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EMLÉKDzTETo
az Iskolatanács 2002. január 8-i üléséről

Jelen vol tak:
diák

AlfonZoo Balogh Dávid Dr. Béres Judit
Kabaré - Fekete Mihály
AnZsu: - Pakusz Éva
Poly-p Dominik Ágrres Jrírrdi Judit
AFro(Poli)sz Kádár Judit Kiss Miklós
GézAndGuz: - Kiss Júlia
Monopoli: Lukács Vivien Gyeneve Györgyi
(m)Aster.x: oláh Parrrri Bné Kazai Zsuzsa
27.eS: . szabó Beatrix
M.o.N.D.: . Debreceni Istviín
NincsZsák: . Jenev Sarolta
Balhe6oK(K): Sárközi Zsolt
Intenzív osáály:
DeHÁt:
IIJT A Jazz:
Munkásosztríly: Rridi Zsuzsi
otodévek:
Tanerők: Jakab Judit, Láng Andrea' Lendvai Györgyi
otK:
Meghívott vendég: Szűcs László gondnok

Napirendi pontok:

l. Szűcs Lészló, ae iskola gondnoka tájékoztatott bennünket az utóbbi időben a Politech.
nikumban elharapódzó szándékos rongálrlsokról. Beszélt arról, hogy a tönkretett padok. a
feltört sze|aijnyek, a szétszedett villanykapcsolók, az elrontott zárak, kilincsek stb. csú-
Íitjrá'k közos életterünket' rontjak a kömyezet hangutatát, rendkívül megrrövelik az iskola
nem tervezellt költségeit, hátráltatj:ík az épület fejlesaését.
Az iskolatarLács tagiai hosszasan fejtegették ötleteiket, meglátásaikat arról, hogyan lehet
megfékezni az elkövetőket, hogyan lehet tetteikhez illő következmenyekkel 'u.;t"ni ot"t.
Elhangzott rneg!egyzések, vélemények:
. Csorbult az iskolában a tulajdon és a másik munkájának tisáelete;
. A vétlen osztálytársak nem tudnak hatni a rombolóka, ugyanakkor a beiifulás nenl

jellemző;;
. MegokJás-e a kollektív felelősségre vonas; biinhőclj őn.e azelkövetők miatt aZ ar1atlan

köriryezcte?
' Csak az rllkövetőket kell felelősségre vonni, kártérítésre köteleznil
. Az elkövetett tettek következményeinek felvállalrísára kell nevelni!
' Az iskolapolgarok eliclegenedtek az iskolától. A Politechnikum ma már,'csak.. rrrun.

kahely, és nem élettér. Értékválság, értékvesaés átélői vagyunk
. A ,,mi'.'-tudatot kell erősíteni az iskolában!



. Nem szabad lemondani a Politechnikum pusztításaival való sze,mbesítesröl.

szembesülésről; az osáályok készítsék el alkalmarrként a rongálások jegyzókönyvét'

vegyenek résá a rendbehozatalban;
. Nem szabad tudomásul venni, hogy a Politechnikum,,züllött hely'' len.
. Az ügyelet profi|ját szélesíteni kellene; az ügyeleti munka é*ékét meg ke|lene ertisíte-

ni:
. A nranuális, alkotó tevékenységek nagyon kis részt foglalnak el az iskola programjá.

ban.
. Hirínyzik a tanulók aktív bevonása a környezet arculatának kiall*ításába'
. Hibáaatható az a közösség, amely eltűri, hallgatásával megvédi a,,barbarokat''.
. Az iskolapolgarok tájékoztatasa a rongálások anyagi következnrérryeiról, illetve a rorr-

gálók anyagi krírtérítésre kényszerítése hozzájrárulhat a pusaítások viszaszorításához.
. Kerüljön Iskolabíróság elé minden rongálással kapcsolatos ügy _ akrár isnrert az elkö-

vető, akrír ismeretlen. Az IB állapítsa meg a megfelelő anyagi, pedagogiai büntetést az
esetekben.

