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4. Szabályok a hatóvfolyamos iskolátran az rlralátogalással és az órtékelésse| kapcsolalllatr

l-2' Szikra Csabakcserű |rcszárnolót tarl()tl a l)iákönkormányzal he|vi veÍIetálása kaocsán a,z lrkrr.
Iáhan tapaszta lhato i ' rdekte ' lcnségrií l ,  k öz i lnyríí| '  a k ihaln i  kéizr i l (í t i t i r -r i l t  nz t . l . .k. 'p. ise l . ' ,k Ir , . t
t{)vábbcYősítették az előkészitett világvóge.hangula1oí, hol a sikerek. eredménvek mogen1lítós!'\ el
igyekcztck v isszabiI lenleni  a mérleg nye|vi ' t .  Á v i ' Icmtrnvek k i izt i l I  hangsű11 t-kaporr J iskr ' Ia l r l l r
iIl. cgyes osztályokra jcllemzií kohózitllriány - tiibbek kőzí)|Í az't'rtik bíí-nbai<. a rnegváltozcltt órri'
ke lési  rendszer k övetkezménycként - ,  a rnár évek t i ta vágytrt t  k lub nemlétc '  a I)(){os a C. l : ' ( i .  r i r .
lamiféle fúziója, valaminl az, 

.hogy az lT nenr ké'pes valótli képvisclíitcstü|ct lcnrri. A szii|ők l;g.
Í'eliebb sa.iát vélemónyiikeÍ hallathatják, arra az évi kór sziilííi 3rtekczlet kevés, lrogy a viilaszltltt lT.
lag minden kérdesben a közösség rneglá{ásait kópviseljo. A <liákoltlalorr scrn miíkó<lrk az inÍtlrntá'
cióáramoltatás, az lT-delegáltak nom rnirrdcn csetlrcn i<épviselik az őket választri cs()porl lncglálá-
sait, és az iskolapolgárság nagy rósze ncrn órtcsiil az Ít.igmákról, .c|iinlisckriil.
A DiákönkormÍLny7'at vérátömlesztése érdckóben születctt az az c|batár()Zás, hUgy
Í.ebruártlan a je|enlegi |)ök-vczctíík és a pe<lagógiai koordinátor irínyitásával l:tl-
rum lesz.
A diákság lebetőségeiről treszélgetve tilratatlauul |c|merü|Í a tantárgyl'c1clíísiik szcrepc a I,tlllÍechtti-
kumban. A következő IT-ülés e rendszer ér(ékclésóve! kíváu toglalkozni. Ezét|. rncgkirjLik r,a-
lamcnnyi lT-képviselőt,vi:gezz,en felmérést azosztá|yíLban c tanulmáÍl}'I c.rdck.
kópviscleti Í.orma működósérő| l Két dazze n meg min<len tantárgy fcl c l (ísr. nrc n ny i -
bcn helytálló a2' számű mel|éklctbon |cirt. aúntárgyfelclősi jágrlkr(l l els kiitclcs.
sógekről szóló - döntvóny.

]-4. lr,Íondanom scm kell, hogy a J. és 4' napirendi ptrntról negyed lrélkor rniir ncm kcztlltrttk el
l rcszó|getrr i .  Ma j t|  lcgki izc|cbb!

Á sortrn kövcÍkező ülóst l999. |chruár l6.árr a szÜlők vczctik, iegyzik
Addig is vidám f'arsangolást kivánok

Kt)nyvlár ,  l999. ianuár l5.

jakab Jttr|rt  icgr,z ií
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1 meIlék|et

Huhogás jegyzőkönyv
1 998. november 19.

A |lulrogás döntéseket hoz-ott a hatoszgílyos modell bevezetésével változó óralátogatási,
érték€lési rendszerbeli szabá|yozásró|.

1. Az |999-tí5| belépó négy- évfolyamos korosáály.a a jelenleg érvényben lévő szisztémaérvónyesül továbbra is csakúgy' mint a most az iskolábajáró gy"'"t.t.,e vonatkozóan.
2. A hatosáályosba l999-tőljáró gyerekek óralátogatását a toveítezornoaon.,uLJtyo,,ut'
. 7-8. évfolyamon az órák |átogatása kötelezó'
. 9.l0. évfolyamon a tanórák egy bizonyos %-ának látogatása mellózhető lesz. A mindentanórát egységesen érintő szabályozás részletei kidolgozandók . A technika bérlet v. jegy v.kvótarerrdszer aikalmazasát- jelentheti, negyedévenktnt hozávetőleg io t*J.anyi otyunlehetőséggel, mellyel a diákok belátásuk izerint gazdálkodnrinak. E tekilrtetben a finomszabá!}z:ást még ki kell alakítani.
. A Í.|-!? évfolyamon ajelen|eg érvényben lévó (vegyes) rendszer, illetve a 13. évÍblyamonaz óralátogatás kötelező jellege marad meg.
l. Az értékelési rendszer felmenó rendszerben eltér ajelenlegi negyedévi vizsgarendszertől. Afo|yamatos értékelés elvét megerósítette a Huhogás, e. u ttl"ett.,o .o7J-i""h,,iut e,jar'ítási lehetóséget kívrínja alkalmazrri:
o a félévi állapotjelzésére a szaktanrirok számszerri és szöveges értékelést adnak. Ez a,jegy,,azonban nem több, mint. a folyamat adott pontjián megfoga|mazott ,,haladási jetentes,,.

Tehát valódi jegy alapjául cs{ 1!kor szolgál, ha a gyermek elhagyja iskolánkat, és ezértbizonltványába félévi jegyet kel| beímunk.
o Az adott év,,végsőjegyét,' azegészévben megszerzett eredmények összesítése adja.. 

1 -tanuló-k ,,alanfi jogon'', témakörönként javítisi lehetöségei kapnak' e térnattir toutlórányi' akár több heti anyagot jelenthet, a 7-8-osok szimára-gvakrabban kisebb anyagrol,késóbb átfogóbb témakörből célszerű javíüísi lehetóséget biáosítani. a aánia, 
"rup.;anmunkacsoportonként ki kel| dolgoani a témakörók rendjét, ritmusát.
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2. melléklet
A tanüí rg5lfelelősi rtndszerrőI

A unuírgyfelelősi rendszert azza| a céllal találtuk ki (pontosabban vet|rik át alapjaiban mrís
iskolátóI) és műkci<ltetjiik (több'-kevesebb megglőződéssel és sikerrel), hogy a dirikokaiLvonjuk a
tantárgyak és a szaktánáÍok szakmai, pedagógiai kérdéseinek megviouisáü, i|lewe hogy a tanutóknak
lehetőséget adjunk a kulrunílt, átgondol! legitim.ér'dekképviseletie, a köz,össég véleméiyének
tolnuicsol:ísára.

Ideális esetben m,indenosaályban annyi tanl'ífryfelelős tevékeuyked'ik' atuíny tanulócsopon
van.Aunuirgyfelelőst-lehető|egatanévelején."szakóránválasaja.iitko."n.atinulócsopona
szaktanrín-al együtt..Célszerű olyan diríkot vriJasztani, aki szertü' sávesen ranulja az adott tárgy
anyagát, jó eredméri]it ér el abból, megfelelő a szaktanrirral a kapcsolata, cs ha É"ll, ptusz muntcit is
vállal a tantlírgy és a dirílctrirsai érdekében. (Egy tanuló csak egytanuifgy felelőse legyeo.)

Amikor-a negyedévek vógén uz osztáyidőn a tantrígyi.értékeléi-a program, &demes a
tantágyfelclősök tevékenységét-is megítélni. Ha alűir a szalltaner, atlr a únut.=okoz<isség hírmely
tagja elégcdetlen a tantárgyfelelős munkavég2ésével, kérheti . írásban vagy szóban, de áindenképpen
indoklt{ssal . a megbiás üsszavoniisát. Ebbcn az csetben a tanulócsoporr a szakranriral . többségi
döntessel . új tantirgyfclelőst vál&szÍhat, de akár mcg is hosszabbithaija az inkriminált érdekképviselő
mandrítumát . jeletle eze|, hogy az indíwánnyal ncm ért egyeL

A tantrirryÍblelős feladata, hogy tijékoztassa a szakünrirt a tanulócsöporr kirggyal kapcsotattls
ésatvételeir<íl, kéndóseiről, kéÉsciníl, javaslaraiml, ós intbrrruílja az oszuítvtirsait az aictrreti"
t,anuírryi' tanaoyagbeli, ranórdi, szíÍnonkéési válrozisokól . há ezekre e hirekrc a tanónín ncm
kerü|t' nem kenilheten soq vagy ha valaki hián1zon.
lla a tanulocsoporl.többségének vas/ eryes tagiainak nehézségei vannak a. tananyag elsejátilásában.
szükségesnek látszik az ismétlés, a gyakorlás, a kiilön koncpctrilris' illewe.ha egaes arryagteszek
gyonabb trirgyal.ís{it tátják jónak a dirikok a lantárgyfelelős kérteti a szaktanártót e póute nuin
orvos|ás.it. Természetescn mega is rendelkezésre állhat korrepclítorí<ént, esetleg tanulópárok
mcgs:lcrvezéset ís kezdeményeácti. A gonddal kiiszkijdő diriktrínat segítheti ibban, hógy mikor a
szaktanár szerződéskötést ajrinl, résá vesz annak körüttekintő vógiggondolásríban'
mcgszóvegczésóbcn'
lndokolt esetben kérheti a szaktarrárról a témazáro dolgozatok idopon4rinak megváltoztatását, es tars
az időpont+gyeáetésck bonyolitisíban.
szaktanfui hiányzis csetén . ha a pedagóguskőzösség ncm fud gondoskodni szakszeni helyencsről, és
a hirinyzó szaktanár tudott előzetcscn a tanüírgyfe|clősscl konz'ulú|ni . megtaíja a lanórát' ininyída az
óndemi haladást az anyagban, közvetíti az e|végzendő feladatokat' vezeti a glakorlrist, majd beszámol
a tanarnak avéEzett munkriról.
A tantrirgyfelelős az órai előkészítésben is segítheti a szalfianárt' vállalhatja a szertr{r.osi munkára
emlékeaető feladalok elvégzésót.
A bcszímolókotL javitóvixgiikon mcghallgaÚratja' ololvashatja oszt.il1t.írsai vizsgaprodukcióit' és
véleményeáeti azokat, illewc javasolhatja az érdemjegyek |clülvizsgálauír' módosítrís:ál. I-ta
bármilyen eléglclenséget" rósaehajlrís! jogtipnist észlel a negyedévi munka vagj a vizsga scran,
jeleáeti az oszttíly6nöknek, az adott tantirgy munkacsoport.vezetdének. a szakmai koondinatomar
vagy a pdagógiai vezetiínek' kérheti egy fiiggetlen vizsgabizotts{g felállírrisá| illetve sz-élsőségcs
eselbetr az Iskolabírósághoz is fordulhat.
A tan&irgyfelclős.resa vchet ós véleményt mondhat azokon a tantárgyi munkacsoport.
megbeszéléseken, ahol az adott tifgyat taníló tanrírok és az
érinteft osztályok munkájrínak, eÁryütlműkddésének érrékclésértíl
esik szó, iIletve ahol a tantrírgy aktúlis helyzete, vagy a
tcrvez.ett változlauísok' újítások megvitatrísa van napircnden.
Ugyancsak fontos a ta.ÚLírgyfelelős jelcnléte és közreműkftése
az osaá|y munkáját értékető negyedevi lanári mcgbeszéléscken,
ha az á|ta|a felügyelt trirgy, a sraktanrír és az általa képvisclt
ditikok kapcsolatában vagy a munkában problénrril észlel,
orvoslríst remél.

Iskola" 1996. augusáus 27'
Jakab Judit
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Kedves IT!

Az IT.ben való eddigi rése;ételemet sikertelennek, a további működésemet pedig remenytelen.
nek ,,IT.lem'', ezért beuyr:jtonam lernoodásomat a Huhogásboz, ami elfogadtaroú.

Indoka im:
Jól ismcritek az leeutóbbi (uapirendes) szavazás eredméuyét. A szavazás tisztán' nagy arán)d
részvétcllel, eredményesen zajlott le. A végeredmónybő! két taoulságot szűnenr le a magam
számára: .

