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az Iskolatanács 200?. június 4.i ülésérót

Jelen v,oltak:

AlfonZOO
Kabaré
AnZsu:
Poly-p
AFrdPoli)sz
GézAndcúz:
Monopoli:
(m)Aster-x:
27-eS:
M.O.N.D.:
NincsZsík:
BalhéSoK(Kil:
lntenzív osztáüy:
DeHÁt:
JUTA Jazz:
Munkrísosáály:
otodévek:
Tanerók:
DÖK:

diák
Meg5lesfalvi Boglrírka

Dominik Ágrres

Klrrzsnik Réka
Lukrics Vivi
OLih Panni
Szabó Domi
Schepácz András
Jakab Luca-
Sárközi Zsolt
Nary Bcnce

sziiló
Dr. Béres Judit
Fckete Miluíly

Jándi Judit

*is furru

SzaM Beatrix

ierr"y saroltu
Csillag Zolránné

Jakab Judit' Iáne AndÍea' Irndvai Gryör5ti' Puslcis Auél

I

Napirendi pontok:

Jándi Judlit előterjeszést nyújtott
be arról, 'hogy az eryes iskolai
díjakat ne csak egy-egy iskola-
polgrir kaphassa meg' haÍ}em
mindenkii, aki arra érdemes. Rö-
vid vita utárr az IT úry határo.
zott, hogy nem váltoaat az eddi.
gi ryakonlaton, viszont arra ösz-
tőttzi. az osdÁ|yf ónököket, hogy
bátran jutalÍnazzanak' aki vala-
miben kimagaslót, dicséretet ér-
demlöt tcljesít, ne hagyják szó
(és akár jiutalom) nélkiil.
Ezek után ajelöltekből összeál.
lítoü lisüa alapjá'n (mely a hatrír-
idöre leadott, írasbeli indoklrással
ellátott jravaslatokból létre) sza.
vaztunk. Az eredmény azévzét-
róq június 2l.én derül majd ki.

z.



Jelöltek:

. AzÍ|v diákja: Nagy Esáer, Srírközi Zsolt' Szabó Donri. Takács András

. A7' évfo|yam díákja: Balogh Dávid, Kutassy Dorka, Szelecki Dóri

. Á 8. évfolyarn diákja: Gutpintér Norbert, Kálmán Juli, Takács Andrris, Varga Kitti

.  A 9. évfolyam diákja: Major Csi l la, Nagy Eszter' ola. lr Panni

. A l0. évfolyam diákja: Bodolai Bori, Sclrepi icz András, Szabó Donrr

. A ll. évfo|yam diákja: olálr Kata, Sá'rközi Zsolt

o A l2. évfolyam diákja: Makó István, Rádi Zsuzsi

. Az Év szülője: Csillag Zoltarrné, Jándi Judit, Kiss Miklós' Pálos cyörgy

. Pol itzer.díj: Jakab Judit, Major Csi l la ' Meggyesfalvi Bogi '  Szabó Dclmi.
Takács András

o Post-Po|itechnikunr-díj: Bánfalvi Zsófi (Csiga). Szimrai Márton

o Fü|ig Jimmy-díj: Csoncsi, Dénesi István, Majer Tibor, Zsuzsi (a Poliház büióse)

. A Legiobb osztályközösség: AllbnZoo' BalhéSoK(K), (m)Aster.x

. Az Ílv csoportja: Floorball csapat, Francia szakkör, KPTV.stáb (Videószakköriislül'
NézőKépzőstül)' Másik Színház' Tfu c faku ltáció, T eaház.

A legközelebbi IT szeptemberben lesz. Addig is jó pihenést kíváti:

Pest' 2002. április 20.

Jakab Jtxlit. jegyző

Az ügyeleti Uerseny alaku|ása

Bamés0Km flnont
Ím|Ast8r-x 61nont
AlÍon]l00 60 pont

|ntGnríuosztá|y 68nont
0eHít 55[0nt
Poly-P S3pontl
27c$ 50 pont

m.0.1t.0.
Kabaré
Ánlsu
ltlunÍásosaály
|ÜIA|[z
Monopoli
ilincslsá[

49 !|ont
/B WNT

38 uont

37,5 oont
illWnt

2{ltont

2{ nont



ISKOLABIROSAGI HATAROZATOK

A Petrik Adrien. odor Viktor és Diósi
Alojzia iislrzetételű bíróság 2002. április 15.
én tárgyalh a következó ügyeket:

T.alti László (Monopoli) iigye

Lacit egyrrrszt Telek Andrea panaszolta be
egy informatikaóra után, ahol egyes körül-
mények ana vallottak, hogy Laci az órrín
dohán}zottl. Egy cigareüacsikkról folytatott
vita igen elmérgesedett: Andrea kiküldte
Lacit, aki t;lóször megtagadLa ̂|ávozást. AZ
ügyról folytatott egyeztetés a késóbbiekben
is kudarc:bt fulladt: a panasz szerint L,aci
minósíthetetlen hangnemben tárgyalt Andre.
ával. Az tigyhöz kapcsolódó súlyosbító ko-
riilmény' bogy a panasz szerint informatika
órán I.aci |to.zzáállásával' magataításával
[olyamalosian problémák adódnak.
Lacit lóczi Edit is bepanaszolta egy ftildrajz
órán tanúslitott magatartása miatt' Az órrín
Laci és 1ra<ltársa tevékenységéböl kifolyólag
egy papírdarab meggrulladt. A két diák csak
akkor vállrrlta el az eseményben való közre-
múködé:;t, amikor Edit az üryeletes koordi.
náton behivta az óÍáÍa. A panasz szerint
Laci destnrktív magataÍtása a fiildrajz órá.
kon általárrLos jelenség.

Laci a tárgyaláson elismerte, hogy magatar-
tása' komnlrurikációs stilusa szárnos esetben
kívánrrival'ót hagy maga u!án. Másrészt kö-
vetkezetesi:n kitartott állásponda mellett,
miszerint lrem gljtott rá: a cigarettacsikk
,,csikk'' foImájában került a tanterembe:
valamiktjr a nap folyamán zsebre vágta' s
órán csak t:lószedte. Szerinte az ő dohányzÁ-
sáról szóló Novell iizenetet más írta.
A gyújtogatással kapcsolatban kiderült, hogy
a padtársa által elé tolt kis öngyujtóval - azt
próbálgatva. srujtotta meg a papírlapot.
Laci aá álllítona, hogy a már sámára ismert
Telek Arrdrea által benÉjtott panasz tudatá.
ban igyekezett leplezni a gyújtogatásban
való réslllrltelét: megÜedt az ügy lehetséges
következ,rnrényeitól.

Laci úgy nfilatkozott' hogy oszlilfársai nag1t,n
elvonják a munkától; eá a kihívást nehezen eLha
rítható körülményként jelölte meg saját feg1'clnli
problémáival kapcsolatban. Másrészt nem nlino.
sítette szerencsés eljárásnak' hogy idegcssége
esetén kimehessen a teremtról: éppen ellenkezó-
leg, szerinte sokkal jobban leköti és megnyrig-
tatja, ha ebben a nehéz helyzetben egy konkrét.
j ól behatárolható, ellenórizhető feladatot kel l
megoldania.
Tasi Lászlót a bíróság megrovásban részesítette'
Az elmondotÍak alapján a bíróság kéri a szakta-
nárokat, hogy amennyiben Laci az órán ttehez'etl
kezelhetőnek bizonyul, egyéni' személyrc sz-abc'tl
feladatokat adjanak a sámára.
A bíróság úgy itéli meg, fontos lenne' hogy l-ac r
önismerete fej lódj ön: tisztríaódjanak a saj át
identitásával, a másokhoz való viszon-"-ál al kap-
csolatos alapvetó körülrnények. igy forma l..x::...lt
az a képessége, hogy felelósségteljesen nler':l.i.je
tetteit, azok súlyát; racionálisan mérlegelje lc:lct-
séges következményeiket. Ezért a bíróság urr
döntött, hogy a tanév végéig Lacit minden het
végén egy írásos összegzés-számvetés n)ePlrasa.
ra kötelezi.
Az önértékelésnek szaktárgyi szempontMi az
informatika., illetve ftildrajzórákhoz kell kap
csolódnia. lacinak részletesen végig keIl gon.
dolnia, hogy az adott héten meÍrnyire felelt nrcc
egy általrí'nos elvárás.mintrínak: volt-e felszerele.
se; hogyan vett résá az órai munkában' adódtak.
e fegyelmi problémák; mennyiben működött
együtt a szaktanárra|, illetve egyes feladatok
megoldásában az osaállársaival stb. Az elern
zésben részletesen foglalkoznia kell a,'miért'. és
a,,ho gyan lehetne miísképpen, jobban'' szenl -

pontjával is. (Például' ha kommunikációs pru'|>
léma adódik, akkor pontosan ismertetníe keii a
konfliktus okát; majd cbból kiindulva ponÚól.
pontra tervet kell vázolnia arra nézve, hog1 a
hibát egy legközelebbi alkalommal konIrel"n
milyen módon tudja kikerülni.) Problénlá:nal
minősítésekor mérlegelnie és nyilatko zr la ie l i.
hogy hol huzódik a határ a normális sziltr:c ro és
a konfliktus ktizött: melyik az a szó, nlon,jat. ten.
amivel a dolog túlment a kezelhetőseg kcrctcin;
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hogyan lehetett volna elkeriilni, hogy ilyen

iránÍ vegyenek az események. (Mindex

tem,lészetesen le kell ímia.)
A heti önórtékelés elvégzését az osztá[)'Íó.
nökók ellenórzik; anól adott esetben a
szaktanárokkal konzultálnak.
A bíróság az év végén megvizsgálja, hogy az

adott feltételrendszer merulyiben jelentett

tényleges elörelépést. Sikertelenség esetén
az ügy hatálya az év végével nem évüI el,

hanem súlyosbító körÍilményként szolgálhat
bármely bírósági tárgyaláson a 2002-2003-as
tmévben.

Pap Krisztián (Monopoli) ügye

Krisztiánt Lóczi Edit panaszolta be egy |old.
rajzórán tanúsított magatartása miatt. Az
órán Krisztián és egy társa tevékenységéból
kifolyólag egy papírdarab megg.rrlladt. A
két diák csak akkor vállalta el az esemény.
ben való közreműködést, amikor Edit az
ügye[etes koordinátort behívta az órára. A
panasz szerint Krisáián destruktív magatar.
tása a Íiildrajz órákon általános jelenség.

