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Zséde|y ()yőző

Maros Komé|
Máté Petrá
Tótlr Kati
Schlcer TaInás
Ba|asi Nóra

Bohács Rita
Goescr Lilla
Pataki Judit
Szallcr Mónika

szülők:
Bohácsnc Kazai Zsuzsanna
Nemcth l,a.;osné
Csillag Zoltánné

iarrzer Gábomé
Kovács Judit

(nr)AstcrX
N,lonopoii
BalhcSOK(K)
lntcnziv osztlily
I)cl{át
JU-l'A JAzz
Pol isz
KAndi
BLiX.A
DöntÉsképtelenck
Pol11.bm

talrárok
vendóg

Jakab Judit, Lendvai GvÓrgyi, Marosvári Péter
Ilorvát}r Níátyás. Takács Márton

Lt:vezető elnÖk: Boháos futa

Két napirendi pontról terveiÍünk beszólgotóst. a dohárrvafosal kapcsolatos fclnrércsi tapasztal.ltol' cs 3 nlf,so'
dik neg}'gfley1 tanulmán1.i ercdmónyck órtékclóse szerepclt a nrcghivórr A valoságban az clso tctlta \cqlq!]()t].
dolísa. megt'árgvalása toltöftc ki a rcndclkezósűnkrc álIó rdőt' a tanulnránri rigvok:ól csllk intprcss:ltlkrt ko-
zö]tünk e3}ma.ssal'

Az következő határozar született a nemdclhánvzók védelméről szóló torvénnvel kaocsoiatban
l A dohányzás a kiskoruaknak tilos az iskolában'

A l8 évnél idősebb iskolapolgárok a kije|ólt helyen gyújthatnak rá-
Á siszüne| előít elkeszílett és kitöltTtl kérdóivek válaszaitft1xle|embe y,éve az alábbi 'y:t1ttkcttlk t,rlt,.
nyes ilendók a szabálysérí,|ikke l .sze m hen :
2 '  az e lso a lkalommal szabályt  sértő k iskoru'  i l l '  a l8 '  életévét betol tott ,  de tnal1ó kcrcsctte l

nem rendelkező isko|apolgár ügvében az osztál1'lönok járjon el. beszélgcssen el ieIe ós ii-
gyelmeztesse.

j' a második alkalonrnlal szabáIyt sértő ügyével isnlét az osztáIy|onÖk Íbglalkozzr.rn' de nrár
vagy az osztá|y nyilvánossága elé utalva az ügyet. vagy a szü|óket tájékoztarl,a, vagy az ls'
kolabiróság elé terjesave az esetet.

4. a'harmadik alkalommal szabályt sérrő ügyét az osztá|yÍr'lnöknek az Iskolabiróság eIé ketl vin.
nte
Az Iskolabiroság diftbrenciált büntetést szabhat ki. de sentrni esct!.e sem utalhat.ia vissz-a az
üg)'et az osztálv|onciknek, és a korábbiakná| enyhébb határozatot sem hozhat
(Az lskolabíróságnak ajánlott büntetéstípusok'

eltiltás hatarozott idóre kü|inbtjzó rskoIai rcndezvénl,ekrijl.
mcgrovás.
sz igoni  megrovás.
cltanácsolás az iskoiábó|' )

5 Az öná l ió  jővedc|errrtr le| renr le lkezo isko|apo|garokra a küvetkezó szar i lc i t l | .  \  () l i i iN()Z!] i ] tK
ha nern engedelvezett  helyen gFl j tanak rá,  ésizt  valak i  ószrevesz i ' . je lenr i .  a kc lr l r i1.n l ict t]s

bizottság



tagia(i) részesítsé(k) fi gyelmeztetésben,
ha második alkalommal is szabályt sért, a Huhogás elé kerú|jÓn az ügy'

harmadik alkalommal az Iskolabiróság tárgyalja az esetet és donti e|, hogy a munkáltatóhoz

fordul-e.
Az Iskolabíróság differenciáIt büntetést szabhat ki' de semnri esetre setn utalhatja vissza az

ügyet a koordinátoroknak' ill. a Huhogásnak-

Útmutatások. tanácsok. észrevételek a határozatok végrehajtásához
e Az lT{agok kozü| többen sére|mezik' hogy nem mindenki veszi komolyan az új szabályt' és sze-

met huny a vétségek láttán.
. Mindenkinek (elsósorban a tanároknak) kotelessége, hogy (ha találkozik szabálysértóvel)jelentse

az esetet az osztátyfiinoknek, ill. valamelyik koordinátornak'
. Néhány lT.tag kérése, hogy azosztá|yfonokok mérjék fel az osztályukban nrég a konkrét esetek

megielenése előtt, mi az osztá|y véleménye: kivánnak.e foglalkozni a későbbiekben a dohányzási
ügyekkel. szeretnének-e segítséget nÉjtani a dohányosoknak' vagy diszkriminatívnak vélík az osz-

táiy nyilvánosságának fe|használását' esetleg érdektelenek az efléle problémák iránt'

Legktlzelebb február 29.cn, . rendhagyó módon - l 6 órakor találkozunk'
Noha nem egyeztünk mcg ebben, de az eddigi gyakorlatot követvc akkor a szülők lesznek aházigazdák'

Budapest, 2000' február . 
,akab Judrt lT.tÍtkár (a' segyzőSzallor Móni helyett)
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Jelen voltak:

. okrös Tanrás
Ganzer Adrienn Ganrcr Gáborné
. Tókei Józsefné

Bohácsné Kazaj Zs. (nt)AsterX

Nétncth Lajosné Monopolr
Csil lág Zol1ánnó BalhéSoK(K1

lntenziv o.
DeHát
JUTA Jazz
Munkiiso.
Polisz
Sznnrl0

Bolrács Rita Kor,ács Judit
Kund At t i l a

Grescr t-i l la B(JX-A
. DÖntÉSképtclenek
- Pot/1:bnl
. DIK
Jakáb Judil' Lendvai Györgyi,
Marosván Péter, Puskas Aurél
Farkas [ász|ó gondnok

Kand i
PsyclrO
Harr t iS

lailiiÍok
tanálok

nleghir'otl vendég

Levezetó elnök: Bohácsné Kazai Zsuzsarna

A terl.czctt két napirend kozül a tavaszi programokkal |ogtalkozót tÖrTltük. ug.l.anis ehhez a DOK cgy vag1'
tclbb képviselőjónck jclenléte kellctt volna, hiszen a Poliszülinap gazdái ők lesznek. uivollétükben pcdig rrcnr
lctt volna érdemi a bcszélgetés,
A másík tómánk a Politechnikum á|lapotának. tisztaságának a megismerése. megvita|ísa volf
Farkas László gondnok ininyításával meglekintcttük a teÍmekct' a folyosókat, a mellékhel1.isógckot. sZcnlüg!'re
vettük a padokat, a szckrénveket' Megnóztük a legújabb KPTV-híradó idevonatkozó részletelt
A Iátottak é(ékelése uLán a kcivetkezó hatiirozatokat hoáuk:
o A szándékos rongá|ás elkovetőit. ha azonosíthatóak a tettesek . erkilcsi|eg és anyagilag feielős.

ségre kell vonni.
. Tudatosabb nevelésre, Tnnevelésre Van szükség. hogy kornyezetünk kulturáItabb állapottlkat nru-

tasson. Ezt segíthetné az ügYeleti rendszerhez |rasonló' tisaa, esaétikus termek versenyének ki'
irása, de emek feltételeit végig keil gondolni A Szakmai Bizottmányt arra kétjÚk" hogy.vitassá(
meg: szükséges-e az osztályok vándorlása óráról órára ajelenlegi mértékbcn, vagy |ehetseges-e.
hogy a diákok több időt tő|tsenek saját termükben, igy kónnyebb lenne az adott helyiség igazi
gazdáivá válniuk'
Ugyancsak a versenykiíráshoz tartozik annak végiggondolása - esetleg a DoK segítségével ., mi.
lyenjutalommal lehet a Iegigényesebb, legötletesebb' tegbarátságosabb, legtisaább terern
,,tulajdonosait'' díjazni.

. A KGB készítsen és hozzon nyilvánosságra u ffiffiÍaunegy olyan kt|tségvetési kimutatást,
amely tájékoztat az elmúlt évben a Politechnikumban helyreállításra, javításra iol.dított összegek-
ról. A tájékoztató térjen ki az egyes felszerelósi targyak (pl' eg'v-egy új pad' szék, leremfestés'
tivegezés stb') beszerzésének, pótlásának költségvonzataira

. A közeljóvőben minden osztáIy szakitson időt az osztályidón arra, hogy tudatositsa a figyelmet-
lenségge|, szándékos rongálással eIóidézett károk kÖvetkezményeit. ill. a szükséges
''kÖztulajdonosi'' szemlé|etváltást.

o TaIán tóbb nagyobb szemétvÖdor elhelyezése az épúletben kcizelebb visz a célhoz' ezéri kérjuk az
illetékeseket, segítsenek ezek beszerzésével- (Megiegyzós: lnárcius 2-ánmár megszapLlrorlott a
szemétkosarak száma a helyiségekben' - a szerk')

. A tanórák végén minden osztá|y fordítson figye|met arra, hogy a helyiséget tisztán haur,ja el [:,n.
nek el|enőrzése, irányítása - ha még nem váIt belsó igénnyé a csoporttagokban - a rrrindenkori
szaktanár |eladata.

. A padfirkák elengedhetetlen ve|ejárói az unatmas óráknak, az önkifejezés bels{} kén\ SzcrcncK
Hogy csökkentsük az alkotások számát, és az igényességet e téren is hangstr|yozzuk' egr,ún Íir-
ka|a| |étrehozását dontöttük e|, Ez az isko|a va|amelyik folyosóján kiieloli t.a|ieiulct. alrrlI nlindenki
irhat, rajzolhat' üzenhet - természetesen figyelembe véve az a|ábbiakat.
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Az IskoIatanács á||ásfogIalása

Az utóbbi időben isko|ánkban szórványosan megje|entek faji gyü|Ó|kódóst kifeiezo padfirkák
E fe|iratok közÖsséget és egyént támadnak, szándékosan és névte|enűl megaláznak' ezért tÚ|-
lépnek a tolerá|hatóság határán. Nem egyeztethetők össze isko|ánk értékrendjéve|. a|kotntányos-
ságával.
A vé|eménynyilvánítás szabadsága nem terjeszthető ki addig, hogy közü|ünk bárkit is névte|enü|
mega|ázzon, emberségében sértsen. MindegyikÜnket megil|et a 1og, hogy ha mé|tányta|an táma-
dás éri, a közösség, ame|yben é|, Véde|met nyújtson neki. I
Ez a cé|ja ennek az ál|ásfogla|ásnak, valamint az, hogy a rasszista firkák készítőit figye|meztesse
Az elóíté|etekró| |ehet és ke|| ószintén beszé|ni. viszont a szándékos megbé|yegzés semmi|yen
formájában nem fogadható el.

Ez a felhívás ̂ a, ^"gJ"t"n, ̂  Wffi{ban taval}' nrárciusbart. ntógis az isnrétlÓsc in<lokolt. ugl'anis irz ír j
politechnikusok nróg nem olvashatták, nrások talárr cIfelcjtcttÓk,
(A firkafal az A épülct fc'ldszinti fo|yosójának jobb olda|i lengőa1ta-;a nlÖgötti részc' Csoncsi szobájáva| szcnr-
bcn. - a szerk.)
. Ugyancsak a tiszteság és a ku|túrá|t vise|kedés tárgykörét

érinti a dohányzás úgye' lsmételten fe|hivjuk r-ninden do.
hányos tanár, diák és sztilő figyelmét a Politechnikumban
is érvényben levő torvényre

. Kiegészítésképpen hangsú|yozzuk' hogy az iskola terúle.
tének számit az épületet korulvevó kerités elótti járda is
Ezúton kérjtik azokat a diákokat' akik reggelente' dé|utá.
nonként' este az iskola kapuja elótt vagy a kerítés mel|ett
szivják el első, második' valahányadik cigarettájukat, to-
vábbá akik itt köpködnek' mondjanak le erról a szokásuk.
ró l !

Egyebek:
A hotedikesek sziiIói értekezletcin foga|rnazódtak meg a kövctkező
kérdések' kérések' melycket a szúló képvisolők tártak az lT. c|é'
. A (m)Asterx oszLi|yban az ének.zeno oktatással kapcsolatban mcniltek fel problémák va|alnennyi órirrtott

oldalról'
Vá|xz: A nehéz helyzct orvoslása fo|yanratban van. az idő közbcn Ítlnrondott tarrárriő helyóre t1 oktatót keros
a niűvészetismcret.nlunkacsoport. Míg rá nem lel a nregf,clelőre. tnatclrratika és termószctisnrercttrákat tarta-
rrak az osiailyfiinokök.
. A ltetedikesck kózú| néhányakat az cv clc.ji szakk<irválasztá.sban o|tántoritott. rrrcgfélernlített az időscbb

diáLok ;elenlete. határozotlsága
Vá|asz: Nagyobb frgyc|nret kell fordítanunk a jóvőbcn Vagy a korcsoportok clkülönitcsórc. vagy a szakkörtil.
gok közti nagy korkülönbség pozitiv kihasznáiására (akár valanrifólo patrónusi viszony kialakitásáva|)'
.  Nóhán}'hónapcl te|tóvel  igénymcrü|(fc i l  a l2óvcscksz i i lc ibcnatanu|ószobainrézinényónerúzomoltctósc-

rc.
Válaszl Az igón1'teljcsitóse a tantcstüIct Í.cladata. kr:retcinck nlogszcn'ozósóhcz tobb infonnácró szüksiur:s.

Legktzelebb április 4-én talá|kozunk. anikor a tanárok tart]ák nlajd kózborr az iiqvekct

Budapi;st' 2()00 fcbruár 29'

Tokci Józsefiró ós Jakab Judit. ;cgl zok
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Dusza Krisztián ügye

Az lskolabiróság 2000. íebruár l5-i ülésen
rnegtárgyaIta Dusza Krisztián úgyét. Krisztiánt
osztálylonokei jelentették fel, rnivel december
20-áig 1ó óra igazolatlan hiányzása vo|t, ez
azóta további négy órával növekedett' A hi.
ányzások oka Íbleg reggeli késés, alka|man-
ként távolmaradás testkultúra-óráról. E'gy
izben valószinű|eg elfelejtette aláirni a jelenléti
ívet' de ez ma nrár nenl tisztázható megnyug-
tatóan'
Határozat: Az lskolabíróság Dusza Krisztiánt
tigyelmeztetésben részesíti' Krisztián ezentúl
reggel 8 óra 5 percre köteles iskolába érkezni
8 rira 5 és 8 óra l 5 kozótti érkezésért egyhar-
mad igazolatlan órát, 8 óra l 5 utáni érkezésért
egy igazolatlan órát fog kapni. A dontés hatá-
lya a harmadik negyed vége, ha addig egyszer
sem késik e|. Ha azonban elkésik, akkor a
büntetés automatikusan meghosszabbodik a
tanév véqéig'

Erdélyi Krisztina iigye

Az Iskolabíróság 2000. február l5-i ü|ésén
megtárgyalta Erdélyi Krisztina ügyét. Kriszti-
nát osztályfunökeíjelentették fei, mive| de.
cember 20-áig l 5 óra igazolatlan hiányzása
vo|t, ez azóta további egy óráva| nölckedett
A hiányzások oka ffileg reggeli késés' Egy
izben va|ószínűleg elfelejtette aláírni a jelenléti
ivet' de ez ma már nem tisztázható megn}ug-
tatóan'
ÍIatározat: Az Iskolabíróság Er<te|fi Kriszti-
nát fi gyelmeztetésben részesiti.,Ktisztina
ezentú| reggel 8 óra 5 percre köte|es iskolába
érkezni. 8 óra 5 és 8 óra I5 ktzótti érkezésért
egyharmad igazolatlan órát, 8 óra l5 utáni
érkezésért egy igazolatlan órát fog kapni. A
dcrntés hatá|ya a harmadik negyed vége' ha
addig egyszer sem késik el, Ha azonban elké-
sik' akkor a büntetés autornatikusan meghosz.
szabbodik a tanév végéig

Gyöngyös i  Dóra ügvc

Az Iskolabiróság 2000 február |5-i iilósén meg.

tárgvalta Gyongyosi Dóra Úgyét Dórát osztá|ylő.

nÖkei je|entették fe|' nrivel december 20-áig l 7 óra

igazo|atlan hiányzása volt, ez azóta további kettó

oraval  novckeclett  A hiányzások oka I .óIeg rcgge| i

késés' illetvc . igazolás hiánvában ismeret|en (Dóra

egyébként is sokszor hiányzik betegség miatt).

