|hatták, hogy nincs verseny, nincs díja-
zás, csupán a kozönség véleményét ismerheti
meg a szerző. Ehhez képest április |2-én a zsíi.
ri-tagok átgondolt' lényegkiemelő' segítő szán.
dékú' ám sokszor kemény bírálattal értékelték
az irásokat (gondolom, abban a hiszemben.
hogy írojuk irodalmi Versenyre nevezett veliik,
tehát megérdemlik, hogy miíveik erényeit és
gyengeségeit kiemeljék). Szóval volt megle-



petés, és talán csalódottság, megbántódás rs.
Ezúton kérek elnézést a Singing Sku||s

szerzőitő|, Preiszner Miklóstól' Ron nie
Wakertől, Blazsek Monytól,.Szmörétől,
Horvátth Szabolcstól, IVliss Alnévttíl, Fehér
Gyuritól' ha úgy érzjk, hogy kínos pillanatok-
ban volt részük az irodalmi díjak kiosztásakor.
A zsüri értékelése bár tanulságos, a továbblépést
orientáló volt, de nem minden esetben vette,
vehette figyelembe a mű keletkezési okait és
körtilményeit.

Hasonló malőr az, ami az Előszoba Ga-
léria tárlatát illeti. Szablac diákkori karikatúrái
nem a TMT.re készültek - eú a nagyképií pla-
kát-cím is nyilvánvalól'á tette .' hanem ''csupán''

a soron következő kiállitási anyag volt a képtár
é|etében. A programban szereplő tárlatmegnyi-
tás elmaradásának ez az oka. Bocs, Laci! A raj-
zok ettől még jókedvríek, és kellemes kisérői a
könyl"tárba vezető Úrtnak.

Kivánom, hogy a hagyományosan
visszatérő Ars Classica zenekar tagiai sem
vegyék nagyon a szívükre" hogy egyik nap
csiitör.tökre hír,tuk őket' másnap péntekre' har-
madnap kezdőprogramnak, negyednap záró-
számnak, majd az utolsó pillanatban szinte már
a végleges kezdési időpontot közöltiik veliik' A
reneszánsz bemutató - az e\őző éjjeli próbának
is köszönhetően - feliidÜr|ést jelentett sok szem-
folyató feszti váll átogatónak. Köszönöm. -j iik.

Mindazonáltal őszintén gondolom' hogy
nagyon jó do|og a po|itechnikumi TMT' jó,
hogy vannak hagyományaink, és bizonyára egy-
re iigyesebbek leszünk a részletek végiggondo-
lásában és a feladatok arányos végrehajtásában
is. A filrnes zsüri esetében ez a tökéletesedési
folyamat szemmel láthatóan, fiillel hallhatóan
érzékelhető volt már idén. Simó és Czabán
Györgyök ráéreztek teendőik lényegére, és
olyan kritikával i|lették a filmpályazatra érke-
zett versenyműveket, amikből minden alkotó
tanulhatott, fijlhasználhatja a jövőben a frlmcsi-
nálás itt leleplezett és eddig nem alkalmazott
műhelytitkait.

|996. április l3. (néhány órával a harmadik
TMT befetezése trtán)

lakab .ludit

Szmöre aforizmái
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KABITOSZER-PROBLEMA A
POLITECHNIKUMBAN,

POLITECHNIKUMI TRAGEDIA,
Az ÉlEr ÉnIELMETLEN S ÉGE,

SZENVEDES A MUVESZET OLTARAN
avary

SoSEM lÁrorr LELEPLqzŐ BIZoNYirÉx'ox
És sornÁuy..'

A figyelemfelke|tő cím után hagyornányos po|itechnikrrmi zaj|ás következik. Igazság szerint
ncgyon Zavar. hogy hosszír hónapok óta nem láttam a nevem a Poligráfban*. merő kín az egész
életem. (Majd megkérem.Iuditot' hogy |8-as Frankenstein betíítíptrssal ír'ia azt az á|dott nevemet.
lehetőleg vörössel. * *)

Már a cím sejteti, hogy népmiívelő misszióm írj szakaszáhozérkezett. mostantól kezdve
életemet. zsenialitásomat és trrdásomat iskolánk tokéletesítésének szolgálatába állítom. Termé.
szetesen nem kívánok Ietérni a kitaposott iltról. és először meggyőzöm a sok h...*** birkát. hogy
gondolkozzon : GOND OLKOZZ ATO K !

A nlásodik szakaszban szakszóval ''gondolkodnivalót'' nyiritok a tantrlóifiÚrságnak:
TUDTATOK. HOGY MINDEN MASODII( PERCBEN xaacVönSZAGoN VALAKI
LEVÁG.'A A HiMTAG.lÁr n LAKÁSKULCSÁVAL?

Tele fogom írni a Poligráfot! Eléggé gyengén ál|ok miívészetből. ezért remé|em. kapok
bónuszt ezér1az írásomén (és tobb cukrot a kávémba).

Ő. az élet oly szörnyri! Minden haztrgság! Mindenki hazudik! Lassacskán már önma-
gtrnkka| sem tudunk őszinték |enni! Háboru mindeniitt! Bárhová nézek, mindeniitt csak a pusz-
tulást látni. de ma már a prrsárrlás is mesterkélt! Mit nem adnék egy tisztességes őszinte pLlSZ-
trrl ásért...

Én tisztelem az emberi életet!! Minden ember egy önál ló t lniVerztlm. Múltkor annyira
megszántam egy cscivest, hogy utána egy óráig beszéltem a leg;obb barátomnak arró|, hogy
mennyire sajnálom. A míívésznek olyan a szenvedés. mint mozdonynak a gőz. A mÍír'ész
szenvedése haladó szenvedés' a halandó szenvedése csak halandó szenvedés. A művész szenvedése
építő jellegíí. egy tégla a falban.

oriil.jetek. hogy haj van a fejeteken! Vége a depresszió-szezonnak. Most tavasz hangtrlat
van. Tavasszal kinyírnak a vi|ágok. és leesik az á||ad. Szedd már cissze magad! Pofád leszakad.
agyad eldobom és szöget ritök a fejedbe. de olyan szemtelen vagv. hogy aZ sem vennéd észre. ha
egy békegalamb belereptilne a szádba. (Még a gyengébb viccek is képesek az odafigyelési
hányadost akár húsz százalékka| is eme|ni.)

Hiába ihlek' nincs mit írnom. Elmondok egy igaz történetet, (Fe|hívoni a figyelmet a mií
sűlyos társadalmi vonzataira.) Ha ezt egy tehén csinálta volna. akJ<or nem míí. hanem mú |enne.

* Yitéz Preiszner Miklós ezen irása márcitts végén - a Poligráf TMT-kiilönszárna előtt - érkezett a
szerkesztőségbe (együtt a különszárnbarr megjelent szépiroda|mi alkotásaival /ld' ott Az öreg, ill.
Hétköznapjaink . l cimme|l). ezért érezhette saját némaságát elr'iselhetetlennek a szerző.

a szerk.

. ludit

a szerk.

**Kedves Mik|ós! A vör ös nyomtató rrem működik. Bocs!

***A cenzúra működik.



Mint köztudott, esendő, beteg ember vagyok, gyakran gyengé|kedem' és rengeteg időt kell
arra szánnom, hogy szervezetem |egyőzze az éppen támadó halálos kórokat. Nemrég egyik fő ellen-
ségem, a hidegfront alattomosan hátbatámadott. mondhatni hosszű napokra eleven kárhozatra ítél-
tettem. Iszonytató fejfájás gyötört' és nem szégyellem bevallani: addig vetemedtem, hogy szeretett
iskolám gyógyszerkészletéből két hét leforgása alatt elkértem mintegy két Quarelint, egy Aszpirint,
és talán egy A|gopirint. Furdalt is a lelkiismeret rendesen, de nem tehettem mást. A tragédia az
ominózus hétfői napon következett be' nagyapám egy hatalmas zsák élelmiszert küldött családom-
nak, és jómagam megbíztam annyira e tápokban, hogy ellenőrzés nélkül fogyasáottam őket. Vasár-
nap kissé álmosan elfogyasáottam négy bélszínrólót, melyek ötödik testvérét családom megkósto|-
ni sem merte, olyan szagot árasztott. Hétftín pedig egy bajtársammal elfogyasáottunk egy olajos
halkonzervet' melyről csak utólag derü|t ki: szavatossága l990-ben lejárt (egyébként nem volt sem-
mi kÍ,ilönös az izében). Egy őra múlva - miután belegondoltam, hogy ezek a halak akkor haltak
meg' mikor én harmadikos voltam' és akkor kezdtek bomlani' mikor ötödikes lettem - gyakorolván
egy kedvenc elfoglaltságomat, hánlam egy hármas szintű dózist. maid sztinetben levonszoltam
magam a recepcióig' és kértem valami gyógyszert gyomorpanaszok ellen. Kérésemet heves kacaj
fogadta, rna.id az illetékes elhagyta biintettének helyszínét. Pontosan ez ismétlődött meg egy órár.al
később. Tanítás után tudtam meg egy tanárembertől: a RECEPCIO hir,atalos álláspontja a történet.
tel kapcsolatban: ncm elég. hogy fe|zabáloni az,iskola gyógyszerkészietét. ráadásrrl nem is Szen\,e-
déseim enyhitésére teszem eá. hanem: KABITOSZEREZEM. (olvasó próba: Ha idáig jutcrttál e
cikk olvasásában. ke<lves olvasó. kér|ek. írd rá egy papírdarabra a 2l7.es szánlot, és dobd be a
könyr.tárban t.elIe|hető dobozba! Ha nevedet is ráírod a cédulára. beneveze| a nyereménysorsolási
akcróba. Ne szalaszd el a lehetőséget! A szerk.)

Korrrnk veszélyes kábítószere. a No Spa és az Aszpirin. Ővjrrk tőlük g5lerrnekeinket! Ténil.
hogy ha Quare|int rág az ember. elzsibbad tőle a nyelve. de más toxiktrs efiektre ne számítson'
Visszaéitem isko|ám bizalmával. A. ezért olyan htilye az Preiszner-gyerek, én már rég sejtettem.
''Elnézést, Recepciós.Néni! Kérnék egy eziistkana|at, egy Zippo öngyírjtót. citromlevet, egy ciga.
rettacsikket, tíít. fecskendőt és mond;uk egy negyed gé hernyót' nrert kicsit fáj a hasam! Meggvő-
ződésem egyébként' hogy van ez az iskola annyira felvilágosult. hogy ezt senki nem gondolta ko.
molyan. Ha így van' nyilván azérlnem kaptam gyógyszert, meÍ1drága. mert nekem már Írgy is
mindegy. mert ker,és van belőle. meft megakadhat a torkomon, mert a mirltkor véletleniii összeke-
r'erték a patkányirtóval, és nem tudják, a dobozban rni méreg és mi gyógyszer. mert unakozotta
''recepciós néni'' és fogadott, hogy egy órtin beliil perforá| a gyomrom, de lehet az is. hogy kaptam
gyógyszert. csak biaos ''kábítószerezem'' és félreértettem aZ egészet. Ezekné| a fiatalokná| nem
ttrdhassa az ember..

Veszé|yesdolog ezuz,,é|etre-t1er'elés' ' . [-ehet. csak egy apró célzás vo|t az egész. Hisz ' 'ne-

ked már trgyis nleg kellett volna doglened! Mirrden perced ajándék!'' De eskiiszom: nem adom fel a
harcot hiszen. már a kö ltő is megmondta:

I,,igvázz rnagutlra' nrcrt clfü.j u szél
Eg,let ne.fbla.jt,s, u btlloneJ is holtig retné|.
,/ől valaszd t|xeg azt, htlg\, rnerre tn,,;-,
Tudiatl mitiíI fö|s: é,s azt hop' mit renél's:

|,,itr;l,ti:z magodra, mcrr Íe i,s pórtl|.jtir.s;,
Ha nem.figl,eIsz a jeIre, uklt ncrn taIúIsz.

( su.ros ARC: Krs GEZENGLIZOK) CtgMqurÜr}ő WLalr-'{r
Ezzel árom poraimat. ég r,eletek, és bízzatok az irr kegyeimében!

tls sG:t} Tm Gs ei}'lGs''l8s.IJ€ e



- {-itness szakk<ir,
- kosáriabda 

.oudapesti bajnokság'
- röplabda szakkör,
. róplabda budapesti bajnokság,
- kondi edzés (SzaDi -s és t.A -s csoport)'
. nőnapi roplabda torna,
. Ínaraton kör.

s?oR Í PoNl.ÍVE i(seNY Át"LÁs*l
A i|A\R'ifrADIK NIEGYEDEV U.rá\Fl

Az attÍbbi sporteseményeken való részvéteÍérí leketett pontokat gyttjteni:
. asáaiitenisz hazibaj nokság,
- Controll futás.
- kosárlabda hazibajnokság,
- mezei futó budapesti Diák olirnpia,
- tollaslabda hiízibajnokság'
- asztalitenisz budapesti Diák olimpia,
- a II. negyedről visszamenőleg őszi túlélő túra.