A tárgyaláson Krisztirírr elismerte, hogy ftild.
rajz órai magatartása, együttműködési kés-
zsége kívrirrnivalót hagy maga után' Saját
megiegyzése szerint oszlilytarsai túl nagy
kihivást jelentenek sámára; mármint a rosz.
szalkodásra való csábításban. Megiawlásá.
val kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a
jelzett problémához fíiződő pozitív váltoást
egy erőteljesebb szülói kontroll folyanratos
és következetes alkalmazása nagy mértékben
segíthetné.
A konkét gyújtogatással kapcsolatban
Krisaián a saját szerepét abban összegezte,
hogy egy piszkálás szempontjából vonzó kis
öngyujtót tolt át padtársa térfelére, aki azt
aztán rendeltetésszerúen hasznáha. lkisztián
a tett elkiivetésének szempontjából semle.
ges, a végkifejletet közvetlenül nem okozó
közremiiködésével indokolta, hogy csak egy
későbbi fázisban ismerte el részvételét az
eseményben.
A bíróság sámára úgy ttint' hogy Krisáián .

elismerés ide vagy oda - alapvetóen nenr néz
azza| szsmbe, hogy az ok-okozat kérdése
meglehetösen bonyolult; nem eseti, hanem

folyanat szerinti értelmezést kíl,án. Kitartóan a

,'körülmények áldozarinak'' szerepébe igyekszik

tomázni magát, végigpróbá|va az <isszes kiska.

put, amely a vétkes zónából valrl kisurralága

alkalmas lehet.
Pap Krisxiánt a bíróság megrovásban Észexí.
tette,
A bíróság felhívja a sziilők figyelmét' bogy egy

következetesebb és erósebb kontroll alkalrraá.

sával járuljanak hozzá a Kriszlíánnal kepcsolatos
problénák niegolr,lásához'
A ftildrajzórák esetében ismertelett háttér a|apjr{n

a bíróság úgy látja jónak' hogy az említÉtt üán

Krisztián üljön egyedül.
A bíróság űgy itéIí meg, fontos lenne, hogy
Krisztiárr önisnrerete fej lódjön : kialakújon egy-
fajta érettség' melyrrek birtokábeLn felelósségÍel.
jesen negítélheti tetteil, azok súlyát, ktivetkez-
ményét' Ezért a bíróság úgy döntött, hogy a tanév
végéig Krisztiánt mínden hét vélgén egy írásos
ö'sszegzés.számvetés megírására' köteleei.
Az önértékelésnek szaktárgyi szempontból a

ftildrajz órákhoz kell kötódnie. I(risÍiáuat
részletesen meg kell vízsgálnia, hogy az adott
héten mennyire felelt meg egy áitalános elviirás.
mintának: volt-e felszerelése; hc,gyan vEtl részt
az órai munkában' adódtak.e fepyelmi pru'bié-
mák; nrennyiben múködött egyűtt a szÁtrrrárral,
illetve egyes feladatok megoldásában az osz.
tályársaival stb. Az elemzésben Krisztiárurek
részletesen kell fog|alkozni a ',nriért'' és a,,ho.
gyan lehetne máskóppen, jobban'' szenpon{ával
is. (Például' ha fegyelmi problénra adódik, akkor
pontosan ismertetnie kell a szituációt; majd eb-
ből kiindulva pontról.pontra ten'et kell váua|nía
arra nézve' hogy a hibát egy legl.:özelebbi alka.
lonimal konkrétan milyen módorr tudja kikerül.
n i .)
A heti önértékelés elvégzését az osáályÍ-onökök
ellenőrzik; adott esetben a szaktirnánal konzul-
tálnak.
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Nag1' l\íátyás [(m)Aster-x] ügye

Matyit Mészíros Mónika panas zoIta be,
mert több ízb,en számára kezelhetetlenül
viselkedett irr'formatika órákon. A panasz
szerint Matf konfliktus esetén indulatos;
nem igazárL képes racionálisan mérlegelni az
adott helyzetl.t. Ezzel kapcsolatban Mónika
két esetet enelt ki: az egyikben Matyi ne.
gyedévi gyakorlati jegyéveI kapcsolatban
alakult ki nézletkülönbség; a másik esetben
pedig azért, nnert egy (tanórán készített) dol-
gozat leadásakor Matyi túllépte a Mónika
á|tal megszabott határidőt- A panaszban
iontos körirlnrénykónt jelent rneg' hogy Mó.
rrika és a cslo;lort [(m)Aster.x . Monopoli]
viszonya e|ép1 viharos; vagyis a közeg a
Matyi és Mlónika közöni problémák megol.
dása szemporrdából korántsem szrrencsés.
A tárgyalás'on kideriilt, hogy a panaszban
rőgzített két l:set tulajdonképpen egy: az el
nem íogadott' s így elégtelen dolgozatnak
lett következrrrénye az egy jeggyel gyengébb
(jeles helye'u jó) gyakorlati jegy.
A tárgyalás'orr a felek állríspontját nehezen
lehetett köi:elíteni. Matyi és édesapja sére|
mezte, hogy 1\{óníka egyáltalán nem vett€
figyelembe a dolgozatot; jóllehet a tárgybóI
Matyi igenr;sak törekszik a kiemelkedó telje-
sítményre. Ezlen túl Matyí aú. állította, hogy
a visszasám||álás ',zéró'' értékekor; vagyis
határidőre nyűjtotta be a mrrnkát. Mónika
nehezen tutíott elvonatkoztatni Matyi indu-
latossrígától; líe ami még fontosabb: azegész
csoporttal l:apcsolatos - nemcsak egy ember,
jelen esetben Matyi - viselkedéséból adódó -
valószínűleg peÍTnanens - nehézségektól'
A tárgyalásorrr Fehér Márta, a Monopoli
egyik osztríty1íbniike jeleae' hogy a csoport.
tal kapcsolators probléma létezik; nagy erófe.
szítéseket t.:slznek megoldására.
Veres Gábcrr, Matyi osztílyfönöke megje-
gyezte' hogy lMatyi kommwrikációja néha
tényleg nenr <:lég átgondolt; indulatos, tehát
csiszolásra szorul. Másrészt kiemelte, hogy
Matyi az osztály egyik legambiciózusabb
tagja' aki azr:nban nemcsak egyéni teljesít
ményére nézve igényes (peldául konkrétan
informatíkábríl)' hanem a közösségben, kö-

zösségért végzett mrurkában is meghatározó szc-
repű az osztrályban.
Nagy Mátyásl a bíróság Íigyelmeáetésben része-
sítette. A bíróság úry érezte, hogy Matyi valóban
elkötelezett az irrinyban' hogy a tárryból jó telje-
sítményt érjen el' Másrészt az is világossá vált,
hogy a csoport biztosította közeg nem okvetlen
ebben az iránybarr hat. Vagyis igen fiontos lennc.
hogy Matyi és Mónika viszonya egy normális
munkakapcsolatban rendezódjön; ez talán a cso-
porttal kapcsolatos problémák megoldásábarl is
kiinduló pont lehetne' Ezert a bíróság a ktivetke.
ó nródon döntött,
A negyedév hátralévó idószakában Matyi töltsön
be egyfajta,,tanársegéd'' szef€pet Mónika mel-
lett. Tervezzék meg a csoportban év végéig |o|yó
munkát; részletesen állapodjanak meg és rögzit-
sék, hogy a tanóra szervezésében Matyi konkré-
tan mikor, milyen tevékenységekkel vesz részt.
Ugy gondoljuk, hog} ez az együttműködés hoz-
ájárulhat ahhoz, hogy a bíróság számára egyér.
telmű kölcsönös szakmai érdekeltség a végirr
nem gondolt pillanatnyi reakciók miatt ne j usson
zsákutcába.
Ezen tul a bíróság nyomatékosan Matyi fig1,ei.
mébe ajánlja, hogy az indulatosság, a csapkodás.
a bil|enty'uzet,'bántalmazrísa'' elfogadhatatlan : s
talán az összes érdekelt ftl sárnára bizonyiton.
hogy csak a helyzet elmérgesítése sármazhat
belóle, de m€gnyugtató, mindenki sziirnára e]ro-
gadható megoldás semmiképpen sem'
A bíróság felhívja a Monopoli és a (m)Aster-x
oszuílyfónökeit, hogy az érintett informatika
csoport munkáját kísérjék fi gyelemmel.

Dinnyés Dániel [(m)Aster.x| ügye

Danit Szabó László panaszolta be, miután ó al.
kalommal felszerelés hiánya miatt nem tudott
részt venni a testkultura órákon, jóllehet Szabó
l,ászló a lehetséges esetekben megengedte az
utcai nüában való sportolást, továbbá módot
adott a kondi és úsrás órrík pótlására. Ezen túl
egyes időszakokban Dani több alkalommal késr,c
érkezett az órákra.
Dani a lir5valáson elismerte a panaszban fotial.
takat. Megígérte' hogyjobban oda fog figlelni.
ne felejtse otthon a felszerelését, valamint arra is.
hory akár reggel, akár napközbcn időben érkez-
zen a foglalkozísokra. Szabó László megerósí.
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tette, hogy a panasz benÉjtása uüín szóban
megáilapodtak Danival; enÍIek tartalma ki.
terjedt arra is, hogy Dani mely szekrényben
tárolhatja felszerelését, elkerülendő annak
ofthon felejtését. A felek között a tárgyalá.
son tapasztalható oldon hangvétel is azt tá.
masáotta alá, hogy konfliktlrs azóta nem
|ordult elő; tehát határozottjavulás észlel-
hetó.
Dinnyés Dánielt a bíróság figyelmeáetésben
részesítette. A bíróság megállapította, hogy a
panasz benyújtrisa és a tárgyalás közötti idó.
szak egyértelmúen bizonyfuotta, hogy a
probléma a tárgyalás elótt a felek között
létrcjött szóbeli megállapodás alapjiin rneg.
nyuglató módon rendezhetó.

De|laszéga Renáta [(m)Aster-x| iigye

Renátát Szabó László panaszolta be, miután
7 alkalommal fe lszerelés hiánya miatt nem
tudott résá venni a testkultúra óníkon' jólle-
het Szabó László a |ehetséges esetekben
megengedte az utcai ruhában való sportolást,
továbbá módot adott a kondi és úszás órák
pótlrisára'
Renáta a !írgyaláson elismerte a panaszban
foglaltakat. Megígérte, hogyjobban oda fog
figyelni, hog7 ne felejtse otthon a felszerelé-
sét' valamint arra is, hogy idóben érkezzen
az ískolába; vagyis reggeli késés miatt se
mulaszthasson testkultura óráról. Szabo
László megerósítette, hogy a panasz be-
nyujtása utiín szóban megállapodtak Renátá-
val; konfliktus azóta nem fordult eló; tehát
határozott javulás tapasztalható.
Dellaszega Renátát a bíróság Íigyelmezte.
tésben részesítette. A bíróság úgy találta,
hogy a panasz benyujtrisa és a tárgyalás kti-
zötti id<iszak egyértelműen bizonyította,
hogy a probléma atárgyalás elótt a fe|ek
között létÍejött szóbeli megállapodás alapján
megnyugtató módon rendeáetó.