Hntározat: Az Isko|abiróság GyingyÓsi Dórát

figye|nreztetésben rószesíti' Dóra ezentúi reggel 8

óra 5 percre koteles iskolába érkezni' 8 óra 5 és 8

óra l5 kozotti érkezésért egyharmarl igazolat|an

órát, 8 óra l 5 utáni érkezésér.t egy igazolatlan órát

fog kapni- A donrés hatálya a harnradik negyed

vége' ha addig egyszer sem késik eI Ha azonban

elkésik' akkor a büntetés automatikuSan meghosz-

szabbodrk a tanév végéig'

Fü| öp Sz i|v ia ű91e

Az lskolabiróság 2000 február i 5-i úlésén nieg-

tárgyalta Fül tp Sz i lv ia ügyét. Dclrát  osztá|yÍónÓker
jelentették fel' nrivel január 3O.áig l 6 óra igazolat-
ian hiányása volt. A hiányzások oka f,oleg reggeli
késés.
Í|atározat: Az Iskolabíróság Fü|ip Szilviát Ír-
gye|meztetésben részesíti. Szilvi ezentú| reggel 8

óra 5 percre köteles iskolába érkezni. 8 óra 5 és 8

óra l 5 kozotti érkezésért egyharmad igazolatlan
órát. 8 óra l 5 utáni érkezésért egv igazolat|an órát
fog kapni A döntés hatá|ya a harrnadik negved
vége' ha addig egyszer sern késik el, Ha azonban
elkésik. akkor a büntetés automatikusan meghosz-
szabbodik a tanév végéig

Láng Zsófia és Koritz Barbara íigye

Az lskolabiróság 2000'  febnrár l5- i  t i lésén rneg.
tárgyalta Láng Zsófia és Koritz Barbara ugyel
Zsófi és tsarbi egy novemberi napon kikérőve| tá.
vozIak az iskolábó|. arra hivatkoz\'a. hogr' orvos.
hoz mennek'  Szász Kata egy MóÍicZ Zs igrnt lnd
kortéri üz]etben ta|á|kozott velük rnéq a tanitási
idóben'
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Határozat: A biróság elfogadta Szász Kata
javaslatát, és a btintetést abban a tényben.
hogy az ügy nyilvánosságra kerú|t' és a két
lánynak a biróság e|őtt be ke|len az esetről
számolni' megvalósulni látta' Az üggyel kap.
csoIatban felhivjuk minden iskolapolgár fi-
gyelmét arra, hogy a kilépó cédulák kiállítása
mindig a bizalmi elv alapján múködótt' soha
nem vizsgá|juk, hogy a diákok valóban rosszul
vannak-e, ha erre hivatkoznak - ilyenkor in-
kább segíteni próbál az érintett osztál}őnÓk
vagy koordinátor, Aki ezze| visszaél' az mások
biza|mával él vissza és magát a bizalmi e|vet,
annak fenntartását veszélyeaeti

Kovács Ferenc iigye

Az Isko|abíróság megtárgyalta 2000' |ebruár
l 5-i ü|ésén Kovács Ferenc úgyét' Feri igazo.
latlan óráinak száma 20 + l/3. Ebből l8 három
igazolatlanul mulasztott napból származik'
Ezeken a napokon Ferinek dolgozatot kellett
volna írnia' A tobbi igazolatlan mulasztás ké-
sésekből sármazik.
Határozat: A biróság Ferit szigoru megro.
vásban részesíti' Felhivja figyelmét arra, hogy
ha nem jön iskolába' még aznap telefonon
értesítení kell errő| osztályfibnokeit' Feri
ezentúl minden hiányás után azonnal, tehiú az
elsó iskolában töltött napon koteles leadni az
igazolást, ha ezt elmulasztja' a hiányzása iga-
zo|atlannak minőstil' Az igazo|atlan hiányzásai
idején írt dolgozatokat nem pótolhatja' azokat
az érintett szaktanárok az adott munkacsoport
gyakorlatának megfelelóen elégteIen vagy',0''
eredménnyeI számítják be a negyedévi jegybe'
Ez a dontés a tanév végéig van éwényben.

Diczent|y Ádá* ügye

Az Iskolabíróság 2000' február l 5-i ülésén
megtárgyalta Diczendy Ádárn ugyét. Ádám
december 3-án tanóra a|att egy iires tanterem-
ben (A t2) társaival kártyázott' Ezzel kétsze-
resen is megsértette az iskola idevonatkozó
szabá|yait.
Határozat: Adám szigoru megrovásban ré.
szesül' A tanév hátralévö részében csak a
kÓnyvtárban tartózkodhat' ha nem megy be
órára' Erró| a dontéséról énesiteni ke|l óra
elótt az adott órán tanító tanárt, majdje|ent-

keznie kell a kónyr,tárban úgye|etet tanó konyvtá-
rosnál is. amint oda megérkezett'

Süle Zsolt ügye

Az lskolabiróság 2000' február l5-i úlésén rneg-
tárgya|ta Súle Zsolt úgyét. Zsolt december 3-án
tanóra alatt egy üres tanteremben (A l2) társaiva|
kártyázott Ezzel kétszeresen is megsérletÍe az
iskola idevonatkozó szabá|yait '
Határozat: Zsolt szigoru megrovásban részesÜ|' A
tanév hátra|évő részében csak a könyvtárban tar.
tózkodhat' ha nem megy be órára. E'rről a dÖntésé-
ról értesíteni kell óra előtt az adott órán tanitó ta-
nárt' majd jeIentkeznie kell a könyvtárban ügye|etet
tartó könyvtárosnál is, amint oda megérkezett.

PÍlum Gábor ügye

Az lskolabíróság 2000' február |5.i Ülésén meg.
tárgyalta Pflum Gábor Ügyét. Gábor december J-
án tanóra alatt egy üres tanteremben (A l2) társai.
val kártyázott. Ezzel kétszeresen is megsértette az
iskola idevonatkozó szabályait-
Határozat: Gábor szigoru megrovásban részesü|
A tanév hátra|évó részében csak a'kön}ntárban
tartózkodhat' ha nem megy be órára Erról a dTn.
téséről értesíteni kell óra elótt az adott órán tanító
tanárt, nrajd jelentkeznie kell a konyvtárban ügye.
letet tartó konyltárosnál is, amint oda megérke.
zett

Virágh Ba|ázs ügye

Az lsko|abiróság 2000. február l5.i ülésén meg.
tárgya|ta Virágh Balazs úgyét. Balázs decenrber ].
án tanóra alatt egy üres tanteremben (A l2) társai-
val kártyázott. Ezze| kétszeresen is megsértette az
iskola idevonatkozó szabályait '
Határozat: Mivel Balázs már másodszor állt bíro.
ság elótt ebben a tanévben' és az e|őző úgy is az
órákról való távolmaradással fuggott ossze' BaIázs
társainá| sú|yosabb büntetést kap Ugy látja a brró.
ság' hogy Ba|ázs sorozatosan visszaél vagy rosszu|
é| az órárajár.ás szabadságával, ezérl az tsko|abiró.
ság tőle ezt ajogot megvonja, kötetes a tanév hát.
ralévő részében minden tanórán jelen |enni. Ezen.
kívril szigoú megrovásban részesul

Az lskoIabíróság nevébon
Nagy l lona



, WEMr -
Bedő Gerge|y (Szntarl0) ügye

Az iskolabiróság 2000. február l5-én tárgyal.

ta, Bedő Gergely (Szmarl0) ugyét'
A biróság tagjai' Takács Zsuzsanna' Csajághy
(iergely' Diósi Alojzia
(}ergöl tlsztályft|nÓkei .jctenfuilék .fal, nert
reggeli késéscihőI 20a0. 'jannr I-ig l6 igtt-
zt l l u l l o t ór á t gyti j t tl t t os sze. St,t l1',o.s b i to k.,' i i l -

nénykéttt szolgalt, hclgy Gergő az i.skoltilól
mintlÓs.s:ze !íz percre lakik é.s . sokak .szamára
trigyell módon . ,,mar,, hét(lrai felkeléssel
kihnyíiszerrel beérhe rna. Enyh itő ki)rii l móny,-
kenr verődörr Íel vtszottÍ, hogy amióra a.faI1e-
len|és !éry,e konkrétummá wtt' sokkal .jtlbban
iiq',cl arra, hogl ne szaporodjrln igazolaílan
órainak száma.
I{atároznt: Gergőt a biróság figyelmeztetés.
ben részesitette' A negyedév végéig (múrctu.s
22. szerda) 8:05-re be kel| érnie az iskolába és

1e|enlétét a ,,feketelisran 
'. 

kell igazolnia' 8'05
és 8. l5 koz ö t t i  érkezés esetében l/3,  8 ' l5
után pedig l igazolatlan órát kap' E speciális
kötelezettségek a ho|napi naptő| (februcir l7,)
életbe lépnek'
Amennyiben a negyedév r'égéig Gergó egy
esetben sem érkezik 8:05 után' :u íté|et hatá-
|yát veszti, Amennyiben a negyedév végéig
Gergó akár csak egy esetben is elkésik' a
btintetés hatálya automatikusan az év utolsó
tanítási napjáig (június 9. péntek) meghosz.
szabbitódik.

I}udapest, 2000. február l ó'

Nagy Mihály (MunkósosztáIy) iigye

Az isko|abíróság 2000. febnrár l5-én tárgy'al-
ta:' Nagy Mthá|y (Ít4u n k ásosz ta Iy) úgy ét'
A biróság tagiai: Takács Zsuzsanna' Csajághy
Uergely '  Diós i  A|ojz ia
Nagy Mihályl Szabó lÁ,szló 1elenteite ,fe|i" nert
I999. dccemher 9-én a 

.fornaház 
öIÍilzt.ijéhan

u fatra kapÓtt.
A targlaláson Nag MiháIv Íclje,s értellensé.
gcl ÍQn{l.\iÍotÍ azzal kapcrcIatban, hog), le|te
kifogú',,lllhuttl. Minttös".zt, ail|lyiI rsn,('r|' ?l'
hogy az a szerencsétlen'';ég |TrÍént, hogy Sza^
bó l'a'szb rosszktlr lépetr hc, é.s ó igy lahukot:.

Nen is laga<lta, htlgv a .fe l1elenré.| tLirKvo, képtzo

cse Ie keda |a ! gvu k ran e lköve t i, s^(j|, rtl s: l e te sc tt e I.

rudÍ{ydrLixlt| a hiulsapnk, hogv mtI';,att birlt<itriiut

'sziikség!c( késztcti rá. ScnmiJéIc mótlott ttent ntíi.

ktnlütt ,'gwtlt l htrólliqqul, ttt'm igyt'kt:Ltl u ma'l-

ktpp ltttttdttlkodó - ta!án szantos - tskolttpolgár

ú ! iti s po t t t j a t n e gc r lu t i' M i n i mci l isa t t's e m .fbguilct
el ctz! ttz tll,et' otttit tt biró'sag képvtselt: ludnittlik

a h t l t u rti l i.s k i i l ot t b.sé ga kbli l qdrjdó k ot t fl i kh t.st *u t

tt kö z t l'ssé g a l ! u l d t t<ls i I I e m:;za há l.va i's z e r t t il c t l,s:e.

ríi retuJazni '
Határozat: A biróság Nagy Mihá|yt szigoru meg-
rovásban részesitette' egyéb adminisztrativ kény.

szcrt azonban nem javasolt' A bíróság úgy érezte'

hogy nincs értelme kiszabni és betartatni olyan

szabá|yokat' amelyek civi1izált emberek kózÓtt
automatikusan nrűkÖdnck' nem civilizá|t emberek
kozött pedig felesleges ve|r"ik kísérletezni. lskolabi-
róságként degradálónak érezz'tik. hogy egy közel
nagykoru embernek megparancsoljuk, hogy ne
köpkodjon
Aggcrda|masnak tartjuk' hogy Nagy Mihály nent
tudott  és nem is akart  az iskola e testúletéVe| ml.
nimálisan senl eg}.titttnűktdni A magunk részéró|
visszautasitjuk azt a komrnunikációs stílrrst és ci1i-
kus hangvéteit '  ahogyan az ent lített  isko|apo|gar
velünk tárgyalt
Miután az említett iskolapolgár informálisan cs
direkt módon is tÓbbszcir kifejezte' hogy tlz isktlla
elvárásaihoz. értékrendjéhez nem óhajt alkalmaz-
kodni. ezért a bíróság úgy dontott, hogv ve|e kapl.
csolatban ezután kizárólag a töwényesség betartá.
sára ügyel sernmi|éle móltányossági okot és ké'
relntet az elkovetkezókben - a tanuló politechni-
kumi pá|yafi.rtása a|atl - nem fog figve|embe venni

Budapest.  2000 márc irrs j

Ilartos Mi|án. Fehér Níarcell Valcntin és Pető
Gergely (M u n kós os zttíI.v) úgl e

Az iskolabirósag 2000. febnrár l5-én tárgyal-
ta 'Bartos Mi|án. Fehér Marcel l  Valent in és Petó
GergeIy (}|4 t t t t A ti :t tlz t ti l.t.) tt<:y ét
A birósát tagja i .  

. [ 'akács 
Zsuzsanna'  Csajághy

Gergely' Diósi Alojzia
A húrom turulri| o.sztólyft,iúkatk - ivÍttrutt.1,t Na/tt'ttt
é.s Ragyt lÁszlrj . lelantarÍékfal, ntcrt )('t(){). |ttttuúr
2ó<itt óru ettq|l ctz egvik itresen tillr,,l tctttulótnxkti



leremben,,k lmmandóst ' ' ' jatszot!ak. I ,ető
( i e rge l.y vi sszaesőkénl kerii Ir elé nk.

Á tar14yaláson a diakok elismcrték, hog,l nent
|arkÍ!ák be az i'skola szabáIyair. Kércúésként

/alvel(;di,tt' ho5y ttz isktlla szellemistgével
i lss.ze c tr?le z te ! h e tóe k'e azok a já té k*, m e lye k.
trck meghatároz(l eleme az agresszivilós. A
tliákok arra hivalkoz|ak, ho1xl a.játékor cl há.
ltizttl bizonyos e&vségéftil hivták le, és oda -
.szerinliik - c.sak az itrformatika mwtkqc.so-
p()il ragiai kiidheÍnek anyaqokat. A birÓság
vtiltalta, ho23t liszlazza e.jórék eredeÍét.
(Áz itformatika munkacsoporllal .folylalou
kltzultación kideriih, hog1s a szóban .forgó
1tlték illegáIis telepitéssel kerillt a rend.,;zerbe,
ahomnn a megbeszélés utan lörolték')

Bartos Milánt és Fehér Marcell Valentint az
iskolabíróság megrovásban részesítette' A
tavaszi szünetig (2000. április lí-ig) a tan.
órák alatt tilos a napköziben tartózkodniuk.
Amennyiben a tanórán nem óhajtanak részt
venni' elhatároásukat a szaktanárral az óra
elótt közölniÜk kel|, továbbá a könwtárban a

kÖnyvtárost vagv az asszisztenst meg kell kérniúk
arra, hogy jelenlétuket dokumentálja egy e célÍa
elkülÓnített fi]zetben. ..Amennyiben a diákok nern
tesznek eleget kötelezettségeiknek és akár a
ktnptárosok, akár a szaktanárok, akár az osz.
tá|yfonökök részéről kritikai észrevételek merülnck
t-e|' úgy ugyuk ismét a biróság e|é kerü|.

Pető Gergelyt az isko|abíróság szigoru meg,rovas-
ban részesítette. A tanév végéig (2000, jtittitt,s 2.i14)
a tanóÍák a|att tilos a napköziben tartózkodnia
Amennyiben a tanórán nem óhajt részt venni' el-
határozását a szaktanárra| az óra e|ótt közolnie
kell, továbbá a kÖnyltárban a könyltárost vagy az
asszisztenst meg ke|l kérnie arra' hogy je|enlétét
dokumentálja egy e célra elkülÖnített fuzetben.
Amennyiben Gergely nem tesz eleget köte|ezettsé-
geinek és akár a ktinyvtárosok, akár a szaktanárok'
akár az osztá|y|onÖkik részéről kritíkai észrevéte.
lek merü|nek fel' úgy ügye ismét a bíróság elé ke-
rül'

Budapest' 2000, február l6

Diósi AIojzia, iskoIabiró
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A ka.zde+;i nehézeéqer. utÁn 2oCO, január

16.án haina|ban vé4re indtt|Aera kéczen

á||l;unk ötvener a Dóz."a Györqy Jr-',

MONTANA gíkö|cgTnző e|őtt, Ak.ik bér.i'

I;ek Eifeiozere|é5t', azak rnár 5.3c-kor

iaqyc:skodva vártÁk. az IKARU9Z 25.)

eel,, akik aaját te|ozere|éage| bír'ak, aa.lk

a.ak 5.45.tő| cgat|akozt,ak diderqő tAr

saikYlcz. A RÉKREÁL 1roááíő1 -'crméeze.