Végül abban maradtunk, hogy kikérjük valamennyi iskolapolgár v(:lemén;'et ez ügyben'
hogy mindenféie körülmény figyelembevételével hozzunk határoza'tot a köz& értékek

megőrzése és a károkozókjogos megbüntetése érdekében. Arra k.érjük az osztályo-

kat, hogy osztáIyidőn vitassák meg a mindannyiunkat érintő kórdést, és
2002. február 7-ig írásban adják le javaslataikat, hogy a február 12-i IT-
n döntés születhessen a barbarizmus megállításának nlódjairól! (A beér.
kező javaslatok előterjesxéssé alakítója Jakab Judit lesz.)

Hosszabb távú javaslat:
C Túzze napirendjére azIT a Politechnikumban

íolyó nevelési programokkal való megismerke-
dést:

r Mi mindent tart fontosnak az iskola. és mi min-
dent tesz érte?

. Vajon hogyan lép fe! a nevelőtestiilet a szellemi
értékek rongálódása e1len?

. A tanórai munkában, az emberi értékek megóvá-
sa terén tapasáalható értékválságot milyen meg.
oldásokkal kezelik a tanárok?

o A Politeclrnikum szimpatikus szellemisége sérül
a mindennapokban. Hogyan vihetők át avá|asz-
tott.vállalt elvek a gyakorlatba?

2. Jándi Judit sztito besámolt az illetékes rendőrsé.
gen tett szülői látogatrísról, amelyre az IT kérte fel.
Jeney Saroltával és Czibor Erzsivel - a politechni-
kumos diríkokat a kömyező utciíkon érő atrocitások
megszüntetése érdekében - fordultak a rendőrséghez,
két"..e a térfigyelő rendszer mie1őbbi beüzemelését, a
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jrlrőrözés.t' a biztonságos közlekedés biaosítrlsát. Elmondrlsa szerint a meg.liereseirek
nyitottak vrlltak a segítségnyújtrísra, ígéretet tettek a szükséges cirkálásra (anlei1el a köz.
elrnúlt tapasztalatai alapjan meg is valósíottak).

Javaslat: A;z iskolavezetés szewezze meg, trogy jogi felvilágosítast kapjanak tanárok.
sztilők' diálcok anól:
. Mi a tee:ndő utcai bántalmazasok esetén?
. Kihez kell/lehet fordulni?
. Milyen jogai vannak a sértettnek?
. Milyen következményei lehetnek a feljelentósnek? Stb.

A következlő IT időpontja: 2002. február |Z.Hfuigazdők a diríkok lesmek' enól l-ukács
Vivi és oláh Parrrri gondoskodnak.

Várható nqpirendi pontok:
A rongálással kapcsolatos osztályvélemények megbeszélése; döntés
A tanari díjazasról (ld. Lendvai Gy<irgyi előterjesáése)

Budapest, 11002. januar 9.

Jakab Judit. -rr'e;, zr1

EMLÉKEZTETó
az Iskolatanács 2000. február 29-i átlásfoglalására

(WWf IX. évÍblyam 6. szám)

Az lskolatanácS ál|ásfogIa|ása

Az utóbbi időben iskolánkban szórványosan megjelentek faji gyű|ö|ködést
kifejező pradfirkák.
E fe|irato|< közösséget és egyént támadnak, szándékosan és néúe|enÜ|
mega|áznak, ezéÍt túl|épnek a to|erálhatóság határán. Nem egyeáethetők
össze isko|ánk értékrendjéve|, aIkotmányosságáva|.
A véleménynyi|vánítás Szabadsága nem terjeszthető ki addig, hogy kozü-
|Ünk bárkit is névte|enÜ| mega|ázzon, emberségében sértsen' Mindegyi-
künket Í.negi|let a jog, hogy ha mé|tánytalan támadás éri, a közösség,
ame|yben é|, véde|met nyújtson neki,
Ez a cé|1tl ennek az állásfogla|ásnak' valamint az' hogy a rasszista firkák
készítőit figyelmeáesse. Az előíté|etekről |ehet és ke|| ószintén beszé|ni,
viszont a szándékos megbélyegzés semmi|yen formájában nem íogacható
o l
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IskolabÍrósági határozatok

Az iskolabíróság 200I. december l 7.i
ülésének tagiai: Sájártó András, ódor
Viktor, Diósi Alojzia.