Budapest, 2002. május 3.
Diósi Aloizia' iskolabíró

A Jávor Eva' Spilák Benjanrin és Hartrnarrn Ibo'

lya összeÍételű lskotabíróság május 2 lén a kö.
vetkező ügyeket tárgyalta:

Csizntás András ((m)AsterX) ügye

Andrást az osztályfiinökei jt:lentették fel' mert
hiányása elérte a 26 és 2/3 igazolai''rr órát'
Az osztály6nökök közlése szerint Arrdrás 7.
osztály óta rendszeres késő. Ez évjanuÍrjában
elérte a l5 órás határt' amikr:r osaályon belüli
fegye lmi e ljárás kerelé ben fi gye lmeztetrék And -

rást a pontos érkezésre. A problémáról a szülóket
is tájékoztanák. Erdenri váltcás nem követke.
zett be. A bírósági feljelentés óta (2002. ápr. 2ó')
Viszont nregszúntek a késések, Andlás képes az
órára való pontos érkezésre.
Az osztályfónökök mindea a árgyaláson meg.
erósítették. András elmondta, hogy késéseinek
oka a lassú készülődés voIt, de miota,,baj van'''
azóta előbbre hilzta az órát' 'Ennek következtében
idóben érkezik az iskolába.
Az elhangzottak a|apján az Iskolabiróság a kö-
vetkezó L{ATARoZATot hcrzta:
Az lskolabíróság Csizmás Andrást igazolatlan
óráinak magas száma miatt tnegrorásban része-
sít i .
Ugyarrakkor a rendkívűl kevés mulesaisi lehető.
ség és az ápr. 26.a óta tapasz1alt javulás miatt a
bíróság nem a|ka|mazza a,'Íbkete lista'. intézmé.
nyét. Ha az igazolatlan mulasztások szárna elémé
a 28 órát' akkor viszont az osaályfiónöllök' And.
rás és a szülei egy szerződés| kötnek' amelynek
értelmében Ándrás feketelistára keriil.
Ez az e|járás ebben a tanévb:n, a szoroalrni idó-
szak végéig érvényes András;ra.
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Vaqga Éva és Damásdi Bence

(GézAndGúz) ügye

Évát és Ben.cét Kővríri Péter panaszolt be. A
panasz szenint mindketten usás alól taftósan
felrnentettel<, ezért a második felév során -
Kóvári Péterrel való megegyezes alapjan -
ók ebben az idóben a konditeremben erósí-
tettek. Töb!'ször elófordult, hogy késve ér-
keáek a }:olirdiba, lassan öltöztek át, ígJ- az
erősítés i<leje jócskrín lerövidíilt . Ezért ápri-
Iis l7+ól Piter felszólítona óket, hogy az
osztállyal e1;yiitt menjenek ki az uszodába.
Ennek a felszólítiisnak nem tettek eleset'
A tárgyalrison Éva és Bence elmondta] hogy
a konditeretnben általában dolgoztak' de
gyakori volli a beszélgetés, a késés, ami fel.
túnt Szabó ]:ászlónak is. Amikor Kővári
Péter szólt, hogy ők is menjenek ki az uszo-
dába, nenr lleresetek kifogást' nenr beszéltek
Pétenel, I]lindultak az iskolából (késve), de
már akkor sem azza| a szríndékkal, hogy
kimennek az uszodába.
Ezen a napcln a többi felmentett. akinek
szintén ki kellett volna menni az uszodába.
hiányzott azótapedignem volt úsás óra.
A hozzászólók elmondták aa is' hogy álta-
lános a probléma az uszásra való kiiárás
köriil. Tö'rben igyekeznek kibűjni a feladat
alól. A bíróságnak természetesen csak az elé
került kéÍdésekben dolga az állásfoglalás' de
szerencsésnek tartaná, ha a testkultrira mun.
kacsoport e1gységesen foglalna állást az
úsás és a fi:lmentés ügyében. Így ugyanis
előfordullialt, hogy egyes oszlilyok felmen.
tettjeinek mindig ki kell menni az uszodába,
míg mrisok lkiválthatják más tevékenységgel
(amelynek aL felügyelete nem megoldott.)
Egyóbként is kívrinatos lenne az úsásra iá.
rás fegyelmlát (lehetőség szerint az idótai-
talmát is) n(ivelni.
Az elhangpottak alapján az Iskolabírósás a
következo Í{-ATÁRozATot hoaa:
Az Iskolabírróság Varga Évát és Damásdi
Bencét fi 11yr:lmeztetésben részesíti.
Az ápr. 1.1-i mulasztást igazolatlan órának
tekinti. E$n úttal felszó | ítj a mindkettói iiket.
hogy a tané.r hátralevő néhány órájrin men.
jenek ki az osztá||ya| együtt az uszodába.

A bíróság reményét fejezi ki, hogy a követkczó
tanévben mindketten teljes mértékben be tudn:lk
kapcsolódni a testkultula o}Íátás minden terÍjle.
tébe.
Ezaze\fuíts ebben a tanévben, a szorgalmi idtl-
szak végéig érvényes.

Baranyai Eszter és Varga Éva (GézÁndGúzt
iigye

Esztert és Évát Rihay Szabolcs panaszolta bc
soÍozatos késéseik miatt. Az előterjesáésben
szerepel, hogy a tanév soriirr mindketten rendsze-
resen késnek a tanóráró|. Ez az utóbbi idóben
(harmadik negyed vége, negyedik eleje) azonban
szinte minden aIkalommal késve érkeztek. Több'
szöri felszólítás utrán, az osáályfonökökkel való
megbeszelés ellenére sem változott a helyzet'
Az osáály.főnökök elmondása szerlnt az osztalY-
ban elég általános probléma az órákról r aló kc
sés. Á második negyed során sokat beszéltek
enól, megállapodtak abban' hogy a legtöbbet
későkre osaják a napos iigyeletet (ami péidául
szemétszedést isjelent). Ez kissé váltoaatott a
helyzeten, de néhány embemél így is 5.a1torr a
sziinet'' meghosszabbítása''.
Varga Éva emlékezete szerint gyakan l.olt rl;en
ügyeletes, de ez nem állt semmilyen összefiie-
gésben a késések szaporodásával vagy elkerrllc-
sével.
Baranyai Eszter nem volt ügyeletes, Elmondása
szerint általában észre sem veszi, hogy eltelt a
sztinet. Nincs órája, s gyakran taÍtózkodnak a
Poliház büfejében, ahol nincs csengő.
Mindketten aa mondták, hogy késésük nem
szrírrdékos, nem specia|iálódik valamely órára,
sót .,az a véletlen, ha valamely órára pontosan
érkezrrek''.
Az elhangzottak a|apjánaz Iskolabíróság a kő.
vetkezó F{'ATARO ZAT ot bona:
Az Iskolabíróság Baranyai Esáert és Varga Evát
írgyelmeztetésben részesíti, emelletr köteicli
óket a tanév hátralevó részében egy Rizet l'ezcté-
sére' amelyben feltüntetik napi órarendjÜket es
amelyet minden tanóra előtt aláíratnak a szakta
nánal (hogy idóben megielentek).
A fi)zetet az a|áírásokkal minden héten bemutat-
ják osztríIyfiónökeiknek. Amennyiben ez nem
történik meg, továbbra is clkésnek vala:nell ik



óráról, akkor a reggeli késésekhez hasonlóan
3 ötpercen belüli késés egy igazolatlan óra.
Külön kiemeli a BíróMg a két lány' kiilönő.
scn Esáer hozz{állásával kapcsolatban a
tetteinkéÍt való személyes felelősség kérdé-
sét, hianyát. A szabályok akkor érnek vala-
mit, ha azok vállalását önmagunkban is ki.
alakít-iuk' nem mindig a külső kényszerítésre'
bízzuk,
A pontatlanság, a feladatainkkal való nenrtö-
rődörnség nem lehet ,,sikk'', jópofaság.

Ez az e|járás ebben a tanévben' a szorgalmi
.'iőszak 

végéig érvényes.

Politechnikunr, 2002. május 27.
Az Iskolabíróság nevében: Hartmann Ibolya

biró

A Winkler Gábor, SzÜártó András, Szabó
László összetételű iskolabíróság 2002. juni.

us 3-án a következő ügyeket tárgyalta:

Csada Péter és Romhány Gergely
(NincsZsák) ügye

Pétert éS Gergőt Somogyi Ágota táborveze.
tő, egyben osztál).Íönökiik panaszolta be,
mert az erdei táborbarr . többekkel együtt -

engedély nélkül elha5''ták a sállás területét
és a közeli panzióban részegre itti{k magu.
kat. Masrrap az ott dolgozó tanárok testülete
úgy döntött, hogy egyikük sem folytathada
munkáját a táborban, mert nem lehetnek
bíztosak abban, hogy a mértéktelen italoást
nem folytatják tovább.
A tárgyaláson tisáázódtak az alkohoIfo-
gyasárÍs körülményei, Péter és Gergő a pa.
naszban foglaltakat eIismerték. A tábor kez-
detén a tanulók e|igazítást kaptak a szabá-
lyokat illetően. Ennek értelmében ott is ér.
vényesek voltak az iskolai szabályok, így
többek között az alkoholfogyasztás te|jesen
tiltva volt. Az is el lett mondva, hogy mikor
és milyen feltételekkel lehet a tábort elhagy-
ni, illetve meddig terjed a szállás területe.
(Ágotajelezte parraszában, hogy a két tanuló
magatart'rísával és munkájával az ominózus
este előtt probléma nem meriilt fel, sőt di.
cséret illette.)

A fenti körülnlények ismeret.íben a tlíróság a

következó HATÁRoZATo.I. hoaa:
Pétert és Gergót az eddigi prt:cedensre Limasz.

kodva szigorú megrovásban lészesíti a kettós

szabályszegés (tábor engedé[y nélküli elhagyása

és a tiltoft alkoholfogyasztís miatt), leh.tt az is-

kolai rend (nrely az iskolriLrr kívüli' de iskola által

szervezet( esenrényeken is érvényberr van) sűlyos
nregsértése nriatt. Ez ahatÁre,zat a kézh€zvételtól
szánrítva a következó tanév r'égéig hatályos. En.

nek értelmében, ha Péter és (iergő ebberr az idó-

szakban bármi lyen fe gyelmi vétségge l i :;Lolab í-

róság elé kerül (a reggeli késjseket lesámítva),
akkor ez a lratározat súlyosbító köÍtíményként
velretó sátrrba.
A bíróság a biintetés niérlegelésénél nag3'súllyal
vette figyelembe, hogy az esct egy olyan szaknrai
táborban történt, ahol a tanulásé, az együttmun-
kálkodásé a terep' ahová dol1;ozrri mentek a ta-

nulók. lttas állapotuk mértéke nem csak önnra-
guk egészségi állapotát veszt!lyeaedrerték, ha-
nem a tábor normális medertpn való miikődésót
és a mindaddig jó hangulatát'
Természetesen mindkenójtiknek póÍolniuk kell a
hazakíildést követő napok anyagáÍ.
A bíróság kéri az osaályffintikóket, hogy ajövő
tanév elején esedékes tanulmrinyi kirán&rláson
kezdeményezzenek egy beszllgetés| az osztállyal
az ügy tarrulságairól.