HOLGYEK

EGYÉNI |/ERiENY
Csak az elsö tíz he|yezett eredményével!
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Î

I

Láa&tZl*&fr* t.Á i3?5'5
K-ovácsEsaer lA 13ú
i;,:,ila I'illa MáS l291

HorákArura !A 1285
MoinarMr*nda I A 1285

s'abó futa t"',ÍáS iB:AiB
Lu!<rics Mariann l .A i 214,5
sarta Z:s|Mxa MáS 864
Feh€r Aniko Káosz Tii*
-itenkö T*kia Káo-cz r5U

CSAPATVERSENY
\{;ve| az osztáh{ciIrr.'koknek lehetösegük vafi az osnál1'ukat erösiteni' ezért oket az átlagc!ásná|

saiát oszta|-vuk iétszári;álra is beszániítjuk }

A verseny további állásáról a Testkultúra tanároktól kaphattok információt.
Gratulálok és további eredményes gyűjtögetést kívánok a Testkultura Munkacsopor1 nevében:

Vendel u., április 15.
Szabó Lász\o

Helv Név oszi. Pont He|y ]\év og4.--rq!

t. ? .Sándor'István KáBé 783
2. + Háiás ö*o.gy KáRé 696
3. .i' WaÍszÍértr'l'c Taneró 5E7"5
4* LB.  KV 512

s t }'trorváth'Balazs I.A 3fió
ó. j Kétékes Lá$zIi Más 374,5
7.I Siéesí sábor I A 3t9'5
I * BarnaNorbei 't lA 316
9 + ]r{'oi:nárlajos Tanerö 309,5
iÜ l Hartránszk-v Mik!*s Más 282,5

F{elv Üszt. Pont Létsz' Atla H Üszt. Pont [,étsz. Atla
l. '. LÁ.
}, tl rvlás ,''.,

J. * Ríiué
4' T KáBd
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A TOLLASLABDA
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HAZIBAJNOKSAG
l ,ereol))el)vet

-NOI EGYEI{I-

llndultak: Hanzé|y Réka (KáBé), Krokovay
Esáer (Hado.), Láng Andrea (Tanerő), Lázár
Zsőfia (l.A)' Mrrrányi Natasa (Tanerő)

I. Murányi Natasa
II. Léuár Zsófia
ltl. Láng Andrea

lndultak: Anda Tamás (Csoncsi), Bak Bence
(KáBé)' Békési Zo|tán (Hado.). Colin
Hackett (Tanerő), Cser Szabolcs (Hado.)'
Hatás György (KáBé)' Schittler Mátyás
(F{,ado.), Zsebesi Akcrs (Káosz)
I. . Zsebesi Ákos
Il: Hatás György
Ilt. Colin Hackett

lvot pÁnos-

Indultak: Lázár Zsófia - Molnár Melinda
(l.A). Krokovay Eszter - Karczelvitz Dőra
(Hado.), Daroczi Jtrdit - Láng Andrea
(Tanerő). Diósi Alojzia - Somogyi Agota
(Tanerő)

l. Daróczi Judit - Láng Andrea
lI. Karczewltz Dóra - Krokovay Eszter
III. Lázár Zsőfia. Molnár Melinda

- rÉnru pÁnos-

lndu|tak: Békési Zo|tán . Cser Szabolcs
(Hado.), Colin Hackett - Hatás György
(Tanerő - KáBé), Lencsés András - Mtrrvai
Péter (W), Bolyky Dániel (Káosz)' Gulyás
Róbert - Schittler Mátyás (Hado.), Solymosi
Erik - Szabó László (Tanerő)
|. Bo|yky Dánie| - Zsebesi Ákos
II. Hatás György - Colin Hackett
ÍlI. Solymosi Erik - Szabó Lász:ló

-VEGYES rÁnos-

Indultak: Lajos Csilla . Gáspár András
(KorCs), Léuár Zsófia - Haász Ferenc (I,A -
Tanerő). [rabir Adrienn - Zsebesi Akos
(Káosz), Láng Andrea - Colin Fíackett
(Tanerő). Murányi Natasa - Fuchs Péter
(Tanerő - W), Solymosi Zita. So|ymosi Erik
(KN . Tanerő). Darőczi Judit - Pekarik Éva
(versenyen kívül)
I. Fabu Adrienn. Zsebesi Ákos
II. Lajos Csilla - Gáspár András
Itl. Solymosi Ztta - Solymosi Erik

Gratulálok:

Pest' l99ó. ápr. l8.

SzabLac

flzg'NEzoÉao



A ,'fecskeszárny.csattogás lrösziint6. bici|rIi túfa', feIirltú p|akát negtette a nagáét.
0yí|tün|r a suIi e|6tt 9-|ror. l.|ár-nár nogÍ{,onen vohunk (?ont n6gyszer annyian, nint a

C_- .o|r szána|, nilror e|hangzott a }la, indulás! . fe|szó|ítás.
Je|en esetben nen, az a fontos, hogy e|bicik|iztlinlr Pest összes gyárlránénye ne||ett,

ü sen saánrít, hogy n'ásfé| órát váltunk egynásra 200 néter távo|ságra egynástó|, és nóg
csa|t az sen érdekes, hogy a 34 áves, kissé lozsdásodó fé|ben |évó., hö|gyek á|taI vezetett
versenykerákpárok nen tudták tartani a |enpó|.

Ani niatt a cikk negíródi|r, ez.ez, hogy negá||tunk egy bo|tná| bevásároIni. Na Persze
a |ronpIi|ráció nég csalr n.ost lrezd6.dilr. tdegjött a bo|ttu|ajdonos, aki a 40 bici|rlitó,t nerr
tudott az.eekez6 sebessóge szintentartásávaI beá||ni a gatázsba, ós |rényteIen vo|t félrezni.
Az úr érdekes tu|ajdonsággaI ronde||rezett. }|a a féket nyonta. va|ószínű|eg inteIIigencia
quocienséb6,| |rifo|yó|ag -, obszcón kuItúrvi|ága negnyíli, najd virágba boruIt: nennyetek a
k... a...tokba...stb. Hirte|en feIindu|ásbó| ne|rl in|r se ke||et| t öbb: Sz... já| |e te f... , és
hason|ó finonságok. Az úrienber {55 év, |70 cn, |00 kgI bo|hanódra kipattant autójábó|,
negragadott egy fadorongot, ar,e|ybó,| |rét rozsdás sziig á||t Li, és ki tudia ni vo|t a
szándélra, de a feje fö|é ene|ve gyors lépteklreI odajiitt hoezánk. A |ruItúr beszé|geiés
egyo|da|úvá uá|t, nert ni visszafogtuk nagunka|. Tudtu|r, hogy egy enber |rözü|ünk csak a
röuidebbet húzhatja. l|égyen n||tuk |riiri i|, ós próbá|iuk a konnuni|ráció szintjót egy fokkal
negene|ni. i|ihók Vi|ri hangosan sikítozott, hogy hagyjuk abba. nen sok sikerre|.

l{er, tudon, pontosan, hogt rr, i törtónt, de az úr {ua|ószínü|eg l,|agyarorseág
díszpo|gáraI e|árlrezettnek |átta az idó.t, hogy ingujjábó| e|ó'csúsetasson egy gázspray.t, és
határozott nozdu|attaI lreon fújta Fekete Akost. Nyánnyi|a |ris trutynólr vo|tun|t. i len
cse|ekedtíink senni agresszívat, csa|r Ákost sajná|tuk. l{óhány PeÍc nú|va á||ig
fe|fegyverkene á||tunk a bo|t körii| (vascsí, Íé|r.eg|ák, bicik|ipunpák, gi|árhűr|. |t|ihók
viki sikítozása csak nost Iett erednényes. FeIhagytunk a bosszúforra|ássa|, ós nen
ronbohuk porig a bo|iot, az aulót, és a tu|ajt sen. Akos nóhány óra nűlva nár nen
|rönrryezett.

Arnúgy a bicikIitúra nagyon á||at voIt. 0|yan fáradta|r vo|tun|r, l 'ogy n,fu nógykor
elaludtunk.

[|ost hétvógén is negyiin|r. 0yerte|r ti is! l|ozzatok gázspray.t!

Lász|ó Páter . Káv6



W{ÉWr6f

, á
\:'

-\J

sn,Qiútoft illütr,
nryy opriíís 20-q otq
riio66 fiét foveí gyor opoöott
g Poíttecfinifrum6qn g

mnrütoní tqvot íefutofr
fríu6jn?

&z{i togoftr
Bornq Nor6ert e{sö Á

fiocsis Péter
}foÍrrqr f,{os
Spongíi Songi
Seecsi Gü6or
Szen0i Zsoft

Kígssznfr vüUgtoft",

Tefrér Teri
,

eísci Á,

Írqnerö
ÍrqnerCi
fiorCs

,

e{so Á
,

efsci Á

A,,Dohányz.ás vagl Egészség' elnevezésű
pályt{ztti felhívtís

A Magyar Rákcllcnes Liga és a 27sirőÍ Diákújság
pályázratot hirdet ,,DohányzÁs va5r Egúszség'' címmel.

SZc rkesszc tc k iskolaújságot mclybc n megírjá tok, raj.
zoljátok, hory miként tennétek családi és iskolai kör.
nyezeteteket tisztábbá, dohányfÚstmentesebbá orletei-
tcket, gondolataitokat megfogalmazhatjátok cikk, no.
vclla, vcrs, rajz' kép' poszter, keresztrcjtvény, teszt stb.
formájában.

Kivitel:
a) ha5tományos, nyomdai úton, A./4 mórctbcn max.

l0 oldal (Á/5 max. 20 oltlal)'

á') sámí(TgÓpcs clkószítlsnél kórünk bekü|ilcni cry
nyomtatott példányt '  valamint eg WoRLD 2.0 szoveg.
szerkesztó programban készült, 3,5'. kislernezt.

A prí|yaműveken kérjük feltÜntetni a következó uda.
tokat:

- az alkptórsoport ncvc, lletkoraiosztálya,
- az iskola nevc, címe (irányítósámmal), telcfonsá-

ffiá'

- a fclkészító tanár neve.

A pótyaművek beadási hutórideje l99ó. mríjus 15.

BekÜtdési cím: Mapar Rákcllenes Liga, l122 Buda.
pest, Kék Golyó u. l3.; vagl: zzsiÍát Diákújság Szer-
kcsztósége, l03ó Butlapcst, l.ajos u. 4o.

Díjkiosztás: t99ó. jtinius &án.

Á |egjrlbb prilyamrivek készíttji ér,tékes juta|omban

részesü|nek és kii lr-rndíjut kapnak a legsikeresebbek fel.

készító tanÍrai.

(5487/199ó.)

Gtncz Árpót1né
e l I t ók

l { - r  ' i
t--Tó-
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Nem tudom, mit írjak. Részle-
tes beszámolót? Nagyon hosz-
szú lenne, és a nem részn,evők
gzámátratalán unalmas is. Ta-
nulságosat csapatmunkáról,

közösségi érzésről? Mindez ott
annyira tisáa és nemes volt,
hogy nem merek vállakozni a
megírására. A dolog énékeit
sem szeretném nagyon hang-

súlyozni' mert személyem igen
érintett az ügyben. Valami

rnást kellene. Gondoltam aÍTa
is, hogy majd mások. Muszáj
nekem írnom? Most már tu-

dom' igen. muszáj. Magam mi-
att legalább. Egyébiránt azt

gondolom, ha valaki elolvassa
a Poligráf enől szóló írásait.

megnézi a I(PTV filmjét. meg-
kérdezi a futókat. közelebb ke-
rülhet a dologhoz. Lehet ku-
tatni a tudást, lehet vágyni az

érzést' ám egy a vége: ott
kellett lenni. Meg kellett élni.
Na, itt állok meg, mielőtt még-
is elkezdenék felsőfokú kinyi-
latkoáatásokat tenni. Inkább
elmesélek egyet a sok közi'il.
Hidd el, tényleg sorolhatnám.

A dolog kicsit hamarabb kez-
dődött. Két évvel eze|őtt nyá.
ron Szablaccal a Duna egyik
mellékágán evezve dumálgat-
ttrnk' hogv jó-jó' minden jó a
tesi körül (a bajokat leszámít-
va), de a nagy durranás hi-
ányzik. Itt mondtam el neki,
hogy mi lenne, ha átfutnánk az
országot? Tudod, az ember
sok.féléről beszél,' gondolko.
dik, álmodik. Erdőben, csendes
szoba mélyén, kocsmában, te-
lefonon hosszú órákon keresz-
tül. levélben. naplórtak' barát-
sággal, szerelemmel. Tudod
mennyi mindent akartam én
eddig? Tudod hányszor rnond-

tam el, hogy...? Tudod. Azu-
tán soha semmi nem r,alósult
meg. (A semmi azért tirlzás.
Persze a nagy álmok köztil
tényleg nem sokat lehet meg-
csinálni.)
Sokáig nem történt semmi.
Majd jött a maraton' Aáán jött
az ötlet. Most kell megcsinálni.
A maraton tájékán, hét.tiz nap-
pal a futás előtt, - nagyon meg.
késve - fogtam bele a Szerve-
zésbe. EriÉ nagyon sokat dol-
gozott. Edit és Kriszta - a Tit-
kárságról - a végére már való-
színűleg engem, az átfutást. a
sportot, a Politechnikumot a
pokolba kívántak. Joggal. Iszo-
nyú volt az utolsó hét. Ennek
csűcspontja, a beteljesülés az
volt, amikor kedden huszon-
kettő órán át átautóúuk Erik-
kel az országot. A kiprrfogócső
leszakadt, a kocsinak olyan
hangja volt, mint egy traktor-
nak, mélyrétegi beszélgetós
kisérleteinket két óra után fel-
adtuk' majd ',lementünk kutyá-
ba''. Eszméletlen volt ez a Ío.
hanás kis hazánkon át. Ha ér-
dekel, szólj és mesélünk róla.
Végül hárorn Iex az egy tör.
ténetből' Vacsora közben ül-
ti'ink Záhonlól hatvan kilo-
méterre. Nyírbogtlányban' ha.
zafelé. Dög fárarltak voltunk.
Csoncsi rádiótelefonja megszó-
|a|t. Ez nem volt váratlan' ál-
landóan csörögtek a készi'i-
lékek. Négy volt velünk. Pár
másodperc mírlva Csoncsi a
telefon mellől ',kiszólt'': ,,Ma.
rosvári Peter mindenkit üdvö-
zöl és grafulál!'' Tudod milyen
rohadt jó érzés vo|t ez két nap,
ezer kilométer, hatvannégy óra
alatt kettő és fél óra alvás
után?
Talán most sikerült leírnom,
mit jelentett ez az egész. Ezéitt
kellett elfutni Rajkától Zá-
honyig. Mert a dolog persze

irgy néz ki, hogy nem egu ilyen
.,hívás-l:'' nem eg}) Marosvári

t';.féter 
.volt. 