1) Nem sikerü l t  képi. ise lnem az engem delegi lókat.  a tanárokat.  Bíaam benne'  bogy
egymás tájékoztatása a szempontjaiokól fiileke, megénésle tálál. olvashamrnk több fel.
mérést' ajánlást, kérést pl' a Poligáfban. Ezekben látbattulq hogy a tanárok számára mi
milyen arányban' mennyire proNémás. Ennek ismerete igen kevéssé baton az iskolapol.
gároka. Ez vagy azén van, mert pl. én nem voltam elég hatékony, vagy azért' merl egy-
szerűen nem érdekel'minket a többiek problémája. Az előző,esetben - tanár.képviselő
iévén - szinte kötllességemnek éreáem a lemonáásomat felajánlani, a másik eset pedig
elszomorító, sajnálaros tendenciát mutat iskolánk szemléletében, aminek megváltoztatá.
sára, befolyásolására képÍelennek érzem magam.

2 )  Nemér tekeeve ta ' ( t 6megesen )k i a |aku I t s zen r lé|e t t e l . A s zavazá s cgy i kpon t j aa s zem.
pontjaink hangsúlyozására vonatkozoit. Engem mellbevágon és mélységesen elkeseriten
az, hogy messzc a legtöbb pontot a ,,miné[ hamarabb végczzünk'' kitétel kapta. Sőt, igen
sokan, 60.aa az összes Bontjukat, de l08.ao legalább 7.et adtak a lO.ből erTe a szempont-
r.a' Ez az eredmény önmagáért beszél, és az ''iskolaromboiás.' eredményességét rűkózi.
Igy egy olyan k<izösségbcn mcgbatározó szerepet vállalni, amelynek alapr,ető szemléleté.
vcl, hozzáállásával nem értek egyeq indokolatlao és sáikségtelen. Ezért is érzem úgy,
hogy nem nckem kell lészt vennem az IT munkájában, banem egy ol1,an vala!:inck'
akinek véleménye' eU<épzelése kőzel ált a többségéhez.

(.\zt már csak zárójclben jegvzem meg munkán.,r. munkánk eredményességéhez(?) persze hozzá.
járul(t) az általános fclelőtienség, oda nem figyelés is. Ha emlékeztck, az utolsó pontbao arról
kelien nyílatkoznunk' bogy melyik az az időpohr, amelyiket rirég elfogadhatónak tartanánk, ha
ncm az általunk megielolt napirend én'ényesülne. Mármost a mintegy 350 szavazó kozül ?9.err
(!) a saját maguk általjavasolt napirend záró.időpontjánál korábbi időpontot tartottak eifoqadha.
rónak, vagyis a sajátjukat nem ... ; etgondolkodtató.)

Tapasaalataim alapján tebát acidig, amig nem látok kedvezőbb tendenciát az iskolapo)gárok
tcibbségének szemIóletében' a kőzü9ektől igyekszem távoI tartani magamat.

Pol i '  l999. január l2.
cavallér Csaba
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l-lprarunn! They sawJ \Iicerrrrt!
A Politechnikum kovetkezó tanulói sikeres kózépfokú nyelwixgát tenek.

VARcRAcNIaS
VÁRHnlyl fura
FBHÉn Gyoncy

. MtxrÁsosZTÁLY oRosz MELVBÖL
Br-soÁ ANC'oL xr'nlwÓl
pr-soÁ LATIN MELVBoL

Az ldegen nyelvi munkcsoport nevében:
JOnn

€e a cihh cime:

Gran:lálunk nekik'
és azokna( akik most késailnek nyelwizsgára, hasonló sikert kívánunk

CIinccrhiúúúúúus-9alami baj Uan a számítógéppe|.-

€rr<Í fog *óhL
A Poliról + rólarn + a Poli számítógépeiről + rólam is egy kicsit * aközérzetkoz-

óleti megnyilvánulrásairól + Én is benne leszek + ha lesz kedvem]-a.kkor Elton Johnról is szó
lesz. . . .@

Elsősorban azért szeretném leími a töri'énetemet (na jó, rrem az egész éIetemet aka-
rom kitálalni), hogy amikor eltűnök, vagy esetleg előtie ne induljon ríeg feleslegesen a
pletykar{radat. Persze szó sincs anól, hogy aá hinnóm: mindenki roúm rog íeszélni,*csupán
ismerem a ,,szólásszabadság'' előnyeit, tehát nem akarom ' hogy halálom"előtt temessenek
el...

Az eset ott kezdődött, hogy valamikor 1998 februarjában egy hirdetés csábító szöve-
gén felbuzdulva megjelentem a Politechnikumban, rövid idiőn betüí,(szolid 2 nap) egy ötörl-
éves osztály't kezdtem el tanítani, akik furcsállották' hogy mindössze 20 életévve1 rendelke-
zem' azaz 0.1 év korktilijnbséget tudok csak felrnutatni, de ez szerencsére nem gátolt meg a
muokánkban (ezért természetesen köszönet jar a tavalyi McMastcr osaá1ynak'--"g p..úe
az általuk lefőzött Kv-k.ért is + egyéb kedvés dolgaikért).

" . . Egyszóval idejöttem áprilisban polgári szőÍgilutíu, Most meg elmegyek... Pictykál-
kodni meg nem szabad...@

ffiffi ffiffiffi

Vincuska
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Rosrs ApE RED oN FEBpuARy /+tH
F-ebruary l4u'is Valentinc's L)ay, in America and in most of the resl of the rvorld. There are
a lot of ways to celebrate it - from the usual (buy someonc a rose) to the romantic (ask lbr
your lover's hand on Valentine's I)ay) to. the dramatic (ttueaten to jump otl.oÍ'tlre Empirc
state }]uilding if someone doesn't go out with you). I don.t want to giíe any advicc on hclw
to manage romaÍIce' but there is a vcry nice tradititln in the United States. People write short'poems' to sltow their love. Thesc poems are called 'Valtentines'. The poems always begin
the same way:

Roses ore red, viotets ore blue.

.I]lue ' is an easy word' becausc a loÍ of othcr words rhyme with it. So you oÍten get poems
like:

Roses ctre red, violets ore bkre
Angets ln heoven knowl love you.

You canchange the order.of the words if you want to. you can also makc the pocm rnorc
exciting by keeping your identity a secret. An anonymous poem rniglit look like thisl

Violets ore biue, red b the rose
Who wrote thb Vohntíne? Nobody knows.

This valentine is very plea-sant for the person who gets it, bccause he or she can rmagine
that anyone wrote it, perhaps even the man or *o'ouo of Áis or her dreams, (,l.-ina1lyil{c
loves me|') Of course, it is less p.lcasant if you find out tlraÍ it was writiin by th" l*t p",.,on
in the world you would go out with, but foi a wrrire it is a great fantasy. 

'

()n ihe other hand, getting a Valcntine like tlre tbllowing one can bc very strcss1ül, becauscsorneone might do something drastic bccause of you.

Violets <rre blue, roses ore red
If I con't be wíth you,I td rother be deod.

\icn'creative people can introduce new florvers to create a special cÍl.ecl:

Roses ore red, tuups ore whÍte
I dreorn obout you olldoy ond ollnight.

I know that valcntiuc's Day.is a new holiday in llungary, so I don,t think that you usuallywdte tlris kind of poem (or do you?). But if you *. tőoÉing Á' 
" 

'"'' *"i"i" *i'

::T;.""'' 
Ireart, maybe you slrould consicler rhis approach (Piros o rőzía,o violo kék

ln any case, I wish everyone a happy Valentine's Day arrd lots of love on February l4ü, andall year long.

John
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n.opts F|irtADó

Témák:
1. 24órás ropi
2. Mérkőzéselo.ői

l. Január 8-9-én immár harmadik atka-
lommal rÖpizttink egy napon keresztú| (tt ?,öl-
dön). 4-4 csapat játszott eg1.rnás ellen, és igy
aki végig ,,porondr:n'' volt' 6 órát röpízett, ami
teljesítménynek sem utolsó (hanem masodik?).
A fb cél azonban persze, hogy egyértelműen
nem a heroikus küzdelem, a hajtás, a győze-
lem, hanem a rÖpi megszerettetése, propagálá.
sa a rÖpiseknek (Erdekes, hogl a röplabdat
úgt szereÍi meg az ember, hog/ iiÍi, üli' uti.,..)
Amde a vágyak szinte soha nem válnak valóra
teljes mértékben. Volt röpis csapat, akik tavaly
tudtak ,,finoman,, játszaru, idén kevésbé, s
ezze| nem nyujtottak némelyik kevésbé erós
ellenfeluknek órömet (hanem megtaríoíÍák
naguknak). A kis létszám miatt kevés volt a
pihenö, így nem mindenki bírta jól. Bonyoli.
totta a szervezést' hogy volt teljes csapat, akik
az utolsó pillanatban mondták le, és jó pár
röpis távol rnaradt (?)

,o Wffif

Érthetetlen számon.tra, hogy akik e sportágtól so-
kat kaptak (persze adtak is), nekik hogyan lehet
más program vonzóbb, miért nem tették szabaddá
magukat (mint Spartacus rabszolgái), amikor mirrt
hizigazdák' mint a rendezvény legiobbjai lehetné-
nek jelen (ldd- Sajnos, távol lévó rÖpisek' nent
tudom megállni. hogy ne emlegessem fel' amikor
szórakozásróI, buliról van szó, majd minden kéré-
setek teljesítve volt. Most' hogy ,,munka''
(nevetséges, ha-hah.a) lenne' hol vagytok?!
A gondoktól eltekintve, a jelen lévő ó0 felnőtt-
gyerek jól szórakozott, koszÖnhetően a SZPON-
ZORAINKNAK is, akik segítségével ettünk gyu.
mölcsöt, ebédeltűnk szombaton, ihattunk plussz
tablettás vizet, és kaptunk az iskolának egy ü.j
röpihálót, labdát' valamint kisorsolhatunk 8 db
pólót.
Mea maxima culpa, voltak hibaink a múltban|
Például az idópont jobb tervezése maradt el, s az
arányos csapatbeosztás is hagy kívánni valót maga
után. Ezeket a dolgokat közösség előtt bevallva, s
a jovőben figyelembe véve, a legktizelebbi
orömröpi az ideinél is kiválóbb |esz (mint régen tl
ttolgozók)

Eáton is szeretném megkÓszÖnni mindenki játe-
kát, a játékvezetést, a jegyzőkönyv-vezetéSt' a
pakolást, a segítőkészséget.
Egy év és újra itt!



2. A rÖplabdamérkőzésekről
o XIl- 12- l l:30 Telek igény. nagy iányr:k
az e||enfel nem tudott kiállni' 3:0 ide

. I ' l3' l4:45 Nyíltbajnokság - nagy lányok.
Széchenyi Gimnázium

Csapatunk a legutóbbi mérkózésen játszott
együtt. sőt volt aki edzésen sem volt az utóbbi
időben. A három igazolt |ányból Dínó
(sénilésből nagyrészt felépülve), Maris tudott
jönni és Eszti, Lilla. Me|a mellett bemutatko-
zott a ,'fiagy'. csapatban Erdély Kriszti
(DeIIát) Ritus, Ancsa sénjlt' Barbi nenr ért rá,
Nóra ,,nem beszerzése'' az én hibám, Mint
kiderult ellenfelünk edzéslehetősége igen
t ossz, viszont olyan baj nokságban is játszanak,
anti minden szombaton versenyzést jetent.
l.ava|y nehezen. 3'2-re VertÚk ókeÍ' es idén
b,íaam a győzelemben. Nyögve-nyelós első
|a|sznal nagyon sok nyitás rontás, de l0:l l-
nel l)inó elkezdett szen,áIni és meg sern állt a
gyózelmes elsó játszma végéig- Hideg zuhany

l:9 oda, másorlik játszma elején, de íelálltak a lá-
nyok. és I5:l2-re hozták.,,MegtÖfi a gerinc' '
Nyitásokban' leútésekben folyamatosan jawlva
l5:7.re nyertúnk az uto|só játszmában. Dinó nenr
hibázott. végig jól csiná|ta. Ir{aris bonrbasztikusan
ütött' néha hálószaggatóan' de ez belefert' Lii]a
szokásos megbízható látékát hoaa (sok .ió ütés'
nyitás.rontás nincs)- Mela jól szervá|t. adott fel' és
há|ó felett sok jó Litést hozott issze' Eszti mezó-
nyÓzése szokásosan jó, feladásai' ejtései az ellen.
felunk sámára kiszámíthatatlan l,oit' Az edzés
hiány csak szerváin |átszott' Kriszta magabiztosan'
megilletődÖttsóg né|kili játszott Netn rontott szer.
vát, jó| mezőnyozott és még iitott is' N{inrlent ösz.
szevetve nem volt a csapat gyenge pontja és így
nem adott az ellenfelüknek lehetőséget, hogy csak
rá tudjon játszani és megrendítsen minkel.