'ueoen senki nem volt ielen ebben a koral

időpantban (a Rekreá1 iroáa bonyo1íLo|t.a

tltazáeonkat')' b óra e|őtt vár perccr.t,

véqre va|ahára b,.lgzí ig |átu,lnk, eq",l ki,i,:é

rneqvia.elt á|i av o;b an |év ő, zöi dre { el*.e'"'

|karugzL, )okan tréfának e.zánva eleit,ct'.

teK eqy.kér. voént, ho1x rr.ajd' ezzt| kei:

k i)ze| Bao km-t z ö|yk ö\ődni ,  ha.ha' i la , ' ,

Néhány perc c,lr.e,|-"évei a ".réf ábo, va|4,.ba

Ievt, A zö|dre feer,e,t' |karugz 2bo, 49 ezemé|yee ezemé|yezá|l,l,"o qöráLi|t a vArakotó t,ön.,ea l:il.:'

K iáerü|t ,hogy nem, lérúnk fe| abuszra ahányan vaqyunk, a caon:agok'  aí|écek'  gíbakano.ck.|"L) '  r . .

férnek a ceoma7tarLőba, ezér, az ut'aeLé,rban ke\| fe|ha|mozni' auozunk, a Z5o.es liqy néze-',. k',,

mint eqy menekú|ttábor. h gzi.)I& körében a ,,|incshanqula{' tuútőzként. terjedr'' íöbben az aqqódó

hozzár,arLozők közú| qyermek;Jket, |egzá|iágra kényazerít.ették vo|na, ha íanaraink nem á|iiak vc|na

a he|yzet, ma4as|atára,Voit, aki a bugzon, vo|t,, aki e|őtte próbá|t a ezii\őknek rr1agyarázata+; La:áln.

arra, hogy mitő| remek, r'áqae, az. e|őíráeoknak meqte,|e|ő ez a jármű' Na4y nehezen, pc.ntoeabban
eqy órai meqfeezítetÍ. n,unkÁva| sike,rú|-u ti4y be4yömöazö|ni a renaeíP'4 cÚCcot, hoqy három tanerő

nek,Vikinek, Co|innak ég Maiz| E-rikának he|yhiAny miatt az oktatók bugzáva| ke|let't. tÍaznia' A ilai

na)i 6 óra he|yett7 órakor eikerü|t úlra ke|nlnk.?ereze a haeezű út' a|at'L jE akad"vak proc|émák

?'|őször a határon va|ő átke|ée vett e| Lő\únk máeÍé\ őrát", majá a 12 órára tewezett, utazáei idő |g

t,o|,ódoxt haqezú órákka|' Micl|őt,t rr:eqérkeztünk' vo|na ?ageo occ|inibe (ame|y 7ba km távoteAqra
van audapeett(l) előezör Nova Levant,éba jutot,tunk, arni eofőrünknek véqá|\omáeként vc|t f e|t,ijn

tetve, Íerméezeteoen oktatÁink köztjl a iőnö||kei,5t'é4er AndráeEa| á||andóan t.af,'.lttlK a Le|ercn
ka?CrolaLot, aki aajnÁ|attaI közö|te a kc||emet,|en híft, n\szerin' roetz he|yen járunk' A he|yz-eL fo.
koződot'1;, A heqyrő| |úe|é a bueznak kezatck begú|ni a Íék2ofái, melynek következmények'énr. hata|
mag Íúgt ke|etkezett az utas1,érben. 5oiőriink, Iibor e|'kor mÁr e|veEzLette véqt.e|en r,tlre|n.'é';. t\'nc!,
rÁs vróbá|ta az új irányt' diktá|ni, de roosz térképek birtokában iqen nehéznek. biz'onytt|Í, a te|adat,
- Menjeíek vig.eza a következő e|áqaz.ási4, ot't obere^qen fe|é kanyarodjat,ok| . adta|r:i a.z ,'lkáq:L

Andrágunk,
iqy Le|,túnk, persze roeezu|, hi.zen Cava|ése fe|é k'e||e,"t vo|na foráulnurlk. Mikor i5mét, |.iderüi, .)
tévegztée, már é11e| 11 óra maqaecAqÁban jártunk. úivól aeqyrő| |e,Íibor (a eofőr) kerek 2cre,: r,L,l.öi
'e, nerí rne1y tovább i|yen iúetb|qő fékekke|' Le\keg gíe\őink a buezon a táraár'sáqtó| e1|A,.::|v;z. ei



qyö1irue már nem Löóauk. .emmive|, C.ak érjijnk mie| €ob oda. A kereEztez.ődésben |t:cöveke|tun|'

ée eqy métert gem vo|tunk ha1|anáóak t.ovábbmennÍ addig, aníq vaiaki |e nem 'jöt,t e|énk. ÍerméEze'

Ler,en meqérkezéetink után parázs vita a|akulL ki a bugzt;n Andráa és a tanarak közör.t (uLóbbiak

tqyér,"e|műen a ro.9'z1;érké?et ée Andráer- okoiták).
Laggan bár, de véqre ríár biz'ozan ha|aAtunk úíi;é|Unk' véae feé' Vaoárnap éjezaka 2'3'45 re me4
ie érkezÍünk. 7aeco acc|nibe' A |eherÁ |eqopr'imÁ|ieabb időben e|icgyaeztot.tuk vaceoránkat, rna.i)
követ"kozet,t a kipako|ás a bugz-bó| ée bepakc|áe a lzobákba. V a|arnikor l ]'3o könji tér\ünk nyuqov1,;
ra.
Reqgel a b órai ébreeztÁ ré-mcEen hatotr' va|amennyi|lnkre' bár a ie|rrieeú|és reményében inlulíunk

a reqqe|i mocor4óra,
|:zt kóvetően a köLe|ez'ő proqramok hason|óan alakultak. V\ndcn nav a f a|L:,1,"iltív reaqcii iarna u*.Án
reqqe,li, déie|'ő.;tl aízéo aktaLáaeai e4yútt, majá eqv órai pihenő i:|án dé|ut'Áni zi,1ée,?.inek t'zaba
d()n, kin(,,l eioktatáe, arrli f éi 5-i4 tat''otL'
A'z időjáú?) keAvezően a|aku|'t, caodá|aLo9an ti.zta' napaü"uée et; napnk, ir}őnként '1c'.C crőc ezéilei
|:őEzerez.ve'

A' v3cj()ra hárorr'Íaqáeoe' az o|agz konyha renekeir. tzoiqá|ták te|, va|am'iiyc:n Lé..zt"a e|őéte|' hlit,l:,
iőét,ei é,. |eyezetégként degezerY. Deqeezre e"vLt;k rraatlk.a-:-,
iv1inderl eeLe játék vao;1 veté|kodő, vo|t eI;,1ezer eqy elLe, 4ft1jl'Ü rY\tc,C.),.': elLi líeiéeL r€,n^t7.|''CK
ckt'a!óink, Laci' ?éter' \nArág ée a oíkrecz tucniva|ói zÁrtak' Az ut.o|:,ó e1|;tt'i napon Ánt:;r á.; v:,,:lr
oie\vé've|t' kéezített vaiam*nnyiünk Eil;echnikai tudásárói, amit czÍ'e apró téezt,et:e,<.iq k.ie|emer-t.Link'
Ji mck.a volt".
t'l.z' t'ltt:|gő dé|tftán a eítáborunk ceűcopcntjaként i4azÍ n'űiesik|ó veryjryYt. rr;l4tti.tnk, 71i,,1,1,i.31 oz,

"int.\ o.{}?ort'ok jndtltak e4yfi'á3 tltán' éo őri)|t, t.empóban ez'áqu|aci,t:nr a cé| f ei!'. Vc|t, aijne k likl
l.j jí, vclli-, akinek nerr,, Ju1.almul ok'|rv,:ie;t. kaFo't minlien (;zo?art: nárcn iaq.icbb :;ielöje. 

.i 
ermér'zt,?.

zet, r: ,'e",é|ke/í rc;r ,}iaraAhat'otí e|.ít1'y hát Utoisó e!,,.e éióki?-ban,.i"avi, a qikregz,bő|', :'Ll,j| .iu
t,,3'..4 li:rq a aíkife'iezéaekből, na éc a lzínáarab' me|y aziná\ásróI, un"azágr1;|, neq(:r|:ezéerri1 a.;,o!':.'
;::q'iobb eiőaIáot a ,'1.űr.jeiző ké.zútéi:' éE a .JáryaszecekÁzók,' caa?2ta ny,új.;ct-t;s, ezL ?i.]ll.t',.'. a

,.,);.l )t:oz a Íé?.betct- táreaaáq éa oa'jrtoe a ',|kert:t,z ?.?:O a mcnnyorÚz:id. öLiÍ.-Í i:anyában eiá|It a
br:+y1-:21d161.

A veió|keaő eredményhiráeLéee iqen későre,23'30 ra r?|e7.Í3':)i:.Í. bx, ami eqyben a tábcrl'tn* ',,í4i:-,

ie1,ent.eite, MÁenap regqe| tájó gzíwe| gzát|illnk ie! a ..ötáre feÚÍ'etr' |karltqiz ?'|.,C'.re ézl ÖZi-'L:.Len,\arl
x,.:e pakr1áe eraatrénye|'écpen hárcm kci|éqár.i iaroaeáqÁban, va|arrivoi kényeim'c.;t:iilcn inli.ll -iini.
: ; á7'2.

\, é 4K öv e1'K ezT,ett, 5 :
l.'' 'A:varró| i||etve e ,íeiésrői öaozeeeé4óben: arniró| az é|etúnk ez'ótt január 1C.ú| 22'ia, az. a Eie|éE'
+ Í,.a1a+:van, e,xy kez'dő, k'ér. kö'zé?ha|adó, eqy ha|adó c^o?o.'ban r'ön'ént az okLatáC, Leq.átv;a
r,;te z|,oan a kezáőr haiaatak, t, kez.,Jet.i ooe.;|í's.bot'|ágok ut,án rlár a második ray'. ic|vonóz.:"ut- :l
,.áreasáq' tiiheLet|en akaraLe'rőrő| t,ewek. Lanúbil"onysa4r,1 eqyLő),-eq.1iq, |:.q,s.i|iv lem adta te], pr:
diq minden kez.4.e1', nablz, '' ,!;I' l;,|:l: a 4t:|é.,',b,'",
A'z okt,at.ók na?'y öíöft.,h e a rlt: kbi:ohaiadó r;eopr:rL i. .,z!*;r" Á,ij €!,í'e-,t.e ie|aAa,. ,'-, a hr|'.,67,1s';,,
ncrl ir, |e91li'.,,:, Tanu]!'< a roviá., horq^z'.: |tn|'i.latc1,' maqa"l-, rr,áiy Leherrnelr,r:;ei|,éÓ-v , ;,óvár,.'. A' r::'
|1 |éoLr,t Et|l,, rylíu a kezaő|. a,',ócyézá", icivé|yait.?jáitL,)[r'áK /, z |lo4:!. ée ."t,.iq!iáp ?za.2|,J3l,,
végté|' az eczúkr:t é.; |á|lkÚa.
iok,.v t.anu|tünk va|amenny1,en, én a ,n,qall nevébcn ft1or,á\.:1,,:r-', |:l..:,.,, 'lo t,c;|L, í2'::!.7.,iű?n ér(:,
T.'efi (n a q aÚ :',/ ei at-ek.
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I Tőkei Tímea SzmarlA

II. Antal Mónika SzmarlO
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Erdélvi Krisaina
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Bakonv Lász|ő DeHAt

il. Szabó László Tanerő

m. Vidos Mihály SzmarlA.
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Résavevők sáma: 8 pár

Gásnár András/ Szabó László Taneró

II Bakony László/ Nagy fuchárd DeHAt

m. Antal Mónika/ Vidos Mihály
Béres Miklós/ Herczeq Tamás

SzmarlO
Pszvcho

Gratulálok:

Politechnikunr, 2000. februitr 22
Szabó Lász|ó. tanár

Kieeészítés

A kosárlabda - hazibajnoksag!.ajnok csapatának tagja volt nlég Pap Kriszrian a Monop,ilt osztá|v-

bó|' Neve a legutóbbi WMffi{vunc sorok irójának mu|asztásábó| ncm szerepeit'
ElnézéstI

Politechnik-um, 2000. febr 23.

Szabó Lószó, a bajnokság felelőse
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Túl a tizenötön

Elegem Van mostantól a napos nagy vitákból,

Az örökös büntetésből, az őrás basztatásból.

Nem igaz, hclgy nem értitek, a gyerekkoromnak vége

Akár hiszitek, akár nem, |az,ább póráz kéne.

Homlokomba karikát, zöld friztrrát íestek,

De ha igazán szerettek, akkclr így is tetszek'

Á csajomat én választom, bár azt moncljátok, kurva,

S trrdom, hogy befolyáso|, de hisz ez a dolga.

Szabaclságot akarok és egyeniogúságot,

Amit nagyon szeretnének a fiatal punkok.

Ettől még, higgyétek el, tantrlhatnék szépen,

Nem ténferegnék beszíva éj1el a téren.

Tudom, hogy olvastok annyi mocskot, szennyet,.

És tudom, hogy megclöglik annyi.annyi gyerek,

Azt is tudom, képzeljétek, h.,gy ettől fóltetek'

És ezt csak azért teszitek' mert nagyon szerettek.

De nem vagyok rnár kisfiú, maganlra vigyázok,

És nem követek el semtni nagy vadbaromságot'

Az, hogy néha elmegyek a haverokkal inni,
Még nem azt jelenti, hogy nem tudok hazajonni.
Még nem azt jelenti, hopry nem alszom ágvamban,

És a téren ébredek bűzben, koszban, sírrban.

Elegem volt mostantól a napos nagy vitákból,
Az Örökös biintetésből, az irás basztatásból.

Szabaclságot akarok és egyenjogúságclt,

Amit nagyon szeretnének a fiatal plrnkok.

Jonathan



)+ Wffif
BK(ÁK o|] Tl1Ko0qH

AUAgY
nouÁ D( ID(D'űDn 'ZÖKÁKoZ|]t P(DT(n p(lurrin

Bizony Brék on Through! Ez már csak szó|va hátrányosan megkÜ|onboztetett ki-
így van' A kovetkező tÖrténet minden sebbségrö|, akik va|ami te|jesen mást akar.
egyes sora (sajnos) igaz. Két lntenzíves nak. Köte|ességük te|jes tudatában (és fo|d
,,Agyról'' van szó a tÖrténetben, neveze- buta agressziójában) megkérdezték tó|ünk,
tesen Szi|ágyi Szi|áró| és ró|am, Horkay hogy drogosok vagyunk-e, vagy egyá|taián
Dávidri|. Van-e ná|unk va|ami|yen kábítószer, mivel
A Medikus nevii kávézót e|hagyva gon- nagyon sok a drogos a környéken. Mondtuk

do|tuk' elmegyünk biIi-
árdozni egy bizonyos
Break nevű he|yre.
,,Végre péntek" címszó-
va| elindultunk tehát
szórakozásunk e|ső
bázisa fe|é. (Ez lett az
utolsi is egyben.) Be-
|éptünk, kértünk egy
asztalt, majd elkezd-
tünk játszani. 30-45
perc mú|va meguntuk a
játékot' és visszavittuk
az ütőket a pulthoz,
ahol tudatták ve|unk,
hogy 300 forint lesz a
szám|a' A hiba csak az
vo|t, hogy ki voÍt írv.a a
pu|t fölttt' hogy egy óra
200 forint. Ezt nem iga-
zán értettük, mive| mi
csak félirát Vo|tunk ott'
,,Ezt írja ki a gép, nem
tudunk mit csinálnil ', .
hangzott el a nagyon
okos válasz.
Kicsit idegesen kifi-

zettük a számlát és e|-
indu|tunk kife|é' mikor
egyszer csak utánunk

ne-kik, hogy nem
vagyunk drogo-
sok és nincs
semmiféle kábí.
tiszer nálunk.
,Nem baj' azéd,
nézzÜk meg és
e||enőrizzük le a
dolgokat" - mond-
ták. Kivittek min-
ket a bejárati rész
felé., majd elkéi-
ték a személytit.
ket, mondván,
hogy |e akarják
el|enőriztetni a
rendórségen. Míg
az egyik eilen-
Őriáe a do|gokat'
addig a rnásik na.
gyon kedves ba-
rátja Vigyázott
ránk' Mi végig ab.
ban a hitben vol-
tunk, hogy a két
,,barátunk" a biIr-
árdszalon megbi.
zott el|enőrei' a
pultosok pedig
azért nem szói.

szó|t egy fiú' hogy menjünk vissza. Mi nak kÖzbe, mert tudnak az egészrő|. Nagyon
visszamentünk, mert gondo|tuk rájottek a gyanús vo|t az egész Ügy, de inkább nem
hibára. Mikor visszamentünk, kiderÚ|t, kotözkodtunk, rnert gondóituk, hogy a pu|tc.
hogy szó sincs hibáró|. Hanem két nagy- sok és az a tomérdek jó barát (akik ugyan-
darab, nagyon komo|y, nagyon ronda és csak enyhén sötét bőrűek vo|tak) egy szép
nagyon .....- mondjuk úgy, hogy gyorsan összetartó csaiád. Miután visszajott a kiski-
barnu|ó magyarró| van szó, szebben rá|y kipako|tattak ve|Ünk mindent. Nagyon



keresték a drogot, de nem ta|á|tak sem-
mit. Kérdeztük tólük, hogy mi van a rend-
órségi ellenórzésse|. Azt mondták, hogy
a zsaruk Öt percen be|ü| te|efoná|ni íog.
nak' Addig is a|aposan szemügyre vették
a discmanemet és a Szi|a óráját.
,,Mi van, ha lopottak a cuccok?! Honnan
loptátok ezeket?'' - hangzott a kérdés.
Erre mondtuk nekik, hogy nem |opott, és

ideje |enne abbahagyni a hü|ye kérdése-
ket. Ez a válasz nagyon nem tetszett ne.
kik. (A Íe|á||ás ugyanis az volt, hogy ok
kérdeztek, majd saját maguk válaszoltak
a kérdéseikre, így rossz vá|asz semmi-
képp sem szü|ethetett.)
,,Mindjárt lee||enórizzük!'' - mondták. Er-

re készü|tek vo|na kifelé, hogy kivigyék
ellenőriztetni a do|gokat. Mondtuk nekik'
hogy ne vigyék e| a dolgokat, mert így
e|ég gyanús az ugy. (Jó, hogy a cipónket
nem vitték el |eellenóriztetni a rendórséo-
re.) Ene nagyon megsértődtek: ,pziat
vádo|tok, hogy e| akarjuk |opni? |tt marad
a haverom, hogy |ássátok' nem akarunk
semmit.' Eá már nem bírtuk tovább. én
elmentem a pulthoz, a Szila meg ott ma-
radt. Megkérdeztem a pu|tosoktó|, hogy
miért csiná|ják eá az egészet'
'Mit? - kérdezték - mi nem tehetünk
semmit. Nem ismerjük óket. viszont á|-
landóan itt vannak.,' Ezután a nagyon
Őszinte vá|asz után visszaindultam. áe a
Szi| már jÖtt megmondani, hogy |e|éptek.
Fogtam a te|efont és kihívtam a rendőr.
:9se! A zsaruk húsz percen be|ü| kijöt-
tek. E|mondtuk, mi történt. Miután végig-
ha||gatták a téirténetet, feltették je||egló-
tesen okos kérdésüket: 

"Jó rendben van,
és Íe|je|entést akarnak tenni?" Enné| ér-
te|met|enebb kérdést fel se tehettek vol.
na. Majdnem azt feleltuk, hogy csak a
társaság miatt hívtuk ki óket. Bészá||tunk
a rendőrautóba' amibe csak Úgy lehetett
beszá|lni, ha a hátsó ü|ésrő| áz e|szórt
mappákat és gumibotokat va|aki az ci|ébe
veszi. Kicsit kénye|met|enü|, de vegü| is
megérkeztunk a kapitányságra, ahoisike-
ru|t négy teljes órát e|toltenünk. Nagyon
megszerettük a magyar rendórséget' fó-
|eg a gyorsaságukat. A rendőrÖk a tévé.

sorozatok és a Szerencsekerék nézése kÖ-
zött nagy nehezen fe|vették a va||omásunkat.
A fe|jegyzés így kezdódttt:

"Feljelentést teszek ismeretlen teftes ellen,
ak 2000.01. 28 napon 16:30 és 17:0o óra
kÖzött az 1091 Budapest, lX, Üllói út atatti
helyen |opás búncselekményt követett el, az
okozott kár főbűncselekménnyel: 40a0o Ft.
Elmondani kívánom, hogy a mai napon,
16.o0-kor én, Horkay Dávid / Sz,: 8udapesf
1983 12. 29. és barátom, Szitágyi Kajcsa
Sitamér / Sz,: Marosvásárhely 1983' 05. 12. /
lementünk a Bp. lX. ker. tJllői úti Brék Btliárd
terembe biliárdozni."
A Ío|ytatást már e|meséltem' A torténet pedig
HAPPY END.de| végződött, ugyanis az e||o-
pott tárgyak megkerü|tek. Előkerü|ésük módja
elég homá|yos, mive| az e||opott do|gok hir-
telen visszakerultek a szalonba. Mindeneset_
re az ugyet nem zárják |e, mivel a bŰncse-
|ekmény megtÖrtént' Az e|járás megindu|t a
két bűnöző e|len, és magát a szalont is erő.
sen megvizsgá|ják a pu|tosokkaI együtt.
Ennyi, a tÖrténet ezze| beÍejeződott. Biztos
sokan gondo|ják és mondják, frogy máskéíp
is meg|ehetett vo|na o|dani az ügyet. Pé|dáu|
nem hagyjuk magunkat, szembeszá||unk ve-
|ük' majd fogjuk a dákókat és egy kisebb gyi-
|ok bulit |erendezünk. De ez a do|og sajnos
koze| sem o|yan egyszerű, ugyanis a valóság
sokka| kegyet|enebb és ijesztóbb a fi|mekbő|
ismert szuperhős jelenetekné|. Az embert
fe|készü|et|enül, várat|anu| és egy pi||anat
alatt- éri a csapás. llyen he|yzetben egy ep-
eszű ember próbá| minden fé| tragédiát e|ke-
rü|ni. Ki tudja, mi |ett volna, ha e|kezdünk ve-
rekedni. Ebben a vi|ágban már semmi sem
meg|epetés és semmi sem tabu. Azon se
csodá|koztunk vo|na' ha fegyvert rántanak
e|ő. Ez egy jó tapaszta|at vo|t arról, hogy ho-
gyan a|akulhat ki egyik percrő| a másikra
bármi|yen e|képesztő he|yzet. Azt hiszem,
érdemes a|aposan megnézni egy helyet, mi.
előtt be|épünk oda. |de se jÖvÜÁi< tobbet bli|i.
árdozni, az biztos, és mindenkinek me|eqen
aján|juk, hogy messzirő| kerÜ|je ezt a he|ye-t.
Megjegyzés:

HA A SZERGEJ OTT LETT VOLNA!