Mert a hétvége
hos,szti volt.
Sok il1len hétvégét szeretnék
magamnak szervezni. És Ne-
ked. Ugye megint eljössz?
Vagy: ugye legközelebb Te is
eljössz?

Molnár Laios

Hlron ffip, enlrc
GslEÜ llctenhen
GnlÖhcmf fogoht

Ha valaki ismer engem, akkor
itudja' hogy testi adotságaim
Inem éppen egy sporto|óéhoz
inasontitának. 

-de .az 
orszáo.

I futásról írt tájékoztatót olvasv-a
lnagy késztetést áreztem arra,
lhogy én is be|evágjak ebbe a
inagy vá!|alkozásba.
Hát be|evágtam, és azt hi-
szem, hogy nagyon jol tettem,
mert csupa o|yan do|og tortént
meg ve|em, ami egyébként
soha nem esett volna meo.
Egyrészt :futottam. Futo-ttam,
amit nem szoktam, maximum
csak néha .a busz után.
Másrészt futás kozben sok-
szor gondo|tam arra, hogy ..Úr-
isten! Mit keresek én itt?
Azonnal abba akarom hagy-
nil,'. de rnások biztatása' a táj,
a jó levego és a bizonyítási
Vágy segített e|fe|ejteni az
izom|áz, a fáradtság, a
kénye|metlen a|vás rossz ér.
zéseit.
Hétfön hajnalban, amikor már
tisztán és fáradtan sikerü|t be-
bújnom a hálózsákomba, úgy
gondoltam, hogy nem ugyan-
az az ember vagyok, mint aki
pénteken e|indu|t az isko|ába,
hanem valaki más. Va|amivel,
egy furcsa ézésse| többnek
éreztem magam ta|án, sót egy
kicsit büszke is vo|tam' vagyok
magamra, hogy én is részese
lehettem egy ilyen, negy .ese-
ménynek.

Pancsovai Petra KáVé



*M@ffi gffi wgffieo
Biztosan mindekinek van egy őriilt álma, amit titkon szeretne egyszer megvalósítani.

Átrepülni, megmászni, megépíteni, leugrani, |egyőzni a kihívást. Sajnos u lóuu'eg szímára soha
nem valósulnak meg ezek az álmok. De mindig akad néhány ftltóbolond, akik nem törődnek azza|,
hogy mit gondolnak róluk' és megvalósítják azt, amit már gyermekkoruk óta szeretnének.

1996. április 26.28. között megvalósult egy őrült álom. A Közgazdasági Politechnikum
néhány testkultura-tanára vette a bátorságot, és megszerveúe az ország átflltását. Az egész
megmozdulás motorja Molnár Lajos volt. Most az ő istenítése következne, de ettől eltekintenék'
nehogy e|bizzamagát.

Szóval alig egy hónap leforgása alatt a szervezőknek sikertilt a nagy kaland technikai és
pénztigyi feltételeit előteremteni. Sikeriilt Szponzornak megnyerni a Jorgos Travelt, aki a btrszt
biztosította' a Westelt' aki telefonokat bocsájtott a rendelkezésiikre. Az országátfutást támogatta
még az Re-eE,coN is többek közótt.

A kötelező felsorolás után pár szó a technikai lebonyolításról. Rajka és Záhony között 588
km-en keresáül megállás nélkül kellett futni. Még az utazás elején 4-5 fős keretcsapatok alakultak
ki. Ezek a csapatok közösen vállaltak bizonyos számú km-t. Maga a futás úgy tör1ént, hogy az
éppen futó csapattársat autóval követték a többiek. Ha elfáradt, megsérült vagy csak teljesítette a
válialását az adott futó' akkor egy friss erő folytatta tovább a fLrtást. Míg a futó csapat váltotta
egymást' a többiek a buszon pihentek valahol az országttt mellett. Amikor kezdett a végére énri a
vállalásának egy csapat' akkor egy másik autó már hoáa is a következő futókat. igy gyakorlatilag
folyamatosan váltották egymást az emberek.

Az országatfutásra köriilbeliil 50 diákot, tanáft, volt diákot lehetett elcsalni. Ez az iskola
méretéhez képest elég magas szám. Több telepiilésen helyi fiatalok is csatlakoztak a váltóhoz.
Ilyenkor az adott telepii|ést az egész csapat közösen futotta át.

A frrtókat népes segítőbrigád is erősítette. Nélkiilük nem sikeriilhetett volna ez a kihívás így.
Ők gondoskodtak az é|e|mezisről' a navigációról, a kapcsolattartásró| és minden egyéb felmeriiío
probléma megoldásáról.

Sokan e|gondolkozhatnak: és mégis, mi
értelme Van ennek a nagy futásnak? A Poli-
technikum alapeiveibőj fakad' minden eszközt
megragad arra, hogy a közösséget építse. 588 km-
en keresztül össze volt zárva tanár és diák
egymással, és óhatatlanul is közelebb került egy-
máshoz' az ember az emberhez. Mok, akik vál-
lalták ezt a hétvégi tortúrát, nemcsak a |trtás miatt
tették, hanem azért is' mert ez egy nagy buli volt.
Sokan azt hiszik, hogy a ftrtás kínszenvedés. Nos.
ez az arszágátfutás fényes bizonyítéka annak' hogy
ennek a sportnak is megvan a maga szépsége. Mer1
hiába volt mindenkinek izom|iua a végére, min-
denért kárpótol az az érzés, hogy igen, ezt meg-
csináltam. i

Lehet, hogy magányosan kellett futni, de a
csapattársak végig ott hajtották, buzdították az
embert. E'z nagyon jó érzés, e^ nem lehet
elmesélni, ezt át kell élni.

Nagy Ákos
, i : . i t .



Az o|ibbi vo|omik (netin versek) oZ orszógÍutós (hip-hip-hurró, megcsinŐltuk|)
gyonyorÜ ideie olott fogontok. Kb' mint egy gyeÍek, de ozért nem onnviro, Ho

íároü megértette oket, oz szó|jon nekem is, mert kivÓncsi vogyok, hogy mŐs is er|i.e

Őket (
ezt nem tudom ki írhotto ' '
SzŐvo|, hojró|

Street-vision without shoes
' 573,

SzétÍolyó, ÍedeÍ|en székek ropítik
kocsonyós uiosoikot o Íekete

semmiben,
o hús |efosz|ik csontjoikró| o hidegben
o szél suvítve csop o koponyŐkro
oz utozós véglelen es véges
Céljo nincs, csok elsuhorró képek
kÍn|ódó' rnegszÜnŐ szemeik e|oit
kitóruIkozik oz osves |élek.
Éluron oz Egyet|en, o Nogy, o Véres
Minden egyes kitirt rnellkosbcn
egy-egy szornyeteg iokozik
egy-egy é|et romjq mutotkozik
Lósd hót szétrobboni hegycsÚcsokon
struccot.i.|dozni os-simónt, vorózslót,
boromÍitei.emtŐ KeresztreÍeszített ó|mŐt
Szenvedni népet mego|Őzvo misoktŐl-
SÜrÜsodŐ éj e|borÍÍ o lótós utin
Erted.e f igyelmeztetésem most rnórl
Ho iot okorsz, buszon utoz te lonY!

) n A
J  r r v

Selbstmeinung
572,

Woran ich:nicht clenke.
ist das. da[J ich e igentl ich denke.
Das heif jt .  ich,bin.
oder eigentl ich gar nichl.
Was iclr rveií3' ist eirrfaclr
'birt zrvcifaclr zur Welt gcbracht-
Was ich bin, ist einfach kotnpl iz icrt.
uiie gc'lnachtcs N ichts.
lch kann also nicht denken,
Das hei l l t .  ich hin nicht.

oder eigentl ich nur ausgcdacht.
Wic .cine grof3e Statttc,
in einern groBen Park,

dessen Nalne ist: Vogelklo.

Tort kor

Gyer|Vosor ÍÜstol horogve kÓnnytÖ|,
Őrt óllnok ÚjronŐve ŐsidoktŐ|,
tórsoik |evetet|, véres cipŐk

e|hogt7ott, Íe|troncsírozott nŐk'
KozottÜk {ergek, csenevészek rohonnok,
oz Út végére gyi|kos lepkékké vi|nok.
Egy vóros o hússivotogbon' nincs ÚÍio

csok óll, fénYesen, setéten egymogibon,
o |epkék zúgvo, mind odo szól|nok

ott utcosorkon borzkurvikkol holnok,
Gyermekeik gyertyók, kik út szé|ére i|lnok,

hogy cipoÍ, nŐt vólosszonok
moid fe|nŐve tirsnok,

Dorclnok,

\

t}
r/

csirke

cslrke, 57 4,



ffi'H - 2r
noqY N covABB?

Az isko|oi Ú1sógokb,o (o Po|igrófbo és o Bor.sbc) szónÍ írósoiiokot ho o szómítógép-
hólózoton keresztÜ| szeretnétek oz il|etŐ szerkesztŐségnek e|1uttotni, okkor or[o o
PMoilt hosznilhotjitok ezentÚ| (A cím: p-moi|: liudit]

A módszer igen egyszerÜ:
megírod o munkódot, mint mindig;
elkészíted o megfe|e|Ő ól|ominyt, mint mindig;
és ontesz o k-li|lentyÜzetbe AMORA MAJONEZ.t, ohogyon még soho ;.)

Nem| Honem he|vette elindítod o PMoi|t és vó|osztod oz o|ibbi két rnenupont
volome|yikét:

Levé|kuldés Vogy
Fi|eok e|kÜ|dese

(A kulonbség csok oZ' hogy o Levélkü|dést vó|osztvo kÜlon kérni keil O i:i!+:.
e|kÜ|désére szo|góló oblokct, viszont ekkclr írhotsz rnellé hogyomónvos ieve|el l
A dolog menete:

Levé|írós.ból: F7 ( Me||ékletek ). |NS ( Fój| hozzóodós ) o Í-iljnev ncz
beírod oz ó|lomóny nevél íe|erésr uttol egyutl) c Fó|1Íípus -t és o Kocjrlic-t t
békénhogyod . Ctr| Enter - A ievé| me||éklete |isiiro szintén Ctr|.Entei.

Fi|eok e|kÜ|dése' menÜbŐ|:
Ho kitŐ|totted o To: és o SuDject; rnezokel, okkor olottuk ugycnoz1 teszc...i.,

omit oz e|Őbb o Me||ék|etek. menÜn be|ul tetfe|'

Ho vo|omi nem megy: von He|p íFll és ho obbŐ| Sem Vogy ckosobb: kerdezi

UdvÓzlette|:

' \  rzt:ktr |ch!n l ir i  (] rr l f SzÚcht nr' i  lstr l in lÍ t. isza kj

5zirkl i i izt:1r ir krr l lr, . lav írrr n k nr i ' '  cínr ú p:i lvl,ízir t i  !"t lhívasa

A szÚkes i . chcn: i r i  C rTí  5zTchcn l i  l s rván  N,1úszak i

5z : rkk t l z i ' p i sk t l l l l  l i u  o rsu , l i ( r l s  SzÓehenvr  K i l r  t jmr l3 l iÍ t .

ív l I  p l , i l i ' : i r : r t t i l  h i r t l c l  ' , ! r . "y  í runk mi ' .  c immc l

P j l l : i zhat  mint ]cn  i J . l s  Tr .cs  k i zép isk t r i l i  ( r imnáz i '

m.  sz l rkk i l zÚ t r i sk r i l l r )  d i l i k .  P j l vízn i  l chc t  bármi lvcn

r r : r s rc l  Ús  p i . t i z : l i  : t Ik r t i l i s s l t l .

. \  p ; i l r , l i z l r t  t r ' r r r l i 1 l r :  e  h t rn f t l - { ! l ! ís  l  i (X)  ó l cs  ér1or r ju -

l i . i : i ra l  k l lpero l : r lo :  !on i lo l l t l ok  Ts  t ( r zc l rnck  rncgkrg l l -

nazl:l
A  p l i l váz l r t  cT l1 l :  t1 i JkírTk  l s  d i ákk( ) I lTk  l l ko tás r , r

dszt(inl( 'sc Ts szímukrl a nr,r iv 'ántlsság bi/,t()sÍlísa.

Bc l rdís i  hatÍr i r ] t1 :  l996.  má jus  l5 .

A pl i lvázlttrklrt a CrTt Széchcnyi IsIván !,Íúsz-aki

Sirrkkrir..piskrl la iglrzgurt1jínlk (clr. Vas Rez.sT, 8ü]l

Sz tkcs|ch i r  " -á r ,  Buda i  úr  . l5 . )  kc l l  be  ku l t |cn i .

E rcdminvh i r t le tés:  l99ó .  szcptcmbcr  2 l .Tn a  CrTí

SzTchcnv i  I s tvín h l l í l ínuk 205.  Tvíor rJu l ó ja  a lka lmábT l

rr:ndczcndtj Ú n ne psó gs<lrozat kc rctT n bel Ú l .

A  pír l l ; i ze t  j c l i r :Ts '  KTr júk a  címct  Ts  nevet  kű lon ,

dr t  bor i t i kb ln  mc l | ókcIn i  l  pá lv lmúhÓz- .

A lc.r:jr lbb Jlk()l i1\()k lrz únncpTlycs orctlmTnvhirclc.

úik t l r  e l r l l i t j ás r l r  ker t r lnck .