A dölt betíis, néhol zárójeles megjegyzések a gé-
pelő hibáiI
Továbbiakat!

l{aFe

it{Ir\T

PoÍitechoikum, 1 999jaauár I 5' HaFe



v ízitábori kérdezös kodés
1. Hány Vízitáborban vettél már részt?
2. Hány politechnikumi vízitáborban vettél már részt?
3. Mi Vo|t jó a táborokban (Ha nem vo|tál' mi |ehet vonzT

számodra)?

4. Mi nem tetszetvtetszene' min Vá|toztatná|?

5. Ha j önnél,

jÚ|ius e|eje . közepe - vége
|enne jó Neked e|ire|áthatóanz

6. Mi VonzÓbb számodra

KörÖs túra - Tisza-túra -
7" Egyéb észrevéte|, javaslat

.tÚraz

NéV: . . . . . . ' . . . . . . . . .

osztá|y:

j Í

;NéhánY héten be|Ü| e|dl|, hogy mikor és hova megyünk, figye|embe véve a i
lréroezoskocléseredményétl-
iR vá|aszokatHaász Ferinek juttasd e| mie|Öbb! i' - - -_ - - - -_ - i



Az L999-es o SZTÁLYSZÍ NUATSZO
FESZTIVÁL . MARCIUS 4'ÉN

'  hat hét múlvai " kerül megrendezésre.
Nógassátok osztályíőnökeiteket, lrrűr'észetisnr(.ret-tanáraitokat v:rgv keressetek nreg etlgenrl

.Tit]í]r,

Eaffiaz-ErT't-- - -

l0 - 18 éves fialok számáta
A nagyszüleim mesélték....

címmel
A pályázat tartalma: o|yan érdekes, izgalmas
t(idónctek, élmények rész|etes leírása' amely
valame|vik (vagy mindkét) nagyszü|óddel
filcgtörtónt és kapcsrr|ódik a7 l956.os
fomadalomhoz. A tónénet íijhóséröJ-_G'
nagyszúlóról) egykori és mai fényképet vagy
rajzot illelve a 6hős szavait magnókazcttán ii
ncgküldók kültjndíjban részesülnck.
l,ályázhatnak l0 és l8 év köZötti gyerekek.
íjatalok Magyaroíszágról és a határon túlról.
A pályázat formája: l0-l4 évesektó| lesalább
ket o lda|.  |5- l8 evesektt j|  |c!e|ább négy-oldat
rerjedelmú ínisbeli munka. IdJzheted szi.szerinr
ts a nagyszülöd szavait vagy át is fogalmazhatod
azok.at. Fonlos. hogy amit ieírsz igaz, azu
{ény|eg rÍEgtörtént legyen. oIyan pályázarok is
bcJdha:ók. arncly-ekbctr nem a nagyszütö
eirncnyel vannak leírya, hanenr a szü|öé.
szomszédó vagy más ismeósó' Minden leín
tlrtónetnél azonban feItéte! az, hogy azt a mesékí
szemé|yesen neked mclndra ei.
A pá|yázatba nem íelejtsd e| |eírni a neved.
születési éved és a |akcÍme<J. ÍÍd le a (tinéneted
6szereplójének neYét és azt is. hogy nrikor és
hogyan szereztél tudomást az általa<l |eín
történetrö| és mi arról a véleményed.
Á pályázatok díjaása: a legszebben
n}egfogaImczo(t és legérdekesebb rónénctek
iÚiz1ua1 részcsülnek. E8y.egy külóndÍat kap a
|:.5J:b9' fo!o' rujz iIIetve hangfcIvéteI bcküldoje'
Első díj: 20 000 Fl' Második díj: l0 000 Í:t.
Harmadik díj: 5 000 Ft.
A pá|yázatok beküldesi határideje:

l999. február l5.

, t ,

FEBRUÉIR l2-EN {q BE.LVtRos
uTcálN. TEREIN

t{áRNEvlíLT
RENDLZ

t MílGyÉlRoRszáG| oLász
KULTURTNTLMT.

LEsz -ELML1BAu. nánlyás
FELvoNuLás,

-::_- !ryl!íNc vásáR', lTaBB sztr.|PáDl ELoÉlDfis Es
zEt.E.s PRoGRáM.

6 POLITECHNIKUSOKdT
szíVEsEN uárNáx
Él MuL'{Tsácorut

ls



tsévzer rlporr rnáqnmrfllÍ, maqaav g,
nem osdK rngqamn^k

. Jónapot! Marosvári Péter vagyok.
- Üdvözlöm! En is.
. Kedves Marosvári Péter. ne hara-

gudjon' hogy zavarom. Kérem, szánjon
rám néhány percet. Szeretném megtudni,
melyik a kedvenc verse, s hogy miért ép-
pen az?

. oh, nagyon megtisáelő, hogy éppen
tő|em kéri ezt ..., khmmm '.., de tudja
most éppen nagy a hajtás. Negyedév
vége, dolgozathegyek' vizsgák, szaIag.
avatótánc-próba -...

- Kérem, ne hagyjon cserben! Meg-
ígértem egy'kedves ko||égámnak ezt a
kis riportot. o nagyon számít rá, hogy'hozom az anyagof'.

- Komolyan? Es gondolja, hogy valakit
érdekel az, hogy Marosvári Péternek ép-
pen me|yík vers . ..

. Persze! Nézze, segítek én is. Nem
lesz nehéz.

"; 
Y,:n 

épp egy matektanár? Miért

. Ez nem ',olyan.,! Nem verse|emzés-
ről van szó. Ne gondoljon ana, hogy
most a rímkép|etekről' a metaforákról és
aIliterácíókról ke||ene tnnek szépen
megfogalmazott ...

- Biáosíthatom, hogy ene egyá|ta|án
nem gondoltam! Uto|jára középiskolás
koromban fordu|t e|ő ilyesmi ve|em, igaz
akkor va|ahogy örömet okozott tartalmi
és formai elemeket fe|fedezve a vers'.mé|yére' hatolni, megismerni a költő
gondo|atait, érzeImeit.
Ho| van ezmár?

- Úgy érti, mostanában nem o|vas
verseket?

. Hmmm. Ez e|eg kemény kérdés és
nem is |ogikus fo|ytatása az én e|őző
mondatomnak. Eá azonban megbocsá-
tom tnnek. Nézze, őszintén bevl||om'
va|óban nem sok időm jut mostanában a
lírára. De eá csak a be|eegyezésemme|
közölheti |e!

- Tehát a versek semmi|yen szerepet
nem játszanak az é|etében?

- Sőt! Nagyon is! Tudja, meg|ehetősen
szentimentális vagyok néha (persze ez rö.
hejesen hangzana a diákok e|őtt egy matek-
tanártó|), s azt vettem észre, hogy az erőte|.
jes érzelmek nálam va|ahogy a zenében és
versben lelnek visszhangra.

. Ez jó| hangzik' de őszintén szó|va nem
igazán értem.

. Vo|t már szere|mes?

. Én igen.
- Akkor bizonyosan megérti, mennyire jó|

önti szavakba Shakespeare a LXXV. szonett-
ben a kifejezhetetlent:
.Az vagy nekem, mi testnek a kenyér
S tavaszi záporÍiiszere a fö|dnek...

Csupa fény és boldogság bÜszke e|mém,
Majd fél: az idő e||op, eltemet;

..:'"u* 
u'enyém |égy, néha azt szeretném

. |gen, ismerem eá a verset. Ez a ked.
vence?

. Nem ezt mondtam. Csak úgy tűnik, hogy
az évek mú|ásáva| egyre inkább azok a ver.
sek, dalok, könyvek fognak meg, ame|yek
érzelmi síkon köze|ítenek felém.- Hú. ez na-
gyon jó| hangzik, ki ne hagyja, még ha érte|.
metlen is!

- Korra| jár. Bocs!
- Komo|yan gondolja? Persze lehet, ám

nem biztos, hogy így van. Ha jó| em|ékszem,
egészen Íiatal koromban is nagy hatiíssa|'
vo|tak rám olyan versek, mint a Mama József
Atti|átó|, vagy a Katonafiamnak Várnai Zse-
nitő|' Em|ékszem a visszatérő sorra is: "Ne lői
fiam, mert én is ott |eszek!''. Ez utóbbi vers
azért maradt meg nagyon élénken bennem,
mert egy isko|ai szava|óversenyen (ekkor
ta|án kisdobos koru |ehettem) egy o|yan |ány
szava|ta, akinek a hangja csodásan te|t és
bársonyos volt. Ügy em|ékszem, igen, hata.
rozottan em|ékszem, lúdbőrös |ettem a te|ies
áté|ésseI e|szava|t verstő|.

- Pedig ez nem va|ami nagyra tartott mű.
- Látja' Így van ez. Néha nem is merem

nyÍ|tan e|mondani, hogy ez vagy az tetszik,
mert |ehet, hogy a társaságom valame|yik



- Wffif -E
tagJa éppen azt készÜ| kifejteni' hogy az
egy értékte|en fércmű, csak egy inte||ek.
tuá|isan csökevényes egyed képes
ilyesmiben örömét |elni .. '

- Én is áté|tem már i|yet, aáán vala.
hogy tú|tettem magam rajta' Lehet, hogy
engem becsapnak az érze|meim, de hát
nekem már csak ilyenek vannak, nem
tudom Iecseré|ní őket.

- Úgy érzem' van benniink va|ami kö.
zös, ezért biztosan megérti, mi|yen nagy
hatássa| |ehetett rám Latinovits Zo|tán
versmondása.

- Ne mondja! Pontosan így vagyok
ezze| én is. Biztos tn is va|ame|vik Jó-
zsef Attila-versre gondol?

- JózseÍ Attila mint kötelező tananyag
nagyon tetszett' jól is ment a versek
megtanu|ása, e|emzése' a foga|mazások
arró|, hogy mit és miért és miért éppen
úgy ít^t' de érze|mileg nem igazán éltem
át a verseket (persze volt néhány kivéte|).
Aáán egyszer a rádióban (nem is emlék.
szem, volt-e nekünk már TV-nk akkor?)
ha||ottam a Kései siratót Latinovits elő-
adásában . . .

- Lúdbőr?
- Ahogy mondja' E|mondhatatlan él.

mény vo|t! Látja, most ke|lene egy költő'
aki az éaéseimet visszatükrözné.

- A^ á||ítja, hogy e|ső ha|lásra meg.
értette a verset?
. . Mondhatnám, de nem így vo|t. A.'fe|szín'. persze csil|ogott, és Latinovits
ügy szava|ta, hogy egyszenÍen éreáem,
mirő| szól a vers, szinte nem is ke||ett
érteni a szövegét.
Ereáem a kétségbeesést, a zokogást
könnyek né|kti|, a szörnyű szemrehánvá-
sokat, átkozódást, kivetkőzést .'emberi
mivo|tbó|,', a siko|tást a szórnvii ráébre-
dés mlatt:
a MAMA nincs többé|

- Ez ragadta meg a versben?
- E|sőre ez és a szavaiatban érzékel.

hető, két csúcsú '.piramisra,' em|ékeZető
szerkezet.
Csendes, szinte tárgyi|agos a kezdet,
m|ntha csak ezt közö|né: Meghalt az
9.!99anyám Szerettem ő| -L-ágy őszi
tájbó| és sok kedves nőbőt próÚá|tak osz.
szeá||ítani téged;''
Es így folytatódik, fokozódó érze|mi tö|-

tettel.
Aztán jön az e|ső csúcs: '.Ette|ek volna meg!

úajd a második: '.A gyereknek ké| káromkod-
ni kedve. nem ha||od' mama? Szó|j rám|'. Ez
az uto|só sikoltás, az őru|t reménykedés'
hogy megtörténhet: a Mama rossza|lóan pi|-
|ant  Íe lém . . .
Aztán a józan ész átveszi az ura|mat, csil|a.
podik a fájda|om, de marad a kétségbeesés'

- Szerencse, hogy olvastam a verset. mert
így azért e|éggé hmmm ' ' , hogy is mondjam

- Ertem. Kissé e|ragadtattam magam.
Kárpót|ásuI megpróbá|om e|magyarázni, ho-
gyan vált e vers e|ső két sora az egyik ked.
venc idézetemmé-
' 'Harminchatfokos |ázban égek mindig'
s te-nem ápo|sz anyám.' '

. |gy van' Jó| tudja. Ugye fe|tűnő a 36 ío-
kos |áz? Persze azt nem írja József Atti|a,
mi|yen '.fok'.-ra gondo|t - igaz meg|ehetősen
furcsa is |ett volna, ha mégis beszúrja péidáu|
a,.fahrenheit'' szócskát!
Szóva| mi|yen Íokra gondolhatott? Nvi|ván
nem 36 Ke|vin Íokra, vagy 36 Fahrenheit fok-
ra. mert az egyik _237 .C, a másik +2.2"C.
azaz maga a fagyha|ál^ Ha Réaumur fokra
gondo|t, akkor a 36 .R = 45 "C miatt a |áz ki-
Íejezés persze indokolt, csakhogy a ''mindig'..
ge| együtt már ha|á|os is. Nem hiszem, hogy
ezt akarta kiÍejezni.