Antonro
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|. Bebits Mihóly Esti kérdés c. versébó| származik az slábbi idezet'

''minek az est, e sárnyas takaró?
miért a dombok és miért a lombok
s a tenger' melybe nem vet magvetó?

2. Goethe Faust c. művének szcreplőit olvashatod a k{ivetkezó sorban' a kakukktojás: Eva'

Bálint, Év4 Margit' Mrirta" Wagner
3. Az alább felsoro|t féríiak közíil Zrínyi Mik|ós nem Yolt kortársg a többinek
Antonio Vivaldi, Joharrn Sebastian Bach II' Rá'koczi Ferenc, Zrínyi Miklós
4. 190l. december l&.én adták át az els.ö Nóbe|.díjat.
5. Knósszoszban |e|tek rá e régészek a hires 'kígyós istennő' szobrára. A termókenység, a természeti

erők fe|etti ura|om szimbóluma ez az e|a|c
6' A kiegószített táb|ázrt a következó:
Szr;ró Műcím Évszám Műnem Műal
Kárman Iózsef Fanni hagnmányai |794 epika napló- és levélregény
Arany János l.elcszem a larrtot 1850 líra elégtkas óda....'.'.
Schiller Az örömhöz 1785 líra óda
Arisztophanész.. A felhők Kr' e' 4. sz. dráma komédia'
fulke Archaikus Apolló.rorzó 1908. líra szonett
7. A fe|ülágosodás szel|emi mozga|mához kapcso|ható három kifejezés:

. a deizrnus, mely tagadja a termeszeti és a tírsadalmi életet iniuryitó isten létet, ót csak a világ első
okaként ismeri el'

. robirrzoruid, mely a Robinsonéhoz hasorúó, arra ear,lékeaető ka|andsorozatolq utazások elnevezcse,

. Sapere aude!, mely azt jelenti magyarul, hogy ..Merj gondolkodni!'', és a felvrlágosodás jelszave lett
8. A maryaru| l923-ban megielent te|jes Baudelaire.kötet fordítói: Babits Mihá|y, Szabó Lörinc és Tóür
Arpád.
9. A következő helységek és a|kotók kapcso|hatók össze:
Alsósaregova, Csosztve Madách Imre' Fogaras Babits Mihaly,

9'u'go Csokonai V. M. Nikla Berzsenl Dániel
Ermindszent Ady Endre,
l0. A Tahiti nők című képet Gauguin festett€' az Esó, góz és sebesség, a Temctés a tenger€n és a Sziklás
öbö| J. M' Turner festménye.
1 1' Dante Isteni színjátékának strófái a tercinák

En rajtam jutsz a kinna| telt h4ába, Nag1, Alkotom vezette az igaz<ág.
én rajtam át oda" hol nincs ügass.ig' Isten Hatalma emclt égi kénnyel,
rajtam a ká'rhozott nép városába. az ós Szeretet és a fo okosság.

l2. Zeneművek, operák. irodalmi alkotások
Beaumarchais: A sevillai borbély Rossini Schiller: Tell Vitmos Rossini
Goethe: Faust Gounod Shakespeare: Othello Vcrdi
Mérimee: Carmen Bizqt
lJ. Shakespeare: III. Richard c. drómájában sztrepel ae 'országomat egy |óért!" mondat.
13+ l. A szibériai borbély rendezóje: Miha|kov. Mozart: Figaró házassága című nrűvére uta| (és nem a
Sevillai borbélyre Rossinitő|!) a fi|mcÍm.

A ikarat ryet(o,( ik,  "k;k ,<t. ,st  k+p!:rk i

Br*it< f *;, ts<t^ hl;ki, lw(zz y'orrnik>,

?ok l r1) ;  1 ,4Ls ,  ( i z |>v;|11;  € r "7 ,
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l i0 egy kétsoros, felezó tizenkettes ütemű, páros rímú Verset a véget érő télről eszperente
nyelven! (4 pont)

2- Kinek a verséből sármazik az ,,Égesd el a kónyveket, Kalibán!'' sor?
Kinek melyik művére utal? (4 pont)

3. Poe és Baudelaire egyaránt írtak va|ami|yen madárról! Melyek ezek a madarak?
Minek a jelképe a Baudelaire versében meg|elenő madár? (3 pont)

4' Említs meg 4 olyan szólást, szóláshasorrlatot, sállóigét, közmondást' melyben szerepel vala-
milyen madár (pl.: madarat tolláról, embert barátjáró|) (4 pont)

5. Hogyan fiiggnek össze az alabbi szólások? (2 pont)
Nem babra megy a játék - egy fabatkát sem ér

6. Mi a kapcsolata Bod Péternek és Bessenyei Gyorgynek a Magyar Tudományos Akadémiá-
hoz? (2 pont)

7' Ki és mikor teremtette meg MagyarorszÁgon a históriás éneket? (2 pont)

s Ki volt az a festőművész, akinek múzeuma Szentendrén látogatható, s aki anátómiai tanulrnr
nyairól is ismert? (l pont)

9' Sorolj |ol ot irodatmi lapot a reformkorszakból szerkesztőjrik nevével| (5 pont)

l0. Milyen elgondolás alapján kapcsolható egymáshoz az itt kovetkezó három-három híres sze.
mélfiség? (6 pont)

VÖrösmarty Mihály - Lisá Ferenc - Barabás Mik|ós
Szechenyi István - Clark Ádám - Barabás Miklós

l 1. Kinek a kötetei az alábbiak? Rakd a címeket sorrendbe rneg|e|enésük szerint! (2 pont)
Herceg| Hátha meg|ön a tél is|
Sziget és tenger
Levelek Irisz koszorujából

|2' Ki az a két drámaszerző, akiket megihletett Galilei alakja! (2 pont)

13 Nevezz meg ot olyan Móricz.művet, amelyeket színpadi vagy filmfetdolgozásbarr is megis.
merhettünk! (5 pont)

13+l Ki az a zeneszerzó, aki Ady verseit megzenésítette? (l pont)

A megfejtések beadási határideje: 2000. március 13.



KeduerLc uersem ...

Jakab Judit fethért, hogy írjanl le 
" 

Wffif ba,tt a ked.venc uersemet. Először
nagyon örültem a felkérésnek, többek között azért is, mert magamtól nern szíL,e-
sen írok, és min,dig lapzá,rta utdn gon,dolom a,zt, h,ogy rnégis jó lett volna errőI
uagy arról a témőróI írni. Aztó,n remehíil elbizonytalan'odtam, mégpedig azert,
mert nagyon szeretern a uerseket, de igazd,n keduencem nincs. Van uiszont egy
uers, a,mihez egy hellemes gyerellkori óIményem fűződ,ih. Ezt szeretném n,,ego#z.
tani most ueleteh.

Az dltaldnos ishold,mban minden éuben rendezteh szaualóuersenyt, és mindig egy
előre megjelölt höltő szaba'd'on vő,lasztott versét kellett rnegtanulni. A uerseny ltét

fordulós volt, először osztá'lysánten mértüh össze ,,uersmondó,si" tud,ó'su'nkat,
majd a legjobbah indultak oz isholai döntőben. Min't minden, diók' én is nagyott
ruem szereltem uerset tanulni. Róadásul éppen József Attildtól hellett uá'laszl,a-
nom, akinek a uerseit ahhoriban még szinte egydltalőn nem isrnerten vcl,Ey ncm
na,gyon értettem. Melyiket udlasszam? VégüI anyuká,mnah siherült egy a,ranyos
(és rá,adasul igeru rövid!) verset ta,lő'lnia. Annyira beleszerettem ebbe a uersbe,
hogy a' szaualóuersenyen szinte eljó,tszotfu,m azt. Persze O Uers röuidsége ellenére
touó'bbjutottam az iskolai d,öntőbe, de ott mőr ruen naEyon tudtarn lab&i,ba rúgni
<lz,,igazi,, Jőzsef Attíla.versek mellett. Ha eszetnbe jut ez a uers, m,indig jóhedve?t
lesz tőle, Ínert ezt az élnt.ényt juttatja eszembe.

JŐZSEF ATTILA: HANGYA

A bábok között elaludt a hangya.
SzéI' a bábokat most el ne firdd!
KülÖnben jó az is.

Kis, fáradt fejét csillámokra hajtja
és alszik véle csöpp árnyéka is.

Egy szalmaszállal ftlkelteni szépen!
De jobb, ha már indulunk haza
erősen beborult - .

A bábok kÖzott elaludt egy hangya
és - hopp . egy csöpp már a kezemre hullt.

1926 nyara



A mósik uershez sokhal frissebb élmény hapcsolódíh. A rwpohbart egy Villoru.hötetben
talóItant a Közmon,dtisoh című költeményt. Szerintent eLég sajdtos, uismnt annól ta.
nulsógoscbb- Ajó,nlon ezt is figyelmetek,be!

Daróczi Judit

F'RANCoIS VILLON: KoZMoNDÁSoK
(DES PROVERBES)

Addig topog, almot szetrúg a kos.
Addigjár korsó kutra: odakoccan.
Addig hevíts vasat, míg nem piros.
1rddig vered, már szilánkokra pattan.
Addig ember, míg becsülete megvan
Addig távolodik, hogy feledik.
Addig rosszalkodsz, végül rossz

hired van.
Addig híi' Karácsonyt: elérkezik.

Adilig magyaráz: minden zavaros.
t\ddig tart jóhired, míg pártfogód van.
r\ddig igér - mind megadni bajos.
Artdig kér, végre a kezébe pottyan.
.{ditig kivánatos, nríg ára is van.
Addig próbál: győzedelmeskedik.
Addig olcsó, míg lesz minden bokorban.
Addig hív Karácsonyt: elérkezik.

Addig kutyabarát, rníg csontot oszt.
Addig dalolnak: megtanulják sorban'
Addig rejt gyümtilcsöt: már latyakos.

Addig próbálgat, valahogy csakjól van.
Addig késik: csak maradjon a sutban.

Addig siet: sebtében elesik.
Addig szorít: markában levegő van.

Addig hív Karácsonyt: elérkezik.

Addig csúfol: mindenkinek kirros.
Addig pazarol: inge is elillan.

Addig nó1 szabadsága: bajt okoz.
Addig jó a ,,hozom,', míg ,,adom,, is van.

Addig jámbor, míg ül templomi padban.
Addig költ: kcilcsönért eserlezik.

Addig forog a széI: északról surrán.
Addig hív Karácsonvt: eIérkezik.

AJÁNLÁS

Herceg! Addig hév, míg ifiukor van.
Addig ballag: haza-keveredik.

Addig gyúdák: jobb eszme kél az agyban
Addig hív Karácsonyt; elérkezik.

Weöres Sándor |ordí triso



A= informatika jövője
Korszakváltás:

Mindenféle jóslatok szóltak arról' hogy a
2000. évben elpusául a világ' Bar újabb kuta-
tások szerint maga Nostredamus, végóránk
legautentikusabbnak vélt predilcora adott né.
hány pluv évet, de 2004.ben vagy mások sze.
rint 2050.ben mégiscsak beteljesedik rajtunk a

végzet. A tempót pedig fokozzuk, mintha si-
€ttetni szeretnék az elkerülhetetlent, nem tö-
ródünk a jóslatokkkal, s Cassandráról is leg.
feljebb a kasszajut az eszÚnkbe'

@

A tempó fokozásának mostanában pedig
leghatékonyabb eszktze az Intemet. Egyes
vélemények szerint - tempó ide, tempó oda -,

ez M az eszk<iz, amelyik hozásegít bennün-
ket, hogy visszataláljurtk Önmagunkhoz, En-
nek megértéséhez a filozófia tudományát kell
segítsegtil hivni. A filozófusok egy része úgy
gondolja' hogy a tér és az idó régi fogalmai
elavulnak' az írasbeliség, amely évezredeken
keresztül meghatároaa az emberek üszonyát
más emberek gondolataihoz, mos átvált
multimedialis fokozatra' ami <lsszekapcsolódik
a behá|ózottság, az {isszekötöttség jelenségé-
vel. Az eszmék új eszmékbe iordulnak át.
Amin ma keresztülmegyünk, az abszolút for.
radalom a gondolkodásban. Valami olyasmi,
mint ami Platon idején tórtént, amikor a fontos
gondolatok lejegyzése általánossá vált. Attól
fogva ugyanis a nyelvet nem hallották, hanem
látták. Nem a dalnokokra hagyományozódott
többé a gondolatok terjesztése' így annak a
gondolatait is hosszasan lehetett tanulmányoz-
ni, aki nem volt jelen. Az eszmékben és a tár.
sadalom szervezésében ez óriási fordulatot
hozott. És igy |esz ez a mostani információ-
technológiai robbanás hatására is.

Nyíri Kristóf akadémikus, az MTA Fitozó.
fiai Intézetének igazgatíja szerint egy gondo-
lat mélysége azza| mérhető, hogy a tényleges
problémáka tényleges megoldásokat ad-e? Az
Intemet pedig ilyen' A XVIII. században a sok

olvasástól féltették az embereket' Mos meg a túI.

zott kommunikációtól. Az emberiség túlélte amaa

is, és megbirkó zik ezze| is. Nem történik más, mint

bizonyos tekintetben visszatérünk régi szokásaink.
hoz' A kisközösségekben ugyanis az emberek ter.

mészetes létmódja volt a megismerést segító' á|.

landó kognitív zajban való kommunikárlás. Aki

egyedű| akar |cnni, annak ez nem jó, a kommuni-

kációs forrada|om eszközein keresáül kialakult új

kognitív zaj elól manapság már alig-alig |ehet ki.

térni.
Az Internet azonban nemcsak a globális érinike.

zésre jó, hanem a kis etnikumok kultúrájának is

rendkíviil intenáv hordozója lehet. Hiszen az

Internet nemcsak ülágméretű, hanem kisközÖsségt
kommunikációra is alkalmas. Az elmúlt két.három
évszázzd a nagy nemzeti kultúrák felemelkedése-
nek korszaka volt. A most kezdődött folyamatok
azonban éppen ellenkezö irányuak' mert egyszerre
van globalizáódas és lokalizá|ódás.

''Két fó irány van'' . á|lapítja mog Nyíri profesr'.
szor: ''Az egyik a úlágciviliáció kialakulásl,
amelynek legfontosabb eleme, hogy az "Internet-
angol'. ülágszerte elterjed, és ez lesz a globális
kommunikáció nyelve. De a családi otthon nem a
globális nyelvet beszéli, hanem a régióét. A gyere.

kek csak az iskolában tanutják rneg az irodaimi
nyelven való érintkezést. A tájnyelvek korábban
ezekben a nemzeti nyelvekben egyesültek nag-v
gazdasági és politikai nyomás következtében. De
ez a nyomás csökkenni fog, mert a kommunikáció
nyelve már nem az irodalmi nyelv, hanem az
lnternet-angol lesz.