íJl:zsc; i..:l:zo



tslazsch rÍIonYnah
szeretetrel

'Messze kinn a Ga|axis Nyugati Spirálkarjának soha fe| nem térképezett, |sten
háta mogötti zugában ta|á|ható egy sehol nem jegyzett sárga nap.
Durván kilencvénmi|lió mérföldre tő|e kering egy tökéletesen je|entéktelen,
kékeszöId bolygócska, melynek majomtó| eredő civilizációja o|y döbbenetesen
primitív, hogy a kvarcórát még mindig pompás dolognak tartja''Ez 

a bo|ygó-a következő prob|émával ktizd -vagy inkább kÜzdött -: az ott élők
többsége ide1e nagy részében bo|dogtalan volt' Számos mego|dást javasoltak a
prob|éma gyógyítására, ezek azonban többnyire zö|d és piros hasú papírok
mozgatásanoi rapcso|ódtak, arrri meglepő, hiszen végÜl is nem a színes
papírok voltak boldogta|anok.
igy hát fennmaradt a prob|éma: jókora tömegek voltak elkeseredve, és sokan
közÜ|ük nyomorúságosan érezték magukat, még azok iS, akiknek volt
kvarcorájuk.
Többen mindinkább úgy vélték, hogy kár vo|t lejönni a fáró|. Mások egyenesen
azt á||ították, hogy felmenni is kár volt rá, jobb lett volna, ha ki se bújnak az
óceánbó|'
Ám egy csütörtöki napon . csaknem kétezer éwel azután, hogy valakit
fe|szögeztek a fára, mert azt mondta, mi|yen remek is lenne, ha az ernberek a
váfiozátosság kedvéért kedvesek vo|nának egymáshoz - egy rickmansdorfi
kávéházban magányosan ü|dögélő |ány rájött, hogy ho| volt kezdettő| fogva a
hiba, és hogyan lehetne a világot keIlemessé és széppé tenni' A megoldás
ezútta| he$és vott, bevált vo|na, és még csak föl sem szogeztek vo|na senkit
sehová.
Bármily szomorú is, a |eány nem jutott e| a te|efonig, hogy beszámolhasson
va|akinek a felfedezéséről, mert egy szörnyen ostoba katasztrófa meggáto|ta
benne; a mego|dás így örökre elveszett.
Ez a történet nem a leányró| szól.''

Ez a történet két emberről szot, akik az élet értelmét kereső út egy újabb
fordulópontjához jutottak e/, és azt megosztották velünk' Ez egy kis támogatás
és segiÍség nekik' A tutajdonképpeni segítség a két idézetben található. Ami
már el-hangzott, az egy igen figyelemremélto kanyv bevezetőjének részlete, a
másik pedig egy Bertott Brecht-darab részlete, amiből mellesleg egy igen jó
számot íft a Dead Can Dance nevtj zenekar. A Brecht-idézet mint Vers
gyakor|atitag étvezhetetlen, mert a mÚfordítás minden eszközét figyelmen kívÍil
hagyva én fordítottam le, Őszintén remélem, hogy a címben szereplő próféták
á/dtísos munkájának eredményeképpen sikerül megváItani és nemesebbé tenni
eme borzalmas világot'



Milyen szerencsés az ember,
ha nincsen semmije

Láttátok az éles eszű Salamont,
Tudjátok, mi |ett be|őle,
Számára a bonyolult do|gok egyszerűnek tűntek.
Elátkozta az orát, ame|yben a vi|ágra jött,
S |átta, hogy minden hiábavaló.
Mi|y nagy és bölcs vo|t Salamon'
A világ azonban nem várt,
Es hamar megérthető, hogy mi következett:
A bölcsessége miatt jutott ebbe a helyzetbe.
Milyen szerencsés az ember, ha nincsen semmije.

Láttátok következőként a bátor Cézárt'
Tudjátok, mivé vált.
Istenítették é|tében,
Ami ugyanúgy megö|te őt.
Es amint feleme|ték a végzetes kést,
Mi|y hangosan kiáltott: te is' f iam!
A világ azonban nem várt,
Es hamar megérthető, hogy rni következett:
A bátorsága miatt jutott ebbe a helyzetbe.
Milyen szerencsés az ember, ha nincsen semmije'

Hallottatok az őszinte Szókratészról,
A férfiről, aki sohasem hazudott:
Nem voltak olyan hálásak neki, mintsem gondo|nád,
Helyette the rulers fixed to have him tried
Es odanyújtották neki a mérgezett ita|t'
Mi|y becsületes vo|t az emberek nemes fia.
A világ azonban nem várt'
Es hamar megérthető, hogy mi következett:
Az őszintesége miatt jutott ebbe a he|yzetbe.
Mi|yen szerencsés az ember, ha nincsen semmije.

|tt meg láthattok néhány középszerű embert
lsten saját törvényei szerint é|ni,
Aki eddig nem szentelt sok figyelmet ennek.
Ti, akik biztonságban ü|tök bent, a meleg szobában,
Segítsetek enyhíteni keserves helyzetünkön.
Mi|y mesterien kezdtük e|^..
A világ azonban nem várt
Es hamar megérthető, hogy mi következett:
Az lsten félelme miatt jutottunk ebbe a helyzetbe'
Milyen szerencsés az ember, ha nincsen semmije'

=
-
=
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Horvátth Szabolcs



Kedves (nem!) selejtek!
- Bocs, hogy élünk! - köszönt el Vitéz P.M. a tornaházi szülinapi bulin a

koncert után, majd hozzátette: - ígérjük, soha többé nem lépünk fel...
.Megszülettél, védd meg magad, temesd el a halottakat.,, - idéz H.Sz. az

Európa Kiadótól.
Az élet.spicc'' nélkül?!? Nagy szar! Üres kongás! Nulla! - mondja Fery.
De.generáció, szürkeség, érdektelenség, elnyomás - gondolja Nagy A.
Bravo - mondom én! Tudom ajánlani a metrót vagr egy doboz gyógyszert. Az

eryik egy pillanat' a másik teljesen tájdalommentes. Ti ki vaErtok ütve. K.o.! Es
ami a legszomorúbb, ma$atokat ütöttétek ki.

Az nem létezik, hogy nektek még nem volt jo: hogy nem röhögtetek
önfeledten; hogy nem éreztétek azt, hogr ez szép, ez jófej. ezt érdemes volt' Az
nem létezik, hogy nektek még nem volt orgazmusotok!

Miért képzelitek azt. hogv a világ ganéból van felépítve?!?
Miért hiszitek azt' hogy mindenkin á'larc van, hogy minrlenki rosszat akar,

Vagy hogy mindenki önző? Szó Se róla. vannak ilyenek, de nem őket kell
eszrevenni!

NEM! Határozottan NEM ellenetek irányul minden! A világpunnyadás esete
nem all fenn! Azért, nrert a buszra felszállnak olyanok, akiknek jó kecli'nrk van,
még nern akarnak feltétlenül a pofátokba hányni! Nem értem. hory ha kaját
láttok, miért az jut az eszetekbe' hogl ebből is szar lesz, és nem az. hogy talán jó
ize van' Miért van az, hogy ha valaki szép' és boldognak látszik' akkor ru eg
primitív allat./ Nem lehet, hogl neki van igaaa? Nem lehet, hogy ő felismerte
önmagát az életben, és ő tudja, hogyan kell élni? Buta? Mert nem veszi észre a
problémát? Szerintem okos, mert nem Veszi észre a problémát! Ő senkit nem utál,
csak ti utriljátok őt, mert ő boldog!

Keclves Nagv A! Apácl nem megtéveszteni akart téged, amikor a ryárkémény
fűstjére azt mondta, hogy a bárányfelhők juhásza. hanem el akarta kerülni, hogy
már né$l éves korodban elkezdődjön a fejeclben ery olyan folyamat' aminek a mai
"selejtülág'' -gondolkodásod a végf,erméke.

Hétköznapjaink nem abbol á{lnak, hogy cafatokra rá$ák szét testünket a
rovarok. A frld nem eg5/ sötét Verem, ahol a ridegség eluralkodott a történés felett!

Ti tényleg ilyenek vagrtok? Tényleg ezt érzitek? Ténylegfév,ik a véretek./
Hm, hát nem! Ti is normalisak vagytok. csak néha ti is feiveszitek az

álarcot, és összehorcltok baromságokat az élet halriláról. Láttam már embert, aki
boldog volt' mert a héten kilencedszer |átta az ango| - mag$art; láttam már
embert, aki szabad volt, mert eladta az utolsó perecet; s láttam már ernbert, aki
boldog volt, mert szerelmes volt a feleségébe... :

..' és ezek mind ti vagrtok! Eltek, írtok' zenéItek, Íilmeztek! Ugye élvezitek?
T[rclom: Nem! Csak muszáj eltölteni valahogy az iclőt
Aha, egr frászt! Srácok, veglétek már Ie azt a kurva maszkot!

I;ászlo Péter - kávé



Azért szeress ük egyrnost gyere ke kI
Előre kell bocsájtanom, hogy nagyra

becsülöm aszerzőt' akivel az alábbiakban ''vitá-

ba'' szállok. Szeretem és tisztelem, sőt barátom-
nak tekintem őt (Remélem, nem veszed sértés-
nek!), de minden gondolatát, megnyilvánulását
nem tudom elfogadni. Ez természetes' hiszen
mások vagytrnk.
Kedves Lász|ó Péter, Laci Peti, Halyas stb.!

Fi gyeled, hányféleképpen tudl ak megszól ítan i ?
Más közegben hívnak László Péternek és más-
ban Halyasnak. Pedig mindkettőben te vagy'
csak éppen más szerepet töltesz be, mások az el-
várások veled szemben, és te magad is másképp
viselkedsz. Pedig mindegyik te vagy!
Volt idő amikor komolvabban foslakoztam a
pszi chológi ával. Tanulmányaim Jorán előkeriilt
az én-meghatározás, az énkép, és előkeriiltek
azok a tanok is, melyek szerint az embereket
bizonyos szempontok szerint csopottosítani le-
het' Több ilyen skatulyrízó rnódszer is ránk ma.
radt. Mondanom sem kell. már a görögök is
próbálkoztak az egyének rendszerezésével' ok a
kiilső jegyekhez kapcsolták a belső jegyeket.
Vannak módszerek, amelyek a világfe|fogás
szerint osztá|yozzák az embereket. Es így foly.
tathatnám tovább a sort a kii|önböző ..trrdomá-

nyos'' módszerekről. Volt azonban mindegyik-
ben két közös vonás. Az egyik az, hogy nincs
tisáán jó vagy rossz trrlajdonságokkal megáldott
ember (pl.:..a kövér ember jókedélyií' ') '  A má-
sik ebből következik.hogy egyik tan sem minő-
sített senkit. Nincs kifejezetten jó vagy kifeje-
zetten rossz ember (ugyanúgy' mint a bugyrrta
horoszkópokban sincs tlsztánjó vagy rossz nap-
;a az adottjegyben születetteknek.) Ez talán ab-
ból is következik, hogy tírlságosan leegyszení-
sítették volna így a világot és benne az embeft,
így a leghiilyébbek számára is kilógott volna a
Ióláb.
Nekem Írgy dínik' hogy te minden embert nap-
szemiivegesnek nézel. Van, aki az orrára sötét
napszemiiveget rak. Ők azok. akik a világból
csak a rosszat, a csÚrnyát, a sötétet látják. Van,
aki rózsaszínben |átja a világot. mert ilyen
SZTK-szemüveget kapott. ok azok, akik csak a
jőt, a szépet és a kellemeset látják a világban.
ok azok. akik igazán boldogok és vidámak,
mert tudják, hogyan kell élni. (Bocs, hogy így
Ieegyszeríísítettem tanaidat ! )

En nem akarok abba a hibába esni, mint te,
hogy ilyen alapvető emberi csoportokat külön-
böxessek meg minden átmenet nélkül. Sőt, én
minősíteni sem akarok. Nemn akarom azt mon-
dani, hogy ezek vagy azok vagy amazok látják a
világot jől, az ő életfelfogásuk az egyedül üdvö-
zítő' Mert lehet, hogy boldogok a lelki szegé-
nyek azért' mert a héten kilencedszer látták a
magyar-angolt. És lehet' hogy boldogok azok'
akik sotétben tapogatóznak' és ezért nem látnak
semmit, nem látnak semmijót. És lehet, hogy
mások a boldogok, de az is lehet, hogy minden-
ki irgy boldog, ahogy az lsten megteremtette.
Csak nem biztos' hogy erről mindenki Szeret
tudomást venni'
Tudod' szerintem nem véletlen az,hogy az
egyes emberek másképp látják a világot. Ez ta.
1án azért Van, met1 mindenki a saját szemtivegén
keresztül teszi ezt. A valóság törése a lencsén
keresztiil mindenkiben más-más szubjektív ké-
pet eredményez ugyanarról a dologról. Ugyan a
vaióságról vannak objektív, mérhető. általáno-
san elfogadott információink, mégis az egyén a
valóságról azt mondja: jó, rossz, szép' csÍrnya'
okos, buta, kicsi. nagy stb. Pedig mindenki
lgyanazt |átja. Csak másképpen. Es ezért senki
sem bélyeg ezhető j obbn ak' rosszabbnak, szebb -
nek, csúnyábbnak, okosabbnak. butábbnak stb.
Egy dologra azért nagyon komolyan felhívnám
a figyelmedet (nlost idézek tőled): .,...huu,?

MerÍ nem ves:i é,szre a pnúlémtit,? SzerÍntem
Qkts' mert nem t,e,szi é,szre a prohlémáÍ! Ó 'sen-
kit nem utal, c,'sak ti utáliátok (it, mert ő fuil'
dog.r "
Nézd! Hordhatsz te bármilyen szemtiveget,
láthatod a r,ilágot írgy' ahogy neked tetszik! Egy
dolgot azonban ne veszíts szem elől soha! Nem
Iehetsz annyira szííklátóköní, hogy ..szándéko-

san'. nem veszel ttrdomást valamiről. igy becsa-
pod magad, és igaztalanná válik a jól kitalált
boldogságod' és vele az egész r,ilágképed.

Nagy Akos
Ui.: A napokban került a kezembe újra egy I|-lés-
kazetta. Ahogy hallgattam, az egyik szám kapcsán te
jutottá| eszembe. (Es nagyon kér|ek, ne érts fe|re!) A
dal cime:Ne gondoldI Aján.|om figye|medbe.
hallgasd meg. és ttird a fejed, hogy miért te.iutottál
eszembe.



zLsz-rTr(
A negyedikcsek az rrtolsó tanítási napjrrkon ..va|lottak'. a l"öbbcéltiban. A oozaloae.azt...tették'',

amit szívesen visznek magukkal a Politechnikumból' megőriznek a 1övőben; a 1ZL}ÉT(osdz
pedig szemétkosár.