Lévai Balázs és Kati Gábo'r (NincsZsák) ügye

Balázst és Gábort Somogyi l,gota táborvezetó,
egyben osaályfónökük panat;zolta &:, ÍÍr*Ít az
erdei táborban a szobájúban vodká foglasztot.
tak. Mindez akkor és annak e.llenéretörtént' anli.
kor évfolyamtársaik közül sokan szinlén lebuk.
tak már italoás miatt és az eseteknek málko.
moly visszhangja is kerekede,tt az ott do|gozó
tanárok között.
A targyaláson tisd.ázódtak az: alkoholforyasztás
körülnrényei, Balázs és Gábc r a parraszhiur fog-
laltakat elismerték.
A tábor kezdetén a tanulók eligazítást keptak a
szabályokat illetöen. Ennek értelmében ott is
érvényesek voltak az iskolai szabályok, igy töb-
bek között az alkoholfogyasztis telFsen tiltva
volt. (Ágota jeleae, hogy a panaszo]tak maga.
tartásával és munkájával a pIoblematikrs este
elótt ós után kifogás nem meriilt fel.)
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A fenti körülmények ismeretében a bíróság a
k<ivetkező HATAROZATOT hozta:
Balázst és Giíbort az eddigi precedens alap-
jrín megror,ásban részesíti a tiltott alkoholfio-
gyasztís nriatt' tehát az iskolai renc| (rnely az
iskolán kílü|i' de iskola által szervezett
eseményekert is érvényben van) súlyos meg.
sértése mizrtt.' A bíróság súlyosbító körül-
ményként vette figyelembe, hogy a szabály-
szegés a sz;intén alkoholfogyasáás miatt
történt töÍneÍles lebukások után nem sokkal
és annak tud];a e[|enére történt. Továbbá'
hogy az es,:t egy olyan szakmai táborban
történt, ahol ;a tanulásé, az együttmr.rnkálko.
dásé a tere.p, ahová dolgozni mentek a tanu-
lók.
A határozat lr kézhezvételtól sz{mítva a kö.
vetkezó tarrév végéig hatályos. Ennek értel.
mében' ha a 'két tanuló ebben az idószakban
bármilyen fqgyelmi vétséggel iskolabíróság
elé kerül (a reggeli késéseket lesámítva),
akkor ez a hrrt-rírozat súlyosbító körülmény-
ként vehen5 r;ámba.
A biróság kéri az osaál}.fiinököket, hogy a
jövó tanév elején esedékes tanulmánl ki-
riíndulásorr kezdeményezzenek egy beszel.
getést az osztállyal az ügy tanulságairól.

F'arkas András (NincsZsák) ügye

Andrást Somoryi Ágota tráborvezető, egyben
osaályfiinöke panaszolta be, mert az erdei tábor.
ban - többekkel együtt. engedély nélkiil elhagya
a száIlás területét és a közeli paruióban szeszes
italt fogyasztoü. Az tigy kirobbanása u!áni nap
ismételten engedély nélkül |ávozott a szállás
kömyékéról, azzal az indokkal, hogy egyik év.
folyarntársa keresésére indult.
A tárgyaláson tisztázódtak az alkoholfogyasztás
körülményei' András a parraszban foglaltakat
elismerte- A tábor kezdetén a tanulók eligazítást
kaptak a szabályokat illetóen. Ennek értelmében
ott is érvényesek voltak az iskolai szabályok' így
többek között az alkoholfogyasáás teljesen tiltva
volt. Az is el lett mondva, hogy mikor és rnilyen
feltételekkel lehet a tábort elhagyni, illetve med.
dig terjed a sállás területe' (Ágota jeteae pana.
szában, hogy András magatartásával és nlunká-
jáva| az ominózus este elótt és utiin /lesánrítva a
fent említett elnrenetelV probléma nem rnerült
fel.)
A fenti körülmények ismeretében a bíróság a
következó HÁTARozAToT hozta:
Andrást az eddigí precedens alapjiin megrovás.
ban részesíti a kettós szabályszegés (tábor enge.
dély nélküli elhagyása és a tiltott alkoholfo.
gyasáás miatt)' tehát az iskolai rend (mely az
iskolán kivüli, de iskola által szervezett esemé-
nyeken is érvényben van) súlyos megsértése mi.
att. Ez a haÍározatakézhezvéte|tő| sámítva a
következő tanév végéig hatrílyos. Ennek értelmé.
ben, ha András ebben az időszakban bármilyen
fegyelmi vétséggel iskolabíróság elé kerí-il (a
reggeli késéseket lesámíwa), akkor ez a határo.
zat súlyosbító körülményként vehető sámba.
A bíróság a btintetés mérlegelésénél nagy súllyal
ve$e firyelembe, hogy az eset egy olyan szakmai
táborban történt, ahol a tanulrásé, az együttmrrn.
kálkodáse a terep, ahová dolgozrri mentek a ta-
nulók.
A bíróság kéri az osaályÍönököket, hogy ajövó
tanév elején esedékes tanulmrárryi kirándu]áson
kezdeményezzenek egy beszé lgetóst az osztá l l l'a l
az ügy tanulságairól.



Adámot az eddigi precedens alapján megrovás.
ban részesíti a kettós szabályszegés (tábor etrge-
dély nélkü|i elhagyása és a tilton alkoholfo.
gyasztás miatl)' tehát az iskolai rend (nrely az
iskolán kívtili' de iskola által szervezett esemé-
nyeken is érvényben van) sűyos megsertése nti.
att. Ez a határozat a kéáezvételtól számítva a
következo tanév végéig hatályos' Ennek értelrné.
ben, ha Ádám ebben az időszakt'an bármilyen
fegyelmí vétséggel iskolabíróság elé kerül (a
reggeli késéseket lesámítva), akkor eza határo-
zat súlyosbitó kciriilményként ve;hetó számba'
A bíróság a btintetés mérlegeléséné| nagv sűllyal
vette figyelembe, hogy az eset eg,y olyan szrkmai
táborban történt, aho| a tanulásé, az együttntm.
kálkodásé a terep, ahová dolgozrLi mentek a ta-
nulók.
A bíróság kéri az osztál}'Íönökök.et, ho5' a t)vó
tanév elején esedékes tanulmányi kiránduláson
kezdeményezzenek egy treszélgetést az osztállyal
az ügy tanulságairól.

A határozatok ellen a kézhezvrltelttól :ánított
8 munkanapon belül fel|ebbezni khe|.

Politechnikum, 2002. junius ó.
Az iskolabíróság nevében: Szabó tászló

A POLI ALKOTOJA
IV. negyedév

Linó
. Szőnyi Márta Kabaré
r oláh Regina AnZsu

Kerámia
. Végh Mihá|y Po|y.P
o Szelecki Dóri Alfonzoo
o Major Zo|tán Alfonzoo

Gyöngyfiízés
o Gere Zsuxi Kabaré
r Bögös Dénes Kabaré

Ruhatervezés
o Romhány Vera Poly.)P
. Wink|er Sára Poly-P
r Lukács Dóra Po|y.P
o Varga Kitt i  AnZsu

Üvegmatrica
. Imre Krisztina AnZsu
. Kun Bernadett Poly-I'
. Suki Brigitta AnZsu

AzEv alkotója: Varga Kitti
Gratulálunk!

Wi$wf -, y
Somogyi Adám (27-es) ügye

Ádámot Somogyi Ágota táborvezető pana.
szolta be' n,rert az erdei táborban - többekkel
együtt. engedély nélkül elhaglta a sállás
területét. Azon az estén sokan a közeli pan-
zióban szeszes italt is fogyasáottak. Ádátn.
bevallása szerint csakjelen volt, de nem
ivott alkoholt. Miutráa |ebuktak és az esetból
komoly ügy lett, másnap ismételten engedély
nélkÜl távozott a sállás kömyékéról, e}<kor
az egyik tanár sörfogyasztrison kapta.
A tárgyaláson tisztáződtak az alkoholfo.
gyasztás kórülményei, Adám a panaszban
|oglaltakat elismerte. A !ábor kezdetén a
tanulók eligazítríst kaptak a szabályokat il.
letóen. Ennek éfteltnében ott is érvényesek
voltak az iskolai szabályok' így többek kti.
zött az alkoholfogyasáás teljesen tilwa volt.
Az is el len mondva, hogy mikor és milyen
feltételekkel lehet a tábort elhagyni, illetve
meddig terjed a sállás területe. (Agota je.
leae panasábarr, hogy Adám magatartrásá-
val és munkájával az ominózus este elótt és
után /leszímírva a fent említett elmenetelí
probléma nem merült fel.)
A fenti körülmények ismeretében a tríróság a
következó }IATAROZAT0T hoáa:
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SPO'IT POI\TVERSENIY ' 2001-?002

- VEGEREDMENY -

Az alábbi eselnények után lehetett pontokat kapni a III. és IV. negyedben:
. És mégis vrllami sport . Floorball házibajnokság
r Ballagók _ maradók . Tr{rsastárrc szakkör
. Avon. futás o Futófesaivál a Hungaroringen

- EGYÉNI VERSENY -
Csak az e|ső tíz helyezett eredményével!

HILGYEK T'RAK

- CSAPATVERSENY -
(Mivel az osztályftínököknek lehetóségiik van az osÍályukat erósíteni, ezért az átlagolásnál a
saját oszüílyull létszámába is besa{mítiuk.)

Gratulálok a Testkultura munkacsoport nevében' sportbaráti üdvözlettel:

Politechnikrrm:., 2002. május 23.

Kóvári Péter, a pontverseny jegvzője

l'{ely lNév osztálv Pont Hely Név osztálv Pont
Zita AnZsu 406 Bradák Ferenc BalhéSoK(K) 240

2 . Varea Kitti ArZsu 370 2- Horváth Gábor lnteuív o. 216
3 Dóra ArZsu 351 3 . Mérő Gábor BalhésoK(K) 203

Horváth Dóra BalhéSoK(K) 216 Á Castislione Dávid (m)Aster-X 86
5 . DeL'receni Judit MOND 203.5 5 . Isnácz AndÍás (m)Aster-X 53
6. TóÍh Berta (m)Aster-X 90 ó. Kati Gábor NincsZsrik 33
1 Koviich Anna Monopoli 88 7. ormódi Attila Intenzív osÍ. J I

8-10. Varlla Tímea (m)Aster-x 80 8. Szabó Domonkos Z7+S 20
Olirh Kata BalhéSoK(K) 80 9. Fekete Marcell A-Fro(poli,lsz l 0
Ctláh Anna (m)Aster-x 80 10. Takács András 05

Hely Pont Í'étsz. Atlag Helv osztálv Pont létsz. At lae -
AnZsu I 540 25 ó  1 ' ó I 27-eS 60ó 27

2 X 1 5 7 1 26 60,42 2. MOND 57 4 .5 27 2t ,21
3 BalhéSioKíK) l4ó0.5 t> 58.42 l . Polv-o 382 25 15.28

DeHArt 948 z ) 4t-zl 4 GézAndGuz 373 25 14,92
5 MonEloli 983,5 26 37.8 5 Munkáso. 270.s 22 t2.29
6. AlfonZOO 8 1 7 z7 30,25 6. Tanerő 481 48 10,02
1 . Kabar<i 't48 2't 27.7 7 JUTA Jazz 75 t 9 1 S r '
8. AFro(ooli)sz 747 2'7 27.6 8. Mazurek t ) 21
9. lntenzirv o. 702 zo 27 9 GRIFF 76 7.62
10 . Nincsz:úk ó38 27 z  J -oz
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A mÁnciusi inodnlvri hÁzi vEnsrny rveqfejrÉs;ei

l. Néhány kérdés a budapesti hidakról; (9 pont)
a) Clark Adrim és Wi|liam Tierney Clark voltak a Lrinchíd alkotói.
b) Gustav Eiffelt tartotta a közhiedelem egy ideig tévesen a Margit híd tervezójének.
c) r\rany Jrinos írt verset a Szűz Szent Margit nevet viseló hídról balladát a l9. sziizadban : líd.

avatás c immel.
d) Lóvasút haladt át 1 879. junius l 9-én elóször a Margit hídon.
e) Ferenc Józsefhíd volt a mai Szabadság híd korábbi neve.