- Ugy |átom, kezd magához térni az ér-
zelmi viharbó| . ' .

- Tehát csak 36 "C.ró| |ehet szó. hiszen a
fentieken kívü| más hőmérsék|eti skálát nem
haszná|tak József Atti|a idejében sem. Ha ezt
e|Íogadom' akkor megbocsátva József Atti|á.
nak a.b.iológiai pontatianságot, cserébe egy
zseniá|isan tömoren kiÍejezett gondoIatsoí
kaook.

- Feszü|ten figye|ek.

.. 
-..,Ha-rminchatfokos |ázban égek mindig'' =

ELEK!! és ez az é|et nekem Íájdá|om és kin.
szenvedek sokat, az é|etem nem csöndes
fo|yam, hanem |obogó tűz, mely másokat is
|ángra lobbanthat .. '''s.te.nern ápo|sz anyám'' : Ki á||t a bajban is
mindig mel|ém? Ki vo|t, aki még a |evesemet
is fújta' hogy az meg ne égesse a szám?
MAMA! HOL VAGY MOST?
Érti, mi|yen zseniá|is ez a két sor?



- |gen, igen, e|ég meggyőzően hang-
zik, de ne haragudjon, éppen errő| jutott
eszembe, hogy ho|nap születésnapja lesz
az édesanyámnak, s szeretném ma este
fe|köszönteni. Még virágot sem vettem ,..

. Nem aá mondta, hogy szeretne a
kedvenc versemrő| beszélgetni?

- Hogyne' persze, de megértheti. Hi.
szen olyan hévve| magyarázott az édes-
anya Íontosságáró|. |gér.em, még beszé|.
getünk ... Aá mondta, Onnek is van épp
e|ég do|ga ...

- |gaz. A dolgozatok, a vizsgák, a
tánc, a gyerek nem tanu|ja a matekot,
képzelheti' matektanár gyereke!

. De milyen furcsa! Az én édes-
anyámnak is ho|nap lesz a születésnapja,
s még én sem vettem virágot.

- Ugye!
- Tudja mit? Tnnel tartok, s útközben

még e|mesé|em, miért is fogott meg ér-
te|mi síkon a Kö|tőnk és kora cÍmű József
Attila vers " ..

JóZSEF ATTILA: KESEI SIRATo

Harminclrat fokos lázban égek mindig
s te üem ápolsz, anyám.

Mint lenge, könnyii lány, ha odaintik,
kinyujtóztril a halál oldalán.
Lágy őszi tájból és sok kedves nőből
próbállak ósszeállitani téged;
de nem futj4 már látom, az időből'

a tömény tíiz e|éget,

Utolj ára Szabadszállásra metrtem,
a hadak vége volt

s ez ijsszekusálódott Budapesten
kenyer nélkiil, üresen állt a bolt.
A vonattetőn hasaltam keresztben,
boáam krumplit; a zsákban köles volt már;
neked. en konok. csirkét is szereztem

s te már seholse voltál.

Tőlem elvetted, kukacoknak adtad
edcs emlőd s magad.

vigasáaltad fiad és pirongattad
s lám, csalárd, hazug vo|t kedves szavad.
Levesem hütötled, fujtad, kavartad,
mondtad: Egyél nekem oőssz nagyra, szentem!
Most zsiros nyirkot kóstol üres ajkad -

félrevezenél engem.

Ettelek volna meg!... Te vacsorádat
hoztad el - kértem én?

Mért görbitetted mosásnak a hátad?
Hogy egyengesd egy lrída fenekén?
Lásd' öriilnék' ha megvernél még egyszer!
Boldoggá teilne mosÍ' mert visszavágnék:
haszontalan vagy! nemJenni igyekszel

s mindent elrontsz, te rírnyék!

Nagyobb sálhámos vagy, mint bármelyik nő,
ki csal és hiteget!

Suttyomban elhagytad szerelrneidből
jajougva sált eleven hitedet.
Cigány vagy! Amit adtriLl hizelegve,
mind visszaloptad az utolsó órán!
A gyereknek kél káromkodui kedve -

nem hallod, mama? Szólj rám|

Világosodik lassacskán az e!mém,
a legenda oda.

A gyermek, a&i csügg auyja szerelmén,
észreveszi, hogy milyen ostoba.
Kit anya szül| az mind csalódik végüt,
vagy igy' vagy úgy, hogy maga próbál csalni.
Ha kűzd, hát abba, ha pedig kibékiil"

ebbe fog belehalni.

l935 / l93ó. dec.
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sroba[outetméteti mőbt uB1
Ma regge| vo|t szerencsém o|vasni egy hi.
hetet|enü| sze||emes cikket. Egészen külön.
|eges, szinte zavarba ejt6 élmény vo|t. A mű
szerkezete egészen meg|epó vo|t számomra,
ugyanis az a dramaturgiai mego|dás ame|yet
az író a|ka|mazoti, rendkfvijI nehézkesen
használható az iroda|omban. E|határoáam,
hogy megosáom ofuasóimma| ezt az é|-
ményt... Mive| nem tudom pontosan honnan
érdemes megköze|íteni a témát, megpróbá-
|om elmesé|ni, amit o|vasása közbeÁ áté|.
tem. A stí|usban nem vo|t semmi kü|önleges
(az Író á|ta|ában tömör, maximum két-három
tagmondatbó| á||ó szerkezoteket haszná|t)'
de a témaválasáás egybő| magáva| raga.
dott. Az Írója egy Íriss iroda|mi é|ményéröl
számolt be. Bár . mint már erre kitértem . a
hangvéte|e nem Vo|t kü|önosebben szemé-
|yes' mégis a száraz sorok mögü| e|6bukkant
egy kü|önös éaés' affé|e dóbbent rácsodá|-
kozás' A mri szeaője már az ets6 sorokban
kitér erÍe, s mi már ekkor tudjuk, akármit ís
olvasott, bizonyosan nagy hatast gyakorolt
Iá. Az ezután kóvetkezőkben zavariít szak.
mai' ana|itikus |átásmódjának bevetéséve|
próbá|ja pa|ástolni. Kulön|eges dramaturgiai
megoldást em|eget, de Valami meggátótja
abban, hogy a rész|etekre is kitérjen, Íóy
egyre feszü|tebben várjuk a Íolytatást. Döb-
benetünkre megszakad az ana|itikus rész, és
az tró ujra a zavar hangján szó|, de most már
zavaÍa maga az ízzó káosz. (Ezt je|zi a mú.
ben előszór e|őforduÍó .'....'.) Érezzük: nem
tud e|szakadni attó|, amirő| írni szeretne .
kényszeresen meg akarja osáani o|vasóiva|.
amit átélt ., de maga sem tudja pontosan,
honnan érdemes megköze|íteni a témát.
rorro szenvedé|yét |ehűtendő ismét racioná-
tis szempontok a|á próbá|ja vetni az egyre
inkább a misáikum ködébe veszó írást. íiiá-
ba. A tömör (két.három tagmondatbó| á||ó)
szintaktikai e|emzés nem vezet eredményre ,és sajnos a stí|use|emzés is járhatat|aá út-
nak bizonyu|. írónk ekkor megpróbálkozik a
végsó megoldássa|: megkíséi|i szabadon
|e|ml azokat az impresszióit amelyeket az
o|vasottak ke|tettek bonne. A metódus gyü.
mó|csözőnek bizonyul. Szempi||antás áLtt
többet tudunk meg a témáró|, mint va|aha.

Végre kiderü|' hogy o|vasmánya egy személyes
hangvéte|ű kritika, me|yben az kó egy új irodalmi
é|ményér6| Ír - me|yben már az e|ső - kissé ta|án
szeraz - sorokban megjelenik va|ami különós
zavarodottság, mé|y rácsodá|kozás -, ame|y o|y.
annyira letag|ózza, hogy kényte|en tudományos
módszerekhez Ío|yamodni eIkerülendő zavarának
e|ura|kodását tudatán. De mivel nem képes sem
a stí|us, sem a mondatszerkezet e|emzésének
segítségével képzeteit Íe|tárni e|őttünk, ku|ön|e.
ges mego|dást választ: megpróbá|ja érzéseit
nyí|tan pa|ásto|at|anu| Íe|tárni előttünk ' Az iaaz-
ság megdöbbentó: egy iroda|mi é|ményról be-
számoló cikk szárazsága mögött rejtőző tébo|y -
ame|yet az é|mény kii|önleges struktúraja okozott
a cikk írójában - zak|atta Íel. Ráébredt, hogy a
modem iroda|om |eírására sem a stí|us' seá a
szintak|ikai e|emzés nem a|ka|mas - ezt az álta|a
o|vasottakból szúrte |e ., az egyet|en mego|dás
az, amit a cikk Írója használt: leÍmi belső kórtatox
né|ku|' amit tapaszta|tunk. Esetünkben ez maga
a széthasadt emberi e|me, ame|yet egy irodalmi
beszámoló kezdeti szétesettsegbt . l.utontege.
dramaturgia e|emzéséve| hiába lep|ező ko o-ko.
zott . S mive| eá a bozadá|yt nem tudta még a
stílus és mondatszerkezet pontos mibenlétéíek
Íe|tárásával sem sem|egesÍteni, Úgy döntött: |eír
mindent szóró| szóra, ami eszébe jut az élmény.
rő|. o|vasott Va|amit, ame|y az első soraiban géj.
zírként Íe|töró gyi|kos erejét már nem tudta sám.
mi|yen módszerre| megfékezni, ezért egyre gát.
|ásta-|anabb hangvéte|e addig vezette, rrl.gy ;int
egy transzban |évő ősmagyar táltos kiá|tsá vi|áo.
nak' hogy o|vasott vaiamit, ami egy friss iroda|ói
élményrő| szól, me|yben az Író Íeihagyván a ti.
szavirág-é|etú ana|itikus próbá|kozásaiva|, leírja,
hogy olvasott valamit, amiben az író leírja, hogy
o|vasott va|amit, amiben nem működött."".,ii
|yen iroda|ome|mé|eti eszköz a kü|onleges,dra.
maturgiai struktúra kibontására, így az íróia |eír1a,
hogy,megdöbbentette, egy mű, áminex az iroiai
megdobbentette egy mű, amiben va|ami o|yasmi-
rőJ olvasott, hogy az Író o|vasott vaiamit' amiró|
|eírta, hogy mit o|vasott...

aüó6 lptcl66rct $}i&[ó3 Q6cnrÍcÍclr o $arol-
un6 tongo $ntoái

' '' . ^(Kedvq Mik|ó8' hiába ta|á|lam mg a kért i||uszt|áciol amidhe is?, nin6 h € ly,  hoj!.  a szoÍ*')



A Kozgazdaaáqi ? o|it'echnikurfi.ban
1999. marcius 5-ón megrendezésro kerülő

Ltatabik 
-rr!\T 

szervező bizottsága pályá.

zatokat ír ki a Politechnikum iskolapolgárai

számáta az' a|ábbi kategóriákban:

- Videófilm készítő pá|yázat'
- tegiobban filmező tanerő páIry,ázat,
- osztályok közötti Íilmpályázat'
- Foto és képzőművészehpá|yázat,
. Büfé és rendezési feladatok ellátása,
- Filmkritikapáiyázat

A péúyázatok leadási
határideje:

L999. március 1.
A beérkezett pályamunkák a TMT.rr

bemutatásra kerülnek, ekkor dönt a szaklnai

zsii.ri is. Mincíen tómakör első három

helyezettjc órtékes jutatlrnat kap

(kivéve a YE vállalatok számára kiírt
pályÍaa||).

Pályázlrat minden iskolapolgrir: egyónek, csoponok.
baráti tiírsaságok, alkotócsoportok maximum 5.'\
filmmel.