Szerettem a tanárokat. sokat tanuitam tőlük' ha
nem is az órákon feltétleniil. a hangulatol néha'
és a színházat. Meg még sok mindent.
A tanár-diák kapcsolat jó volt.
P() l t ' t tv  ' t 'ANl lRoK

.|ó barátokat kaptam. (A tanárok kózi i l  is.)
I-nl .ns.tt r
A oolitechni k rrsok a stjríisz'ti viilon.
]Vlárgitszi1iet: l 993-9;t.
A  re i tk r r l iű r l  an}ag \  á11() la los\ l ig l l
F],rt<tt t't lH
Btifé..Szabadság..

Döntés-szabadság
Gaál l rnre nlatek órá i
t 'M l '
Íakr i l t ác i ós  lehetőségck .
Nagyon jó légkor. tel . jesen rnás. rr lrnt cgy
hagyoniányos i  skol ában.
l . t ' t  t , t  c t s s t , ( i v^ t  I  A l  AS
l l , tP,tS, l  t ' t i . .\  I ( )K
Tnr,tnon: szinte mindcl:vik i ik adott valanttt-
amit a későbbiekbcn is féi tudok használni .
t-c 'galább 5 ( ö t) o|yan tanáront volt .  akiket vagv
az órái miati. .jagy errrberi trrlajcionságai rniatt
nagvon szerettent.
\,."É. országos gvőzelem
KOzt , r ;
. .Gyííl ö| ök ós Szerelek. 's hogv miért ' . , . . .
l lnzt l< ;-t IAM ls 1;5 :1 11117 1'rt( | l rK I 'K | :s/ \4 l ' ,  K
S , z l  t 4 l , l  Y  l l ; l  I  \
l  c tSZet t ,  hogy l t  tanár .okkaI  s iker i i l t
közvet lenebb., már-már baráti k apcsoI atot
kiépíteni az olYan ió legkör ií kirándtr lásokan.
mint  a  nonr l id i luc i r . .d  y  az  országf r r tas .  \ . |uV
bárnri  más. ahol s iker i i f i ' levctkőzni azt lkat l t
pózokat, amiket az iskolai keret megk(ivetclt.
i ' . Ieinte r igy Iáttam. hogy verset tant l ln i
felesleges. de kesőbb rá.|öttcm. hogy nagyon
fontos.
GRAl , t ' t t r c
.ió társaság (tanárok. diákok). .Ió cnrberi
kapcsolatok alakultak ki .
A ianárok diákközpt l l r tírsáÉa l]agYon ió ro|t.
A tanár i  kar közrc i|enséuja diá- l iokkhl
szemben!
Mrrrr)rc Vrrt
! tB t , t t r t t . t lMt  l s
Elnrénvek

b0?-0tlP

Stressz nélküli tanítás: nincs feleltetés' stb.
osztálvidők. amiken soha semmit nem trrdtrrnk
meÍrbeszélni.
osz1átytársak. közös programok. brIIrk.
osztálvk irándtr lások
t'ehetősések
BarátSágök
F-ehé'r v*1a a legkedvesebb. legbccsiiletesebb
es a lcglobb elttber i '> tlttt i l '  l t r t l l trroti.
Ci--Ünvöríí f lr lak
Vá1to;ás
Cólyatábor
Szekrény
Rik ik i  a  d i ih öngőben.
Kedves W.s osztálytársak. clsáály|őnokók. W-s
emiékek
Krr l tűrá|t  ' l  (  )A l  | :  l ' I  l :h .
Sok pótv izsga-|ehetőseg. ,
Nem volt kötc:lcző ór1ira j i irni.
A Po l r techniktrm csodá| i tos l r i rc .
A második évet a Yoittrg Dnterprisc
vál l a| kozásban va|ó rész-vétel e l égge |eldobta.. l .anrrlságos r,oIt.
Kts  r t  rn is
KözösséÍ]
Bár nem*volt túl.jó az osztálykozösség.
hiányozni |oB - tlsztá|v. és a ktjzös
kiránd rrlások.
Nagvon szerettem ezt az, iskolát.
A t i irárok sztrperek" iófei l 'k. Nagyon ér.tékes
emberek, biztós. hogy nágy szeitte| iogok
vlsszagondoln i ráj trk.
Viszem maganlma| a szép és a kelesbc SZep
emlékeimet (a széoekből sokkal t öbb van
szerencsére)' amikre remélem sokáig fog<lk
enllékezni.
A gát|ásaim valaminemíí |e|oldását viszem
mfuammal" nleft ez alatt a négy év alatt sokkal
öná||óbb |ettem' meg mcrem mondani a
véleménvemet. Enn5k az isktllának ez vo|t az
igazi előíye.
S l l l R l : ' l  l i  l .  l l A R ^  I S ^ ( i
Eltt.trrct:rc
IIogy ez a bőrönd-szenlétkosár dolog egyá|talán..t<líátritooott'.. 

Ez c|é'r sokat c|árul a"
tanárainkról, akik biiíZkék lehetnek magukra
azért, amit ebben az isko|ában ntűl,e|nek.
A tantrlmányi r-.redményemtől f i iggetleni i l ,
pozitívan hatott rám a strIi.
BiÍI I'clve Storv
a íőm



ISK(x,A, t<()z()sstlt;: Szerettem ideiárni.
hiányozni foÍnak az orák. a könwtár. a kora
reggé|i kelésls még a vizsgák ií.
A sztnvonalas tanári eárdából ki kell enrelni
egy-két nevet' azokaiakiknek tudásrrkat és
pedaeóÍriai érzékiiket nagvra tartom. Köszönet:.Fehéi 

tüárta' Vercs cáböÍ.
Egy stresszmentes iskola: a jövő módszere'
A-í.anu|áson kíyüli o.élet.' naÁvon kel|emes volt
számomra itt. Ertsd: SzakköYók. Brrlik.
Rendezvénvek.
Jó kedélv 

-

Kártvapártik
az létóta falaira rászáradt vér' izzadság és
ko rom. . . .
Az összes ovóbácsi és ovónéni.
onállósáÍI
Sítábor 

-

Szakmai szinvonal - ió alacsonv
H i-iIveséceket i s tanultrrn k.
ugyébké:nt szeretl ek titeket.
Saiát ma'.{am felr,állalásának sziikségszerííséÍ.Ie
A W]C |aTá ri dohányfiistön keresztii l.nregcsi l |a nó
napleny . . .
Szabó Lász|ó trtosolYa ...
Sa i át kinrondott vólénrénv
Szabadsag r l l rurqa

A megszerzett tudás ismeretek
Veres-Gábor kicsit tírl sokat fog|alkozott a
szexuális t'emákkal.
Tanárok. Ertékesek, sokat trrdnak nyírltani' kár
hogy többet nem taníthatnak
Szabadságot kaptunk, de azt használni már nem
tanítottak meg minket.
ltt isrnertem öes u barátnőmet.
sj t<gry]t közgazilasági a| apismeretek et
elsalatttant.
Minden szépet, jót' kellemeset...Lazaság'., .a 

tanár kezdetben nem csak tanár
lehetett.-
Lehettíségek, valaho| mindenki megtalálhatta a
szántára [edvező állapotot.
Tanárok ióakarata
Önállóbtj.|ettem. anti a tanrrlást és a te|.iesitmény
nyíljtást i||eti.
A kezdeti barátsáÍros légkör. barátok.
I  t  1 l )A\1

Sújos Arc
4 kel lemes évet, melyet le lk i  fej lődéserlrre
|ordíthattam (ha már nem tanrr|iatrt).
[rigyclnlesség
.|ó társasáÍI
LZ  A  NCqV  EV :

sZLtALr(OSAZ

osz tÁ I  r ' t t l ( i
A sul it ki kéne emelni ebből a posványos
környékből és átteni a HiívösvÖlgyi útra.
Az uto|só évben sok tanárban csíÍódtarrr.
lde}.lbetegek. gvanak r,óak. ba rátsá gta lonok
lettók. és"itt a) érett.ségi előtt soksior..engcm cz
egy kicsit sem érclekel. a"t 

"sináltok 
antIt

a[ártok'. mondatokkal öntötték belénk a Ielket.
KözösséÍ: hiánva
Kötelez(í
Pnssz

\r/ \J -l &
t12
U

\-, #

Egyes órák. tanárok rrnalmasak loltak. és ezért
ezekből a tantárgyakból kevés hasznom volt.
(Di ih öngő. . .  )  

' -

Lor;ns
BizalmatlansáÍI
Diákok
Kötelező órákat!
Nenr golfoáunk
F l ' r l . l , l " v l ,  l l : s  I  l  r S  I  AS \ ( ,
Cs,,tt  t , l I;t i  t"t srtt;
Rtt<.rrr



b+ ffidé{-df,
Lt ls ' t .nsÁt i .  I r l ( iY l  1 l ,M| i l . t , t  iN st: ,<;
Egv-két iÍren gonosztanána| volt dolsom.
ríÍ hosszí a ianítási idő. sok az órákloz<itti
szünet. EléÍI lenne kb. 8.00 - l4.00.
Vállalkozás"i i smeretek
Vizscák. pótvizsgák
Nem"tetsjett az' áhocvan az informatrkusok
lekezeltek
MnGBUKI.AM
Esv életre mesrrtá|tam Szabó Lász|o miatt a
toTÍaslabdát.
Kati néni biiféie
Baromi unalm-as volt az rrto|só két év.
Nesatívum: a biirokrácia. amelv az évek
mílTasával iavulni foÍr.
Sokszor ériel metlen ósztál v idők
Alapvizsga dolg.
Dort,tNvzns
Testkultúra órára köte|ező beiárni
Hann Péter szemé|yeskedése.
? Mi volt itt'l
DoI IANYZAS
Nagyon.ió dolog a fakrr|tációk ber,ezetése. íg.v ir
diáf, .e ldönthet i . .hogv milyen irányba akirr
továbbfej lő dni. Az-é zzc I kapcso lúos
problérrrárn az' hogy ha valaki úgy dönt. hogy ő
hrnnán tárgyakbóll|l.: miívészeibő| uagy
tö ft én e l e rritíő | ak a r bkosodn i ( rnond i ukf-ö rtén ész
akar lenni)' és ezt válasáia. akkor nrinek
ráerőszako|ni a közgazdasági ':vekorlatot. A
közÍ]azdasáui uvako-rlat órá[oá.] ér, alett
tarrűtak elsáilTítasa' lra va|aki" teszenr azt
konyvelő akár lenni. .} hónapot vesz igénybe. és
a gyakorlati alkalnrazás miah azokat eifcíeitenl
sem hagyja. Nekem viszont cz a két év
szivatásnak tűnt, va|ószínűleg é|etem során soha
többé nem fogok könyveléssél ta|álkozni.
viszont pé|dátl komojvabban fog|a|kozhattrlnk
vo|na in.[óval. vagy mássai. amlt-éretlseBi
tantárgyként is báiezethcnek vtrI na.
Az trto|só negyed gvakorlati . jelIcge
osz'tÁt vzn'r l j i l
Az utolsó időszak kevésbé barátságos időszak.
az elidegendés korszaka,
b izal m aíl ansá ÍI. E I l trst rr l ás
A fesziiltséggét teli r,izsgák
LnNv t r l
KÁtt't.yn
Az első évtől kezdve fokozatos vá|ttrzások. A
végére kicsit átláthatatlan Iett és euvTe
nehezebb. MeÍIronllott az iskola híirgrrIata.
Nem vo|t rendés osztá|vközösség'
Az utolsó év rrtolsó időizakát naluon
megrontotta a gyakorlarijegyek 

-'

megszerzésének követel nténve.
RÁi';rt)
KN
Nyelvvizsga? Lehet. hogy nemcsak ra.itam
mulott.
Túl sokái '{ vagvtrnk sul iban. Lehetne hamarabb
kezdeni a-ianíiást. isv mindenki előbb mehetne
3 ÍIaga út.iára. Az e6édet a tanítás végére
kel lene h i lasztan i .

ltthagyom az összcs elégettIenségcntct. me|y a
strl i  j l ien 4 éven át Felei i i|emlett]Rzt. hogíha
talán máshol végzek. ióbb esélyenr lett .,oJáa az
egyetemre, lenne még egy nyelwizsgám. stb.
VAN( i I J I , IS
Az irjdonság erejér,el ható rendszer: s()KK()|-(i!
Felesleges alapvrzsga.
TANANYA(;
A destruktív diákok
Jól kezdődött, nem tudom, hogy mi lesz ...
Nem volt osáá|y, csak összezárt tömes.
Kudarcok. melvekről csak részben tehéttink.
|tt hagynám néhlely konfliktusomat, melyek
főleg-íánárokkal szemben alaku|tak ki, dé sosenl
váltak komolyabbá.
Polisráfokat 

-

oszt7|yidők
KÖzr;nz(rnnr. rcÖxv vr,r.i,s
A gya.korlati negvcd ncnl a legokosabb
meÍ.Ioldas.
Kái, hogy az osztálvban nem alaktrlt kí
öSSZe1arlás. lvakor|ati IaÍ] nem vo|t
osztá| yközö öJeHi rnk. enn.ck cl len.-lre h i : invozn I
í.oÍ-lnaÍ(.
Eb*édsziinct - hosszil tanítás.
Í{et,ontc osztályidő' Főleg' lta nincs rrlcgbcszélni
va lO.
Sok e|cseszctt idő.
Alacsony felkészriltség. a felvételin nenl tírl
nagy esélyek"
Nem minclenkinek sikeri i l t kibontakozratni az
értékeit.
Az irto|só időszak |éuköre.
Az iskoia vezetése kicsit rossz irányt vett..fávolítsák e| az isko|ában tenyésző olvan
parazitákat, melyek értékek fe,l ett ura lkcrdnak
szakér1elem nélki i|. ||ven órtékek: a géppark. a
rldió és a tornaház.
9rai feglelent és következetesség hiánya.
N t '< in  t . t v  ( ) s l  l A l  Y  lÁR\^K
Vegrc  \ , l r ( ; | ] .  Még 2  l r ónap  és  l l , r {  - i .
Sok az átgondo|atlanság. AZ itt ehö|tött 4 evb(íl
3 alatt m{szoktant a .,i'sgarendszen. és az
ehhez kötődő tanulásmódüertant. anti szcrt ntct-ll
nem egy rossz dolog. hiszen azokat a dolgokar.
amireIésőbb a gya['orlati életben sziiksé[link
Iesz' írgysem feIe it i i ik el. Elrhez képest az],trtt l lst!
évharniád gyakoriati .jegyes rnódszöre ahelyett.
houv biztoi.sduot nvíi it öít 'oIna. te Iiescrt
e|bátázta a icivciniei. xem lchet elvárni euv
o]van diáktót.áti l és |el év irlatt hozzászotlltt
a vizsgarendszerhez és píltvizsgákhoz, hogv két
hónap alatt átál|'ion.
Mnlnun l lr.n
Ri-k i -k i
Na ne nrá!
Httmm ... Hnlm ...Szép vót. ió vót. Köszönöm.
Errvr !
Néha már ngyon hclsszir volt. és fárasztó.
Mtvot . ' t  t t . /???
Fénvmásoiatokat



urÍfrnzőÁo!
ffiWrrőD rr Í{E&ED!