Az Internet - s persze ez a másik fo tendencia .

a helyi kultúrák renesánsát is képes elhozni.
Iv{indeközben kiképz(tdnek azok az emberek is,
akik segítik e kettős folyamat elórehaladását',. Más
vélemények persze arról szólnak, hogy a hálózat
haszná|ói a személyes kommunikáció helyett a
virtuális érintkezést választják' s kozülük sokan
mindinkább elidegenednek embertársaiktó|' Sót
megielentek a hálózati kommunikációval kapcso-
latos szenr.edélybetegségek is. A nagy többség
persze, ahogy nem lesz alkoholista vagy drogÍiig-
gö, ugyanúgy nem kapja meg az infoitiszt sem'



Az Internet természetesen végtelen számú
új je|enséget és lehetóséget hoz a felszínre. Így
ebben a házi dolgozatban nincs másra módom,
mint megemlítsek néhány jellemző pé|dát.
Kezdjük mindjárt egy mostanában igen aktuá.
lissá váló dologgal, az lntemet politikai fel-
használásával. Nem kétséges ugyanis, hogy a
poiitikusok mind az adatkommunikációban.
mind pedig politikai kampányaik támogatásiíra
íelhasználjak a hálózatot. Ugyanakkor a vá-
lasáások lebonyolításában is alapvetó szerep
;ut e technológiárnak. A|apvető, mert a beérke-
zett információk, adatok továbbításán kívül. a
történelem során először teremt |ehetóséget,
hogy a magyar válasaók percről percre valós
idóben kovessék nyomon az eredmények ala.
kulását.

E-commerce es nfe stylfu

Természetesen az Internet nem elsósorban
a politika sántere' Mar csak azért sem' mert a
háló senkié sem, minden próbálkoás, amely a
befolyás megszerzésére irrínyult, hamvában
ellra-lt, mert a web jellege nem tűri et, hogy
|e|u|rő| iránfltsák' Ez a sze*es o.gani'mui
ugyanis a saját ttirvényei szerint és saját ked.
vére fejlődi( méghozzá szédriletes sebessés-
gel' Torzulásait (szektálq pedofilia' erősák
stb') peÍsze lenyesegetik, de növekedésére.
irányultságára senki sem |ehct hatással. Egy
folyót el lehet tere|ni, de az óceánnak ú
mondhatná meg, hogy merre folyjon?!

Az Internetet egyébként is a vállalatok és a
magánfelhasználók látogatják elsósorban. A
vállalatok a belső kommunikációjuk megszer-
vezéséné|' ki'ilr'nösen az adatkommunikáció-
ban és a belső |evelezésben óriási hasznát lát-
ják a háIózati techno|ógiának. Kialakítiák a
saját kerítesen belüli háIózatukat, amjwrek
megteremtik az Internethez való csat|akázási
pontjait. Ezeken a heiyeken úgynevezett tűz-
falakat emelnek, amelyek a vállalat belsó rend.
szerét' az intranetet védik az illetéktelen be.
hatolókól. A váIlalati rendszereket ma már
azonban gyakran nem a kerítésnél fatazzák le.
hanem kiterjesnik a hozzáférést egészen az
uzletfeleikig, besáIlítóikig és vásarlóikie. Ez a
kiterjesztett há|ózat az extÍanet. Az eitranet
határait természetesen szintén erősen védik a

kémek, meg a kíváncsiskodó hackerek és a puszii.
tani akaró internet-banditák, a crackerek ellen. Az
egymással kapcsolatbarr álló vál|alati intranetek és
extranetek ma nrár a világot űgy |tit|ózzitk be, mint
az éló szervezetet az idegsejtek és nyulványaik' Az
egész tényleg mindinkább felveszi egy élő orga.
nizmus jellemzőit E fejlódés végét még csak el-
képzelni sem tudjuk. Az lnternet sok t €kintetben
hasonló a valós világhoz. Vannak szabadon járható
útjai' s megvannak a magánterületek meg a közin.
tézmények is. Léteznek szórakoaató központok és
vannak non-stop áruháuak, amelyekben mindenfele
árucikket megvásárolhatunk' S vírtuálisnak látszó
akcióink egyszer csak materiálissá fordulnak. Az
Úgynevezett e-commerce' az eIektronikus kereske-
de|em az lnternet egyik legnagyobb ígérete. Ve-
hetünk tengerparti nyaralásra vagy éppen sítúrára
is. Az eljárás mindig ugyanaz: bemegyünk a virtuá-
lis áruházba, kiválasájuk a megfele|ó árucsoportot,
végigturkáljuk iV egyes termékeket, megnézzük
óket minden oldalról, talán még videofilm is segíti
döntésünket, s aztán hitelkártyánk adatainak a
megadásával fizetünk.

Az Internet peÍsze nemcsak az üáeté. hanenr
lega|ább annyira a szórakoásé is. Sőt ansliai fj|-
mérések szerint az Interneten leggyakrabbin kert-
sett szo a sex. A kutatók azt is kiderítették, hogy a
sexszel kapcsolatos o|dalak keresése a há|ozat ter.
jedésének egy.ik igen fontos tényezóje.

Hogy ki hogyan viszonyul a másik nemhez. s
mennfre hódol a szerelmi szenvedélynek. az felfo-
gás és é|etstílus dolga' Szakértók alliÚák' hogy ma
már a web lifestyle industry, a háIozati éleistitus
ipar kialakulásának lehetrink a tanúi. Azt is állítiák.
hogy nem túI sokára ez lesz a |egnagyobb iparag'
amelyet ember valaha látott. Az Interneten uwarris
már ma is lehet tanulni (hamarosan 'ugyu'oi'ági
Internet felhasználók is szerezhetnek diplomát.,a
hálózaton keresztül), el lehet olvasni pár perces
késéssel a sporteredményeket, rádiót lehet hallsat-
ni, városi kalauzokat Iehet olvasni' nézni. halüni
Sót ezckből ki |ehet válasaani a |egjobb etteÍmet,
asáalt lehet fogla|ni, és meg lehet iendelni a nre.
niit. Mozi- vagy színházjegyet lehet vásárolni. ta.
lálkákat lehet megbeszélni. Foly'tathatnám, hogy a
hálizat hogyan alakítja át életiinket' s teszi a tivo-
linak. kepzelt jövőt szinte percek alatt jelenné, de
mi19k tt't1re ezt ahilzi dolgozatot megírom 80-l00
millio o|da|nyi információ |esz a hálózaton' s a
mennyiség egyre gyorsuló ütemben növekszik,



Kqzeledlk ai9!Y9!c9!!e :

Az internet-jelenség mellett és azzal osz.

szefuggésben tanúi lehetünk egy másik, igen

ieientós folyamatnak, az úgynevezett con.

u.,g"n"" (kozeledési) technológia és üzlet

kifejtódésének. Ez az informatika, a távközlés

és a szórakoztató elektronika Összeolvadásá-

ból jön létre' Már ma is egyre kevésbé mond.

ható meg, hogy hol húzódnak a határok. Egy

korszerii televízió, videó vagy CD.lejátszó

legalább annyira tekinthető informatikaí ter-

méknek, mint egy CD-ROM. S egy mobilte-

lefon vagy egy telekommunikációra alkalmassá

tett Pc vagy laptop sámítógép vajon hová

soro|ható7 De a fontos az, ami ezekkel a hib.

rideszkozökkel elérhető: ez pedig a totális
kommunikáció. A televízió, az internetezésre
is alkalmas számitógép és a telekommunikáci-
ós eszkozÖk olyan szol.
gáltatások igénybevételét
teszik lehetővé, amilyenek-
ról korábban még csak
nem is álmodtunk. Ugy
rende1hetjük a virtuális
videotékából a megnézni
kívánt filmet, hogy azt
csak nekünk vetítik le .

természetesen valamilyen
telekommunikációs vagy
kábeles csatornán keresz.
tűl' Interaktiv televizión-
kon befolyásolhatjuk a
történet menetét' S a tévé
tetejére helyezett kis do-
boz (set top box) segítsé.
géve| az összes kommuni-
kációs eszközünk és ero.
|orrásunk mtiködését osz.
szehangoihatjuk. S persze
minden korábbinál több és
rafináltabb reklámmal is
nyakon tbgnak önteni ben-
nÜnket a nem e|őfizetéses
csatornákon. Nem lehet
olyan vad dolgot e[képze|.
ni, ami meg ne valósulhat.
na ezeknek az új eszkö-
zoknek a segitségével'
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Bjqchipek:

A gyógyászat, de legalábbis a diagnosztika tel.

1"..n *.g fog változni a biochipek megjelenésével

L amerikai Human Genome Project (Emberi Gén

Projekt) cé|ja' hogy 2003-ra feltérképezze az etn.

beri 14.tetjes génállományát, s dekódolja a kclnil.

uettit ioo ezcikulonboző gént. A kódok birtoká.

ban aztán már elkészíthetőek a megfelelő chipek

Az Affymetrix tudományos {bnÖke, Stephen Fodor

már az idén jelentós eredményeket jelentett be'

Technológiájuk lényege, hogy a vizsgált személytól

vett génÁintát összehasonlítják a chipben tárolt

inforÁációkkal' s ahol a normálistól való eltérést

tapasaalnak. megá|lapithatják az egves betegse-

gekre való ha.ilamot.
A p53.as kódjelű gén kóros mutációja legalább

60 szLalékban feletós a rákbetegség kialakulásá-

ért. Az Af$'metrix és ocorMed nevű génteszteló
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WWf ,,
cég chipje viszont megtalá|ja a mutációt a p53-
as génben. Azok az asszonyok például' akik
me|lrákban szenr'ednek' és tartalmazza szerve-
zetük a mutáns gént, sokkal nagyobb veszély.
ben vannak, mint akik mentesek a mutációtól'
de ugyanez a betegségúk fennáll. Az orvosok-
nak sokat segíthet az új technológia annak
eldÖntésben, hogy mikor kell drasáikus terá.
piát alkalmazni. Egyébként pedig a jövő alig.
hanenr az lesz, hogy a géntérképünket tartal-
mazó intel|igens kártyával járunk majd orvos.
hoz, akinek diagnózisát és a terápiáról szóló
döntését a számítógép és a biochip is segíteni
tbgja. Becslések szerint tobbszríz-milliárd dol-
|áros üzlet van e területen kibontakozóban'

.A_diegaliq foBileehika :

A )ofl. század |egnagyobb |onadalmi vát.
tozása a digitális fotótechnika térhódítása lesz,
me|y teljesen átfogia majd mindennapi életün-
ket.

A digitális rendszerekke| egy egészen más
dimenzió valósul meg, hiszen olyan fotólg
fónyképek késáthetők, melyek ezt megelőző-
en csak az álmainkban léteznek. Felvételeinket
ktcsinfithetjük' nagfithatjuk, részleteket ki-
emelhetünk, illetve eltüntethetünk, kreatiütá.
sunk szerint. Régi fenyképeket varázsolhatunk
u1á Saját képeslapokat, naptá'rakat készithe-
tunk, és ha kedvtink tartja, ezeket interneten
elkuldhetjük barátainknak' ismeróseinknek.
Saját tervezésű posztert adhatunk ajándékba.
Ez egy-ébként üzleti váIlalkoásként sem egy
rossz otlet.

A digitátis fotótechnika széleskörii fethasz.
ná|ásának csak a képzeletűnk szabhat határt' A
;apán KOMCA cég a digitális fotótechnika
e|kötelezett hive. Termékei és rendszerei ezen
a teruleten is a úlág élvonalában ta|rílhatók'

Az otthoni és a munkahelyi sámítógép.
használók gyorsan növekvő tábora számára
ajánlja a magyar KOMCA vezérképüse|et a
Q.Mini és a Q.Ez digitális fényképezőgépeket'
melyeket vásárlóink egyrészt hasonló helyze.
tckben a hagyományos kamerákhoz használ-
nak, pl. utazi{s alkalmával a látnivalók mes-
orökítéséné|. másrésa attól e|térő cé|lal ls

igénybe vehetnek, pl. hírügynökségi, . multimédiás
vagy akár internetes . munkához is' Képbeolvasó-
nak két fajta szkennert.kínálnak a vég szakemberei'

Az RX-l Quick Scan, mint azt a neve is mutat-
ja' rendkivül g,vors, kb' 30 mp alatt olvas be egy 24
kockás negatívot' és képes APS film fogadására is'
Felbontása 2200 dpi. Ezt elsősorban üzleti fe|hasz.
nálásra javasolják.

Üzleti célra és otthonra egyaránt ajánlott a Q.
Scan Íilmbeolvasó lassúbb, de a beolvasott kép
felbontása és minósége ugyanolyan jó, mint az Rd-
l szkennernél. A Q-Scan felismeri a negatívot, diát
és az APS Íi|meket, automatikusan színkompenzá.
ciót hajt végre lyan hibák esetén, melyek megvilá.
gítiísi prob|émákból vagy a filmérzékenység elég.
te|enségéből, netán alrnak emulziós réteg hibájátióI
fordulhatnak e|ö'

A Konica fejlesaő mémökei az output oldalon
szintén gondoltak az amatőrikre és a profikra egy-
aránt. Uzleti felhasználrísra a CRT printert java-
solják, mely Tsszekapcsolva az ISo 9002-es minő.
sítéssel rendelkező' a ülágon egyedülátló
KoMcA EcoJET minilaborokkal óránként közel
200db A4.es méretű képet késát normál fotópa-
pírra, de természetesen mindazt a méretet tu;.a'
amit egy minílabomak tudnia kell.

Hrízi használatra az igazi fotóminőséget nyujtó,
speciális bevonatú ''Konica Photo IJ'. papírokat
ajánl1ák, melyek ma már nagyon sok otthonban
megalálható, népszerű tintasugaras nyomtatókkal
múködnek együtt, Aki eá kipróbálja, nem fog hin.
ni a szemének. A kinyomtatott képek va|óban
fényképszeninek tűnnek' A váasáékban fenyes és
mattszerü papírok, fóliák A4-es és AO-ás méret.
be4 vastagabb és vékonyabb kiszere|ésben egy-
aránt megtalálhatók.

Virtudis !Uo:

Itt az ideje, hogy a szerkesaői olló elmetssze a
jovó informatikai a|kalmazásairól szóló ismertetést'
Ezt ugyanis befejezni nenr lehet, csak abbahasvni
Vagy e|vágni, mint ezútta| is, s ahogy illik' viriúli.

A cikket írta
Bakony László DeI{Át osztáIvos tanu|ó



,* *

A Pesti Est Junior és a Diák- és |fjúsági Újsagirot< országos EgyesÜlete
közos pályázatot hirdet

címme|

a diákság lételeme. Nem telik el nap az iskolában,
jó dolog ne történne az osztá|yban, amin mindannyian

fan történeteket, mókás eseteket, vicces do|gokat várunk
iőletek, amralyek megtörténtek veletek Vir$y osz-tálytársaitokka-|'l

formában |áttatsz ve|ünk, qpi nevetésre az olvasót.
Fol]d a tollat és máris ele,/dg|tsd fel a
sokáig, mert a

,,ELillEPEHGEl avagy Röhög az égész osztály''

^ rfiffirjedelnte
A pY$#Íokat ismert
szakav..ttottak!
Á.z Ünnepélyes eredményhirdetésre pedig 2000. április .l4.én' a Vll.
ÍiajtóÍesztiválon kerül sor, ahol a humor ,,nagyrnesterei''személyesen
adják át a díjakat.
A díjak és a humoristák szemé|ye |egyen
Neked nincs más do|god, mint megírnivicces áz a|ábbi címre:

,,E|mepenge! avagy Röhög az egész osztály'' pá|yázat
Budapest,1567. Pf.  10.

at", de ne gontlolkozz

,?.to".t,ffi
qlJ-t

adjuk, döntsenek a/leginkább
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Horoszkóp
Kos (márc ius2|  .  ópr i l i s  l9 . )

,l hónap elején hallgasson barátaira, merl érzelni danÉsekben naK,|o|l |Okdt tudnak segíteni. Anyagt

befekteiésekkel viglazzon, e:en a |éren nost inkább óheneli kors2akban van' nagltobb tereivel várja me, a

,yo,ot' A hónupiegedik heréneh elsö napjaibun hasznalja ki a magabiztossugot! Viglaz esetleges

ellenségeiddel!
Bika (ápril is 20 - május l9.)

M,,kái'ato, o g,,oi, erókke! ne vegte fel a harcot, inkább várjon, míg elcsilulnak a kdétyek' Á hónap vege

pozitíi negleperést tar,oga! az érzelmek terén' lehet, hogl egl nen úl rtaral kapcsolat is megerösödik'
,bensőségesebbé 

váIik' Ányagi szenpon|bó! jó! !,!l, de Eérl nem órt az elövig,,ázatclsstig!

tkrek (május 20. június 20.)

i naip 
"i"ie, 

kuzii!.ianJe! arra, hogl eg) kicsil hataÍozallanabb !es:, akór tnmagával kapcsolatban is'

Tervei'nem-bizlos' hogl úgl alakulnak, ahognn azt szeretné'. A hónap vége a:onban határozotl vóltozdst fog

hozni, EgÉrtelmú,e iat,it, e.ddig ',elmosódott'' kapcsolatui, magabiztos\ó válik a munkg lerén is' Ez az

idöszakiiilanasen alkalmu lesz a klzós nunólkodura és a neghilt eg/ürúélekre.

Rák  (ún ius  2 l  .  jú| ius  2 l . )

Kiilait;sen harminikrc leher a hónap !e!e, elsósorban lelki élnényekre értve' Később karrierjében leher poiltiv

valtozás, de biztosílania kll u átneret zök*enőmentességét, nehogt baj leg;en a dologból' Bar{iti kaPcsolatai

is megváltozhatnak, átalakulhatnak. Könnyen lehet, hogl új barátsógokgr kör. de sajnos az is, hogl a

régieknek vége szakad'

oroszlán ( július 22 - aügusztus 2 l.)

A hónap ei.ia ket hete kiitni; alkalom arra, hogt ismerkedjen- Munkajna! kupcsolatban tarlózkodjon a

^,gg,idot,,lo, tépésektö!' E!égedjen meg azza!, ami van! A hónap végén olyon új lervekel szöhet' amelyek

meghatórozhatjók j(jvöjéi, de inkóbb várjon veli:k júliusig'

szaz ( augusztus 22. sreptemb€r 2l.)

A hónap ileie munkója szenpontjából pozitívan |og alakulni. És szln|e az egósz hónap alkalmas tesz

partneikapisolatának elmélyitésére vagt egl új létesitésére. Elkepzelhetö' hogl válaszút elé keriit.mujd, ha
'esetleg 

tt;bb kapcsolata van pórhuzamosan' Most remek alLalon lesz mérlegelni' hogl nelyik is a 'fontosabb.