Témakijrök:

1. I{em találom a kulcsom
2. Eljárt felettük az idő
3. Kedvenc kisállatom és én
4. Tényfeltáró dokumentumfilm
5. Egyéb

Á Íilmek bármilyen tecbnikávai (VHs' IIi8' V8, slb')
elkészírhetők, de lehelőleg ne legyenek lrosszabbak
10 percnél.
Ha semmilyen eszkóz sem áil rendelkezésedre, nem
kell elkeseredned, mert a Politechnikrrm
Videoslúdidiától minden segítséget megkaphatsz
(operatőr, vágó, egyéb eszkiizök, konzu1táci(r).

FiImes versenyt kezdeményezünk a Politechnikum
osáályai számára.
A feltételek azonosak a ''Videofilm készí:lő pályáz'a|,,
feltételeivel, téma meghatározás nincs, de kérúnk
benneteke! hogy ne,,llollywood"-ban gondolkoz-za-
lok, a filmek elkészítése előtt konzultáljatok a videó.
szakkor lagiaival a lehetőségekről.
Az osáályok közötti íllmes páIyázúra bcérkezett
munkiíkal szinrén elbírálja a szakmai zsüri.



Ez{ a kategóriát is iskolapolgárok számrira írja ki a
szewez,ő bizottság. Nevezhetnek egyének"
alkotócsoportok maximum 5-5 alkotrissal. (A soroza1
egy alkotásnak számít|)
Megadott témakörök nincscnek.
Természetesen ha csak kiállítani szeretné| az
I-rLlsZoBA GA|ÉRIÁBAN a TMT keretein belül,
aá islehet.
A páúy ázntt fo1ókat, rajzokat, festmenyeket,
szobrokat szakmai zsüri értékeli. az első három
belyczeft értékes juta|omban részesül.
A pályamuúríkat február 21.ighozd,|e a
s1údióba.

az H atobik T|Wf -n vetítelt pá|y áz,a|ifi lmckiíl
íí fi |mkdtikákat vr{rjuk.
Kdlikáilokat a P:,/PoLIGRAF/KRIT könyvÍárva
kiildjétek, illetve Jakab Juditnak adhatjátok le.

BónuszszerzésÍ lehetőség !
A beerkezetl Íilmkritikákat a Poligráf leközli.

YE vállalalok pályrázhatnak a TMT büfé
szo1gáhatására.

Leadási batáridő:
1999, február 15.

FELHÍVASI
Bárli nevezhet tetszőleges témájú verssel,
novellával. A beérkezeÍt pályamunkákat szakmai
zsiiri bírália el.
A JELIGiis pály áza|okaÍ a
P :/POLIGRAF/TMTPALY könfi rírba kiildjétek,
illetve Jakab Juditnak adjátok le.
Ha nem kívánsz pályítmi, csupán publikálni szeretnél
a Pollgráf TMT kiilönszámában, erre is lebetőségerl
nyílik, de keriink, hogy ezt a szándékodat kiiltiu
jelezd Juditnak!

Bektildési határidő:
1999 , február 15.



A magyat hő,zíverseny
januári fordulója

l. Mi a nevük az aláltbi irodalrni vonatkozánú lovaknak.i
a múzsák számyas lova
Nfikszáth: Besáerce ostÍoma c. művében Ponsrácz István lova
Don Quijolc lova Cervantcs művéhen
Akhilleusz lovai Homérosz eposzában

2. Ki készílelte a bal ósjolllr oldali graÍikákal?
Vajon mclyik irodalnri mű illusztrációi?

3. Arany János Toldi c. elbeszélő költemenye
egy ismert magyar versmér{ék ritmusát köve.
ti. Mi ez a versmérték?

a. i1al re is egy négysoros vcrset a Toldi vers.
mértékébeu!

5. Kergss két olyan irodalni hősl, akinek veze.
tékneve va|amilyen tulajdonságra utal| Ne-
vezd meg annak a műnck a címét és az alko-
tóját is, ahol szerepell

ó. Milyen irodalnri vona{kozásaik vannak a következő Vas nregyei lelepüléseklek?
Cscinge, Egy|rázasbctye, Kőszeg, Srírvár

7. Melyik magyar Íilnr forgalókönyvénct társszerzőie r'olt Balázs Béla?
Balr{zs Béla mely munkái kapcsoló<inak Bartók Béláboz is?

8. Milyen darabbal nyitotta meg kapuit l tl3 7-ben a Neurzeti Színhríe Pesten?

9. Milyeu írói átnéveu írt Romain Gary, az Előtlem az é|eI c. regerry szerzője?

l0.Ki volt az az'itáIíaí fesÍő. aki elkószílette barálja, Janus Pannonius portréját?

l l.Melyik magyar várr<.ll szo| az a mű, melynck utolsó sora: IIass, alkol;s. gyarapíts: s a haza íéuyre
derül!. Ki aszerzÍi?

l2'Mi a kőzös a Jolán, Hajna, Csi|la utónevek ere<lotében?

I 3.Ki a ftíszerkesztője az 1 998-ban a Tin1a Kcin1'vkiadó álta| megie lentetetl MagyáÍ Szókincstár-
nalr, mel3' a rokorr értelrnii szavak, szó|r{sok és ellentétek szótáia?

l4.Mi a címe a Budapesten l999' január 24-ig látható, francia szimbolisrák alkotásaiból összcálli-
tott kiállitásnak?

l5.Sas Tamás opeÍatőr-Íendczőnek mostanában két filmje is lárható a hazai mozikban' Mgiyek
ezek?

l6. Mit ünnepelnekjanuár 6.án a keleti és a nyugati egybázak?

1 7.Ki írta az1 a,Jrámát, amelynek címe utal erre a népszokásra./

Leadási határidő: január 22, péntek



WWf o,
Á magyar háziverseny

decemberi fordulójának megfejtéseí és megfejtői

l. barokk, reueszánsz' romantika, rokokó
2. Ady Endrc: Uj versek, József Attila: Nagyon fáj, Radntiti Miklós: Ikrek bava
3, A falansáer Fourier utópista elképzelése'melyben a zárt köziisség szigorú munkamegoszlásban,

kciztis termelesen és fogyasárison alapuló rendszerlren ól.
Madách lmre: Az ember tragédiája c. művóbcn jáÍszódik a l2. szín egy fa|anszterben.

4. Az utópia eszményinek elképzelt, de kellií reális alapok hiáuya miatt megvalósítlratal|an
társadalmi rendszer.
Utopisáikus regények: ort,ell: l984, Huxley: Szép új világ, Szathmári: Kazohinia

5. A Janus-arc a kétarcúság, ingatagság, kélszínűsködésjelképc.
6. Azaforírma' életlrölcsességet, elmésséget kifejező tömör, szellemes nron<lás.
7. Finnugor eredetű szavak
8. Merliu: varrizsló, a kelta legendrík mágusa' az Ártúr királyrtil szó|ó ciklus bölcse.
9. Viszockij: szovjet-oÍosz szinesz, költij' előadóművész vo|t.
l0. Hobo: Fiildes László, a Hobo Blrres Band óuckese, vezetője, előadó.
l l. A budapesti Merlin Szinházban hallható tIobo Visz-ockij-estje.
12. Ingmar Bergman
13. Cilobe
14. Shakespeare, Ben Jonson, Marlowe
l5. KarinÍhy Frigyes, Ferenc, Gábor - apa és Íiai; Szabó Dezső, Lőrinc, Magdq Pál. csupán

névrokonok
16. Gorkij: Peskov; Moliére: Poquelin; Mark Twain: Clemens; Csáth (ióza: Rrenner JózseÍl Villon:

I\íontcorbieÍ
|7. Gauguin képe
18. A karácsouyfa, az örökzöld íenyő a kezdetet, az újrakez-déstjelképezi.
l9. 10 Mahler-szimfónia készült.
20. Pandora szelencéje a bajok és szerencsétlenségek forrása a görög mitológiában.

Jelest kaptcrk Bcrrko ZEuzsí - Más
Borvárí Lílí - Psycho,
CEiznnár Pcrnncr . $zmqr7o
TIann Péter - mcrtemetíkcrtcrnát
ök'ö" Eszter - Munkásosztáhr

Gratu1á1unk!

a Művészetismeret Munkacsopor1 tagiai

ffiffiffiffi
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FELHIVAS

A N{agyar irószövetség,
a lvíagyar lV{űve|odési Intézet,

a Magyar Versmondók Egyesülete,
a Nemzeti Kultwális Örokség Minisaérium4
Komárom-Esáergom Megye Tnkormányzat4

Tatabánya }víegyei Jogu Város,
a József Attila lvÍegyei KÖny"vtár,

és a Kozművelódés Háza KÖzhasznú Társasáe
meghirdeti a

tv. oRsáGos
JózsEF ATIILA vERs-, Éxrxrlr vERs- És PRiZAivIoNDi

VERSEi\iYt

"L.ig,,á:z! Ne haglj meghalnon, amig éls:!,'
/ József Attila /

A na,ezésÍeItéíelei:
1. A versenyre amatóf, vers. és prózamondók, énekesekjelentkezését várjuk'

akik betöltötték l4. életévüket, be|ejezték áItalános iskolai tanulmányaikat.
2. Ajelentkezók hat verssel' megzenésitett versscl, vagy prózáva1 nevezhetnek.

az alábbiak szerint
. három József Attila vers, vagy próza

. eg:y vefs! vagy próza a magyar irodalombóI szabadon váiaszfva.. egy vers, vagy próza a ma éló költók, írók műveiból válasava
egy vers' vagy próza a ülágirodalomból válaszn'a.

3. A versenyzók más orságos versenyeken helyezést elért produkcióikkal
nem nevezhetnek.

A verseny rendezói Öromme| |ogadják az új megzenésített versek elóadásátl

A budapesti versmondók részére a
Budapestí IVIűveIődési Központ

1999. február 28.án
rendezi meg a válogatót, mely.ó| 6 Íö hildhetó az április |-2-3.án

Tatabrinyán megrendezendó orságos verserlyre'

Jelentkez&i határidó: l999. február l0.

A mellékelt jetentkezési lapot a következö címre kérjük hlldeni:
Budapesti Művelódési Kiizpont

Zsédenyi Máic (Telefon: 2a346-39)
l l | 9 Budapest, Etele út 55.

Budapest, 1998. december 04. Budapesti Műve|ődési Központ
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A Sárvári Tinódy Girnnáziunr, Sárvár Város onko rmányzata és az
Irók Szakszervezete

1999. márc ius 25 -  márc ius 27. ig

rendezi nreg Sárvárott

és ennek előkészítéseként

IRoDÁLM I P ̂ LY ̂ ZAToT HIRDETVERS, PRóZA És raNuluÁNv r<er.ecinlinaNVALAMENNYI MÁ GYAR KozÉPrsxoii-s s.i} ű?na
(l4-18 éves korig)

A pá|yaműveket (tegfeljebb l.5. gépelt olda| tcrjede|emben) l999. február l. igkérjük postán e|jutattni az irot3ánz"i""'.* címére (I068 Budapest' Vár<rs-ligeti fasor 38. I. e. 34. T.:351_0593) egy OOfAi"rU"".- 
- \^vvu uuuap

l;:H'Íl?i [lÍiffi:"'T.. 
á|y ázatokszerző i n ek l 999' m á rci us 1 5.i g kü|dj ü k el

A pá|yaműveket, sajnos, nem á|| mótlunktlan visszakü|deni és a talá|kozórameghívást nem nyerő pá|yázóknak küIön ér tesítést nem tudunk kíi|deni.
Budapest, 1998. decemtrer 4.

A DIÁKÍnox, DrÁKKoLTŐK
XXil. oRsZÁGoS TAL nrrcozirÁr

. Meze! Katalin
]rók Szakszervezete
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Áz giőadas e1őtt negled órával . amikorra a találkczót megbeszéltenr Judittal . hasÍtott
belérn, hory én már voltanr az Új szlnház stúdiószÍnpadán. A Szentivánéji áimot, Iáttam
ctt, és a Kiráiy utca feió.i vclt a bejára+". Opera - Nagrmezi ui,ca - KiráIy utca kozepe:
Biáos nem ériink oda'.

Nagfcn nem szsretek elkésní. kuiönosen szÍrházi eiőadiísról nem. Jó beszÍwi a ievegrlt,
elótte, köszönni a jegnzedő nénir'ek, lelassulni, kikapcsolni. bekapcsolni' rnielőt{'
krkapcsclodik az enber. átérezni az előadás előtrr izgalmat. hallga.azni a nezőteren.
a ! - . ^ l - ;  ^  ; ^ l ^ lr r&yeru!  4  Jerv !  . . .