(tnvalIomásÍéIe)

Azt hiszem, most értem e| azt, aho| normá|
esetben lennem kéne. Azazhogy mostanra
tisztáztam |e magam. Murphy szerint sztt|e.
téskor mindenki tiszta |appal indul, de mire
eljut odáig, hogy értelmes dolgokkal tö|t-
hetné meg, addigra mások te|efirká|ják'
Hát én is így érzek. Több mint tizenki|enc
évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az indu-
lópontná| legyek. Furán hangzik, de így
van. Most értem el azt, hogy nagyjából ott
tartok, aho| már régóta |ennem ke||ene. Ez
olyan, mint amikor az élsportoló futó meg-
dönti a részidő-rekordot, de ezt a pá|yabí-
rók nem méltányolják, mivel ezze| lemara-
dását hozta be. .'Na, végre, hogy itt vagy!'.
Eddig a cipőjét fűzte. Valaki rálépett, és
kibomlott.
|dáig e|hitettem magamma|, hogy olyan a
vi|ág, ami|yennek mások mondják, és saját,
a többiekétől kü|önböző igényeimet furcsál-
lottam, a külső elvárásokat tartva meghatá-
rozónak. De, o|vasó, most kapaszkodj!
Ezeknek én mind örÜ|ök.
Valóban.
Még fogalmam sincs, miért így zaj|ott az
é|etem, de biztosan így volt a legjobb. Az-
zal, hogy kiemelkedő képességeim nem
vagy csak részben kertj|tek fe|színre, a
sors elérte nálam azt, hogy a későbbiekben
ne szürkü|jek e|. Az a hihetet|en szeretet-,
szépség. és tudásvágy, amit eddig nem
tudtam kie|égíteni magamban, megakadá-
|yozta, hogy a többi hasonszőrűhöz hason.
lóan fiatalságom végeztéve| |e|ankadjak,
kihű|jek. igy vagyok képes megfete|ő mér-
tékben értéke|ni az é|et apró örömeit, meg-
becsÜ|ni azokat a je|entékte|ennek tűncí ap-
róságokat is, ame|yeket más ember már
természetesnek VeSz' ha egyá|ta|án észre-
Vesz. Egyébként csak keveseknek adatott
meg, hogy az ilyen képességekre fe|-

.....nem a köntös a fogason,
hanem ami a zsebében van...'.

figye|jenek. Azza|, hogy o|yan ÍiataIkorom
(volt) van, amilyen, a sors (lsten, Karma,
Buddha, tökmindegy) kiküszöbö|te (vagy
lega|ábbis nagy mértékben csökkentette)
felnőttkori elka|lódásom esélyeit. Valaki-
va|ami va|ahogy zsenge szélként fö|kapott
a vá|yú szé|érő|, s most a levegőbő| szem-
|élem, amint a disznók zabá|ják a korpát, s
ami még benne van. . .

Ui.: Akinek Van Szeme az olvasásra (és ta|án
már rá is j ött '  ki vagyok), az úgy négyévnyi is-
koIaújságbeli szerep|ésem során valószínű|eg
fo|figye|t arra, hogy majd minden írásomban
van va|ami rejtett je|entéstarta|om. A szemfÜle-
sebbek másod., harmadértelmű mondaniva|ót
is sejthetnek a sorok kozÖtt. Van, akinek tet-
szik, s van, akinek . még inkább. Alkotásaim
/assan készü|tek, s a leges/egtudatosabban
lettek alyanok, amilyenek' Ezt most nem rész-
letezném. Akit beavatnék, azt már nem ke||, s
akit nem, azt meg még úgysem érdemes. Van,
aki nyí|tan kimondja. .....mintha a Tanítás i| lata
|ebegne |apjaid fÓ|ött... ' ' ,  s Van, aki kif inomu|t
mater ia| izmusának ad hangot:  . . ' ' .majd k in öv i ' ' . ' '
Az utóbbiaknak azért va|aho| igazuk van' Sok.
szor az éretlenség az egyedÜli módszer azér-
tékek átmentésére
Eszméímme|, szónoki képességemmel bizIa-
tom a most formá|ódó új generációt. Kevesen
és szanaszét vannak, így a betű jó postás'
Ettő|fÜgget|enÜ| nem tartom magam sem pró-
fétának, sem |ángoszlopnak.

Kigombo|t mandzsettáva| hadonászom, s
mint mindig, most is e|fáradok, amikor egy
darabkát az o}tárra teszek magambó|'
Hagyd, hogy a következő |épcsőfok rád
talá|jon.

Szmöre
aki innentől KARAK

Köszönet a Po|itechnikumnak, Juditnak és a
ke|eti jótündérnek, aki nevet adott.



MJMJ _V€RS,€.K

Az ezal laqoknak
avalágáru| va|ő

dicEő ének

?ebr l , lÁ r  havának id lpa  mű|L  va|a .

I,z naqy .Lornaházzan öozveqyű\Íink va|a'

Az véqz.őe |eányak aorakoz.Í,ak va|a,

| l  ö  q ö  LLi .k \ e qé nyik .; ánt.c r q á n ak. v a| a,

hz' nyil, l, t. leazé)e,. |' '; l,:;. lylol,)a v,aIa.

|4e( l  zZéQ de; lqakr i l l  reY\;  err ,| : . | .ér l l  va|a,

|r/  a id az f  (í l ,  ö rck NY ( ,  r i , '  ) I  | .a /  ak, ,  z l ' ,  a .

i '1 l< ?Ánt| ,kAL Y( lzvén a.t ,  r r 'ení iKrr:  vt l \z; .

7zép en 3 | .)  rb a f\  r r . , in d en ek m e 1ka c A< v,  a, '  z ,

r , i  e|( j ]  l l I ia .  az | ,á . , :anéne , la a,

| l , l l l LAn  véqe  \ őn  az  c c7 ' L áoY ,ak .  va |a '

\laay v|qacláa v,:|i,r.e az kez'Ó'eI,é'.', v;.1 ?.1,

l ,z  1ó deá? 'ok vár 'coL r . r ' lv iar  vzz\a,

i . ,z  v i r 'éz,  ieven1ék l 'c ' l cbanLqai , iak va:z,

l ,7 29?7.an\ áI|  atok c iKan az l l . | ,ak v a, l  za.

l , ,z '  y l .z inec r ihákan iaer ook r 'o lL  vz l |a,

tcz.ve akaaÁnak az,on nyom|Lan va|a '

Va ' jA az y 'én b ö ic: ,  baao|v kt lv l<oia y,a la,

t lz  Danarak krara e!ő l / ,ven, j  va la,

\, i a ko m édi á.i, h erri ] f. af"á r, ak v, a,, a'

i,, z dí :,za c v e n d é r4h a a r: a ny a |" l,,d, ői e,, a] a,

M lnáazoná :  La i  i  qen  naaJ .  l i< . r ' )K ' , ,  a ' i n .

ím iav  az  hanq l |aí  e r r , e I keTy ,én  v ;a i za .

K i 'k i  rop1,a,  a| loo,Y Lő ie | ,e i |e1. ' ,1,  v ,aIa,

,\z '  :ó  Ct lc , ,ncni  v i r , ,éz m v ' . i |á . 'a  va)a.

Az' \aJar,, <amerÁ.A kamerAz'i,a u,a ;a,

(!e lehe'. az. ie, Yoqy ffieqfo1)|r.v2 vo',r,t,

lx/, i ko r 1.,i z e n e ay e f. I t z; r" a n q o zi a K,,' al. a .

l ,z  r ,  a ay rn i  l !  a L c Á an a<,, ,  é qc c Za K ad | , ,v i l :  t .  ; ,

Pedogogus leszek!
- eldöntöttern régen,
s ho j óltonulok, trrég
rneg b eshet Vélern.

Diplornórn rne$kopvon
vbzontlóttok q|ro,
vbszqiövök rnqjd o
Poiitechnikurnbo.

Megtonítlok okkor
rninden szápre, j óro.
étet értelrnére,
és nég hosonlókro.

5z enrrnel torthotj ótok.
rnit ttld o vcn diók.
óróirnon rnqjdon
ropködnek o diók'

Unotornűzőüt
énekelek nektek.
nern b hogyorn obbo,
hossok rneg nern vertek.

Ló$yszÍvű leszek én,
eltervezterh 5zépen'
s nern vóg|ok el, rnqid c.sok
hórornnegyedévben.

Bete|iesedik órn
5ziVern rninden Vógyo'
belólern tonor lesz,
okórki rne$losso|

Nern ttrdsz lebesz élni
errő|o pólyórol,
rnesszebb b esett rnór
olrho o f qjótó|.

Pedogogus leszek

,
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TirrrowszormÁelo
(avagy kissé pikánsra sikeredett
kÓzgazdasági vers a szerelemröl)

A csőd szélén állok'
Adósod vagyok örökre.
Hosszir lejáratú vágyaim

Apportáltam cserébe.
Analitikus nyilvántartásai m szerint

Te is tartozol nekem-
De tessék tnondani, mi az, ami tartozik.

Ha követel a Szere|em...,]!
Hlegem Van a magánybó|,

JVlost elkapott a profitorientáció
Erzem, hogy emelkedik magasba

A l ikv id i tás i  mutató.
Bár az rdcí e|határolt bennünket aktivan.

Mie|őtt az amortiz'áció fogna rajtam.
Fektesd belém saját tőkéd,

Legalább egy kis tőketartalékot
S térítés nélkiil átadorn magam.

Ha eljön az ideje. talán
Alapíthatnánk egi'-két Ieányvál lalatot.

Majd együtt, közösen e|készítjük
A nagy, konszol idá l t  mér|egbeszámo|ót!

A

Tl\l\'r
a

DIJAZOTTJAI
Legl o bh d okume n tu m.fi I m
( Mai d nem s ikeríjlt fi l m)..

Pándy Zo|tán (Metró)

Legj rlhb kü l'síí's fi lm..
Ez van (KiskLrnhalas)

Leglohb operutőr..
Pándv Zo|tűn (oszlásban)

l'egirlbh rövidfilm..
Ex-OGA /Nagy Ákrls/:

(K ih ivás)

Leglohb 7 yterce,s film:
ART ami nem AR'I -
/Szirnrai Marci,
Pándy Zo|tán,
Mate.ika István'
Brrrbély Adánr/ (oszlásban)

I'egirlhh .Íi,lm..
Elnyrlnrott Ifj úság Alkrltó-
nrűhe|v: A kutvás etrtber

Közön,ségdíj
ART ami nem ART-
/Szirmai Marci,
Pándy Ztl|t,án,
Matejka István,
Borbé|y Adám/ (osz|ásban)



&egrge Eernard öhaw:
Pygmalion

Shaw hosszú é|ete során rengeteg
darabot írt' Mielőtt íróvá lett, népszónok
vo|t' A po|gári szocia|isták eszméit hirdette
a gyű|éstermekben, a Hyde.park sarkán.
iróként is a társadalom a|akításának fontos
kérdéseihez szólt hozzá' A|akjai köz.
vetlenül, jó| érthető módon a közönség
''szájába rágják', Shaw mondanivalóját.
Rea|ista író, a valóságot kívánja bemutatni
annak árán is, hogy az álságokról |erántja
a leplet,. 

ir származású, egy e|szegényedett
őskeIta arisztokrata család sarja, össze
nem i||ő szülők gyermeke. pc apa
részeges semrnittevő, az anya finom|e|kű'
művelt zenetanámő. A csa|ád fel-
bomlásáva| Shaw Dublinbó| anyja után
Londonba kö|tözik. Sok minden érdekli,
pá|yáját zenekritikusként kezdi. Napi
munkája során egyszerre ismeri meg a
va|óságban a nyomort, és olvassa az
utópista szocialistákat. Negyvenkét éves
korában kezd e| írni. Shaw |egfőbb
becsvágya az, hogy úgy |ássa a do|gokat,
ahogy vannak, és néven nevezze őket. |rói
eszközei között gyakorta szerepel a
humor, de a szórakoztatás nem cé|ja,
hanem eszköze annak, hogy a rátarti
angoloknak felhívja a figye|mét gon.
dolataira. Mindenben az ujat, a modernet
szereti, bizalmatlan a regi dolgokkal
szemben.