Bicskey ZsóÍia [(m)Aster.x] ügy

Bicskey Zsőftát Szabó László panaszolta
be, mert egy hatodik órai úsás fog|al.
kozison ismeretlen helyen tartózkodott'
jól lehet Szabő Laszlő Zsófi felrnentésé-
nek elfogadiísakor felhívta arra a figyel.
mét' hogy a2 uszodában meg kell jelen.
nie, és a tanóra folyamrín a medence
mellett kell maradnia. A panasz utali ar-
ra, hogy Zsófi eljrírását súlyosbítja, hogy
az eset éppen egy szÍunéra utolsó megol-
dásként és lehetőségként létrehozott
szerződés a|ákésa utrin négy nappal tör-
tént.
Az úgy tárgyalása előtt a bíróság tagiai
tanulmányoztiik a szerzódést, amely
tsicskey Zsófia és az őt taníÍ'i szaktanáI-
ok között 2001. november l9-én szüle-
tett, s aprólékos és konkrét feltételeket
rögzített Zsófi tanórákon való közrenrű-
ködésére és viselkedésére. A megállapo-
dás a ',próbaidőként'' definiálható sza.
kasz végpontját 2002. janurír l 8-ban, a
második negyedév utolsó tanítási napjá.
ban rögzítette.
A tárgyalás előtt harom nappal az osz-
tályftinökök panasszal fordultak a bíró-
sághoz. Zsófi egy osaályársnőjével a B
épüiet második emeletén |évő WC-ben
dohányzott; a tanévben előfordult ha-
sonló szituációk miatt azúgyet már nem
lehetett osáálykeretben kezelni.
Több ízben ismeretlen helyen tartózko-
dott sámos tanóra alatt - leginkább mű-
vészetismeret és testkultura -, december
10-én például triírom tanórárr nem jelent
meg.

Felgyújtott egy plakátot.n B épiilet II. eme-
letén. mert az nem tetszett neki.
A trírgyalráson Zsófi elisrnerte a panaszrJkban
felsorolt tényeket. Mentségü| azt hangoztatta,
hogy magánéleti problénrái miatt képtelen az
iskola elemi szintű előírá'sainak betartásiira.
Gyakorlatilag ugyanezze| magywázta a pa-
naszban nem rögzített, dr: ismert tényt, hogy
színte minden óráról - ahol meg|elenik . rö-
videbb-hosszabb időszakra kikéredzkedik.
Aá azonban tagadta, ho11y ilyenkor dohá-
nyozni menne.
A bíróság (részéről Diós:i Alojáa) nregie.
gye7le, hogy Zsófi viselkedése méltatlarr egy
bírósági tárgyaláson elvárható, illetve a gya.
korlatban szinte kivétel rLélkül Írrpreztalt ma-
gatartáshoz képest: kétségbe voIita, hogy
Zsófi és barátja között a teremben történtek
összeegyeztethet<iek lennének az iskolabíró.
ság; tágabb értelemben a Közgazdasági Po-
litechnikum alapnormáival.
A bíróság úgy döntött' hogy az érvényben
lévő szerződés idókerete:it és alapvető előírá.
sait nem módosítja. Mivi:l azonban Zsófi
mentségei és viselkedése a bírmágot nem
győzte meg anól, hogy komol}an verrné
szerződő partnereit és eg.yáltalrín aKőzgaz.
dasági Politechnikumot rnint intézményt és
mint olyan személyek közösségét, al.:ikkel ő
együtt kívrín műkődni; a bíróság a szerződés
szankcionális részét meg.vált oztatta.
A szerződés 5. pontja: ,,lrmennyiben Zsófi a
vállalását nem teljesíti, 2t]02. jarruár 3O-tól
magríntanu lóként folytattratj a tarrulmányai t a
2001l2002-es tanév máscrdík félévében. A
2002l2003-as tanévre vonatkozó dtintés ezen
tanév végén vrírható.'' heLyett a bíróság úgy
lratározott, hogy:
Amemyiben Zsófi a váll'llrísát nem teljesíti,
úgy tanulmr{nyait 2002. j anuar 30-a utiín a
Közgazdasági Politechni]<umbarr nem foly-
tathatja.
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Megiegyzés:
A szerződés értékelése 2002. januír 30.
án megtörtént. tsicskey Zsófta - az isko-
lakeresés nehilzségei miatt - 2002. febru-
ár 28-ig fol1.taLthatja tanulÍniínyait a Köz-
gaz<lasági Politeclrnikumban.