A bejárat a szín'ház feló1 volt' a belémhasÍtctt pillanattól számÍtva még jó ncryed órát
szívhattan, köszönhettem. lassulhat|am. kapcsolhattam, ízg;lhat|am, hallgatózhattam és
figrelhelten.

3rkény István: Tó+"ék. tJxve isrnerős] A drána. a ftln. a kísregeny. az archÍv f.'ivctelek,
Lat:ncvits. Nrgyxzerri darab. Ér'demes elővenni, háiás feladat. Kitunő jeilemek. pcntcs
dranaturgia, trök mondanivaló, kidekázo..,t cÍalóausok, pontos csöndek.

Meg is csinálilík aá', amí le voit Írva, és aá ís, ami nem. Tisáességes előacást ]áttam.
Még a nagít viccesnejr élző. kózépískoirís ''köte1ezőirodaiorn,'-közönség (aem a
po1itechnikts*!) is jobbnak tar'totta .'Íz perc eiteltével a iátot,t poénoka| a mapénai. o:
elhallgatoit' Eppen ezért bosszant' uéhány átgx'dolatlan doicg. Remekül funkcioaáió. ''szép,'
dÍszlet következetesen beviiágÍtva, nagnzer'i hangeffeL"tek, kivéve egl.két alkalmat,
anrikor ez utóbbi éppen szétvert ery-ery fontos jeienetei (pI. az őlnary búcsúját). Ktúnö
jelnrezek. kclhű keiiékek. kivive néhányat. ami rö$ön kizikkentett (p1. az órnary
fényképezőgepe fröccsontött fehér nrúanyagbóI 1944-ben). De nem e; a baj, ezek csak
bakik. Áz igazí gond az, bo5r leirl az eloadás a második feivcnásban. Tbnvlen nehéz a
feledat: a néző e$ne kevésbé feiszabadult (ő már tudja, hory megb'ali to.'oi< ta, a család
még nem). ás Tóték ery hete nem a]udtak, álmcsak' Nehéz ezt feldcbni, de a d'arab
engedi, sőt, itt ieheiett','olna csak tartaimasal-fáidaimasan nevelni. ami . híszem - a
szerző sgándéka. De befuIlact. míntha nerr lett volna e}ég idejuk az alkoióknak befejczai
a munkát,.': Nem ütött. a vég€, szórványos volt a iaps. Pedig rnajd.nem sikerult.

Nézzétek neg, hátha csak én vcitam áimos. nem a Titék. de ha ÍEazam van, akkct sen
bánjátok meg.

++f,-
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A Kulturtrade Kiadó új sorozata emberk(i.
zrlien, a laikus szálnára is jól megfogha-
tóan foglalkozik filozófiával, technikávai,
politikáva|, rnűvészettel.
E sorozat egyik jeles darabja Howard
Gardner Rendkívü|iek című kötete. nrelvet
. idézem - ,,irzoknak a rendkívülr crrrb.'r.bl.
rátoknak, akik a tu<lományt és a rrevelést
támogatják.. aján| a szerző.

Wolfgang Amadeus Mozart, Signrund
Freud, Wirginia Woolf és Mahatma Gan.
dhi életútjátjárja be, rajtuk keresztül vizs-
gá|ja az íro az átlagos és zseni egyének
|ei|ődését.

Howard Gzrd-
ner a Bostoni
University neu-
rológia professzora így ír: ,sz utolsó tíz
évben olyan rendkívüli személyekkel
foglalkoztaln, akiket. bár nem feltétlenül
- általában nagyra becsiilök. Elolvastam
életrajzukat, tanulmányoztam munkássá.
gukat, elbeszélgettem oIyan ernberekkel,
akik ismerték őket, és,- amennyire csak
lehetséges - azon igyekeztem, hogy hozzá-
férjek fantasztikus, gyakran titokzatos el-
rrréj íikhöz, és megpróbáljam bemutahri,
hogyan is működnek ezek az elmék.''

Mozart szírrtiszta zseni, olyan, aki még a
rendkívii|iek közül is kitűnik (pl. Bach,
Shzrkespeare, Rembrandt, Picasso). Há-
romévesen zongorázik, négyévesen zene-
darabokat tanul' mások hegedrÍjátékát
rnegfigyelve sajátítja e| az alapfogalmakat,

citévesen komponál, hétévesen koncerteket ad,

Freud az,,iskolás koraérettség,' prcltolípttsa. A
legjobb tanulók közé tartozik. Rendkívüii l'olt
szeilemi képessége' így nern az volt a kér.dés.
elér.e majd valanrilyerr jelentős erednrénvl,
sokkal inkább az' hogy melyik tudon-rányos
vagy gyakorlati tárgykörben.

GanrJhi egyi.e|ől a Befblyásoló típusba sorol.
ható (mint azt a törtérrelern Ahmedabadban
levő munkaügyi vitája igazo|ja), rnásfelől pe
dig Teremtő is. (A Teremtők azok' akik tár-
gyakon vagy műveken keresztül gyakorolnak

hatást másokra, pl.:
Einstein.) Candhi az
embe{ogi mozgaLnak-
ra tudta jelentősen
gyakorolni 1ratását-

Alkotóink közül Wirginia Woolf befelé figyel
Míg a f.ent enrlített hiírom rendkívii|i kifclé
,,kutat'', addig ő önmegfigyelést végez-. Woolt
lehetett az első nő, aki e|éne, hogy angol
nyel vű esszéinek jelentős olva^sótábora voI t.

A könyv kerijli a hosszas idézeteket. azaián-
lott irodalonrban rengeteg f()násr ttil)|et f;| a
téma elmélyítésétrez.
Erdekes információk}al szolgál e négy.|eles
személyiség é|etútjráról, s hatalmas segítsóget
nyújt saját gondolatvilágunk, fejlődésünk
megismeréséhez.
Igaz i szellemi plussz!

Győri Eszter . Munkásoszfuílv

ffiffiffiffi
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1936.ban a népszerű írót, humo.
ristát és kö|tőt ha|á|os betegség támadta
meg, szenvedéseinek és fe|épÜ|ésének
ká|váriáját örökítette meg ebben az uto|-
só regényében.

,,4 kusza se/yemgubancban egy
fonalat keresek, aminé/ fogva aztán az
egész gubót le íehetne bonyolítani. MÍn-
dig azzal nyugtattam meg magam, hogy
hiszen mindegy.. ha a lánc megvan ben-
nem, akármeiyik szemet togom meg,
mindig az egész lánc negmozdu/.,,Em.
|ékszem Kézdi Györgynek voit egy Ka-
rinthy.estje a Mer|in Színházban ezze| a
reÍrénne|. Ezért o|vastam e| a regényt.
oiyan titokzatos, mégis kristá|ytiszta |ogi.
kát rejt magában ez a mondat' Misztíkus
éskitejező, mint az egész regény, nrint
Karinthy.

,,Úgy érzen, agyamban daganat
kepződötÍ' vagy egy éles tárgyat dóftek
bele. .. idővel hozzászokik maid az
a1yam a késhez, és járni fogok vele, mint
aki golyót hord a kopotlyacsontban.
Nyomorék lettem' egész éleiemrc.,, Ka-
rinthy Judik Ete| (Boga), e|ső fe|eségének
elvesztésekor, még 191B-ban írta ezt a
naplóÍe|jegyzését. Mi is vo|t ez? Ta|án az
érzékeny múvész megérzése, hogy íáj.
dalmát évtizedekke| betegsége e|ótl nrár
ezze| a hason|attal érzékeiteti.

A huszonhét Íejezetes regény kro-
no|ógiai sorrendben beszé|i el az első
iünetek jelentkezésétől az operáció io e|-
te|t pár lrónap é|ményeit. Karinthy _-va.
gyis inkább ,,énke" - kÜl önösen Ügye|t rá,
hogy a valóság és csakis a va|ósáo
,.komponá ljon'', mer|,,érthetőbt, 6.nat
hatásosabb is, ahogy valóban történt,'az
egesz.

KAR|NTHV ÉR|GV€''
UTAZA' A l(oPCNYA|Íl I{ORUL

Krimibe i l|ő az e|só öt Íeiezet, amikor a
visszaem|ékező Karinthy elóhívia a gondta.
lannak hitt mindennapjainak egyre szagga-
totlabb Íi|mkockáit. A megszokott, kávéházi
é|etét éló író Íurcsa tÜneleket tapasztaI ma.
gán, elindulnak a ,,Láthatatlan vonatok',. Ez a
bevezetó része a regénynek bővelkedik hu-
moros epizódokban, a kedé|yes és sziporká-
zó Karittthy még egy bostoni agyműtéirő|
szó|o ,,Keskeny Íilmet,,nézve sem gondoi
komo|yabb ba|ra. Uiabb és újabb tünetek je-
|entkeznek, amelyek je|entóségét a tudatoS
ember próbá|ja nem észrevenni, meneküi a
vizsgáiatok e|ő|' máskor meg csak úgy oda.
veti Íeleségének, hogy agydaganata van.
Megkezdődik a rémü|etes álmok sora is.
ame|yek majd a műtétet kovető Íélá|omban
teljesednek ki. Kísérteties ieírást o|vashatunk
a bécsi tébo|yda |akóiró|, majd egy komp|ett
kis novellát egyikÜkrő|, Móniró|.

A,, Vú cs eppek a szem Íen éken,.drámai
Íordulatot hoznak Karinthy é|etében. A soro-
zatos rosszul léteket most kiegészítik a körÜl-
ményesen Íoga|mazó, benne csupán az
esetet |á1ó orvosok és az aggódó, az ablak.
uveg tükrében rajtakapctt,,Legyintó'. '  rész-
vétte|jes barátok, ismerősok. Karinthy meg.
döbbentő t isztán|átásró| tesz tanúságot, ami-
kor környezetének reakcióit Íel idézi. Ez is egy
a Íigyelmét e|tere|ő hadműve|et volna, hogy
ne saját igazi prob|émája kórül Íorog,jon
szünte|en vagy pontosan a betegsé9 még
precÍzebb ana|ízisét szoIgálná?

,,Hajnalban őnagysága nagy sebbel.
lobba l be á / l ít.,' Felesége érkezésé.rel elkez-
dodik a műtétig tartó irtózatos kálvária. A bu-
dai szanatórium után Bécs, kivizsgálásck.
diagnózisok, közben Karinthv |atása rohamo.
san romlik.

FejÍájása erősödik, már majdnem vi l lamos
aíá vetné magát, amikor Vegre e|határozzák a
stockhoImi utat oIivecrona proÍesszorhoz. a



bostoni doktor egyik lanítványához. Tíz
napja Van az írónak a te|jes és visszaÍor.
díthatat|an megvakulásig. Pár nappai az
indu|ás e|őtt egy f iata| tanársegéd egy
próbadiagnosztika segédIetéveI hajszá|
híján sírba teszi a beteget, há|borzongató
a természettudományok iránt íogékony
beteg |é|ekje|en|éte, ahogyan ezt nem
engedi.

Hosszú és fárasztó utazás sok
átszá|lássa|, ame|yet a beteg marathoni
távnak vé|. Megérkezik a ,,vlking''kezei
a|á, é|ettere most már tény|egesen a
szobájára, ágyára, ,,a vacokra, amit párna
es |epedő kózótt kiástam magamnak,,
szűkül. Ujabb vizsgá|atok, kínkeserves lét
|átás és íz|elés nélkÜ|, mégis egész em-
beri mé|tóságát fé|tve őrzi a Íőhős.

E|jön a mútét napja. ,,Wie fúhlen
Sie sich jetzt?'

Karinthy pá|yáját végigkísérik az
olyan mÚvek, mint aZ En és Énke, a Ta-
|á|kozás egy
fiatalemberre|, ame|yek abszut.d vo|tát az
adja, ahogyan kívÜ|rő| Íigyeli önmagát.
MegÍigyeli' és olvasói e|é tárja a maga
lep|ezetlen va|ósá9ában az embert, saját
magát, mindenkit és bárkit a Fö ldgo|yón.
Mindezt o|yan művészi tökél|yel teszi,
hogy gyakran nem tudjuk, kacagjunk
vagy sír.junk sira|mas és nevetséqes ön-
magunkon.