Mérleg (szgpt€mber 22 . október 22.)

A hónap vége ketlvez kapcsolatáruk kzdvesae!, |ermészelesen az ón jM{ira. Partnere jobban fog figlelni és

hallgatni aire' Anyagi helyzerére vigt<izzon, merr a csillagok óllasa nem túl kedvezö. A hónap végére aktualts

munkij óra, le l adatára fi glelj en

SkorpiT (oktÓber 23 - november 21.)

Föleg a hónap e|ején vigluzon, ne kockóztusa péWél, inkgbb a hó ndsodikfeléhen várható stabiI

pénizerzési lehetóségre tánuzkodjon. Magánélete a ,,vorcások és vú!asztúsok,, jeglében teIik, l6san kilis:!ul

a kép de ne dönlsön elhamarkodoilan'

Nyilas ( november 22 . dec€mber 20.)

Á-hónap elején némileg bizonytalanná váIik, nem tud normó!is harározoil dóntéseket hozni, de ne féljen ez csak

eg,,átmeneIi ir!öszak. Munkahet,-i probtémái néhóry, hónapon be!ül megoldódnak. Ez most az átalakulás

iiaszaka, és a megoldhatatlannak túnö dolgai is rendaödni fognak' Ismerkedésre a hónap mósodik hénégé1c

lesz alkalmu, de ne keressen hosszú tá|ú par|nerl, mer| erre egl kicsit nég vrirni kelt'

Bak ( dacmber 2| . január |9.)

Próbáljon takarékoskoclni, mert a hórup váratlun kiadasokat ho:hat. Lehet, hogl ellenségei valamt

gonoszstÍgon ,irik a Íejnkel, de nen kel! izlulni, mert on túl jár az eYükön' Áll,alili kapcsolaror létesílhet q

hó na p m ás od i k fe I é be n, új e n b e re ke t, he l ye ke t |ede z h et fe l'

Vizöntr ( január 20 . f €bruár l 7.)

Csa!ádi konflifuusok, problénák adódhatnck naid, anikkel szenbe kLlI néznie, azonban ezek sok energiót

vonhatnak et ÓntöI. Vigkzon neglévő vaglonara, és tehetóleg ne ugorjon Íejes, eg/ esetleges új vállutkozósba

A hőnap vége azonban ht}nnyebb lesz, hisz lazithat, kikcpcsolódhat'

Halak ( Íebruár l8. március 20.)

Érdenes odafig,elnie az érzelmeire, mert sajnos önben megvan a naiyitáS hajlana' Kilúnó érzéke van a:onbqn

a másikra va!ó odafigleléshez, ami életében /óleg ebben o hónapban óriási szerepet Jog 1á|szani' Vigl<iz:on

kedvaével esetleg egl komoly vitóba kcveredhet.

Jelinek Adrienn



Marc Chagall 2rész

Chagal I nliivészetében innragát követte felrúgva

egv valóságot, de ntindeközben megteremtve ery ma.

sikat, a,,ctiagatIi''.t' Úgy tartott", hogy a múvésze(-a

|élekbizonyos állapota, csak a becsilletes sziv talá|.

hatja meg' csak szabadon . a maga |ogikáját' a maga

tujását. úíuáncsisága, tanuln i vágyasa, kiábrándulá-

sa oroszorságbó| Párizsba utaztatta. Miután a ,,szep

ámulások szellt városának'' varázsa meger|ntette,

oroszország, miivészetével egyetemben má1 cs1!

egy ejtőernyóre akaszton papirosként rajzolódott ki

r<ip'áteteuón. Miközben a ballon körtéje az évek so.

,án egyre laposodott,.Chaga|| meggyőzödése, hogy

aa, aáit a párizsi kiállításokon, múz.eumokban (ki-

emelt látogatottságot a Louvre kapott), mükereske.

dések kirakataiban szemmel felíalt, a világ iegiobb

akadémiáján senr kaphana volna meg. Fontos 1udnl

Chaga||ról, noha sok iskolába, müvészeti szakköre

beiratkozott, egy mellen sem tartott ki, sehol nem

maradt meg huzamosabb ideig, mert számára a ta.

nulás pont a hajtóerejót, az ecsetvonások ,,vezetó.
jét'', az ösztönösséget vette el tóle.

Tíz műterem alkotta azon létesitményt, meIy a

.'Méhkas'' (La Rouche) nevet kapta. A Iegkü|önbo.

Polimédia felmérés
Mire gondoljunk??

Mi is van a rnost./ Legyen váltoás vagy inkább ne./ Mikcr, hol és mennyi ideig?

Hova tovább??

A legutóbbi sámban kézhez kaptatok egy kérdőivet, melyben a KPTV.híradóval és a Polippal kapcsoIat-

ban tetttink fel kérdéseket- oröm*"t nyugtl.tut., t'ogy néhányan vették a íáradtságot' hogyjelezzék vélemé.

nyÚket. A kitöltött kérdöíveket megkapt;k, és ezekból az.derÜlt ki' hogy a legt.öbb ember látott rnár egy.ket

híradót, és nem ert egyet megszíiné"sének még csak a gondolatáva| sem! A tájékoztatás mellett a figye|emfel.

ke|tést iartják a híraáó céljául. A válaszokból az derlil ki' hogy (bár nagy a szórás) a legtöbb polis meg van

"lég.du" 
a műsor vetítésének helyével és idejével, hibákat pedig keveset találnak benne. Egy PoIip-olvaso

ezt írta: ',Néha a szel|emesség míatt az információ elvész. Vigyázat! Nem lrumortalan dolgokat szeretnék'

hanem humorosat és pontosat.l'(Mindenki eldöntheti, hogy egyetért.e! ) A rek|ámok közül a legszimpatikrr.

sabbnak a p|akátot és a szórólapot tartják.

Mi, Poliposok is kaptunk néhány bíztató szót. Sokan-olvassák lapunkat, és szerintük remek dcllog. hog1..

újra beináult egy diáklap' Sokan olvasnának po|is p|etykákról (a sértódések elkerÍi1ése végett vtszont nen,'

iiditnutunt pt"t'.,karovaiot), régi egytittesekrói (terv.be van véve |rasonIó témájú cikksorozat megjelentetése}'

,,El|enzéki Iapot,. pedig mi ncrn"tud"unk indítani, visz-ont továbbra is várunk minden esetleges öÍletet' visSZaiei.

zést és cikkeket'

zóbb orságok nrilvészbohérnjai alkottak itt' Chagall

igy irja |e a '.Mehkas'. ténykedósét: ,'aIníg az orosz

nrodell zokogott' az olaszok gitriroztak és énekeItek. a

zsidók vitatkoztak'', Chagall pedig egyes.egyedtil ült

a petróleumlánrpája elótt, sok esetben nreztelenül .

imádta a meáelenséget. Köriilötte, egymás hegyón

hátán hevertek képei, melyek sok esetben (anyagl

okok miatt) lepedókre' törülközókre születtek. Chagall

festói pályafutásának kezdetén a kubisták cÍescen.

dóiukat élték. nrindazokat akik másként, nrást alk<rt-

tui, mint ők levegönek néztek, emberszámba sem

Vették. Ezen hozzíá|lás és az akkori művészet tech.

nikusságá|roz zengett hozsannák, a formalizntus iste.

nítése bántotta szenzibilis Chagallunkat' de barátai

segítségével sikerült feltbgásat úgy alakítani' hogy az

el  nem fogadásbó l  etfogadás '  vagy Iegalábbis

'.nemtörótlés'' legyen. Ery ilyen banít volt Apollinaire.

akinek egy Chaga||nak szánt ajárrlásával bircsúzrrék:

,,Rotsoge
Bíbor színű arcod hidroptánná alakítható biplánod.

kerek házad, ahoI egy fijstölt hering úszik...''
Gregor Judit

Ui.: '.A nérnedu|iász a metrósinek között'' címii cikket Tamás orsi írta
Frc iK i t t i



Régi egyiittesek nyomában :
Locomotiv Gt.

Az l970.es évek e|ején új korszak kezdődött a
rnagyar könnyíizene rajongók éIetében' Az akkori,
nem éppen liberá|is berendezkedésű orság rtivid időn
beliil szívébe árta a kifinomu|t zenéjével és szokat.
lan stí lusú sz övegeiveI berobbanó zenekart .  A
Locomotiv Gt nem csupán a zenei ..hyper group'' volt.
Adamis Anna és Saevanovity Dusiin dalsz.tlvegei -

ha burkoltan is - mélyen érintették a..rendszer'' és
a társadalom problémáit. Ez volt az aIapkoncepció.

Bár tény' hogy az l-GT új színfo|tként vonult be a
köztudatba, azért mégsem vo|t akkora meglepetés.
Ugyanis az együttes a|apító tagiai egyenként már
korábban hírnevet szereztek maguknak. Presser Gá.
bor és Laux lőzseí az omegáMl' Frenreisz Károly
és Barta Tamrís a Hungáriábó| váltak ki azza| a nem
titko|t sándékkai' hogy egy új' a korábbiaknáljobb,
híresebb zenekart alapítsanak. Valami olyat' me|y nem
csak profi és példáuI szolgáIha! hanem egy olyat. me|y
nyomot hagy maga után.

Presser cábor (biIlentyüs hangszerek, ének)
Baíta Tamás (gitár, ének)
Frenreisz Károly (basszusgiLir, ének)
Laux József (dob' ütöhangszerek)
Az LGT Amerikába is kijutott' ami akkoriban nem

volt túl könnyű dolog (voltak is zrirök rendesen), és
Angliában isjártak. l98l.ben peldául Music Exptess
(eredeti címén: zenevonat) című sámuk az angol s|á-
gerlistára is feIkeríi|t.

A 70.es évek elején e|ősz"ör Barta, majd Laux is
disszidá|t, és kiváltak a zenekarból. A dolog mély.
pontrajuttatta az egyÍittest, hiszen Barta kiemelkedő
zerrei egyéniség vo|t, és nemcsak új gitárost és do.
bost, hanenr az elóttük szintén kivált Frenreisz helyé.
re is be kellett valakit szervezni. A helyükre So|t! Já-
nos (dob), Som|ó Tarnás (basszusgitár, ének) és Ka.
rácsony János (gitá1 ének) léptek. - Barta Tamás
|984.ben' Los Angelesben meghalt. Ha|álának oka
máig tisztázatlan'

A zerrekar csaknem 30 éves fennál|ása óta körü|.
belül l 50 da|ával tÍz nagylemeá és néhány kislemezt
je|entetett meg. l992 májusában, A Nyugali Pálya-
udvaron többezer fos közönség búcsúztatta a feIbomlo
együttest. me|y l997.ben - egy |emez erejéig -

írjra összeá|lt.

P ic i

Versenytánc' avagy négy
év az életemből.

Ezegy 'iő lépés volt.

l995 okttiberében egy vasárnapi kezdó táncis'
ko|ában isrnerkedtem rneg az első |épésekkel, anya
meg nem valósult gyerrnekkori álmainax eleget
téve. Mive| előtte már 6 évet lazz balettoztam és
akrobatikus rockyra isjártam, így nem vo|t isme.
retlen sámomra a tánc. Ha valaki versenytáncolni
akar' első dolga legyen. hogy szerez egy fiút' ami
baromi nehéz dolog. Fontos szemponÍ' hogy a fiú'
aki vá||alkozik ana, hogy a párod legyen, megfeIel.
jen a következóknek: jó kiál|ású' magabiáos, he.
lyes, hajtós és Í.o|eg jó illatú és ápolt lcgyen, mert
innentö| kezdve heti l 5.20 órát a karjaiban fogsz
tö|teni' A rockyról hoaam magammal egy helyes'
iigyes srácol, így decemberben már el is indultunk
eletünk első versenyén, aho| 6. helyezést értiink el.
Az osztá|yok úgy jönnek egymás uuin, hogy ''E''
(előkészitó).''D''' ' 'C.'' 'B"'''A"'''S''(Sonder), Pro-
fi. Egyik osztá|yból a rnásikba bizonyot pontsziiIn
megszerzése, 8 verseny és az országos Bajnoksá.
gon való részvétel után kerülhetsz át. Á- pontokat
úgy szerzed. hogy ahány párt legyözöl egy versc.
nyen, annyi pontot kapsz. Persze minden osáályon
belül vannak korcsoportok, mert hogy nézne ki az,
ha egy l 0 éves gyerek,egy 24 éves fe|nőtte| kerii|.
ne összehasonlításra. Igy van gyermek l, ll, Junior
I' ll ' lfiúsági' és FeInőtt korcsoport. Képzelhetitek
^zt a maratoni táncversenyt, ahol nrinden korcso-
poÉ minden osaá|yábó|, (standardből: angoI kerin.
gő, tangó, slow fox' bécsi keringö, quick steppl és
latinMl is: cha-cha, szamba, rumb4 paso doble, jive)
indulnak versenyzők. Visszatérek akkor magunk-
ra: Gáborral sikert sikerre halmoztunk. Mindkét
csa|ád nagyon büszke vo|t ránk, ám egy fé| év után
a párom ráunt az egészre. Csak akkorjott edzésre.
ha az apja meglutalmazavalamivel. Deezt igy nem
lehet csinálni. Vagy csinálja valaki és keményerr
edz' vagy hagyja az egészet, mert csak fizetjük a
sok pénzt a kiiiönórára és az egyebekre teljesen
íölöslegesen. A különórán csak egy párral fog|a|-
kozik a táncpedagógus /5000 Ft,/óra,/. llyenkor ké-



sztilnek a koreográfiák,javít.;ák a mozgást, és,,élesÍ.
tik''' gyorsítják a figurákat. Szóval l996 nyarán pár
né|ktiI maradtanr. A tánctanárunk javasIarára össze-
áiltarn egy nálarn 30 cm-rel rnagasabb Ílúval, akivel
murisan néztiink ki (én azóta se nőttem semmit). és
sikertelenséget sikerteIcnségre halnroztunk. Már az
érr kedvem is e|ment a táncÍó|.  Ujra párt  kercstem.
Jó néhány fiúvaI próbá|tam' de mind el volt sá|lva
magától, és kihaszná|ta, hogy |ányból nagy a válasz-
ték- vá|ogatott. Hozá ke|l tennem, hogy egyik gyen.
gébb vo|t m int a másik, és azóta sem látom óket ver.
senyeken' Még rnindig válogatnak. Végü| nregtatál.
tam az igazit. Farkas Viktornak hívták. és olyan volt,
m int amiIyet elképzeltern. VoItak lribái. de a|kaImaz.
kodtunk egynrríshoz' Átigazoltam a Talentumba, a|roI
ViktortiLnco|t. Te|e voltjobbná|jobb parosokkaI a k|ub'
teljesen más stí|ust táncoltak, mint én. Mennyit ke||
még tanuInom!

Nagyon nehéz egy új társaságba bei||eszkedni,
eIfogadtatni magad, aIkaImazkodni az új követeIrné-
nyekhez, de sikerti|t. Sokat változott a mozsásom
másfé| év a|atL amiÍ itt lö|töttem e|. Nagyon jól kijot.
tem Viktorra|' nagyon sz€rettem vele tánco|ni, de saj.
nos az apja tú|ságosan is beleavatkozott m ind a tánc-
ba, mind a Íia gondo!kodásába. Mikor ná|unk is át
akarta Venni azirányítást' nemet mondtunk. tssze.
Vesztünk' de nagyon csúnyán. Szülók is, és mi is.
Végülkimondtam az u(o|só szól: VEGE! Borzasao-
an fáj, hogy Viktor akkor és ott úgy viselkedett. Soha
nem fogom megérteni. hogy sikeres párokná|, mint
ami|yenek mi is voltunk, miért boru| e| az agya az
eg-vik félnek. Miért nem becsi'ilik meg azt, ami van.
Níi ís nagyonjól szerepeltünk. Összesen 22 '.C'. i0ú-
sági latin versenyen voltunk, ebból l db - 4.he|y, 4
db -3 .he l y ,  3  db -2 .he l v  és  l 4  db -  |  he l ye zés t
értünk e|' am iből a |egnagyobb siker, hogy l 999. ápri.
1 is 1 0.én megnyertük 59 párosból a ,.C.' i$úsági or-
szágos Bajnokságot. Ennek ellenére szeptembertő|
megint párt kerestem. AnnyivaI könnyebb volt a dol.
gom, hogy most már ismert a szakma, és sok felké-
rést kaptam. Az új vá|aszÍámm szintén Viktor' Emmer
Viktor Ügyes, rnegbízható, hajtós, kitartó. Késztilünk
a ,'B'' feInőrt mez<inyre. májusban versenyezni fo.
gunk' Hetente 4X 3 órát edziink. I'áthatjátok, hogy
ez a könnyed, |áwányos tánc mennyi energiát, mennyi
erőfeszítést, és mennyi vá|toást hordoz magában' De
azt is tudnotok kell' hogy mcnnyi örtjmet, sikert, bo|.
dogságot hordoz magában.

Südi  l r insó

A, utL l.,,ot^,!rn*,

"ü7ynű,, tnnbfuL í|

a,yttr1a,iaó,w

2000. február l9., szombat. Eljött a nap, arrrire
már hónapok óta készültek a tanárok' a harnladik
évfolyam két oszta|ya és természetesen leginkább a
ncgyedikesek. Feszült várakoás és |á:ns próbák sora
tö|tötte ki a végzős évfolyalnrajárók szabadidejének
nagy részét az elmúlt időszakban. A rragy izgalorn
e||enére m indháront osztály produkciója szírrvonala.
san sikerült.

Magát a szalagavatót az önkéntesekbő| szerve.
zódött tánccsoport rocky.ja nyitotta. Ma.id követke.
Zett }Iorn Gábor (pedagógiai vezetó) és Puskás Au.
rél (ügyvezetó koordinátor) közös''éneksáma''. tne ll,
lIusár András költői tehetségét bizonyítja:

'' Vár' vár, vár, vár'.. Az egyetem, a főisko|a csal"
rátok vár.