Legtermészetesebb műfaja az
esszé; sok é|etrajzot ir Dickensét, Assisi
Szent Ferencét, önmagáét stb. Mégis ta|án
|egje|entősebbek azok az a|kotásai,
amelyekben társada|mi hazugságokat
|ep|ez le, a |étező, a meglévő rend
romlottságára utal, sokszor fö|énnyel,
humorral, (p|. Warrenné mestersége).
Ezek a komo|y tartalmú, de sze||emes
hangvételű írásai meghökkentőek voltak,
ugyanakkor va|ószínű|eg gondo|kodásra is

késztettek. A ''Warrenné mesterségét'' jó
10 évig magántársaságban se merték
bemutatni. Két évtizednek ke||ett eltelnie,
amíg e|őször játszották' Lelep|ezi a ''tisz-

tességeseket,,, az álszent Úrinőket,
lelkészeket. Mikor |e|epleződnek, annál
komikusabbak. Shawnak ez a ''leleplezős'.

korszaka a Pygmaiion megírásával záru|.
A Pygmalion ősi görög rnondára

épü|, me|yben Pygmalion, Ciprus királya
beleszeret az á|ta]a készített szoborba. Ez
a szobor álmai hölgyét testesíti meg. Az
istenek megkönyörü|nek rajta, és életet
|ehe|nek a szoborba. Pygmalion feleségúl
veszi Galateát, de a |ány sohasem szereti
őt rnindenestÜl: a mester elviselhetet|enü|
isteni, a teremtmény tú| messze Van a
teremtőjétől. Ez a történet.szövés mlt.
tatkozik meg Shaw alkotásában is.

Shaw Pygmalionja egy előke|ő,
gazdag nyelvészprofesszor, dr. Henry
Higgins, aki mind társadalmi|ag, mind
tudásában messze fö|ötte ál| annak az
egyszení virágáruslánynak, E|izának, aki.
ve| egy esős napon ismerkedik meg. Shaw
azt a |étező |egnagyobb távo|ságot mutatja
be, ami az akkori ango| társada|mat
jellemezte.
Ugyanabban a városban é|nek, de még a
nye|vük sem közös. Higgins számára a
lány nem mint ember, hanem mint egy
tudományos érdekesség, egy fogadás
tárgya je|enik meg. Galatea é|etrekeltése
azonos E|iza úrihö|ggyé vá|ásával, it|etve
azza|, hogy Hig.gins kezdi őt komo|yan
venni. Ebben a folyamatban nemcsak Liza
vá|tozik, de formá|ódik maga Higgins is.
Liza láthatatlan szo|gá|ói szerepéből egyre
inkább baráttá vá|ik. Szerelem nem a|aku|
ki közöttük, mert túlságosan nagy az a
távolság, ame|yet át kell hogy hida|janak.
Liza a hazzá minden tekintetben köze|ebb
á||ó Frederick Eynsford Hi||t, azaz Freddyt



fogja vá|asztani, bár az ideálja Higgins
marad. |gazi barátját Pickering ezredesben
ta|álja meg, aki kezdettől fogva ember-
számba veszi a szegény lányt.

A me|lékszerep|ők közÜ| érdemes
megemlíteni Mrs. Eynsfordot és lányát,
C|arát, akik e|játsszák az úrihö|gyet, bár
pénzszűkében vannak' Első ta|á|kozásuk-
kor még megvetették Lizát, de mikor ő már
úrihölgyként je|enik meg, kissé irigye|ik is.
Miss Eynsford stí|usában még utánozni is
kezdte őt. Clara a darab során szakít anyja
látszafui|ágával'

A darab nagyon sze||emes, igazán
szórakoztató, ahogy a |ondoni a|világbó|
kiemelt lány megismerkedik az úri vi|ág
szokásaiva|, eseményeive|. Ahogy koszos
ruháit |eveti, úgy veszti e| szemé|yének''saVát.borsát'', tanuI meg eIegánsan ét-
kezni és semmitmondóan társalogni az
időjárásró|'

A mű csÚcspontjához akkor ér,
Shaw akkor mutat kétszeres fintort
olvasóinak, amikor a partyn Nepomuk
|e|epleződésétő| félve (hátha a kü|sőségek
mögul kiIátszik a valóság) nemhogy le, de
felértéke|ődik Liza személye. Tanult
angolsága mögött rnár-már kirá|yi vért
sejtenek. A részfuevők elé tárt valóságot
(miszerint Liza a Kü|ső Drury út tájáró|
va|ó) senkí nem akarja e|hinni' A mű végén
kerekedik ki Liza drámája, aki hova-
tartozását keresi. Már nem mehet vissza a''pocso|yába'., ami nagyon is va|óságos,
eleven dolog, régi világát már elveszítette.
De igazábó| a Higgins által fe|kínált''művészet, tudomány, iroda|om, fi|ozófia,
k|asszikus zene'. tanulmányozása csak
idea' A valóság (és egyben a középút)
Freddy szeretete, akit neki kell eltartania.
De megtalá|ja önmagát, Higgins ,.szöVet-

séges hadihajója'' lesz, és nem ki-
szolgáltatott többé.

A mű nagyon é|vezetes. Fő alakjai
(Liza, Higgins, Pickering) maguk rne||é
á||ítják rokonszenvünket, mindvégig magá.
val ragadó olvasmány, jó szórakozás, nem
is gondo|unk Shaw szándékával, hogy
tanítson, de mégis a mű végén gondo|atai
velünk maradnak.

Vi|ághírű musica| is készült belő|e,
melynek már a címe is szójáték (a Mayfair-

negyed is benne van): a My Fair Lady.

A Pygma|ion alaptörténet - az ideá|is
kedves megteremtése és életreke|tése .
másokat is megihletett. P|. Berzsenyi
Dániel: ''A szerelemhez'' című versében is
ta|áIkozhatunk vele:,'Bennem rné|yen metszve |e|em

Szép ideá|ját
Pygma|ionként ölelem kedves
Bá|ványát
De meg nem le|kesíthetem
Csak tűnő képét kergetem'''

(részlet)
( F elh aszn ált i rodalo m :

Kistó Nagy István: A világirodalom torténete
Szerb Antal: A világirodalom tórténete

Hegedús Géza: ViÍagirodalmi arcképcsarnok)

Vf I\,{ACRETH
Nagy izgalommaI késziiltem a

Vígszinhríz Macbeth előadására. Csalódnom
kellett, mert egy iszonyű előadást láthattam
Kaszás Attila és Eszenyi Enikő ftíszereplésével.

A modern, divatos színészpáros
végigrikácsolta az e|őadást és a Shakespeare-
darabokhoz szükséges színészi tehetséget
mozdulatokka| próbálták (meglehetősen
rosszr'rl) helyettesíteni. Eszenyi míívésznő
hidrogénezett haja vakított a színpadon.
miközben bombrázó ruhájában Chopint játszott
az egyik királyi lakomán. Macbeth (Kaszás)
meg a tagikus jelenetekné| sem volt képes
megválni a Patika sorozatból nyert ''imázsától''

A többi szereplő is kissé '.kor-zavarban'' volt.
amikor a király halála után rágy.trjtottak. Azon
már nem is csodálkoztam, hogy a
boszorkányok hűtőszekrényből pakolják ki a
főzéshez sziikséges beI eva |ókat.

Azért mégsem bántam meg, hogy
elmentem. mert egy rossz darab megnézése
után legalább jobban tudjuk értékelni a jó
alkotásokat!

Sza|ai Gergő - első A

Krokovay Esáer . Hadosztály



Qajdos $ence filmrec enzióti:
1.

Szól atok a kit cösnek!
Travolta visszatér

John 
,l.ravolta 

|994-ben a Ponyvaregény
címíí f-rlmben' Quentin 

.l.arantino 
azota már

klasszikussá vált alkotásában egy évtizednyr
sziinet után sikeresen tért vissza a filmvászonra.
l.ravolta pályája |977-ben a Szombat esti |ázza|
kezdődött. mely egy csapásra szupersztárrá
tette' s eá kovetően még jobban megkedveltette
magát a köztinséggel a Grease című musicalban.
Sikeres indtrlása után egy htrllámvölgy kö-
vetkezett kamerjében, és ez a kilencvenes évek
első harmadáig tanott' Hanyatlása a Moment by
Moment (1978) címíí filmben kezdődött' Bbben
a filmben .fravolta 

egy gazdag nő szeretőjeként
már idiotiktrs viselkedésével eljátszotta a nézők
kegyeit. Eú egy közepesen rossz film, a Halá| a
hídon (198l) cimii thriller ktvette, mely irgy
tűnt el a siillyesáőben' akárcsak a ftíszerep|ő.
Travolta következő fi lmjében, melyet Sy|vester
Stallone rendezett, sikertelenül. próbálta meg
visszanyerni a nézők bizalmát (Eletben mararlni
l98]). Ezt a l.wo of a Kind követte, még
ugyanabban az évben' majd 1985.ben az lngerlő
idomok következett. Mindezek rrtán - csaknem
tíz éwel később - egy rövid időre ismét fel-
villant ,['ravolta. 

A Nicsak, ki beszéllel a nagy
kasszasiker mellett a főszereplője is sikert
aratott a családi komédiában. Eú. egy ír';abb hiba
követte: .|ohn elválIalta sikeres filmiének a
folytatásait, a Nicsak, ki beszél 2. 1|9b0) és a
Nicsak, ki beszé| még címíí filmeket' melyek
már teljesen sablonosak voltak, kis eltérésekkel:
az egyikben egy kislány gyermek játszotta el
azt, amit az első részben öcsikéje, s az utolsóban
pedig mindezt egy kutya élte át. Ezek a filmek
sikeftelenségük ellenére kasszasikert hoaak a
rendezőknek. mert sokan néúék meg abban a
reményben, hogy ismét jót vidulnak a kisgyerek
történetein. ltt azután le is zánrl pályájának e
szomorkás szakasza. l994-ben a Ponyvaregény.

ben történt meg a nagy l,isszatérés, mely nem
csak ónási kasszasiker. hanem a főszereplőt a
sáárok közé emelő alkotás. E.z a fi|m.|.ravolta
leg1obb tiimje' melyben egy néger maftlózó
bérgyilkosaként fantasáiktrs a|akítást nyrr1t. Ez
a kedvenc filmem. mivel igen jó humora me|lett
teljesen egyedi is a saját múíia1ában. melyet nem
tudnék pontosan meghatározni.

A Szoljatok a köpcösnek nem egy-
szeníen nagyon jó. hanem szinten mestermttnka.
csakirgy. mint a Ponyvaregény. Nem cstrpán
|.ravolta kitiinő alakítása miatt' hanem attól is.
hogy 

'fravolta 
ragaszkodott ahhoz, hogy a

filmbeni dialógusok megőrtzzék a szerző.
Elmore Leonard regényének szelIemét. Leonard
ugyanis nemcsak a cselek és nagy fordulatok
szakértője, hanem egyuttal a szópárbajok
mestere is. Karaktereinek mindig megtalálja a
megfelelő hangszínt' s ez teszi olyan egyénivé
őket. Nem az jeI|emzi figuráit. amit mondanak.
hanem ahogyan mondják. tsnnek szemléltetésére
egy jó példa: a film első je|eneteiben .fravolta

elvesái kedvenc kabátját. A fogatókönyv
eredeti verziója a következő lett volna: ,,Ho| a
kabátom? Jobban Já,. ha megtalálja. 400
doIlárba kertilt.'' Azonban Travolta közben-
járása miatt mégis l-eonard eredetije keriilt bele



a filmbe: ''Nem látott valaho| egy hosszú trjjú,
fekete bőrkabátot, marha feltűnő sallérral? Ha
nem, kórek 375 dollárt. Vagy *.g[utátoa, vagy
rdeadod a pénú, amennyiért a feleségem
Alexander'snél megvette a cuccot.'' Ezek a
dolgok adját a film varazsát, mivel a szereplők
viselkedése és szövege fantasáikusan egybe.
Vág.

A Íőszereplő Chili Palmer (Travolta)
olyan szerepet kapott, mely némileg hasonlít a
Ponyvaregénybeli szerepéItez. csak itt mű.
veltebb változatban. Pénzbehajtó ember' szak-
rnája legjobbika, s munkája közben mindenkivel
utolérhetetleniil magabiztos. Amikor irgy dönt.
hogy profilt vá|toztat, és sikeres producerré
válik, olyan naiv és bizonytalan, akár egy
gyermek. Meg akarja filmesíteni annak aZ
embernek a történetét, akit éppen iildöz' s ter-
veiről beszámol Harry Zimmnek.

Harry Zimm egy tizedosaályrr horror- és
szexfilmproducer, aki éppenséggel tarto zik pár
százezer dollánal Chili fiínökének. Chilinek
szakmai hátténe van sziiksége, a többiről már ő
gondoskodik. Főszereplőként kinézi magának az
éppen nagymenő Martin Weir.t (Danny
DeVito), a köpcöst. Chilinek természetesen
adódik még egy csomó problémája, mivel
mások is le akarnak csapni a forgatókönyvTe' s a
régi gengszterek is beleköpnek a leendő film-
producer levesébe.

A film egyszeníen kitűnő, ez Barry
Sonnenfeld rendezőnek is köszönhető, aki írgy
ábrázo|ja Hollywood nagyképií színészeit'
üresfejíí filmgyártóit és egyéb machókat, hogy
igen humorosnak hatnak, mégsem karikatírrák.
A filmhez, csakúgy, mint a Ponyvaregényhez is,

|tozzátartozik a zene' melyet nem lehet nem
megemlíteni. Teljesen dzsesszista munkák van.
l?k a filmben, melyek olyan pontossággal
illeszkednek az eseményekhez, ahógy a tros<ik
illeszkednek a velük szemben táriásaott el-
várásokhoz. (Egyébként Elmore Leonard hoz-
záfogot| a Look at Me! regényének meg-
í1fáho7, mely a Szóljatok a köpcösnel!
folytatrísa, s a közeljövőben szintén film-
vászonra fog kerülni.)

John Travolta legújabb Íilmje' a Rés a
pajzson is említésre méltó. Rendizőie John
Woo, aki hongkongi akciófilmek királva. .Iohn
Travolta itt akciósztárként mutatkozik be. Vic
Deakinst játssza, aki egy tapasáalt bombazó
pilóta egy Stealth gépen. Legiobb barátjával'
Riley Hale-lel (Christian Slater) reptil- egy
alkalommal gyakorlaton, fedélzetükön két
atombombával, s Deakins, barátját kataptrltálva
a gépből, ellopja a fegyvereket. (A film eredeti
címe: Broken Arrow, mellesleg a Pentagon
.jelszava az eltűnt nukleáris fegyverekre.' A
terroristacsoport Deakins vezetésével 250 millió
dollárral zsarolja az amerikai kormányt, Vagy
azzal fenyegeti. hogy felrobbant egy'bomb-at
valahol az Allamokban. Utah állam véEelen és
kies kanyonokkal szabdalt tájain veszi kezdetét
az izgalmakban bővelkedő történet, mely során
Hale száll szembe egykori legjobb barátjával'
ho gy m egakadá|y ozza egy katasaró fa k it<liését.