Csada Próter (NincsZsák) ügye

Csada Pétert a testkultúra munkacsoport
tagjai panaszcilták be, mert a fiú öltöző
csempéjét filctollal összefirkálta. A pana.
szosok provol<atívnak érezték, hogy Pé.
ter felirata kölzvetlen azutátr jelent meg,
hogy a munkarcsoport tagiai felhívással
forduJtak a rli íkokhoz és közreműködé-
siiket kérték. az ügyben, hogy a rongálá-
sok' firkáláso]k további elszaporodásának
gátat lehesselL vetni. Péter az említett
falfirkát kezdetben tagadta, s csak az ügy
késobbi fázisjíban ísmerte el, hogy ő kö-
vette el.
A tárgyaliísorr Péter elismerte a panasz-
ban foglaltak tényszerűségét. Értetlensé-
gét fejeáe lli viszont azzal kapcsolatban,
hogy ez,'ügy''; kevés empátia, másrésá
jelentős feIsóbbségi tudat birtokában
kommunikált a bíróság tagiaival. Tettét a
saját magára vonatkoztatott szabadság
kifejeződéselr:ént, továbbá valami élethez
szükséges plr,rszként definiált |ázadis
nregnyilvánu|:ásaként értelrneáe. A bíró-
ság sámára iigy tűnt, hogy a,,lázadás''
romantikája lnögött egyszenien az rejlik,
hog} Péter eg;yelőre nemjutott túl a sza-
badságfogaIom élményének első, gyer.
mekes fázisárr, tudniillik, hogy ezt magá.
ra és kizarólag magara vonatkoztassa.
Egyel<ire nehézségekbe ütközik, hogi'
saját identitálát és autonóm lényét tarsa-
dalmi szinten'' a többi emberrel való
egyenlőség trrdatában harmonikusan,
árnyaltan és rlrett nródon fogalmazza
meg: miszerint az ő szabadsága csak ad-
dig terjed, anríg a többiek,'szabadságai''
köa megfér: s ezkizárja a közcis tér ön-

Weáf -
kényes alakításának és kisaj átítasrínak le hr' t o -

ségét.
Az Iskolabíróság Pétert figyelmeztetésberr
részesítette. Fi gyelmébe aj anlj a' hogy tel'e.
kenysége által megsértette a jelenleg hatál1'os
oktatási törvérry II. fejezetében a l2 parag.
rafus d) pondában rögzített elvet, miszerint:

,,A tanuló kötelessége, hogy megorizze, illc-
tőleg az eiőírásoknak megfele|ően kezelje a
rábízottvagy az oktatás során hasmált esz.
közöket, ővja az iskola létesítményeit, felsze-
relését.''
A bíróság Pétert arra kötelezi' hogy 2002.
januar l4. és februar 28. között, minden ta.
nítási nap végénjelenjen meg a TornaháZban.
ellenőrizze a fiú öltözőt. szemrevételezze
annak állapotát.Haezt befejeáe, akkor r...
gisáráltassa jeleniétét a testkultura tanáribal
megtalálható szaktanárok egyikével. K ij z ö ]] r..
ha mindent rendben talált' de tételesen szj.
moljon be anól. ha a normálistól eltéró j.'ltn