Büszkék |eszÚnk rátok, bárhogy is lesz'
Az iskoIa visszavár!'.

A kedves versike után egy.egy korrro|yabb be.
széd hangzott eI az e|óbb említett urak szájábó|, rne.
Iyekke| ünnepé|yesen is megnyitották a szalagavató
bá|t. Miurán rninden negyeitikes diákra (van akirc rnár
másodszor is) feIkertilt a szalag, elinduIhatott a..rnű.
sorsorozat''. A Hami's keringője után a Kandi Fat
Boys Slim.re szerkesztett 1ánca, a Psyho |atin tnixe.
majd ismét a Hami's kövg1kg2gtt BSB-s koreográfi.
á jáva|.  A szünetet a tanár i  műsor azt pedig a kei ingő
követte. Akkor az végzós évfoIyam diákjai kérhették
feI csa|ádtagiaikat, ismerőseiket egy tánc erejéig. Fél
kilenctő| pedig a buIizásnak adott teret a Tornaház
nagyterme.

Maga az ünnepség (a próbákkal. a rerrdezésset. a
lebonyo|itássa| és a pako|ássa| egyÚtt) bár nem vo|t
zöi<kenónrentes' rnégis mondhatni' hogv jó| sikerillt.

Frei Kitti



A rasszizmus nem csak kulturális probléma!

Magyaror.szágon a rassziztn us legfontosabb és legveszélycsebb nregnyi Iván u|ási tbrnrája a c igány-eI lc.
nesség' A roma uépességet sújtja |eginkább a faji e|óítelct. Egyes vidéki cigánytelepekerr a rendórségr
razziák módszerei azt bizonyítják' ltogy a fasizmus ITT ós MOST létezik.-|-eljesen á|ta|ános és szaIorrképes
a cigánygyű|öIct.

A cigányságot sok évszázados hányattatás során seltoI senr fcrgadták szívesen, i||etve hamar el|enc
fbrduItak. Nem sikerü|t senrelyik európai orságban sem beiI leszkedniük' a fehér Európa. r:rint mindcn tőle
különbözót. a cigány kuItúíát is kikózösíti. tjgyaoígy történik ez Magyarországon is.

'.A koIlektív tudataIatti szférájában mriködő konszenzus a cigányok kirekesztését határozta cl.', (Diilsi
Agnes) Ennek egyrészt ku|turális oka van. A cigányság vándorló nép vo|t, a szabad élet tltáni vag1, nregtla.
tározó elernc kuItúrájuknak. Jóllehct nrindig is munkavégzők voItak. murrkakeriilőként könyveIték el őket"
mive| nem i||eszkedtek be a gazdasági.termelési rendszerbe. A rendpárti európai vi|ágban nincs helye az
efféle szabad népségnek,

A cigányságnak nincs is lehetősége a beiIleszkcdésre, hiszen a többségük képzetlen, és sokan é|rrck
közÜlük a Iegszegényebb régiókban- F,bből adodik a fajgyűiö!cr rrtásik forrása: a kisebbség gazdasági eIma.
radottsága. ok a legszegérryebbek' a cigányság körében 6Q'70g6'os a munkanélküliség. tJgyanakkor azzai
is mcgvádolják őket, hL'gy nem akarnak dolgozni' mikcr a valóságban sokszor a szármaásuk miatt nem
kapnak munkát. Ezek után méc a szemükre vetik, hogy e|veszik a munkát a fchérek elól?| Ideális bűnbak.
ok, rninderrért lehet rájuk haragudrri. Az a i:eiegcs gyakorlat az általános. anrely az elszegényerlés nriatti
jogos induIatokat nenr a gazdagok, |ranem a n:ég szegényebbek. a hicrarchia Iegalján állók cllen fordíqa. Ez
kizárólag annak a szűk, gazdag elitnek az érdeke, meiy egyen|óre még nem örvend az egyébkéntjó| nreg.
érdemelt közuta|atnak. \4ive! ők a poIitika irányítói, nyiIván mindent megtesznek azért, hogy a helyzet ne is
változzon. Az e|itlrek. pártá|lástó| fiiggerlenü| . az áIl érdekében. irogy az emberek inkább a cigányokat
szidják, inint hogy dÍihijkben bczúzzák egy luxus-!:lrrtik kirakatát, vagy egy Merccdes szé|védójit.

Peclig az országnak az a Ichetíi iegrosszabb, ha a lakosság 6.7%.át kitevó cigányság életszínvoitlia lneg
mélyebbre süIlyed, és lassan nlát.a puszta létfenntartás lehetőségétol i's liregftlsztatik hiszen ez a he|vztt
durvábbá vá!ásához, faj i összetűzésekhez vezethet. €z a zúrzavar pcdi-t s !.asi;ztáknak ketjvez.

A rasszista gondoIk.odású nenr cigány embereket nem izgatja kii!ölii:'ebben a kisebbség rnég m.é|yebbic:
süllvedése. Szatlarl a r.crseny, mindenki érvényesítse ?Ző.||ei{ei|, abogy tudja. t{a va|aki erre nl'nl i<épes,

"z magára r,essen. Ez a Í.ajta gondolatrncnet is i3azlról az uraIkodó kisebbségnek, a hataimi.galiiarági
elitrrek. kedvez.,Az a tragikus, lioilY az ;jiattuk á!ió rétegek szinté:; ez't a logikát kövei.}:' lsak a ronrákta
vonátkoztatva. Igy ta|á lkozii a.: usz|á|yharc ós a rassziznt tts prob|éinríj a. N incs más !rhetóségiik a népr:so-
pcrtoknak ós kLrltúrál..;ia!'. Elil-lt rtrgÉtanulniuk együtt éirli cgymással. és ncn akatiályozniegymást ernberi
életkörülmén.y*ik kiaIak ításában.

Arassz izt l - i t ls fcíszárrro lásaelképzclhetet lerrtársada!nr iszoI i r l ; ; r tásné!kü|!

Vö iós Jakab (Anarchista l ' j jság l .  .93.)

A fas!'zmrrs a tőke f;:gyl'ere!

A második vi|ágháborúból a Iegnagytlbb haszi:ct a tókós mrrkinac!cnálisválalatok tÚZ'.áK (üi. Meíucdes.
Siemens, Shell. V6||i51ry3g6n), me|y cég: l.lzl.eműködése néikü l nenl r alosulhatolt vo!na meq a náci hadi'
és prop:gandagépezet. Persze a ná'i vezetés is jól megszedtc tnap'ái az embcrck nern iusztu|!::l. ci
szenvedtek a hú,ooriltói Háborír ós fasizmus - mind a tókések fegyvere egr, a.icti gizdaságr szit.licitil-.an'
és célja a proÍit nö./eiése. A nacionalizmussa| íút.itt aktivisták csak bábck 

"'.ib.n 
a isgy gaz-dasági

húásokban, a do|lárok súlyos embeni|dozatck árán csort1o3álaak a n;g.' iúkésel: zsebeibe. t'zért az lgaz.t
ellenség a kapital ista rendszer, de potenciál is veszél}t jelentenek. a nac il. is. [lár a szó|söiobboldal i mozga'



Ionr meg(]s2:tott (Í.1sisaák' hullgaristák' nácik), az a tapasztaIat' hogy hatalornhozjutásuk esetén összefbg.
nak' és egy rotális dikt;rtórikus álIamot hoznak |étre' aho| hétköznapivá válik az elnberek anyagi és erköl.
csi terroriálása, kirablása. megszégyenítése vagy elpusztítása. Ezért mindegy rninek vallják rnagukat, ók
az ellenségaink. A szabadság és az é|et e||enséBei. Bár |egtöbbjük nlegtóvesztett barom rnódjára csapó-
dik hozzáj Llk, sokuk eIsánt, és kész a harcra. EIsó dolgu nk velük szernberr a feIvi |ágositás és propaganda.
az összefcgás és k iá| lás egymás me|lett !  SZoLlD^Rl l .As!||

J. Dzs. L
\'á|ogatta: Budai Melínda

RAMAJÁNLAT

Kiállítás(ok): Eri ea|éria II.: ,,Madridból jötliink,, című kiállitás. rnely Bachmann Gábor, Gábor
rono Maurer l}óra' Megyik Jánrrs' Pál Csaba és Radák Eszter a madrirli ARCo.n nagy sikerrel

munkáit mutatja be, március 19-ig látható
A Kálvin téren nregta|á|ható Erdély Mik|ós álta| készített Fataki Ági- reklántmozaik' mely az első

gon szabad téren |átható pop.art alkotás' és még egy ideig rrreg lehet nézni, de aZ elotte lóvő
6iatt el fog tiinni

Színház;ok: Katona József színház: W Shakespeare:. Szeget szeggel: március 9.
Ka4la1 r(ás a tyúkban: március ó., 7.' l5.. 2].' ] l .

VégÜl' cle nem uto|só sorban mindenkinek a figye|rnébe ajánlonr a Mérj.lisztlrház elóa!ását. ldén (Jse.
,: Háztúenéző cimű darabját látlratjuk március 9.én 14.kor aPolitechnikum színháztcrmében.

Egy kis pszichológia

Tudjuk.evalójában' mi
Van a fejünkben?

Sokszot vo|t rnár' hogy döntéseket ke||ett hoznod
az é|etben'9 mikor nagy kínna|-keservvel sikerüIt, és
feI|élegezve azt mondhattad: ..Végre megoIdotam ezt
a problémál is|.', eIgondolkodtál.e rajta, hogy a dön.
tést végü| nri aIapjiírn hoaad meg? Valószínűleg meg
volt benned a vá|asz arra az esetÍe, ha valaki meg-
kérdezné. mié* is űgy döntőttél ahogy' de az a válasz
va|óban azigazságot takarta? Arnikor dóntést hozunk
valamiról'v4ion valóban mi hozzuk aá a döntést? Nem
á|lunk valarnilyen befolyás alatt ál|andóan, vary nenl
épp egy e|várásriak akarunk megfe|elni? Es ha így
lenne' vajon mi |ehet az a tényező, ami befolyáso|t
minket? A tc'vetkezö.kéidésekre most vá|aszt kap-

hatsz a pszicho|ógusok szernszögébó|.
Az énallrihúCiós modelI arróI nyújt magyaráza-

toÍ, hogy hogvan indokolják az emberek (vagy lro-
gyan nem képesek indokolni) mindennapi rjöntései.
ket.

Az a gondolat, hogy saját érzeImeinkhez nerrr
tudunk közvet|enül hozzáfémi, hanem a körülmények.
ből ke|| követkeáetni rájuk, megIehetósen elIentmon.
dásos. De mennyit tudunk saját megisnrerő és dön-
téshozataIi foIvamatainkról? Válaszo|ni tudunk.e a
mentáIis foIyamatainkra vonatkozó kérdésekre kizá.
r(tiag önntegfigyelés alapján? Ha valaki megkérdez
benntinket, m i Iy €n alapon vá|asáottunk egy bizon;.os
ruhadarabot egy rnásik he|yett' miért szeretjük az
egyik embert és a másikat nem, hogyan döndük el,
melyik autót vávíroljuk, tudjuk-e valójában, hogy hoz.
zuk az ilyen döntéseket? Legtöbbünk azt válaszoIrrá,
hogy egyszerüen tudja ezeket a dolgokat. hisz végté.
re is  valamcnnyien magunk hozzuk ezeket a d önté.
seket. De meg tud.iuk.e figyelni önmagunkban, ho-
gYan Születnek az i|yen döntések? T.udjuk-e va|ójá-



ban' mi van a íejünkben?
Nisbett és Wilson egy kihívó írásban azt fejte.

getik, hogy saját döntési folyamataink pontos leírásá.
ra valószínüleg ugyanannyira képtelenek Vagyunlq
mint anrennyire kÜlsó tárnpontok né|kü| képtelenek
vagyunk érzelmeinket meghatározni. Tipikus kíserle.
tiikben a kísérletvezetö egy o|yan vá|tozót manipulál'
amely a kísér|eti szemé|yek választásait megbízható.
an befolyásolja.

A kísér|eti szemé|yeket azutián arra kérik, hogy
magyarázzák meg, miéÍl Választottak úgy, ahogy vá.
|asztottak. A kísér|eti szemé|yek általában nem tud-
ják azonosítani azt a vá|tozót, ameIyik a viselkedésii.
ket befolyásolta.

Ha pé|dául a kísér|eti személyeket arra kérik,
hogy több azonos harisnya köziil válasszanak ki egyet,
a szemé|yek általában a jobb olda|it veszik el. Ami.
kor megkérik öket, hogy nragyanízzík meg választá.
sukat, a szemé|yek nem |étező minóségi ktl|önbsé.
gekröl vagy szermélyes preferenciákról beszélnek'
ané|kül hogy fe|ismernék, hogy a harisnya helyzete
volt az, ami meghatároztavá|asztásukat. Amikor fel.
vetették nekik" hogy a harisnya helyzete volt a lénye-
ges, a kísér|eti személyek tagadták, hogy a helyzet
bármiben is befolyásolta volna döntésüket- Nisbett
és Wilson szerint ezek az eredmények alátrímasztják
aztanézetet, hogy az embereknek nincs kiilön bejá.
ratu tudr{suk saját kognitív fo|yamataikól. Noha ajobb
oldali he|yzetró| a fenti kíserletben nyi|vátrvalóan ki.
mutattiík, hogy meghatároaa a kísérleti személyek
választisait, a kíserleti személyek nem voltak képe.
sek besámolni enól a vá|tozóró|.

Egy másik vizsgálatban a kísér|eti személye.
ket ana kérték, hogy ítéljék meg egy olyan ember
kü|só megielenését' aki az egyik esetben meleg, ba.
rátságos módon, a másik esetben hidegen, ellensége.
sen vise|kedett. A kísérletben ugyanazt az embeí
kevésbé vonzónak ítélték, amikor viselkedése ellen.
séges, negatív volt.

Amikor a kíserIeti személyeket megkérdeaék'
hogy mi befo|yásoIta ítéleteiket, besámo|óikban nem
volt utalás arra, hogy a célszemély viselkedésének
bármi|yen hatása is |ett volna észle|ésükre. Amikor
ea megmondták nekik' tagadták, hogy igaz lett vo|.
na. A tanulságok nyilvánvalóak. Sok interperszonális
he|yzetben hasonló rnódon racionaliálhatjuk viselke.
déseinket és ítéleteinket anélkül, hory valójában tud.
nánk, hogyan és rniért reagá|unk az adott módon.

He az emberek va|óban ncm tudják' hogy
mi van a fejÍikben. miró| számolnak be' ha kér-
dezik őket? Nisbett  és Wi lson szer int sz inte
valamennyien hajlunk arra, hogy olyan magta-
rázatokat adjunlq amelyekról úgy véljük' hogy
megfelelnek az adott körülményeknek A raci.
oná|isan gondo|kodó ember nem engedheti meg'
hogy vá|asztását egy tárgy pusztá h€|yzete be-
fo|yásolja, a kísér|eti személyek tehát tagadják
ennek a változónak a hátását. Ehelyett társa-
da|mi|ag e|fogadott válaszokat adnak (minósóg.
tetszés) meg akkor is, ha ezek nem fele|nek meg
a valóságnak. Hasonlóképpen' az emberekról
alkotott ítéleteinkben meg kell tudnunk külön-
böztetni a viselkedóst a küIső megielenéstől'
következésképpen ez ^ megkiilönböztetés je-

tenik meg a kísér|eti személyek besámolóiban.
IIa megkérdezik tóliink'''Miért gondolkozott'
választott vagy cselekedelt az rdott módon?'' -

oz igazság helyett hajlamosak vaglunk az elvárt
dolgokat mondani. tanúsítják ezek e vizsgála-
tok.

Annak eIlenére, hogy kísérletiIeg igazoltnak
mondható az á||ítás, miszerint az emberek va|óbalt
képtelenek megnevezni vise|kedésük valódi okait az
o|yan helyzetekben, ahol a kísérletvezetó kísérletileg
hozza létre ezeket az,'okokat'', a kérdés távol áll ar
tól, hogy megoldottnak tekinth€tnénk. Egyébként
tényleg érdekes filozófiai kérdés' hogy a mentiilis fo.
lyamatokra vonatkozó pontos besámolón voItakép.
pen mit is értsiink? Mivel a döntések egymássa|
össze{üggómentális folyamatok hosszú sorában szil.
letnek, honnan tudjuk' hogy egy okozati lánc kíilön.
btlzó,,állomrisai'' köziil' melyik az,,igazi'' nragyará-
zat? Nyi|vánvalóan hibrás az adédelgetett hiede|münk'
hory egyszerűen ,,megfudjuk mondani'', hogyan gon.
dolkodunk. Ahelyetg hogy valójábantudnánk, mi rnery
végbe a fejünkben' haj|unk ana, hogy olyan magya.
rázatokat adjunk, amelyek a helyzethez iIlőnek tűn.
nek.

Az emberi cselekvést nem lehet mindig elöze.
tes okokka| magyarázni. Valójában még az a gondo.
lat is kétsége' hory egyetlen e|ózetes ok létezik. Min.
den emberi cse|ekedet az okozó események hosszú
sorának eredménye. Lehetet|en és önkényes do|og
az események iIyen |áncolatából egyetIen ,,okot'' ki.
ragadni mint igazi magarázztot. Azt a tényt' hogy



tnost itt ü|ök és ezt a bekezdést gépe|em, szálnos 'pk''
eredrnényezi, pé|dáu l csalá<i i körü lményeitn, nevelte-
tésem, tudonrányos érdeklődésem, nrédia fakultáció
tagjaként-i kötelességeln..'Ezck közül egyik oknak
sincs abszoiút monopó|iuma viselkedéserrt magyará-
zatában. inkább arró| van szó, hogy egy |rosszú oko.
zati lánc részei, arnelynek végeredmén;le az, hogy
ezeket a szavakat leírom.