.Ió a történet, és Travolta alakítása is
T":t'e|' így az eredmény egy első osztályú
akciófilm. Ajánlom mindazok figyelmébe' akik
Travolta-rajongók' természetesen a Szóljatok a
köpcösnek! címií filmmel egyiitt.

)
a a

Szemtffl szemben
Pacino és De Níro nagy alakítása

Minden kétséget klzáróan Michael Mann
Írj filmje, a ''Szemtől szemben'' a modern idők
egyik legjobb, ha nem a legjobb akciófilmje.
Főszereplői Al Pacino és Robert De Niro' két
kitíínő szinész, akik annak ellenére, hogy idáig
csak összesen tizennyolc gengszter. és rend-
őrfilmben léptek fel, fenominálisan alakították
szerepüket. A két tiszteletre méltó úriember

kényelmesen helyet foglal' s kávézgatás közben
mintha egy kis irónia is megvillanna máskor oly
jeges tekintetükben, kulfurált és diszkrét módon
biztosítják egymást afe|ől, hogy adott esetben
sajnos nem tekinthetnének el a másik agyon-
lövésétől. Robert De Niro ugyanis rabló-
gyilkost, míg Al Pacino rendőrt játszik.

A fesztilt hangvételű' a végletekig iz.



galmas nagyvárosi bűnügyi történet titka
nemcsak a két hatalmas Íőhős ellentétében
rejlik, hanem Michael Mann zseniális ren-
dezésében is. A művet az teszi oly izgalmassá,
hogy mindkét szereplőt egyenlő félként külön-
külön mutatja be, s a néző maga dönti el, kinek
az o|da|fua á11, s ennek köszönhetően teljes
mértékben részesül a hős kalandjaiban, veszély-
helyzeteiben, egyéni problémáiban. Teljesen
azonosulunk a ftíszereplőkkel, akik egyébként
rendkívül szimpatikusak, s a film közepetől a
másik szereplőt is ugyanűgy megkedveljirk'
mint az egyiket' oly módon, hogy annak is
minden lépése izgalmassá válik számunkra.
E'zek a fantasáikus rendezői megoldások mind
Michael Mann képességeit igazolják'

A filmben a szembenálló felek egyike
sem panaszkodhat arra, hogy nem lett volna esé-
lye leszámolni a másikkal. Egy alkalommal
például csak egy hajszálnyi választja el Vincent
Hanna (Pacino) dörzsölt rendőr csapatát attól,
hogy tetten éqék Neil McCauley (De Niro)
bandáját, azonban egy apró hiba miatt Mc-
Cauley azonnal lefujja a gondosan eltervezett
akciót. McCauley ösáönei aá súgiák neki, hogy
valami nincs rendjén, s mialatt figyelnrezteti
embereit. hogy el kell pucolniuk, belenéz egy
infravörös kamerába' s az e|torzult idegen arc
egyenesen belenéz Hanna szemeibe. Ez az a
jelenet, amikor Hanna elfogadja a tolvaj kihí.
vását, s mellesleg a fent említett kávéjeleneten
kívül az egyetlen olyan epizód, amikor a két
fiíszereplő (szinte) farkasszernet néz. Ebből is
látszik, hogy a két hős közvetlen összecsapása
igen visszafogottan van adagolva a miíben. (Az
általam látott utolso olyan thriller, melyben az
ellenfelek útjai ilyen kevés alkalommal keresz-
te^ék egymást' talán ''A szökevény''-ben volt,
azonban aá a macska-egér játék jellem ezte' mig
itt, mint már hangsúlyoáam, két hatalmas.
egyenrangú fellel van dolgunk.) Mint a legtibb
gengsáerfrlmben, itt is annyira hasonlitanak
egymiísra a hőxik, hogy szinte előre kitalálják a
másik lépését. Ugyanúgy működik a két profi
agya, s egymás gondolataiba beleélve magukat'
nehezítik meg a másik életét'

McCauley vezére|ve a ''dobj el magadtól
mindent, ami trtán fél percnél tovább fájna a
szíved!''' s ő mindent ennek megfelelően csinál.
De Niro olyan ernbert alakít' akinek a rej-
tőzködő élet annyira az agyára ment, hogy
mindenkire elkezd gyanakodni, aki megsző|ítja,
s ennek az embernek a szerepébe teljesen beleéli

magát. Lelkében teljes a magányosság ' melyet
palástolni próbál.

Ellenfele is némileg furcsa ember, aki
szintén a legjobb a szakmájában, s ezért min-
dent feláldoz, még a családi életét is, mely nem
biztos, hogy olyan jó. Tisáában van érze|mi
sivárságával' s erre btiszke. Nem lenne hajlandó
megváltozni semmiért, s még inkább hang-
siiyozza furcsa módvereit. Igen érdekes, hogy
a két hős viselkedésében milyen ellentét van:
Pacino, mint ellenfele' legjobb a szakmájában,
de magánéletében hátrányos helyzehí. Idáig
azonos a két figura. Azonban Pacino vehemens,
szétzi|á|t és gyakan dühkitörésekben végződő
tettei igen leleményesen ellensúlyozzák De Niro
figyelemre méltó fegyelrnét, nyugodtságát. A
két szereplő intelligenciája és <isáönei meg-
határozzák a cselekmény menetét, a többi
szereplő pedig, akik mellesleg rendkívüli pre-
cizitással lettek kidolgozva és bemutatva, arról
gondoskodnak' hogy még jobban rágjuk a
körmeinket a nézőtéren.

A rendező nemcsak arra vállalkozott,
hogy a két óriás ktizdelmét mutassa be, hanem a
véres összecsapások mellett az egyéni nyo-
moruságot és a boldogságot is ábrázolja' s ez a
művet sokkal magasabb szintre emeli, mint egy
kitíínő akciófilm. Mint már említettem' Mann
olyan filmet csinált, melyben a szereplők
ábrazolása követkeáében a néző valósággal
aggódik értük. Vajon tényleg jó útra tér-e
McCauley azért, meft beleszeret az ifiú
eladólányba, aki teljesen betölti, beszínezi a
lelkét? Vajon Hanna megérti egyszer' hogy
azza| követi el a legnagyobb hibát, hogy nem
tcirődik felesége figyelmeáetéseivel? Hogyan
tudja elviselni egy csendes anya. hogy ön-
pusáító férje bármelyik lépése akár a legutolso
is lehet. A rendező tökéletesen időzíti aZ
eseményeket, s a lelki szenvedések' a családi
gondok és az izgalmas nyomozás igen jól
keveredik a műben. Arra is nagy gondot
fordított, hogy a húszperces csata is épp olyan
precíz, lenlígöző és izgalmas legyen, mint a
kiránduló rendőrök, a szórakozó tolvajok és
széthulló kapcsolatok hangulati j elenetei. Ahhoz
is tehetség kellett, hogy ezeket a dolgokat ilyen
aprólékossággal valaki három órányi filmbe
bele tudja törnöríteni. E'zek a|apján szerintern ez
a legjobb thriller-' akciófilm, amit a kilencvenes
években készítettek, s méltón fogja őrizni helyét
a ranglistán még egy jó darabig, s ajánlom
mindenkinek a fi gyelmébe.



A kopasz zongorista

A mester restelkedve ül le.
Szeme előtt kottatartó' rajta Bartók s Grieg.
Egy hangolót hív, ki rögtön ott terem.
Kiírás egy pószteren: o.Este: A zongorista estje''.
A nézőtér még üres'
Ugy látszik csak a hangoló játszik
mollokat, dúrokat, meg-meghű,'za a húrokat.
A mesternek int, mutatja: itt a kvint, ott a terc van, de már
ennyi perc van, neki menni kell. Valamit neki
is enni kell - utal bérére; érjünk a hangolás végére.
A me'sterfi:et s leül',
Csehül érzi magát. Erzi a húrragasztó szagát,
amit már tiz éve nern érzett.
Vérzett sebzett lelke, mikor |olkérték egy estre,
Pestre.
Egy arab zongoradarab várta.
A blattolás lassan ment. Lent és fent' bal és jobb kéz' réz
és vas húr lesz az ur, dúr dominál. Kezdhetjük az ovinál.
Nehéz.
Arab zongoradarab. Nev,e nem mond sokat,
izgalommal tölti el a helyi lakosokat.
(Mindent csak címmel kell jól ellátni.)
A páholyra még fellátni, de lejjebb, a sarokban' a rnost még
üres sorokban semmi sem látható.
A magány átható illata lengi át a mester testét.
Várva váqa az izgalmas estét.
Tanulja a darabot, az arabot. Kínlódik a hangokkal' irgy van vele,
mint Van Gogh-gal. Nem érti, ez miért tá és az miért ti.
Küszködik a kottával, mint a japán
fl ottával korábban, katona korában.
Még sosem játszott arab darabot' Nehéz és furcsa.
Violin kulcsa mintha fordítva lenne, s minden jobbról
balra menne.
Hat persze! Kialtfol a |nester. Létezni is reste|l.
Hogy eÍTe nem gondolt! Gond volt nekr
eZ dz egyszerű dolog? - morog.
Az arabok visszafelé körmölnek, fordított imát mormolnak,
s karmolnak, ha nem jobbról balra fakadsz dalra.
Arab titik, arab basszus... Irja is egy arab passztts:
..Ha egy napon kottalapon arab írást látok,
nem gondolom, majd aztro|a, hogy ördögi átok,
megpróbálom jobbról balra leolvasni szépen,
s hogyha nem megy' a hajamat szálastul kitépem.''

Szirmai lKáosz



l '  1. Csütörtök 9.00-10.,l0: ' 'komolyabb''

kÖrÖk (14 még életben van az á]talatok már
megismert 17-bÖ|)

szünet
2. 10,30-12.00:''laza., körÖk
3' 12,10.12.20,, a termékeny körok

bemutatják, rnire mentek; ez va|ószínu|eg a
többcé|úban

4. 12,20-13.00: ebéd
5. 13'00.14.30; tÖmeghiszterikus

sportkavalkád a nagy tornateremben; 10
versenyzÖ, a tÖbbi köte|ezÖen ott Van, és
kÖtelezÖen jó| éni magát' hiszen
észveszejtöen drukko| a sajátjainak

6. 14.45-16.30: ballagók-maradók-
tanarak sportösszecsapások

7 ' 17.00-20.00: osztályszínpadok
kápráztatnak

8. 20,ao-21'3o' szui|inapi fogadás
támogatóknak, szü|Öknek, diákoknak meg még
tanaraknak is a tÖbbcélúban

Jő éjszakát!

A tartalomból

I T , . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
YÉ. . . . . ' - . . . . . '  . ' . . ' . . . . . . . . . . . . 9
I B . . . .  . .  . . . . .  . . . . , . .  . . . . . . l 0
Fehér Tamás a  mizant r óp . . . . . . . . . . . . . . l  I
Top l i s t a . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
John  n ré r . ' . .  . . . . . . . . . ' ' . ' . . . l 3
Jakab Judit mentegetőzik.. . . ' . . , . . ' . . , .  l  ó
V . P .M  vég re  s z ó t  k ap . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . .  1 8
Mindenféle  spor t . . . . ' . . . . . .  . .  . . . . ' . .  .20
Cs i rke  agyfutasa . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . ' . .2ó
Howátth Szabolcs értelmez... . . . . . . . '28
Égnek,áll a Halya(s) . .. .. . 30
NagyAkos  szere t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3  I
Kof fe r ,  kuka . . . . , . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  32
Szmö re  va l l . . . . . ' . . . . . . .  . . .  . . . ' . . . . . . . . . . . .35
Mimi  és a  versek . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . .  3ó
Sok .sok  a ján las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  8
Sz i rma i  hangja i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

l|. 1. Péntek 9'00.re érkezés az
isko|ába, rÖvid eligazítás után m[rveltségi
veté|kedÖ az A 25-ben, ''Városi'' vetélkedi a
városban; a müveltségi szÜnettel, a városi
ané|kÜ| 12'00.ig; ekkorra vissza a su|iba, mert

2, ebéd: 12.1o-13.00
3. 13.00: villanásnyi eligazítás után az

osztályok csinosítása az esti bal|agásra; 14.30.
ig, akkor távozhat, aki akar (a negye-
dikeseknek ez a feladat már természetesen
nincs)

4. 19,30-ra visszajÖn mindenki csi-
nosssan!, itt e|oszÖr gyors eredményhirdetés
(a Poli.veté|kedÖ négy, egyenli súlyÚ r'ész-
versenybÖ| áll össze: városi, muveltségi'
sportveté|kedÖ, osztályszépítés), aztán me9
jön a BALLÁGAS!
Sokban hason|óan a tava|yihoz, de az
újszü|Öttek kedvéért:

1, 20.00-kor a ba|lagók már a
termeikben

2. a szü|Ök stb' visznek nekik virágot,
puszit stb. - de csak 20.30-ig, mert ekkor
elindulnak

3. most is fáklyás-gyertyás ballagás
lesz (|d. hagyományaink!), így az osztályok
majd elfog|a|ják helyüket a fo|yosókon

4.20.30: nóta, menet indu|
5. talán 20.45 körül a

leérhetnek az udvarra' itt a
beszédek, faÜ|tetés, ha|ászás

6. ketrecbuli23.00-ig

balIagók
szokásos

Segítsetek, hadd |egyen jó ez a két nap!

Kt. 1996. május 1.(!) Azok nevében, akik ezen
most dolgozgatnak:

Bágyi Lász|ó

^ WilWM f - i l lusztrác iókat
Kárpáti György készítette, akinek más rajzaival

már tavaly megismerkedhetett a Tisztelt Olvasó.
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