Az önirónia Íegyverébe kapasz-
kodva é|i túl ezt a nagy utazást is, kívü|ről
szemlé|i önmagát' mintha csak a sors
kÜ|dötteként egy tudományos tudósítást
készítene a nagyvilágnak errő| a Íorra.
da|mian új és kétségkívü| kockázatos ko-
ponya|ékelésrő|, az ő saját koponyájának
megléke|ésérő|' Az operációt eIbeszé|ó
Karinthy szavai hátborzongatóak nekÜnk
is, akik csak olvassuk a sorokat, amelvek
nem egy sience-Íict ion, hanem az áté|ő.
tulé|ő je|entésének részei. Azé az áté|őé.
aki egy pi l lanatig sem lehelelt biztos a
sikerben, a saját é|etében, miközben Íe.
hérruhás mágusok motoszkáitak műsze-
reikkeI nyitott koponyájában. Hidegvérrel
íria|e az abszurd valóságot saját ábszurd
szerepének mindvégig teljes tudatában.

Es mit szó| a nagyvi|ág? Karinthy tud-
Ja' hogy sokan izgu|nak érte, mégse tÚ|ozza
e| a szerepét, o|ivecrona kérdésére ,,Kicsoda
ön a hazájában?'' csak moso|yog. Könyörte-
|entiI a va|óságot ír|a meg' amikor hazája
szorongását idézi a műtét ideién. A tovasik|ó
életet és ha|áft. Őszintén aggódó barátait
em|ogelve záróje|ben odabiggyeszti: Még
betegen Íeküdtem, mikor megha|t. Vagy: De-
zső se é| már, Zoltán se é| már.

"Eleget lá ttam é letem ben.,' Köz|i' ..nikor
kiderÜ| a |átását már nem nyerheti vissza.
Nem hős és nem is ostoba, tudja, hogy |átni
Íog, és |át is.

Az utoIsó Íe'jezet a negyedévszázada
nem |átott nóvérre| és unokahúggal va|ó vá-
gyot| ta|á|kozás kapcsán számol be Karinthy
utoisó két évének életérzéséró|. ..Aki nem
remél semmit, nem eshetik kétségbe soha.''
Testben, |é|ekben meggyötört ember sétái a
ÍiataÍ Nini olda|án, a skandináv oartokon'

Karinthy Frigyes egész é|etében
,,hatezer éVre berendezkedett gyermekként',
é|ete Íórnrjvére Várt, ezerkötetes regényt
akart írni vagy encik|opédiát szerkeszteni,
Valami nagyot és egyedü|á||ót hozzátennr az
emberi oivi| izáció kincsestárához. Traoédia.
hogy ez a nagy mű nem szüietett mug, r 'ogy
saját koponyájáró| írta rneg uto|só regenyé1i
Lehet, ám kétségkívü| ez ,,a |egÍantasztiku.
sabb regény, amelyet a valóság produkált,',
és ame|y Karinthy Íergeteges stílusában
egyedti|á||ó a magyar irodalomban.

Winternitz
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.Hl13R?Z'o1í]]ar
szalm0n tlla

A természetes nalancslónek nagy a savtartalma, de a szalmone|lák
ezt is jól tfuik' Erre aikor világítottak rá, amikor egy amerikai park-
ban egy sor íertdzés lépett fel. Á fertózés forrása a gytirnölcsbői készl
tett pasztórizálatlan narancslé volt. Nálurűi is sok hel'7en facsarnak
,,online,, naracsot és ez bizony bakteriáfis bélfertőzések forrása lehet,
hisz nincs hókezelés.

I-ABDÁK xÉzpxroevn
Angol kémikusok meg{igyelései szerint a 60 szénatombó| ál|ó (fcril.

abda alakú) fullerén moleku]ák már szobahőmérsékleten is összekap.
csolódhatnak egy oxigén atomon keresztti{. Ez az instabilitás megkér.
dőielezj a Có0 orvosi, kémiai, biológiai a]kalmazhatóságát.

Íltkamentes
ágvnemű

Az asztmások és allergiások sokat
szenvednek a Mztartási textíiiákban
előskójő atkák miatt. A Cambridge.i
Egyetemen most egy olyan el,iárást
dolgoztak k i ,  me|ynek révén egy
gomabőló szerrel elpusztítják az
Aspergi1lus repens nevű gombát. Ez a
gomba ,,eteti" ugyanis az atMkat, el&
emészti az ernberi,,maradványokaÍ",
bőrciarabkákat a párnában, bút.orszo.
vetben stb' A gond az |ehet, hogy elég
sok háztartási kelléket kellene alávet.
ni a kezelésnek. a sz6nyegektől a fíig.
gönyökig. Ugyanilyen gorr.baölő eljá-
rással álították eló a ,,szagnrentes,'
zoknit is.

An igazi
Shalrgsp€ar€?

Eric Altschuler amerikai eg,ye'
temista az Intcrneten tetle kö77c
azon elképzelését, hogy Shakcs'
peare műveit valójában Edward de
Vere ÍÍta, aki I. Erzsébet udvaron.
ca volt. Szerinte ugyanis nehezen
hihető' hogy eg.v vidéki mészáro:
hiányosan iSkolázott fiJ il\'cn (1rá
rnál€t í4on. Fő érve azonban az,
hogy a Hamlctbcn szereplő ,'ra
gyogó csilJag', egy novemberi éj-
szakán egy 1572-es szupernova
volt. Ekkor Shakcspearc 8 éves,
mÍg de Vere 22 é'res vo|t. Í,gy vagv
úgy, a drámák csodálatosak.

Szr*dőn fetr:u'hőz?
Az aÍriJr,á országban ezentúl csakis iszlánl

ruházatban ós fejkendőben mutatkozhatna]< a
nők. A rende|et a kÍiLlföldiekre vclnatkozik, így
dket. sziikség esetérr. a reptereken látják eI a
megfelelt5 ruházattal. Az új szabálycrk betar-
tását kulön erre hiVatott rendőrök figyclik
majd. Á szabály furcsa, de a fehér nők számá-
ra alár életmentő is lehet.

sÍlíx;nx Á'r n BBBING.szoltosoN
Az oroszorság és ÁJaszka kozörr elhelyezkedő Bering.szoros két

lcgkizelebbi pontia 88 km-re van egymástTl. Azonabn az orcrsz f)mitrr1
SzÍaro és fia' akik elsőként keltek át a sz,orosn saját lábukon, 288 km-t
lettek meg a jég hatalmas kiterjedése miatt. A két r:rosz őt(fiszörrc
próbáita mc8 az átkeléSt, mó8-
hozzá sílécen. A legjobb napon
16 km-t tcttek meg, a legrosszab-
bon csal négyet, Huszonegy
naP után érkeztek meg a célba,
elgyötörten, és 1 i kilrval k,isebb
teststiLllyal, mert az Út a tcrve-
zettnél tovább rartoti, í8y élel-
miszeradagjuJrat a felére kcllett
csök]<enteniiii.
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unsnms [ontn0li Rontnu
Diákjaim házi dolgozataiban gyakran talákozom olyan

forrással, hogy; .In temet. Ez nem e1ycdi eset, számtalanszor
halljuk, hogy ez vaqy az megtalálható az Interneten. Ami-
kor azonban keresiirrk valamit, akkor ez édes ugyan, de oly
ker'éskc, mintha brrlira mennénk és a házigaz,da lakhelyií
csi]k annyit mondott volna, hogy: Európa.

A keresés maga az élct, hisz cz is kiizdés és Imre bátyánk
slcrint aZ élet is az. (És Hssu.k' be' az' L'nber tragéliájl ti van
('yancsÓda mjntaz Internct|) A World WideWebcn va]óutz.

8atásaink során fontos eszközök a

Pacjtásától fü88 az, hc8y hány
oldalt pásztáZunk vegig a ke-
resés során, vagyis, hogy mek-
kora ,,tóbTl,, meríti]nk. S7ámos
kercsőgóp létezik (néMny közültjk elérhctő a Po|i
honlap lránytű oldaláról), dc van három, ameIy iga-
zán hasznos társunk lehet,  czek: AItaviz 's la,
A[tavista, Hcuréka.

l-{a keresósi sándékkal e|indítotfuk a bongr:szőn.
ket (pl. Netscapc Navi8ator)' ákkor érrlcmes először
az altavizs|a.mtav.hu címmel próbiálkozni. Ez a k+

Fffiffi iffi ff#::"ff '?:'r.:i.áiii""."#I; fff s1'Í.'i"i*Í?}1Tj: :Hli# THtI. li5áil.:'AJ:^ 
de hátha meilé esett és ú|szulöttek i' gombra kattinfunk, allor mcgkercsi a7,on oldala'
vannak bőven.

KpnpsőeÉprx
Ezek olyan rendszerek, amelyek weboldalakon kópesek

szavakat, szótörcdókeket, képeket kercsni. A keresőgép ka-

KuIcsszó Példa A mÚvelet

AND poli AND fi lm Azokat a dokumentumokat keresi meg, ahol
mindkét szó e|őfordul (ÉS kapcso|at)

OR Csoncsi OR Spielberg Azokat a dokumentumokat keresi meg,
amelyekben ValameIyik szó mindenképp szerepe|,
eset|eg mindkettő (VAGY kapcso|at).

NOT Paris NOT Louvre A mtjve|ette| megkereshetjÜk azokat az o|dalakat,
aho| a Paris seó e|őfordul' de a Louvre szó nem
(K|áRÁS)

NEAR Monet NEAR Van Gogh |gy azokat a dokumentumokat kereshetjük meg,
ahol a két szó |egfe|jebb tíz szó távo|ságra van
egymástó| a szovegben'

anchor: anchor:'.fotó ró|am', Azokat az o|dalakat kapjuk meg így, aho| egy |ink
szovegében szerepe| a szó.

rmage. rmage:ocean Ezze| a keresési művelettel azon o|dalakat kapjuk
meg' aho| e|őfordul olyan kép, me|ynek fáj|neve
tarta|mazza a |ouvre szót. (p|: ocean'jpg vagy
ocean23.gif)

l ink: linkwww.poli.hu/ o|yan o|da|akat keres, aho| a megadott webcímre
mutató |ink Van.

t it le: title:''Diákjogok'. o|yan weboIdaIakat keres, ame|ynek címe a
megadott szi.

url: url:budapest
4
I

Azokat a dokumentumokat keresi, melynek cÍme
tartalmazza a budapest szót. (ta|á|at |esz így pl. a
www. budapest. hu vagy a www.xy. hu/budapesv is)

kat' amelyeken ez a só előfordul. Példárrl ha a 2o1r
szót íiú bc, akkor a keresós nóhány tízezcr taiáa
tot eredmónycz ós ebben benne lehet a Poiitechni.
kum éppúgy, mint sok szcrvcs vegyiíet és Tripolival
kapcsolatos oldalak is. Ebből is lábzik, hogy néha a
taláIatok sáma hí nagy, temi kell valamit. Először
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is alaposan át kcll gondolni, hogv mi is lcgyen a ktrlcs.
szó. Vamak egyéb eszkozeink is, amelyeket az alábbi
tilblázatban foglaiunk össze.

Az összetett kcrcsés általában hatékony (pe'rsze, ha
ncm kerc'sünk olyasrnit, ami nincs). Ha ncmcsak ma.
gyar oldalakra vagyrrnk kir'áncsiak, akkor a fenti cí.
nren clérhctjÍrk áz AltáVizsla nagyobbik testvórét, aZ
Alta\'íStát (a kercsőmező alatt az Aita\,istát kell kivá.
lasztarli). A kercsés ezzcl is hasonlíl, dc amint betöltő-
dik az Altavista oldala, kiválaszthatjuk azt is, hogy
nrilyon nyelvű o|dalakon szcretnénk kcresru.

.Az elstí magyar kercsőgép a Hcuréka rolt es ma is mű.
kot1ik, érdemes velcis próbáikomi a terrreka.net.hucímen.

(trcows.euroweb.hu), Download (www.downlord.com),
Filez download (www.f ilez.com), 32bit d ownload
(www.32bit .com), WinFi lcs (www.winf i  les.cttm J,
Sharcware download (www.sharcware.com).

Erciemes a fcnti cínrckcn alaposan körülnózrli i:s nlt'11
tudni a kcrcsett fájl Pontcs nevét. Ezután az Anonymotls
(anonymous.swi.hu) nevű ma6;yar
Lcrr'stír'c| fclkutathatjú, hogy honnan ;1u D/a
|ölthctjükalegkcdvezőbbhclyrőléssc. .]\' -
bcsséggel az állományt. 

r -.5} * \.