Az emberi viselkedést nemcsak mú|tbeIi okok.
kal lehet magyarázni. Más típusú okok, pé|dául egy
jövóbeni cé|, arnit egy cselekedettel el akarunk érni,
szintén nagyon fontosak |ehetnek' különósen az
énattribúciókat illetóen. cyakori, hogy az emberek
saját és mások viselkedését célokka|' indítékokkal
vagy erkölcsi feIszólításokkal magyaráuzÁk (p|. azér t
lettem ezÍ' vag) azt, mcrt úgl gondoltant hog'l ez
a helyes). A gyakorlatban a saját vagy mások vise|-
kedésének indoklása erkölcsijel|egü' ahoI a kü|önbö.
zó tiirsadalmi és ku|turá|is normák és konvenciók
befoIyásolják, hogy milyen magyarázatok..elfogad.
hatóak'' az adott körtilmények között'

A magyarázatok' melyeket másoknak (és cln-
m ug un Ln a kl.) adu n k saját cselekedete i nkrö l, érze l.
rneinkröl és gondolatainkról, a pszichológia központr
kérdései. Az attrobúciós folyamatok kijózanító be!á.
tást engedtek azokba a fo|yamatokba, ame|yekben
az ilyen döntések sziiIetnek. Szemben azzai az elgon-
do|risvl' hogl egy racionális irrformációfeldolgozó tcsz
kijelentéseket a számára közvetlenül hozzáferhető
beIső eseményekró|, ami|yenek példáuI az attitűdök,
az érzések és a gondo|atok, be kellett látnunk, hogy
az emberek időnként képte|enk arra, hogy ígyjárja-
nak el' Az attribírciós és énanribúciós kutatások se.
gítenek Lrennünke| hogy társas íté|eteink va|ószerűb'
bek és ésszeríibbek Iegyenek. mivel az attribúciók és
következtétések az enrberek közötti interakciók ki'.
zéppontjában is á||nak, az itt áttekint €tt kuta&isok se-
gítenek bennünket abban is, hogy érzékenyebbek Ie.
gy-ünk a tásainkkal való érintkezésben.

T.amás orsoIya

6 59115
Pá|yázati felhívás!

- VideóÍrlm készító pá|yázat
- Filmkészítö pá|y,fu at osztÁlyok között
- Fotó- és képzórrrűv észeti pá|y áz,tt
- Vers- és noveliaíró pá|yázat
. Filmkritika pá|yáqat

A pályázatok leadási hatarideje:
2000.márc.30.

Megrendezésre kerül:
2000. ápr.7-eh

Munkára fel!!!



Dohányzás e|lenes kampány.

Tanulság:

Ha vak vagy ne dohányozz!
Ha nem vagy vak, akkor úgy
is meghal sz ttidőrákban.

Jegyezd meg! A dohányzás mindenképp ha|á|hozvuet,
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. 7 AVígszínházttrténete

KéL éPftész, az <.>sztrák szárnrazású !.ellner
és a porosz Helmer a századfordtrló évti.
zedeiben megtervezte és nlegalkotla az
európai polgárság színházideálját, és
ocesszától Prágáig, t]écstől Budapestig 47
színházépület hirdeti azóta ís e két nagy-
szetű tetwező e,mlékét.

!' századfordulón Budape.st szinte
évek alatt vá|t világvár.ossá, s dtnanrikusan
|eilódó polgársága létreltozta elsó saiát
színbázát, s 189(l-ban egy év alatt felépült
a YígszínItáz, amely nröÉiött az építés évé-
ben még mocsa-
ras tertilet húzó.
dott. Az|án pilla.
natok alatt ki-
épült körülötte
Budapest, illetve
a polgárság új és
modem közép-
pontja: a Lipót.
város. Több mint
ezer ember fér
be ma is a né.
zőténe. Áz első
pillanataitól
kezdve telt házakat vonzott ez a szín|táz.
Itt született meg a modern fl7^gy^t színiát-
szás és a huszadik századí nrodern matryaÍ
polgári dúnra. A budapesti polgárság ün.
nepelte színészeit, utánozta a színpadon
látott jelmezeket, ruhákat, díszleteket, be-
rcndezéseket. Kultusza volt a Vígszínlráz.
nak. Falai között meghonosodott a könnyű
Írancia víg1áték, a szellemes angol polgári
társadalmi szatíra, Bernard Slraw szinte
|lázíszerző lett' És persze a kezdetektc5l és
folyamatosan: Cselrov. Legendás színészei
(Varsányi lrén, Hegedűs Gyula, Fenyvesi
Enril, Gótit és Góthné, Tanay Frigyes, Já-
vor Pál, Gaál Franciska, Gombaszögi E|la
és Fr. ida '  Darvas Lí l i ,  Murát i  L i l i )  nagy re l l -
dezói (Ditrói Mór,Jób Dániel) két megke-
rülheterlen törvény1 isnlenek: mrndig kor-
szerűnek, modernnek lenni és a kőzönsé.
get - a legnemese}lb énelemben . szolgál.
ni.

Inncn indult a világfur felé: Molnár
Ferenc, Lengyel Menylrért, Bródy Sándor,

Bíró la|os, itt aratta zajos sikereit IIeltai .|enó.
Szomory Dezső, IIunyady Sándor, s a színé.
szek folytatták nagy elődeik lragyományát:
Lukács Pál,.Iár'or Pál, Tolnay Klári, nrajd a nrá-
sodik ötven évl en: Páger Antal, Aitay Andor,
Sulyok Máría, Bilicsi Tivadar.
Somogyvári Rudolf, Ruttkai Eva, Latínovits
Zolún, Bulla Elma, Szabó Sándor, Dan'as lván,
Benkő Gyr.rla, Tábori Nóra' s a lrarnradik ie-
gendás ígazgató Várkonyi Zo|tÁn, aki szín|táz'-
történeti értékű sikerek sokaságával adta to.
vább az úial.>b és ,3iabb színházba iáró net]lze.

dékeknek a Vígszín.
ház szeretetét. Zsúfolt
házakka|' fblytatódott
tehát a Yígszíaltáz
második ötven éve is.
Pedig közben voltak
pénzügyi csódok, vi-
Iágvá|ságok, i|ághá-
borúk' diktatúrák.
fonadalmak, s Bud'
pest ostroma, amik( -
egy bomba telibe ta-
Iálta a CsÓdálatos
épületet, ame|y 1994-

ben épült teliesen úi|á. s közben egy átmeneti'
de nagyon értékes korszak 1951-tő| 7961-ig,.
felépítve a romokLx5l, Magyar Néplradsereg
SzíllÍtáza néven indui űlra a színlláz' sok-sok
igaz,gatóva| az é|én, köztuk a legjelentisebbel:
az írő' Íi|t,;t- és színháztörténész Magyar Rá-
linttal /1910-1992/.

1961-ben üsszakapta régi' le5iendás ne-
vét. s a nrásodik öwen évben is (nrai igazga-
tóiával, Marton L6sz|óva|, Várkonyi Zo|tán ta.
nítványávzl , s Horvai István rendezővel, egv-
kori igazgatóva| az é|én) ugYarraz a szándék:
mindig korszerűen, mindig a közönségnek
szólni. Színpadárr ismét ottltorua lelt a modern
európai és anrerÍkai dránra (Artlrur Miller,
Tennessee Wíllianrs, Dürrenmatt, Harold
Pinter, sth.) S ugyanúgy, mtnt a sz'ázadelőn' a
lretvenes években is itt bontakozoLt ki A m2|'
gyar clráma másoclik aranykora. ({)rkény Ist.
ván, Eöt.si István, Szakonyi Károly, Csurka Ist
ván, Székely János, majd a fiaulabbak; Nádas
Péter, BeÍeményí Géza, Kornís Milrály, stb.
nagysikerű darabjainak legendás, színjráztörté-



Ór
neti jelentóségű szériáival.) S az ut(lbbi
években, értizedben egyre gyakoribt-l
klasszikus sikerekkel és egy sajátos,a^gy-
sikcrű vonulattal, amely sok. sok ezel. fla.
tal nézőt tett a Vígszínlráz lrívévé: a nra.
gyar musical ósbemutatók sorozaúval. A
Képzelt riport eg)' amerikai popfesztil'álríll
nyitotta ezt a soft, a Kónrűves Keienrennel
és A padlással folyutódott, és a tavaly be.
mutatott A dzsungel könywe zenés válto.
Zata is e sikerszéria resze- Ez ^ sor a7,
]995.ben a felújítás utáni szírútáznyit<-l da-
rab az Hiba! Á könyv'jelző nenl létez'ik'
sikerével egészült ki. Ez utóbbi előadások
meli ma is a vígszírrlrázi Hiba! A könyviel.
zó nem létezik. alapdanbiai közé számíta-
nak. mint ahogy az 1998 szeptenrberében
bemutatott Szent István k:l1. 14. is.

Kanrataszínltáza á Pesti SzÍnbáz 1967 óta mű.
ködík, kanrara.iellegű drárnák benruutásával.
A rangiclősek, akilc. majdr-rer.r nrindannyian
töbl) nrint 4 évtizede Hibal A könyvjelző nenl
Iétezik'nak tagjai: Tábori Nóra, Bárdy ciyclrgy,
I-{arkányi Endre és a kozépgener.áció: Í.Ialász
.|udít, SzegedÍ Er.ika, Pápai Erika, Kútvolgyi
!]rzsé[:et, Igc-; Éva, Ker.n András, .Íalri..liitlr

László, Lr-rkác.s Sándor, Reviczky Gábor, Mélres
László, Venczel Vera, l{egedűs D. C}éza, Gálfll
I;íszl(l. Ils az úi színészgeneráció: Eszenyí [rú.
kc5' Pap Vefa, Kaszás Áttila, ÁlföIdí Róbcrt.
Börcscjk Enjkó, valamint a legfiatalabbak:
Raláz.sovits Edít, Kamarás Iván, Fesztbarrnl
Béla, (]söre t]ábor és a többiek viszik tovább a
Vígszírrjláz ti)tÍl rnint ep51 évszáz'ados siker.
töfténetét, az emlékezetes, forró színházi esté-
ket ós a legendás em.lékeket.

Dosztojevszkij : A Karam azov testvérek
drám^ 2 részllen

Makai Inrre fordíúsának fe|hasznáIásával a színpacli váItozatc>t készítette:
Müller Péter, Kapás Dezső és Szikora Táncls

RenJezó. SZIKURÁ JÁNO.s

Apagyilko.sság - ez á|| a világírLldalonr egyik legnagyollb renrekművének és 1éleknrri krinr,
1enck a középpont|ában. A háronl Kan.amazc;v iestvér: Dinritrii, iván és Aliosa már képtelentiszÍ-elni az apiát, aki egyszerre félelmetes, szánniva!ó és ne.,eiséges. a, ö1j.gKarantaz-c>v
nenr vetí megaz italt, és a szerelmet is nleg akar'a vásár'olni, lilükodik gaidagságával, xe-gyetlen és lelketlen ember, aki nem törődiÉ fiai sorsával' ointtri; fia szerll'nreset akarja sze-retójének megszefezni. A fiúk jogos örtkrészüket akarják a családi ''"gyo.,Éó.-l' jÓvójüL nreg.alapozása mjaft. A történet nem rnel|ékes szereplője Sznrergyakov, 

"' 
i""', 

"ti 
á|Iító|agKaramazov törvénytelen fia. Á gyilkosságot elkór'ethette tlárnrely más-más egyénisésű töI.vényes ill. torvénytelen íiú 's.-Dimitril kii:sapongó életéhez nllná"n pé;'kJé. volt, Ivátrpedig a ferrnáiló lratalommal állt szemben, ineg.élhetési problémákkil. Ápi" t.t"n,.'ek szen-telte éietét, Tt az anyagiak-nem n)otiválták apjá gyűlöleiére' A véres csaüái k.c,nltából egyegész |árcadalom maÍ]ata.tás.lehetóségei t-nniakoznak ki.

Dosztojevszkij regényei a vi lágirodalom lcg|tatásosal>b rlrámáival, sót a lepltaúsosab!l kri .nríkkel is vetekszenek, mert.cselekményűlirendkív.Lll fordula|os, i4ar-".l...'.."proik pedíg
|.,|p-.,nlé:q:k..s-egyéniségek Nenr vé|etlen, ltogy szánrtalan fllrn- ii. .ii'p.ái feirlolgtizás.'készult belőiiik, lnilönosen a Karafi1ezov test"éöilt'nol, 

"n-'"tyn"k 
.J;k"'il;; esyszerredrámai és krímiszerűen feszült..'S a szerepek, a lráronr plusz e8y Karamazov: az cszttniikvczérelte Dimítrij, az ész, a szeilem uralú lván, a szent és tiszáAljosa, es a ny.,morultSzmergyakov' és persze nem utolsósorban az öreg Katantazov .ofp"Á nataiás színészi ala.kításokra nyuitanák lehetőséget.

Az í|ulam látotr e|őa<lás}lan is kitrjn.5 szírri ,szi aIakítások r 'olrak, nekenr kü|önosen tcrszcrtKaszás Áttila (Dimitfii), Kél.{itty (Grusa), akík tulajdonkepp".,'" .í r.,.tcl.f[urai, rrrert
|o1!r| 

a1zereiem és a gyűliilet mega""il f.;;'. itontakclzott ki' Ugyanakkor nem tetszetta rendezés' men a kűlonbözó esem?nyek osszefolytak, a színpad at.'áa"'e." az e,gész e|ő-ac|á's a|att nem történt meg, igy a ielenetek térltn Áenl kiilonültek.r. Á n"ryoi.,ek elkülo-nítésére csak íel'rér, átIátszó nisgo1ry! 1z"lgállrk t{agy'on'rányos díszletekkel, esetleg forgó.színpadí megoldással szerintem.sokkal látványosabl: elóaciás szttletlretett volna.
Csi l lag Zsuzsa Bal lréSOK(K)
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Sok.sok bú.ha-bó

!Íiít eunok a világon ígl senoi ór'tohne. IIa csak ognől loano sál Esetleg kgttór61l Do négl
előadás ery lapártályí idó alatt: Eá vagy án is uuán eiolvasui, vagy Dlog so írnán' és ha
ennek Ígl hiába niucs értol.lre, a világon semmi, tudoo, ezzel kezdtBrol
Ellra|ároztan' h.ory rövidou' Bilt jó bóliláshoz il.lik, azért Írck, nort előad.ás elsáil, ez neg
vagy negnarad, vagr nogszokik.
lÍint arondon rfudeu:
blrább agn keverom össze, aroikor a nórl nen eugedi gzegély lány bótyját, eltonetni tisztes-
séggelz, ery + t"éfo kedvéér,t,. aki auyit tud }Bszé1'ú3, uogy tonoiyal uogoli fratal hitvesét
féltékenysógből!, podig csak ory csel áldozatal'3, de a vőie.g.ouy nindont nogQÉr, hory alig ryőzi
t€tafiani a szavát, au.ikor.kidoriil, hory négis é1 a lány., nrialai,t a saját fia is noghal, a
nővel, akina}r uonr eugnodtc2 a mó/, ós akkor roág a Euráasi uamáml{ aen is boszé1ten' pedi.g
az volt a le$obb.
Jobb ha összefoglaIom, lehet, hogr nem vij,ágos: Nagrol jó eiőadásokat látian, nind a hámn jó
voli. Es aki msszat szErgt,ne látü| a!!.ak is tudok ajáalali vaianitl
Áki elkezdto már elsiratni a színházat, esotlog h is fejezte, annak el kéno mennie a VÍgszín-
ház}a ory jót szóralmzní egl sáxzor feldotgozott.tórtóueten3, ry ery jót bőg'ol azon, hory a
bke csak ery át.rneleti á}lapot két hábni ltö?ófi,2. Vagl csak aioiroí az enterekel Elnél,Ázn'i
kicsit' akik a sdnpad.ou vannak: r.nildes' bogl a szÍnésá látod vary a figrrrát, akit alaldt,
eryÍk sen mssz. Menj el tágra nyÍit szenmai jó1 köilbéa! olcsodálkoai, hory ni nbdent
lehet itt, milyou szép, hory nrozog, neuyire aaglon nrikuiik. Vary nást uondok B ke]l
menni sdn}ázsiratás helyott a Ténínházba', ahol ta5eser' másmilyen csoda zajlik, ahol képesek
kezo!ú azt a cca. lrét és fól ezer óvet,, ani| aktuátisau é1t neg a darab auálkúL hogy
TorgÉni' parodíáhá, aho] az enbr sajMlja' hory ieveg6t k9]] ggnni' mor,t. az zajia1 lár.
Aki '€i' a ''sda}ázhalál képó{, szoretné negerósí|ed, bát az neujon az űi sanlazu. és uéz.
ze neg' niJyel is a lelkiÍsmeretlen Ípams nunka (vagy a lglkiisroeretes d.üettantiznrrs), aní.
kor vaiakik ti5gkjn trhotségtelengklté válnak, ha kibújuak a szokásos fi$#juktól (vagy tehet.
{gesgk' de nen dolgoznak ''ozeknok''). Eiába a ,.01o}e'', garan+álon, irory trildvógig u.Puutay
Ede utrábau (rosszabb Esotha a pokolban) fogja nagát ároari a nézó. (Akkor nár inkább a''Szelelnes Shakespoare''l) No, itt nindon adott a kiáMudutáshoz, és ha a násod'ik felvon.íst is
roegaézod, a hatás ngnr nrarad elt
Háron . ogy. (Á fó]idóten kettó . nutla.) Eotveaöt szÁ:,:.\ék, Á kotelgző irodalona olvasottsága,
natok ténaáró dolgozatok eredrnónye, fetsfuHatási iatézroénybe folvett pliioclrniJrrrni diák;k,
köszönési arány hetedikbn, az összefirldtatJan padfelületek irauya sib. SzorbtBnr hosszan. soml.
|aiaán 1zoJot a dolgokat, ahol ilyon ered.lrénayei öroarnel negelégedaénk.
lío bcstJjiik há| alá ... 

, Shakespoare: 0thotlo, Új sú}ráz
. Szopholrlósz: Ántígoaé, Téndnház. Shakespeare: Sok hfró seu.niért, Yígszrn.náz. &ítolt Brecht: Krrrázsi nana. VÍrszÍr.ház
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