0 A 20. sázadbarr álló Budát és Pestet összekötó hidak közül a Kossuth híd hiányzik ma már.
g) A Déli összekötő vasúti híd változtatta legtöbbet a formáját; a mai változat az 5.
h) A Lágymrinyosi hid a legfiatalabb a Duna Íiilött.

. 2 .

a) Donizetti: l,ammermoori Lucia című openlja Walter Scott nrűvéből készült.
b) Rahmanyinov Aleko című alkotása Puskin: Cigrirryok círrrű elbeszélő műve nyomán szü.letet(
c) Bizet Carmenjének alapja Merimeé alkotása.
d) Muszorgszkij: A szorocsinci vásár című műve Gogol: 

.i.anyai estékje nyomrín készült.
e) Prokofiev: A játékos című zenemiivének alapja Dosztojevszkij azonos alkotása'
Í) Sztravinszkij: oedipusz rexe Szophoklész, ill. Cocteau oidipusz királya nyomán született.
g) Rossini Tel[ Vilmosa Schiller drrímájából íródott.
h) Verdi Rigolettója Victor Hugo: A király rnulat című múve nyomán készült.
i) Boito: Mefistofele címú operája és Goethe: Faustja dolgoz fel azonos témát.
j) Messenet Manon címti alkotása Prévost abbé müvéből született.
L
a) Egy álmos, szájátnagyra tátó fiatalembert ábrázoL a festnrény: Munkácsy Mihály: Asíro inas
a) l3 újszövetségi személy búcsuzik egymástól egy asztalnál: Leonardo da Vinci: Az uto]só va-
csora
b) Kossuth kato&iinak kötszert készíto asszonyok egy sebestiit honvéd élményeit hallgatják:
Munkácsy Mihály: Tépéscsiná1ók
c) A tózsdeügynökból lett festö egzotikus külsejű nóket ábrázo| kedvenc szigetén: Gauguin:'fa'
hiti nók
d) A holland polgári életképeket festó barokk alkotó egyik képén a kü|önböző művészeti ágak
egy-egy allegorikus ke|léke fedeáető fel: Vermeer: A müterem
e) A 18. szizadi festmény négy fií figurája fogadalmat tesz a boltíves háttér eiótt: David: ltilrati.

. usok esküje
f) A l9. századi magyar festő egytavaszi pikniket örökít meg a szabadban: Szinyei Mersc Pát:
Majális

4. A következó kérdések Csáth Géza: Az anyagyilkosság cínrű novellájához kapcsolódnali.
a) A Witmann fiúk' édesanyjuk és Irén a novella szereplói.
b) A flíjdalom érdekelte a fiúkat leginkább.
c) Hideg kapcsolat volt Witmarrné és a fiai között.
d) Ekszerekkel kedveskedtek lrénnek a fiúk.
e) A tanÍuisról kb. 11.kor fogják a Witmann fiúkat hazahívni. majd délután meglá'togatják lrént-

Akik r' leqfe1renÉk.
BannbÁs judiT (27,ES), Csiltnq Zsuzsi (BlthÉSoK(K), Mn'ion Csitln (AFno(Poti)sz

Cnnru[Á[unk Ar oToshoz!
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Kedves versem

Az Isten titkai

Az ifiú Ad y r,,olt hitoktató lelkipasztoranak a kedvence. Azonban ez az em|cer elveszítette

azt, ami a leg;fontosabb volt a munkájához: a hitét. A történet szerint egyszer bizalmasan

rnegsúgta Ad|ynak, hogy bar eá tanulják, ezzel foglalkoznak a hittanórákon, de az egészet

nem kell konrolyan venni' mese, szép történet csupán. Ady Istennel való kapcsolatát ez a

kettősség lrLalároáa meg: benne élt az elemi erejíi sóvargas az Isten irrínt és a biáos isme.

ret, hogy ez rrem valóság.
Nem irigyleln Adyt ezért a kereséséí, nem tudom, célhozjutott-e. Egy-egy versében

mintha már rnegtalálná a békességét, aáán a következóben, akár évek múltán, újra keres,

káromol' körryorög. De irigykedem azért, ahogy el tudja mondani az örömeit és a fájdal.

mát, a mély r5szinteségét, a brutrílis nyersességét, a kimondott szavait, a ritmust, a liikte-

tést. Az A<ly-kötet ott van az ágyam mellett, és elalvas elótt gyakran olvasom' néha vé-

letlenszerűen felütve, néha megkeresve €gy-egy verset.
Értem és érzom, mirtíl ír: nemcsak Istenról' de szerelemről, magyarságról, az életről' Hol,
mint aki c(:ltla érkezett, hol, mint aki keres - mint mi mindannyian. Szépség, tisztaság és

igazság: ma;mintha elawlt fogalmak lennének, én viszont hiányolom ezeket a világbót és

saját éltemből is. Nem fudom' végül Istent karomolva vagy áldva ment el, de bízom ab-

ban, hogy nem a bal oldalra kertil végül.

Ujra és újra r:szembe jut az
a hihetetlen felelősség'
ami terhel minket a
ránkbízottrrkért. Min-
degy, hog1.tanarként,
lelkészként 't/agy ember.
ként, de bánnit csinálunk,
csak úgy varr értelme, ha
hiszünk ab'birn, amit csi.
nálunk, ha hitelesek va.
gyunk önmagunk elótt is.
Ha hamissáp1on kapnak'
hiteltelenné válunk és
ezzel együtt mindaz, amit
képviselünk.

Rihay Szabolcs
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Hiszek hitetlenül Istenben,
Mert hinni akarok.
Mert sohse volt úgy rászorulva
Sem élő, sem halott.

Szinte ömölnek tört szivernből
A keserű igék,
Melyek tavaly még holtak voltak,
Cifrázott semmiség.

Most minden.minden imává vált,
Most minden egy husáng,
Mely veri szívem, testeln, lelkem
S mely kegyes szomjuság.

Szépség, tisxaság és igazság,
Lekacagott szavak,
Őt', bar haltam r'olna meg akkor'
Ha lekacagtalak.

Szűzesség' jóság, bölcs derékség,
óh,.;ai, be kellettek.
Hiszek Krisztusban, Krisáust várok,
Beteg vagyok, beteg.

Meg-megállok, mint alvajáró
S eszmélni akarok
S szent káprázatokban előttem
Szaz titok kavarog.

Minden titok e nagy világon
S az Isten is, ha van
És én vagyok a titkok titka,
Szegény hajszolt magam.

Isten, Krisztus, Erény és sorban
Minden. mit áhitok
S mért ahitok? -. ez magamnál is,
Őh,.1u.1, nagyobb titok.



.lÁxsó És a nnszno
. a,,dumagép'' őszintén a dumáról.

,,ol,van jó fejr: van, csak kar' hory nem
tanu:in meg a leckét|'' _mondták Jáksó
László tanarai az általános iskolában. A
közepes tanu]'óval a beszédről beszél-
ge|tünk.

- Már gyerekJkorodban is nagy dumás
voltál?
- Ahogy emltikszem, egy jó darabig nem.
Írrkább visszLhúzódó, csendes gyerek
vdtam, pont úgy, mint most. Sokan azt
hiszik' hogy ón rengeteget dumálok és be
sem áll a szán. Pedig ez egyáltalán nem
így van. A rá.dióban és a tévében, mikor
beindul a kanlera és bekapcsol a mikro.
fon, megnyornjrík rajtam a gombot' és
akkor tiszta szívemből beszélek. De
előtte és utátra pont aze|lelkezőjeva-
gyok, rnagánrlletben a^ szeretem, ha nem
firyelnek ránr. Es ez a gyerekkoromig
visszavezetht:tő, sose voltam azaz igazi

,,osáá|y közé'ppontja'', inkább mindig a
háltérben maradtam...

. Tizenéves l.:orodban, ha nem beszéddel,
akkor hogyarr intéáed a problémáidat?
- Sehcry. Minthogy nem voltam ery erős
fizikumú srár:' általában elfutottam. Na.
gyon ritkan próbáltam érvényt szerezn\

az akaratomnak, de nem ment. Axán rájöt.
tem, hogy durnával sok mindent elintézhet
az ember. Persze nem mindent, és nagyon
fontos, hogy tudjam, melyik,,csatába'' ér.
demes besállni, és melyiket kell hagyni a
fenébe. Pl. ma is előfordul, hogy nyolc ré.
szeg fiú odajön hozám az utcán, és az
egyik megszólal, hogy,'Csatornafedél !
He?|''. A mrlsik hét meg röhög rajta. Es hiá.
ba mondok nekik brirmit is, nem megyek
vele semmire, igy aztén inkább továbbállok.
de nem megyek bele ebbe a csatába, mert
megnyerhetetlen, hisz aá sem értik, amit
mondok. De ha valaki felfogia' amiről be.
szé|ek' azza| minden csatát meg lehet nyer.
ni. A kérdés inkább a4 hogyan.
- Ez a,,gombmegnyomós'' dumálás hogyan
alakult ki?
. Egyrésa talrin genetik4 ugyani-s édesapám
is, ha akart, nagyon jó| beszélt. o igazgatő
volt, és akkoriban egy iskolaigazgató rend.
szeresen mondott beszédeket' amiket szinte
teljesen fejből kellett mondania, mindenfele
készülés nélkül. Masrésú a beszedkézsége-
met tudatosan fejlesáettem. Nagyon idege.
sített, hogy mikor olyan tizennégy-tizenöt
éves voltam. mint te, és bementem a boitba.
zavarba j öttem' mert az eladó visszakérde.
zett, hogy mennyi parizsit kérek. És ha ki-
csit gondolkodtam, akkor a hentes mar ide-
ges lett, én meg ettöl teljesen kibuktam. Er-
dekes, hogy ha valamilyen előadás volt az
iskolában, és dumálnom kellett, azt nagyon
szerettem. Egy idő utánazténrájöttem' hog'
a boltot is előadasként kell vennem, és azó.
ta, ha kérdeznek valamit, mint az ágyu' el.
kezdek beszélni, leryen az akát hajnali fél
háromkor is...
- A tanulás hogy ment?
- Nem tul jól. A tanarok mindig mondták'
hogy ,,olyan jó feje va1' csak kar' hogy nern
tanulta meg a leckét!''. Igy olyan hármas.
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négyes átlagaim voltak. otthon sosem
tanultam, így evickéltem át az általánost
meg a gimnrieiumot. Aáán az egyetemen
ez már nem ment, ott tanulnom kellett
volna, amit én nem szerettem' azt meg ók
nem szerették, ezert elváltak útjaink.
Utána pedig a Színművészeti Foiskola
TV-rendező szaka jött, amit azt hiszem
nekern találtak ki. Ez eléggé bejött.
- Elóször mégis a rádióhoz kerültél. rlo-
gyan?
. A föiskolán aa tanácsolták, hogy a ta.
nulás mellett do|gozzak valamit. A Ma-
gyar Rádió meg ott volt az iskolától két
utcányir4 és bementem' Hat évig dol.
goztam a Kossuthnál, interjúkat készí.
tettem, mint te.
. Hclgyan viseled az utcai bunkó poéno-
kat?
. t{át elég rosszul. Mikor panaszkodom
az utcaí beszólásokért a kollégáknak'
mindig aá mondjrík, hogy ez ezze| jár.