séget tapasáalt.
A megadott időszak végén a bíróság konzui-
tálni fog a munkacsoport tagjaival, s ennek
tudatában hatérozza meg az év hátralél.ó hó-
napjainak terurivaióit. A bíróság fenntar1ja a
jogot, hogy a kijelölt periódust meghosszab.
bítsa' de - amennyiben Péter az elóírást nc'g.
ligálja. új eljárást is kezdeményeáet.



Í

Mórotz Máté (27.eS) ügye

Mórotz Máté ügyében az Iskolabíróság-
hoz két panasz érkezett.
Az egyiket az osztályÍtinökök' Jakab Ju-
dit és Lóczi Edit nÉjtottiík be, miutrín
Máté igazolatlarr óráinak a szétma elérte a
23 órát; hiányzasainak körülményei pe-
dig arra utaltak, hogy a hianyásokra vo.
natkozó szabályokat nem veszi komo.
lyan; nem igaán törekszik azoknak
megfelelni. Késéseinek Íii része elalvás.
ból szál.mazik. Egy egész napnyi igazo-
latlan óra abból' hogy nemcsak elmu-
lasztotta dedikálni ajelenléti ívet, de a
nap érvényesítéséhez sztikséges aláírríso-
kat többszöri osáályfönöki felkérésre
sem gyűjtötte össze. További hat óra úgy
keletkezett' ltogy Máté rosszul volt, or-
voshoz indult' orvosa rendelési ideje mi-
att azonban az utolsó tanóra aiatt végüI is
az iskolába érkezett meg' Hiányásrínak
ügyében nem kereste meg osáályftinö-
keit' viszont a délután folyamiin az isko.
lában tollaslabdázott. Másnap azonban
újra a betegségére hivatkozva nem jelent
meg a Young Enterprise iskolai vásriron,
illetve ugyanezen okbó| a következő hét
elsö napjaiban sem.

A masik panasá Gavallér Csaba nyúj-
totta be Máté matematikaórai magatartá-
sa miatt. Lényege, hogy Máté nem mű.
ködik közre az órai feldolgoásban, vi-
szont minden lehetőség szerint igyekszik
magára vonni a frgyelmet: evéssel, annak
egyszeni megtiltása után rejtett csipege-
téssel; forgolódással és beszélgetéssel; a
forgolódás megtiltása utrín hátranyúj tó-
zós beszélgetéssel stb. . kihasználva az
összes kiskaput, amely egy tilalom szó.
szerinti jelentésébtjl szabad asszociáció-
val kihozható. Csaba a bíróság közremű.
ködését kérte annak a tisztáásában, hogy
mi a teendő; miért nem küldhető ki Máté;
másrészt hogyan akadályozható meg,
hogy Máté miatt a matematika csoport

többi tagjának a tanuláshoz rralójogosítvá-
nyai ne csorbuljanak.

A bíróság először az or;áályfonökök pana-

sával, majd a matema|ikaórákra vonatkozó

beterjesáéssel [oglalkirzott, s döntését egy-
séges határozatban fogalmazta nÉg.
A hiríLrryásokkal kapcsolatban Máté jelezte'