EÓfuos Lorónd-em lékkió| | itós
Geofizikoi |ntézet

XIV Colombus utco l7-23,
látogatható kedden, csÜtirtokon és szombaton

1 0-tó| ,l6 óráig

FrzŐ Attila LászIó '-.\ |''iffi'xll*" pqlÍrt5rtter\ 1
Szerkesztősóg: OJr-7|Uv 

'

E szám szerkesztőjc és tördclószerkcsztőie: ;
Főző Atti]a László |

Közgazdasági Po|techniium
1096 Budapest, Vendcl u, 3.

E-maiJ : poliesztcr@maiJ.poli.hu
Web: www.ooli.hu
Fetelós kiadb: Horn Gábor

íme néhá n  v
h a s z n o s  c Í n l :
T u c o w s

, GvŰrröeprő ÉlsrluóoKÁTALoGUsoK
Aki 1em s.zere| a ',bolhapiacon., mazsolázni, annak ^"'xJ1*.#::1Í*:í:l 

'#j"j,.Í:,Y;ll"::.xíÍ 
:

,,szaküzletekbe,, kell mennie.' A.keresőgépek mellett Bookmarks . Add bookmarks menüponttal tehctjlik
Ióteznek kata]ó8usok is, amelyek valójában rengeteg meg.Aján]atoselmenteniegy.kétcimg1kjtemenycimtt
(valakik á]tal össze is. (ltyón pt. a www.poli.Éí/poli/i*nytu.htÁ.) Per

)"".1Íií''Tf-"Tfi1#s*.*ns*mF&s#;';il::iJ:,;:'f ;t;ffimlif*";f.1T,,.j''.
szerint rcndezve, kL' VégiiLl Ígen sok kitartást és tür€lmei kÍvánok min-
rcsési lehetőséggcl. Itt a kínálat kisebb, de rend van. denkinek a kereséshez. Ha gond vagy kérrlés mer1rlnc

Magyar nyelvteriíeten a Hudir (www.net"hu) e; a Íel,nemeriiljel,szívesense[ítek:attiía@faber.poli.hu.
Kincskercső (www.ljncs.hu) nevű katalógusok jól hasz.
ná'|ható(mígülágmér*ekbenaYahoo(www.yahoo.com) F.őző Attila
viszí el a pálmát. Akkor érdemes katalógushoz Íordulni,
ha nincs igazán konkrét clképzr|esiink, csak böngészget-
nónk kicsit. Póldául kónilnézünj< útikcinwek t"L"t!ta ^ Í a T*ffiín':r# ;íH,".tr.i,$ "[{;:.,ym: vn^2u2. 19 o üi. h tIkatalógusok.kal kezdi, aztánny(l kercsógépekhez. 

$hcc 1ss7
SzEtvtÉlypx KEREsÉsE

A kétezredik év íelé sem kőnnyű megtalálni
Huínágel Pistit, Mórickát vagy az ő e.mail címüket a
l4brld Wide Weben. Van néhánv eszkcizün! de sa|nos
ncm rende|kezÜnk egy vílágn.éretű e.mail ,,teleion-
kcin1vvel', (sőt Magyarország rnéretűvel sem). Íme né-
hány hasznos cím: KiKi (www.net.hu/kiki/), Drótpos-
tí ( www.d rotPosta' hu)' Emcsc (ww.fsz. bme.i u/
dirl), Wh6Wherc (www.rvhowhcre.com/). Ha az il_
lctőnek van honlapja a Weben, akkor az Altavizsla-
Altavista párrrs jó eséllyel sikerhez r'ezet. Érdemes a
munkahellyel és más jellemző adatokra is kerestetni,
Íóleg, ha az il]ető| John Smith-nck trír'iák.

Van azonban egy bombabiztos megoldás arra, hogy
mqgtudjuk ismcrősúrrrk e-mail címét: órdemcs tő|e mö
kórrlezni.

PRoGRAMoK, FÁ,ttoK
Néha vi-irkségtink lehet egy víruskeresőrc, képnéze-

getőre, karakterkészJetre vagy má9 ingyenesen hászná.
ható szoffverre. Ekkor nyújtarrak üde se{iítséget a szoÍt-
verarcfuvumok és fájlkeresők. A teljesség igénye nákü



szERELMt"Bruffru
iruagv potencian6oe|és Viagna biánvában
Aphrcrdité a szerelem és a szópsóg istennóje,

lkit a rómaiak Vénusznak neveztck. meztc-
lcnii l emc|kedctt ki a ten5erből egy ha-
i.r|]nas ka8ylóhéion, majcl Ciprusra
h J]ózott, ahol letelePedett.

AZ 'stonek és a földi ha.
lanciók amióta a világ vi'
ijg keresik, kutatiák a
ncml \'á8yat, szexuali.
tást íokozó szerek lehe.
tósLí8eit, melyeket me8
1\ teliilták az aÍrodiziáku-
nt ok ba n (aiúszerekben, nemi rn.
t1crl fokozó Szcrckben)' Ezek az ún.
.:jzószerek négy Íő csoportból kerill.
tck k i :

. nór'ények, gyógynövények

. élelmiszerek' fűszerek

. á|lati termékek

. illatok
A nemi vá8yat fokozó szereknek hosszú és ler.yűgóző tör.

t(inctiil< van/ melyekbe most csak bepillantunk.

'.1'1 9.i- !*".:k kapti b ogyó t haiználta k, Indiában pcd i g
i.Lilönbőző álatok heréit iavasolták.

A legismertebb és vilígszerte has zná|t ,,t11htipp,, a ilnolé.
rtrz porrá tört szarva. (Ezt a pechet, hát hol vaJnámk rino.
eórrlsz?) Az orrszarvút a középkor óta oiy mértÓkben vadász.
t.'k,.hogy mPjaink vcszé|yeztátett faja |eti. Nem csoda. hiszcn
.: Lcleti piacokon annyi színaranyat adtak (adnak) a s2ara]áéÍt,
.: mennyi annak tómege. No, de a mohó bizony pórtri járt, mert
: szere|mi bájitalok triladagotása gyakran mórgezéshez veze-
Í ( ' t  t .

Az ókori világban nagy jetentŐséget tujaidorutottak az ópi-'tnrnak, az a|koholnak és a hasisnak' dc a.placenta (méh}*
1,ótt.y) a|kdmazása is nagy szerePet iátszoit, amit viszÓnt a
I ttl.]nbözó népek használta'l.. egészcn a modern korip.

Á nör'ényck szé|es tárháza-szo|gált és szo|gá mZq mai is
;'.'Icncianöveló szcrként, melynek Iegmarkansaibb kép"visclőie
J ]|rdnLJraqóra. Ezt a dél-európai, őshonos n6ivényt ei'czrc'ttel\
óta használják a nemi inger növelóseként, miszerínt Íokozza a
szc'nvedélyt és a.meddósóget is gyógyíEa. Gyökerét borban
mcgáztava készül az édes nedű.

'.Régen'a Íokhag,arzátmind a keleti, mind a nyu8ati kr'tú.
lában erős nemi vágyat serkentó szerként ismertéf. A szar.
v,tsgonbának o|yan rajongÓi voltak, mint Madame Pomoa-
.lour ós Casanova' A sPáÍgátmár a rómaiak is nagyra becsÍiLl-
|.k,.|uszen nráralakja szexuá]is képzetekct sugall.7 +ingsenp.ilta|ánosan ismert és hasznát erőiítőszcr.

, ,o 
^,1,:az ,,istenek ncktá4a', rendkívt.il tápláJó, ós évezr*

C'ek:n 
1l.ú8y-vélték. ho8y nemi vágyat scrkcntő hatása van.

Az állati élelmiszerek ktjzti4 az osztriga, a kauiát ós a ho-

tulajdon-ítanak az i|latoknak. A pézsma egy kis
fumalájai áJlat, a pézsmaállat hímiének a-vála-
dóka, Az funbra az ámbrás cet tápcsatornáiábtil
származ'ik, és a Irópusi tengerck ielszínón vagy
a partra vetve található.

Na de mi van akko' ha r,alakin már ezck tt
szÉ]rel( sem segítenek? Akkor bizony for

d ríjunk szakcmbcrhez, h.iszen il ven
kor az impotcnciával állunk szcm.
ben. Az impotcncia lehet organr-

kus (tcsti) ós pszichós (|eIki) cret1t'.
tű. Kialaku]ásának problémáia általá-

ban organikus okokra vezBthe|ő vissza,

hogy mcssziról elkerű]iii'k használatukat

nak, me|yeket nagyban elősegít a tírlhaj
szo|f élefuítel, a gyal<ori stresszállapot.

. Ujabban a vizs8álatok kimutattá(, hogy
a drogÍogyasztás komoly mértékbcn csöí<'. kenti a Potenciát, sőt sokszor lmpotcnciá

hoz is Vezcthct. Ez egy újabb ada]Ék at,hoz

IBBlB*rPE'áuld
LAng A^drea recep+iei

Grapefruit-krém

Ho.zzáv:,a]ók:8a E üszt,80 g cukor,4 dl
grapefruitlé, 2 d| tqszin,1 bánán. Íól cit.
rom ieve, 50 g kókuszreszelék' csipetnyi só

'ElkészÍtés: Vegyítsük össze a lisztet, a
cukrot és-egy csiPet sót, apránként adjuJ<
nozzl a c|trom és a grapefruitkinyomott,
IeszÍirt lc\'ét, ker'erjiik csomómántesrc'
majd á-Ilandó ker.ergctés mellctt lassri tű-
zön.kb. 5 pcrcig főzzii*'. Hagyjut< kihű,]ni,
kőzben verjiilk' kcmény hab-bá a tejszínt.
vág]uk karikára a banánt és töriii*' \ i||áVdl
póppó. Ha egészen kihűlt a króm, hozzj-
adjú a banánt, a kókuszresze|éket, v(18ül
lazán belekeveriiik a teiszínhabot is.

, lcrsz9me11es tilkákba oszt'uk, teteiét
banánszeletekkel, hártyáitÓl megtisztítótt
grapefruit-cikkcl, esctleg néhány szem Kan.
dirozott cseresznyór'e| díszítjiik' Tá|e|ásig
hidegen tartjuk.

L4esjegyzé& A kókuszrcszelékci el is
lehet hagyni belóle. Használhaturrk hozzá
rostos grap€fruit.levet is, ha lustá} Vagvunl
a facsaráshoz.

má bír megktíönlxiztetett ielentóséggel."xii'lönös fontossagot
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Ehhez a íe|adathoz sok tudás szÚkséges.
amit az á|talános isko|ában ke||ett eltu|aj.
donítani.
Én szívesen lennék dandy, csak ne |enne
spleenem!
A káosze|mé|et pi||angója suhintott egyet
piIleszárnyaiva|.
Annak e||enére, hogy több ágon fut a
történet, mégis Ío|ytonosan követni |ehe.
tett az eseményeket.
Meg lehet-e fogni a szemé|yiséget?
A pszichoana|ízist sok minden kivá|thatja
az emberekbő|-
Heine gerincsorvadásban ha|t meg a sok
fekvés miatt.
Koszto|ányinak nincs viszonya a szerep.
|őkke|.
Aaapa a csa|ád |eggyengébb tagján pró-
bálja onkényuraImának szárnyait bonto.
gatni.
Haragja a vízben o|dódott'
Az anya és az apa közötti kapcso|at tipi-
kus semmilyen.
Jónást minden rendszer ü|dözte.
Jónás Ninivében nem sok fü|re ta|átt.
A próféta az igaz|átást vá||a|ja íel.
A deteKív-nove||a krimicisztikus mű.
Az egzotikum olyan táj, aho| a va|óság és
a rea|izmus összenrosódik. aho| vannak
pá|mák' de jegesmedvék is.
Sp|een = vi|ágiroda|om
bárbeszéd
eső felvonás
Ez a vers egyike a sok verseknek.
Ezek a nove||ák prózai |írák.

Az i||ug.zLráaiók

a Kárr,ya|exikonban ig |át,ha'ók,

MEcSZEPÜlr e KONYVTAR!
VICYAZZUNK RÁ trozosrx,
HASZNÁLJU K ARRA' AMIRE,

VALO, HOGY HOSSZU IDT.-IG,
SoK oRoMÜNK LEGYEN

BENNE!
-Ti[-or.

WÉWf
A Közgazdasági Politechnikum lapja

Fe|elős kiadó: Horn Gábor
Felelős és tördelő szerkesztő.. Jakab Judit
PostacÍm.' 1096 Budapest, Vendel utca 3.

e-m a il: jjud it@pma il. po ti. h u
I n te rn e t : h ttp//www/. po li. h u/po ti/polig ra f/i n d ex. h tm
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Készúl a Közgazdasági Politechnikum sokszorosító műhe|yében
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