Periig nem! A katonának benne van a
munkájában, hogy lelövik. Na de nem
otthon, nem az utcán! Vagy ha valaki
meg akar a|ázni,szét akar taposni, ám
tegye, d€ ne a téren' hanem hívjon fel a
rádióban! Ha nem tudok reagálni' aá
mondom, ő győzötÍ" és megalázom ma.
gam.
. Magánéletben is olyan jópofa és fitt
vagy, mint a különböző adásokban?

- Nem. Szomorubb vagyok otlih'ln, mint a

műsorban. Társaságban meg egyébként is
rosszul veszi ki magát, ha.jópofizok''' vagy''
csak épp annyira vagyok zajos, mint oÍt bár.
ki' akkor már azt mondjal.l. hogv teszenr az

agyamat. Bárkinek szabad' de nekem már
nem,

2002
Takács Anirlrás (POLY.P )
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A Diáx- és Eúsáei Úisá€ÍrTk országos
Bs/esület€ s'akmai páyázarot Ír ki

Mire ió az italdobolt, ha üres?. 
cíÍnrnel
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t{:oszTor,Áxyr nnzsi' SAKK.MATT
gcy HÁzrraNÍróNeplÖre

Egyszer este az apám sugrirzó arccal jött
a szobába. Ernlékszem, az üvegajtón át
néztem, mint jön felém a gyakorlattéri
portól összepiszkítottan, elfilradva, és
nrégis rugan1losan. Mikor belépett -

mintha molst is látnrim -. lecsatolta kard.
ját' és így szrilt hozzám:

. Hcrllrap átnrégysz Tarékhoz. Ma
az ezredes úr Atadrir tanítójárrak fogadott

Az apám nrEgához vont, és megcsókolt:
- Becllüld meg magad, fiam.

Másnap dobrrgó szíwel kopogtam egy
széles, faragllányos tölgyfa ajtón. Aladar
kelletlenü| n'yújtotta felém keskeny, sá.
padt kezét, de piír perc múlva összeba-
rátkoáunk. I]ttől fogva azután minden-
nap elmentern hozzá, s késóbb egész dé-
lutánokon ültem az ágya mellett. Az ál-
nros, langyot; szobában halkarr zenéit a
szimfonium, csipegett a kanrári madár, a
kandallóban pattogott a túz' mi pedig
képeskönyvelket néáiink, kibámultunk az
ablakon, e1;yütt unatkoáunk.
Ilyen unalrnas, végtelennek látszó délu.
tánon vettük e|ő egyszer a sakkot. Aladar
megtanított j|átszani' s én egy hét múlva
már rendesen vertem őt.
Mikor ezt Inl:gtudták, azanyja. egy so-
vány, őszülo asszony magiához hívott:

- Hag'yjon reá mindent. Aladámak
|áj, ha nem' ti:ljesedik az akarata' Maga
okos fiú, tudjja...
Megsimogatl;a a íejemet, és én mélyen
meghajoltarn.
Azóta minr1i13 az övé volt a győzelem'
Aladár azonban hamar megszok1a ezt az
olcsó dicsős(lget, s napról napra éreáette
velem a ftitényét. Kicsinylő' hideg mo-
soly fogad.ctll, és az izgatott tornák utrín
kínos csend |remegett ft'löttünk, melyben
a szívünk rlobogrisát is hallottuk. Az

anyja rendesen ott állt az ágynál' s izgatott
boldogsággal csókolta sájon a fiát:

- Te kis mester... GyőztéL megint.
Én ilyenkor zAvartan hallgattam, vettem a
kalapomat, és mentem.
Kiirrn a folyosón még hallottam, hogy nevet-
tek. Engem nevettek? Nem tudom. De mikor-
az utcán a hűs levegő megcsapta az aÍconraí,
sokszor gondoltam egy nagy, végső leszá-
molásra, egy irgalmatlanul kegyetlen, véres
letiprrísra. Másnap azonban megláttam Ala-
óár elaszott alakját, mosolyogtam az érzó-
kenységemen, s mély szinalommal, majdnem
szeretettel nyújtottam a kezemet.

. Játsszunk.
A|élzAs betegnek minden életereje a játék.

szenvedélyben újult meg és oszolt el.
Most már nem unatkoztunk, mindkettőnk
arcatiizelt a nagy indulattól. Az övé a becs.
vág;rtól' az enyém a szégyentől.
Így lassarrként erurek a háerrak rabszolgájává
váltam. A síkos parketten esetlenÍil hajla.
doáam a haziak e|őtt' kik hideg jóindulattal
váltottak velem néhány szót. Hiába tisaít.
gatta és alakítgatta anyám a ruháimat, mindig
otrombább és ügyetlenebb lettem. A nyak-
kendőm vagy nagyon vastag volt, vagy na.
gyon vékony. De sohasem állt jól. Az asaal.
nál vagy keveset ettem, vagy sokat. Sokszor
a poharat is feldöntöttem.
Mikor hazamentem. arcomra szorítottam a
kezeimet, és mérgesen vetettem maganat aZ
ágru Azt hittem, nem bírom ki sokáig.
Ma is úgy emlékszem erre a házra, mint ahol
minden elefántcsontból. ébenfából és ezüst-
ből van. A gyöngyhrízkagylók sejtelmes zú-
gását még mostan is hallom. A kapualja. ab-
lakai frnom zöld, sárgás és halvanylila fény
szürtek át, s amint beléptem, mindjárt két
köórirís feje meredt elébem haragosan, mor.
cosan. Minden, ami sejtelmes és nagyszeni
volt. azt ebben a házban találtam ft'l.
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Lgyszer történetesen korábban érkeáem
oda. A szobában ezüstemyős lámpanál
egy fiatal leány hímezett, akit azelőtt so-
hasem láttam. Aladar nem volt otthon.
l'eültem rzaszta|hoz, s hallgattam a
csendet, bámultam a lárnpát és a leányt,
kinek halvány nyakát az ellenző fehér
írnyékai csipkézték körül, és űgy étez-
tenr, hogy egy végtelenség óta ismerem
czt az ismeretlent, aki akkor tágra nyílt
szemekkel nézeLt az én fájdalmas, szo-
nlorú arcomba.
-.\zóta mindennap találkoztunk és kóbo.
roltunk a kertben, a tágas, kongó szobak-
han. Hold|enyes estéken leült a zongorá-
hoz' s én fájó fejjel állottam a tündöklo,
rikete szekény mellett, melyből sírva
:ekadoztak fel a nagy, germán koponyák
.;s porladó szívek megelevenüló álmai.
\agyon boldogok voltunk.
i.-gyébként minden a régiben maradt, én
:.'ndesen jártam Aladarhoz, sakkoáunk,
. mindig ó vitte el a győzelmet. Az isko.
lában megcsináltam a feladatát, mellette
:iitem, és talán el sem fudtam volna lenni
: :c1kü le .
Íicndesen kés<i este vetódtem haza, Az
..:.'n szaladtam, boldogan megvacsoráz-
::r:i. s kószáItam a nyári éjszakában.
\ztán olvastam, s gyakran három órakor
,> cgett a lrámp:ím'
.\ lnromból sokszor felriadtam. Felszakí-
:'.ilam az ablaktáblríkat. Az éj fiilledt
' ''lt. az ég téntafekete. Csak szögletében
risiogott egy arany csillag, mint valami
. '.iatűzött drága ék. Körüliitte halvány
:cn) foltok remegtek, mintha odalehelt
..r'inyfiist nyomai lettek voltra. onkénte-
:errtil is a titokzatos há.zfelé fordítottam a
ie iemet .
''\z udvar mélyén a fehér orgonák virá-
eoztak.
F's ezt. az á|om-népes, csendes boldogsá.
got egy sötét őszi délutánon egy pillanat
alatt elvesztettem.
E'ljátszottam.