hogy ismeri azt a szabáLy,t, miszerint a tanulói
jogviszony 30 igazolat,ian óra esetén meg-
szűnik. Másrészt kitart,Jtt a rosszullét - tol.
laslabda - betegség verzió melletl; a bíróság
azonban némileg hitetlenkedett, hogy a reg-
gel bevett lazcsillapító batrísrfoa delutrín - az
ún. lázas időszakban - hogyan iehetett olyan
jól; ha pedig igen. akk<lr mi magyarázza
masnapi betegségét. Máté nehezen értette
meg a bíróság etikai k(tségeit az ő eljárásával
kapcsolatban - tudniillik a Young Enterprrse
vállalat első megméretletése volt a következő
napon, s ez egy közösségi munka: ha tollas.
labdára futotta az energiából az elözó nap,
akkor lehet, hogy - szombat rtggeli gyenge-
ség ide vagy oda - fair play a|apot - azegés-
zségi állapotból adódó szinten talán a Young
rendezvényen is meg lchetett volnajelenni'''
Máté a bíróság közreműködésétkérte az
ominózus tollaslabdáz(ls nap i gazolhatóságá.
nak megítélésében, mirrtán osztá11,f$161."i u'
említett napra vonatko::ó igazoIási lehetősé.
get elutasították - s ez ha1tal; összességében
pedig 23.ra növelte Má'té igazolatlan óráinak
számát.
A jeienléti ív kérdésébcn Máté elismerte a
panaszbarr foglaltakat. A hiánvzlsok beje.
lentésével kapcsolatban azonban csodálko-
zott azon, hogy ez szül.ii feladatk(ir. A bíró-
ság számára kiderült, hogy Máté hirlnyzásai.
nak bejelentése korábban nem ttljesen a Po-
litechnikumban előírt szabálylk szerint tör-
tént.
A bíróság Mórotz Máttlt megrovásban része-
sítette. Nyomatékosan ln Íigyelmébe ajánlotta,
hog,v 30 igazolatlan óra esetén a tanulói jog-
viszony megsánik. A bfuóság elutasította
annak a délelőttnek az igazolási |ehetőségét,
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nie|ynek délultanjan Máté elég jó egés-
zségi állapotban tollaslabdrízott. A bíró.
ság levélben l:íván a sziilőkhöz fordulni,
melyben isnrerteti a hirinyások bejeien-
tésére vonatktlzó iskolai szabályokat, s a
szültík segítségét és közreműködését kéri
abban' hogy az elkővetkezendő időszak-
ban Máté ígaz;olatlan óníinak száma ne
gyarapodjon.
Máté matemal.ikaóran való közreműkö-
désével kapcsolatban a bíróság űgy dön-
tött' hogy próbaidőt ír elő 2002. januar
l0' és 2002. Íiebrurír 28' között' A pró.
baidő sikeres vagy sikertelen megítélésé-
vel kapcsolattran a következő szempon-
tokat érvényeriítjük:
- órai teljesítnrény: szóbeli közreműkö-
dés, fiizetvezetés;
. a felszerelés megiéte vagy hiánya;
- aházi feladat elkészítésének foka;
. azórén tapaiztalható együttműködési és
szociális kés;zlégek.
A próbaidőszk végén a bíróság konzul-
tá| az érintett ifuiekkel, illetve az osz-
tályftinökökkell, s ennek tudatában hatá-
Íozzameg az év hátralévci hónapjainak
tennivalóit. A bíróság fenntaÍja ajogot'
hogy a próbairiőt felfi'iggessze vagy meg-
hosszabbítsa. lje szerződéskötést, illetve .
teljes sikertelenség esetén. új e|jrírást is
kezdeményezlret.
A bíróság melierősítette, hogy tanórríról -
az érvényes olcatási törvény szerint -
diák nem küldlrető ki.

Tatár ]Dánie| (27-eS) ügye

Tatár Danielt lSzoták lldikó panaszolta
be, mert Dani folyamatosan nem vett
résá a matemi*ikaórai közös munkában,
továbbá bekia cálrisaival, megiegyzései-
vel a többiek sizámára is letretetlenné tette
a nyugodt, kiegyensúlyozott munkát. Il-
dikó korábbi rnegoldrisi kísérletei Dani-
val,rrem sok v.áltozast hoztak, s a helyzet
különcjsen sril'yossá válrt azza|, hogy Dani

az első rregyedben sem a negyedév folyamán,
sem pedig a vizsgiírr minimális szinten senr
tudott megfelelni matematikábol a szakÉrgyi
követelményeknek. Ezért Ildikó az Iskolabí-
rósághoz fordult, hogy közösen próbáljunk
megoldást találni erre az áldatlan állapotra.
Dani a trírgyaláson elismerte a panaszban
foglaltakat, a felelősséget azonban egyértel-
rnűen elhárította magaról. Lényegében úgy
látta, hogy a panaszban összegzett, részéről
tapasáalható destruktív magatartás indokol-
ható: a tanárváltással, a szaktrirggyal, Ildikó
módszereivel. óráival stb.
A bíróság, illetve Darri és egy tanúként meg.
jelent dirik között elvi vita alakult ki az üsv'.
ben, hogy ha az óra a diák szerint unaln:.ls.
akkor azt őjogosult-e szétverni vagy scm.
Dani érvelése azon alapult, hogy a maternati-
kaóra valami egyedi eset, mármint az ő és a
tanóra viszonyában. Ea azonban egyértcl-
míien cáfoltrik a trírgyalríson megjelent osz-
t.ilyftínökök és szaktanárok. Bíró Ágota (an.
gol) és Rihay Szabolcs (társadalomismeret )
csatlakozott a panasáoz; Jakab Judit (műr'é-
szetismeret, kommunikáció, osztályfőnök )
pedig ezen túl aá isjavasolta, hogy'Danir ai
kapcsolatban általiinos, az összes tárgyra ki.
tededő megoldás szülessék, amely így lehe-
tőséget nyújthatna egy valódi változásra.
Tatár DríLnielt az Isko|abíróság szigoru nreg.
rovásban részesítette. Súlyosbító korülmény.
ként vetődött fel, hogy a Bíróság szerint Dani
elutasította az együttműködésnek azt afor-
máj át' hogy végiggondolja, az ő képzeLt j o g.
érvényesítésc durván megsérti másoknak a
tanuliishoz való, törvényben rögzített alapj o.
gát.
A bíróság 2002.januar 7. és február 28. kö-
zött az a|ábbi feltételekkel próbaidőt írt elő
Dani sámára:
Dani kétfele szempont szerint minősítő '.elle-
ntirző könyvet'' kap.
1 . A szaktanár minden óra végén l .5 -ig érté.
keli Darri szakmai munkáját. Az értéke|és
szempontjai: az órai teljesítmény: szóbeli
közremüködés, fiizetvezetésl a felszerelés
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megléte vagy hiiínya; a hrizi feladat elké-
szítésének foka'
2. A szaktanrír minősíti Dani magatartá-
sát, az órán tapasztalható együttműködési
és szociális készségeit. A minősítés nor-
mális/semleges (0) vagy negatív (.).
A próbaidő feltételrendszere egyértelmű-
en vonatkozik a panasz alapjan érintett
szaktrírgyakra (matematika, angol, tiirsa.
dalomismeret, művészetismeret). Ezen
túl a bíróság optimálisnak tartaná a fel.
tételrendszer kiterjesztését minden jegy.

képző' vizsgaköteles szaktargyra, és kéri
az osztályft!nököket, hogy a feltételrend.
szert ismertessék meg a Danit tanító töb-
bi szaktanárral; továbbá működjenek
közre a technikai előkészítésben és lebo-
nyolításban.
A próbaidó letelte után a bíróság vissza.
tér a problémára. Fenntartja ajogot, hogy
a próbaidőt felfliggessze vagy meghosz-
szabbítsa.
Ha a bíróság úgy tapasztalja, hogy a
megoldás nem váltja be abozzáF,lzijtt
reményeket, úgy újabb tárgyalást fog
kezdeményemi, ahol azonban a sikerte-
len próbaidőt súlyosbító körÍilményként
fogia kezelni. Miután a bíróság a más
tanulrísi jogának való korlátoását igen
durva jogsértésnek tartja, úgy fontosnak
|átja mar most leszögezni' hogy egy új-
bóli tárgyalás alkalmával akar a legszigo.
rubb fegyelmi elbírálást sem tartja ki.
zéulnak'