Ha e napra gondolok, újra oly izgatdt és za-
vart leszek, mint akkor voltarn'' és rendeznem
kell a gondolataimat.
A|adiy az utolsóban volt, az orvosok kimon.
dották, hogv nent menthetik n'eg. o azonban
még mindig a sakk szenvedél1'én csüngcitt,
azzal a görcsös erővel, amellyel a halcoklók
utolsó pillanatukban paplanuk huzatába k.a.
paszkodnali' En természetesen' továbbra is
bohóca maradtam, s tűrtem a s.zeszélyeit. a
család hallgatag gúnyját' mint egy rabszolga.
Csak otthon sírtam fel keservesen. a lelkem
mélyéböl. Mint egy megkorbácsolt rabsmlga
Még nost is látom azt a szobát, amint az. ok-
tóberi nap |akó sárgaságában tiindök|ik. A
barna, nagr,, politúros bútorok vakítóan csi[-
logtak, ftinn a pohárszéken pe.1ig nyugodtan
szunyókáltak a színes edények.. Aladár a
vörösbársony tolószéken ült, s égó szemeivel
az őszi délutánra' a lugas piro:iló leveleire
bámult. Nagy fejében' melyet selyempuha
szokeség borított, nyugtalanul forogtak a
láaüzes szemgolyók. Vézna testét szornyű,
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ugató köhög1és rázta össze, s ő maga
sZinte eltörF.ült Üesztő, értelÍnetlenijl
nagy feje mrllett. Homlokan Ittdegizzad-
sággyöng;lök. Arcan égtek a tiidővész
alkonyrózsái.
Aznap . ern]lékezem - korán sötétedett.
Délutan hiíLrrrm órakor már felhomály
volt a nag;y l:eremben, s én úgy éreáem,
mintha e nehéz égbolt búcsúzó őszi fé-
nyével, komor fellegeivel a szobára fe-
küdt vo1na: relvette látásunkat, felkorbá-
csolta vériinket, s eltompította eszünket..'
Sokszor a:zt hittem, hogy mar az anya-
nyelvemel' sem értem, oly idegenszerűen
és zavarosalr hangzott minden szó' ami
abban a cslililogó teremben elharrgzott.
Aladrír a rerrLdesnél is idegesebb volt, fi'il-
hasítóan, sélÍóen kacagott:

- Ne hagyd magad!
A szobában meleg volt] szédült a fejem.
Egy gondr:lrrt villant meg előttem, de a
másik pill,anLatban mar kinyílt az ajtó, s
belépett olgia, halványkék ruhában.
A játék tová'bb foly.t. Aladar előtt egy
csomó báb hevert.
osszevissza húzogattam a Íigurákat,
úgyhogy gi\ze,|me mrír biáos volt.
A végjátél<nál taÍtottunk, amikor én ked-
vetlen szórakozottságomban egyik báb-
hoz kaptarn. Aladar hirtelen felugrott, s a
kezemre Ütött:

- Nenn rajtad a sor.
Elsápadtam' s az ajkaimba haraptam.
Kóválygo11 .velem a világ. Az egészház,
mint valami óriási hadihajó megindult, s
a vízen hán1rkolódó ember rémtilt bi-
zonyalanr;á13áva| az aszía| párkrányába
kapaszkoiitarn. Egyszerre fekete lett
elottem minden.
Aztátr szédületes gyorsasággal gondol.
kozni kezdttlm. A szemben levó ti.ikörben
lánam feldűlt arcomat, a gyóz,e|mére váró
Aladárt, s mellette azanyját. Kezem a
sakkdeszkán járt, de nem tudtam' mit
csinálok. l(rirbult és fáradt voltarn, s akkor
úgy tetszett' mintha egy végtelenség óta

iitött volna meg taníNányom, aki az én vé-
remból, az én agyamból szívta életét, minde'
nét. Láttam magam is: ott ültem vele szem-
ben, mint egy kitömott szalmabáb' mint az ő

bohóc4 cselédje, rabszolgája. Aáán sokáig
néáem csontvázzá aszott, tíidót€len testét,
porcogós kezét, mely leigrízott, porba nyo.
mott, mint egy fejedelmi vasmarok.
A fiilemben harangzugríst hallottam. Kezem
tologana a bábokat előre, hátra, holjól' hol
rosszul. Egyszerre aztan kétségbeesett elhatá-
rozásom támadt. E hústalan csontkoponyáfól
utoljara letépem aa ahazug aureolát, melyet
finom és fehér arisaokratakezek fontak kö.
réje, hogy a ftildön marasszák...
Aladár kacagott. Anyja mosolyogva várta a
győzelmet.

- Y igyiuz - súgta a fiilébe.
Akkor kiegyenesedtem. Görbedt gerincem
merészen rá^aLe az alrázatosság szolgajár-
mát. Ebben a percben nem gondoltam sem-
mire és senkire.
Végigsimítonam a homlokomat, és lángoló
szemekkel meredten a sakkmező fekete-sálrga
tarkaságiíra. Agyamban haditervet kovácsol.
tam. Három lépés utrín már e|őnyben.voltam.
Szörnyú acélgyirút vontam ellenfelem had.
sora elé, mely a kombináció szédítő merés.
zségével s a logika vaskővetkezésével rop-
pantotta szét egy vizenyos agy iires kapkodá.
sait. A bástyák keményen állottak' a futók
serényen vigyríztak, a lovak mintha fiiliiket
hegyeáék volna: minden báb a diadalmas
gondolkoás s a szikrázó ész egy-egy
epopeiája volt.
Felemeltem homlokomat, s kezem ökölbe
szorult.

- sakk! ' szólt Aladar, és az anyja bol-
dogan mosolygott. Én egy kibúvó mozdulatot
tettem. Az utolsó rabszolga-lépést.
Mikor aáán újra rrím került a sor' az agyalila
ömlti vértol szinte vakon, az indulattól része.
gen' az öröm remegó kiáltrísával szóltam:

- Sakk-matt!
S lassan eloretoltam egy parasztot...
1905
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DeKay verse

VILAGNAK VILÁGA

esténként nagyot fordul a világ
- velem vag1' nélkülern
eZ nlosl lényegtelen -

mint a megcsavart vastagbél
hever az utca, a város

fel feslett bélbolyhokként
hajlonganak a lámpák, a talak

egy gyógyegér nemtelen gyennekhangon
cincog, majd rneglapul
a tágu|ó unir 'erzunr is

egy életlen sarokba szorul
rnialatt idebenn, a fejernben

kitágulnak az agyi terek
megfeszülnek a légnemű

izmok és inak
mert az é1szaka ma más -

por, sár és agyag

a megdönthetetlen törzsű fák
rnélypórusú, osi údelzo táblák

tartópil lérei a létnek
vékonyodó sátkáitok az
égi habcsókokba égnek

csosszanó gyűrűscsapágy a szívetek
s köröttetek az éjek s nappalok jöttével

újból s újból átbil len a világ -
ami nekünk a napvilágnál hajlongó ág

éjjel göcsörtös gyökér csupán'..
..a ft'ld alá kerül

pattanó rügy' hajtás
madárfiitty
és virág.
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Rejtvények
Közgazdaságtart

osszeállította: Sarközi Zsolt (BalhéSoK(K))

1: olyan vállatok egyesülése, amelyek piacai nem állnak kapcsolatban

eg),nrással.

2: A tlrrsaság tulajdonosai, akik közül mindegyiknek a társaság egy része -

illetle az azt 1e\ző részv'ény - a tulajdonában van'

3: Tet.nrelőeszkozök tartós bérlete; speciális finanszírozási ügylet.

4: A l.lolcsÓn visszafizetésének idótartama.

5: Eg.y időszakon keresztül a lehető legnagyobb nyereség elérése'

6: olya'n helyzet, ahol a piacon az adott terméknek, szolgáltatásnak csak egy

va6y néhány eladója van'

7: olyan tényezők, amelyek meggátolnak egy vállalatot a piacra való

be|éprésben, hogy versenyezzenek a meg|évő vállaltatokkal.

8: Hosszúlejáratú pénzügyi piac.

A kiemelt oszlopban egy 9.kizgazdasági fogalom adidik ki'



Szókereső

A rejtvényben a kovetkező közgazdaságtannal kapcsolatos fogahnakat,
szavakat rejtettem el, átlósan, lo, fTljobbra, balra' mindenhogy:

OSSZKILTSEG
TERMELÉS
NYEREsÉG
PROFIT
KONGLOMERACIO
FUTAMIDŐ

ROVIDTAV
MEGTAKATITAS
VERSENY
MoNoPÖLILIM
EGYEsÜLÉS
PIAC

ÁReEvBtEI-
RÉlSZVENY
HOMOGEN
IN}.IoVACió
LIZ;ING
OSZTALI]K

K E A T E M L I P A C o H A s Z A T

o N A P R o F I T L A T T Z S o H I

N Y U v C U A B C Y N A D C E A N N

G o L E M A C A E G Y E S U L E S N

L B T R o V I D T L v K I s E I Z I

o K D S E P E P N T M B s Ü M E G G

1\{ C G E M A G G I F I x K E R S E T

E I N N o v Á C I o v A K A B S S C

R E G Y N I s A T I R A K A T G E M

Á L ő D I M A T U F H A G L I D R o
C R I M A C T o L o U s o U Y N E L

I s B J R E G Y M I M K o N N G Y o
Ő E F B P K Y o o s Z T A L E K N Z

o T % X V I G U D S E I H K v D R K

3 J S F R B Z K S H V N N t\v L /::\\cy ; ) A

G H J T N E T o K U t F G G s E L w
I 2 J B c + P E C I B A L H E s o K

K)

F B M o N o P T L T U M I U R K G B
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3. Szóhullám

Ebbe'n a rejwényben szintén a közgazdasággal kapcsolatos szavakat rejtettem el
úgy, hogy a szavak utolsó és első betrijiikke| kapcsolódnak egymríshoz, és _ a
megadott definíciók segítségével, fentről lefelé kezdve' követve a hullrímot - beír.
hatóll tl négyzetekbe. A kiemelt négyzetekben levő betűk helyes sorrendbc téve
egy Újttbb kifejezést adnak.

1: Az összes termék termelési költsége.

2: A. hrosszútáw átlagkoltségek nőnek a termelés nagyságának n<ivekedésével.

3: tJl.yan vállalat, amelyek dolgozó tulajdonosaik, vagy a tőltik vásarló

fo gyasztók érdekében miikodik.

4: X.ét vagy több személy által alapított iialeti vállalkozások, ahol a partnerek

osztoznak az eredményen és az rrányítás felelősségén.

5: olyan vállalatok egyesülése, amelyek piacai nem állnak kapcsolatban

e1rymással.

6: A r'észvény.tulajdonos részesedése a vállalat nyereségéből.
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ft-James Fenimore cooper:
A Nagy Indiánkönyv

Cooperl78')-benszületettAmerikában.AYaleegyetementanult,majdalraditengere-
szetnél szrrl1;ált, késobb saját birtokan gazdáikodott-

Rz ameril.:ai' fi'rgge tlenségi háboruról .iól e te rn (182 l ) című regénye, amellyel új mtifajt

teremtett. A terrgerésaörténetei is példaértékűek, mint pl.: A révkalauz (l824) vagy A

vörös kalóz ( l 8áz;. uina*aig tartó világhírét az indiánkönyveivel szereáe. osszefoglaló

néven: Bő,r!rarisnya-történetef vagy A Nagl Indiánköny"v. A könyvek sorrendje: Vadöló'

Az utolsó nLohikán' Nyomkereső, Bőrharisnya' A prért.

Közel húsz évig írta a romantikus kalandsorozatot' a mindig más néven megjelenő

N...iraniel Bumlpóról, akinek az egész életét és tarsáét' Csingacsgukét is bemutatja eme

regénysoroiat. A cselekmények hátterében megielenik a kibontakozó háboru az angol és

u í*"iu gyarmatosítók köá (1756), az ellenségeskedés a fehér ember és más rrépcso.

portot, ai, irrdián törzsek között. Természetesen itt is helyet kapnak a jónak és a rosszrrak

az örökos csatározásai is.
Natty életkora alatt (kb.80 év) szinte egész Amerika megváltozott, mert a bevándorlók

"gyá 1ob.bn,-, kirekesztették, kiirtottak az őslakosokat a saját érdekükben. Ez ellen sem.

,'iiiy"n to*eny nem létezett' és nem is lehet volna betartani, mert a pusztában csak hetek

múlva vefték volna észre a halottat. Egyedül Natty volt az, aki próbált ez ellen harcolni,

de sikertelenül' mert nem tudott egy ember egy egész népcsoportot megváltoztatni.

Varrnak olyarr indián törzsek is, akik szövetkeztek a fehérekkel' ami alapvetően nem lett

volna baj. csak közben elárulták a saját vérüket vagy egy másik törzset. Sajnos ez alatt a

rövidke iaő dutt halt ki az indirínok nagy része, és szóródott szét a világban'

Nathanie] Elumppo gyerekkorában érkezik a mohikan törzsbe, és ott is cseperedik fel,

rnint a törzlflonök fogadott fla. Itt ismeri meg legiobb barátját, Csingacsgukot, aki a

törzsÍtlntik vérszerinti fia. Segít Csingacsguknak kiszabadítani elrabolt menyasszonyát'

akit a hurorrok tartanak fogva.
Ennek a töÍténetét meséli el a Vadölo című kötetben. Ebben a műben még nagyon Ílatal,

itt ..érik f:lr.rőtté'', nrert itt ől először embert, itt harcol először ellenségge[' stb. Itt kapja

meg szer()t()tt fegyverét, a Szarvasölőt (és ahozzá tartozó kellékeket: a lőporos szarút és a

kanócot), ami aúban a korban nagyon ritka fegyvemek sámított. A fegyvert a Hut:er

családtól krpja, akiknek ahálzátvédlkaz ellenségtől. Eközben Judith beleszeret Nattybe,

aki szerirúe'm nem közömbös iranta, de még tul fiatalnak tartja magát a letelepedésre.

..Az utols;ó mohikan''-ban már sokkal felnóttesebb a viselkedése, mint az első könyvben.

itt *á,. h:-''un vannak, megielenik Csingacsguk fia, Unkasz is. Szomoru dolog, hogy már

csak ők k.elten élnek a mohikan törzsből. Itt egy tábomok lányát kell elvinniük egy erod-

be, de az ui;at az ellenséges indirínok uraljak, tehát van dolga Sólyomszemnek' (és társai-

naii ,s) m.eIt itt mar így hívjak. (A Vadölőben az első leterített ellenfele nevezte el így ki.

válo tátan:ot.; A francia katoná,k Hosszú Puska néven ismerték a puskája miatt, ami jó 20

cm.rel volÍ nagrobb, mint a többi puska, eáltal sokkal pontosabb volt. Ebben a műben

válik teljesen nyitvanvatóva, hogy Natty, ugyan nem indian, de mindenben felveszi a ver.
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sen}.t tu&ásbélileg indirirr barátaival' A gonosz Magua, aki folyon kereslrtbe tesz nekik, de
ők is neki, tehát megy, az adok-kapok játék az összes köny.vben. A mű c,ímének je|entése,
értelnre a kötet végén derül ki' mert meghal Unkasz, és így Csingacsguk marad egyedül a
mohikán törzsből' vagyis ő az utolsó mohikrin.
A következci kötetben is új nevet kap, most már mint Nyomkeresőt ismerhetjÍiE meg. Ne-
r'ét az angol katonáktól kapta, men ő a legiobb ezen a téren is. Natfy a }rlyomkeresoben
lesz teljesen Íérfi szerintem, mert ebben a részben lesz szerelmes egy lárryba, Mabelbe.
Pont abba a lányba, akibe a bafiítja, Jasper is. A lány Jaspert szereti, de zu apja in-lcibb
Nattynek adná a kezét. A végén Mabel Jaspert válasája, így Natty inkátrb odébbál|. Níind
a ketten remélik, hogy Natty egyszer visszatér, de soha nem ládrík viszoltt.
Natty a Bőrharisnyában már nagyon öreg, és a társa Csingacsguk, - akit itt már Indián
Joe-nak neveznek. még öregebb. Itt már nincsenek olyan nagy számban kalandok. de
azért még izgi. In Nattyt megvádoljak, hogy tolvaj, és gyilkos, pedig ril.tlltlan. A könyv
végén egyed{il marad a kutyáival, mert hős barátja Csingacsguk meghal.
A tő'rténet befejezó kötete a Préri. Ebben Natty már teljesen megőregszil<. Nern látjril, és
nem tud már vadászni sem. (Nem illik nrrír rá a Sólyomszem' és a Vadölő név sem.) Itt
egy fiatal szerelniespárt kísér a prérin keresztül, és találkozik egy ílatal indiárrnal, aki egy
törzsftinök, és apjává fogadja. Ebben a törzsben lral meg a végén a kutyáival együtt' ós
így fejeződik be a teljes regény.
Egyedül ő az, aki az indiánokkal együtt érez, mert ő saját magát is indiárnak tartja Ez a
regény végig kíséri egy ember életét, és bemutatja, hogy mekkorát tud változ'rri a világ
egy emberöltő alatt. Amikor még kisÍiú volt, akkor alig voltak betelepül.5 emberek, és az
indiánokat nem nyomták el, és nem kergették el a ftildjeikől. Amikor mrir haldoklik, ak-
korra az indi:inok nagy részét kiirtottak, és elkergették, így a halál egyfa.ita megváltás is
nekí, hogy nem látja teljesen, hogy mi ment végbe a népével. A regény fblyamán sok ba-
rátra 1ett szert' és csak egy páran voltak azok, akik ugyanígy |áttál< abe\tzetet, nlint ő.
Név szerint: Cora, Alice, Mabel, és talárr egy kicsit az őrnagy úr. Lehet tisz|elni' hogy
szinte csak a nők, mivel akkoriban ez a fajta nézet a fehér férfiak szemében a glengeség
jeleként volt fellelhető.

Csingacsgukot, a hos törzsfő-
nököt sokkal kevésbé lehetett
megismerni, mint barátját,
Hosszú Puskát. Ellentétben ve.
Ie, neki nem adnak új nevet,
mert a nevének a jelentése
mindvégig jól illik rá' viszont
Natty folyton változik, A
Csingacsguk szó jelentése mo.
hikánul annyit tesz, mint a Nagy
Kígyó. Az egész regény alatt
zárkózott, a tradíciókat teljesen
tietarÍó, aki nem nagyon ismeri
el a változásokat, mégis vala. .
mennyire nyitott az újítások
iránt' bar nem öriil nekik, és
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nem ismeri el a fehér embereket, azok tudását. Csak a rosszat látja benntik, akik a bajt
hortdk az irrdirínokra, és a népét teljesen kiirtották. Egyetlen fehér embert, a barátját'
Nyomker.esőt fogadja el, de sámara ő nem fehér ember, hanem igazi indian.

Magua a huron törzsbe tafiozik, de árulásért számúzík,amit csak Í.etóz az,hogy az irngo.
lok megöLi!: a családját' ami akkor nagy megrázkódtatás volt szinnára. A késóbbiekben
képes volt t:zt a tragédiát feldolgozni magában és,,továbblépni''. Szövetkezik a &anciák-
kal, hogy aIl angol parancsnokon bosszút tudjon állni a családjáért. Eá a bossát nem
tudja csal.: részben teljesíteni, mert csak Munron, az angolok parancsnokán tud bosszút
állni, mivel annak lrínyait megmentik a fohősök. A végén ó öli meg Unkaszt, de ezért tit
megöli Criingacsguk. A regényben nem találja meg soha a helyét, amit nagyban befolyá-
sol a csal;id|a elvesztése, és a száműzetés. Becenevét -a Ravasz Róka- a franciák és az
ellenséges törzsek aggattrík rá' az éles esze miatt, ami néha hóseinket is megizzasztotta.

Fonások: J. F. Cooper: A Nagy indián könyv
Kis-Diák Lexikorr; Kik írtak a gyerekeknek? 

Guszti

ru
/, 9 Szenvedélyek napja

május 28.
Egyik nap (]zibor Erzsébet hihetetlen ajanlattal íordult hozzánk: ''Május 28.-átr, kedden
Szenvedélyek napja lesz, minden osaályból két emberjöhet, igazolt hianyzas' elsó órára
be kell m.:nni.'' Röpke fél másodperc alatt ftilmértük a helyzetet, és aaÍn rávágtuk persze'
hogy bejá'tsszuk.
Ezen a szép' napon kellemes napsütésben első óra után elindultunk az iskolából. A ren.
dezvényt a lcorvin moziban tartották. Válasáhattunk, hogy milyen filmet akarunk meg.
nézri, de mindenki ugyanaá szerette volna: Rekviem egy álomért. Szóval odaértünk, volt
egy kis időrrk, hogy szétnézzünk, aáán megkaptuk a jegyeket és beültünk a Íilmre' Nem
akarok filmajánlót ími, úgyhogy díóhéjban annyit, hogy nézzétek meg!! A film után még
lehetett menni különböző iriínyított beszélgetésekre, például az anorexiáról stb' En
mondjuk irrlkább leültem valakivel odakinn, és együtt próbáltuk megemészteni a filmet.
Negyed harom után még láttunk egy-két potist, aki iskolaidőben nem volt ott, csak suli
után jött eÍ. Erzsébettől még kaptunk par jegyet délutárua az Amerikai píte L-re. Este lett
.zolna konLcrlrt is, ami sajnos elmaradt az eso miatt.
A rendezrény végi'il is nagyon jó volt, haszrrosnak tartottani, és örültem, hogy volt lehető-
ségem elrne'ruri. Megérte| Nem ez volt az első szenvedélyek napja, és gondolom/remélem,
nem is az u]totsó. Aki tud, szerintem jövore mindenképp nézz'en szét itt.

Pál Vanda - AFro(Poti)sz
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Á fÁkon éló madarak asiripc|ásükkcl zavarják
a tanóráka! összcpiszkl1irÁk az udvaÉ' és an.
nak is esél$t látorq bogez diálúársairnnál
is bckövetkezik.
A sok bazugság rrtán a vatóúg is elgörbül.
A groteszk a dolgokat gorbítvc ttikrözi.
A grotcszk halálra festett guny.
A szinoptikusok az egliittlátók vagt optiku-
sok
A versben ércáetó a szimbolizmus.
Noéjó barráságbaÍ' élt Istcrupl.
A cetha| Pinokkió bibliai történetéhez kap-
csolrídik.
Az Újszovetség a második Tszöveség.
Kazincza l.aputában szülaat.
Sándomak mcg kcll pÁrbajoznia Ferkóval.
Jókai naryon szepen festi le nekiink a tájat, s
ebben a festó is nagt szercpct tölt be.
A llrárom nóvér az a dráma' ame|yben töké-
letcsen ncm tórténik semmi.
Abszint ivott.
A tolsztojanizmus a tá'rsadalrni es erkölcsi
romlottsíg ellen ke|l.
Ginaés az öreg Hedügmcgha| a vadkacs.í-
ban.
Radroti kérségbeesésében a tollríboz nyu|'
ugonis urrís már nirrcs neki.
Az egoisttik jelleme nem túl bizalomger-
jesaó' és mondhatni visszavctik a mú lénye-
gét.
Az elmúlás a végén diadalmaskodik az el-
múlrís felett.
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