Radnai Kata|in (Intenzív oszff|y) ügye

R'adnai Katalint osztály|onökei' Gallai Zsófi a
és Szabó Liíszló panaszoltrík be' mert har-
madszorra szegte meg a dohányzisra vonat.
kozó törvény alapjriLrr rö.gzíten iskolai szabá-
tyokat.
Kati elismerte a panaszban foglal|akat. Igé-
retet tett, hogy megpróbálja betar{ani a kor-
osnáIy ítra vonatkozó, dohrínyással kapcso-
latos előírásokat.
A bíróság Radnai Katalint meg;ovásban ré-
szesítette és egész évre rnegtihotta,hogy az
ún. ,,lapos'' területén tartózkod'jon. A bíróság
úgy határozott. hogy levélben fordul Kati
szüleihez, és kéri őket, hogy rnűkiidjenek
közre a probléma megoldrisában.

2002. januar .3-10.

Diósi Aloizia. iskolabíró

Gerő Zoltán (GézAndGtiz) ügye

A Szabó László, olrítrrr.j Nyeste Zsuzsanna és
olátr Kata ösSzetételű Iskolabiróság január

30.án tárgyalta Gerő Zoltrín GézAndGúz
osztályos tanuló ügyét, akit osztáIytonökei
jelentettek fel 25 egész és 2/3 igazolatlan
órás mulasaiísai miatt. Ezek reszben reggeli
késésekből adódtak' i 9 óra (!) három napos,
a szülő és az osrtá|yfonökök rudta nélküli
távolmaradásból. Egy esetben ottlron maradt.
két alkalomnral elindult otthonról, majd rövi.
desen sarkonfordult és bazatért. Az
osirtályftÍnökök, Czibor Erzsébet és Zo|tán
szülei nrár korábban is l<eresték az okokat és
a megoldást annak remtlnyében' hogy ha-
sonló esetek továbbra ne forduljarrak elő. A
mulasztások egyébként a szoros adminisará-
ciós követés eIlenére hi;Íelen szaporodtak
meg ilyen drámai mértékben. Ezért nem ke.
rülhetett a probléma már korábbi szak.asú-
ban a bíróság elé.
Zoltán elismerte a pana:]zban foglaltakat. El.
mondta, hogy a reggeli' időbeni 

'oeérkezésé.

hez minden feltétel ado!t: a közlekedés ki.



számítható, e, szülók segítik az ébresztés-
ben. A L'áronrnapos iskolakerülésére sem
keresett men|séget. A trírgyalás sorrárr
Barta Géza osztályfonök elmondta, hogy
Zoltánnak,,n:ehézségei'' vannak a további
tanórákra érl.ezéssel is.
Bizakodásra adhat okot az,hogy apa.
nasz kelte ('t]l Zoltánnak nem volt késése.
Bővenjóval az első becsöngetés előtt
képes reggel megérkezrri. Továbbá hosz-
szú távon képzeli el politechnikumos
pályafutását, szeret idejrfu:ni, és ennek
érdekében tu'dja, hogy a továbbiakban
nagyon oda !le|l |rgyelnie a pontosságra'
Tisxában volt és van azza|,hogy a30
órát meghaladó igazolatlan mulasÍás az
iskolai létét veszélyeztetheti' Komolyan
gondolja ési lLiszi' hogy a 30. óra köveF
kezménye rjs közelsége elég visszatartó
erő számára, hogy változtasson mentali-
tásán.
A bíróság a Í.enti körtilmények figyelem-
bevételével a, következő határozatot
hozta:.
Mivel a mrrllLsztások tekintélyes része
iskolakerülés,ből adódtak, ezért a bíróság
nem pusztán a ntulasáások számszenisé-
gét, hanem azok milyenségét is döntő
mértékben vtÍte figyelembe. Ezért Zo|-
tánt megrovásban részesítr.
A tanóníkról való késés problematikájá.
val ugyan Íb1;lalkozott a bíróság, de
szankcionálására nem tért ki. De felhívta
a Íigyelmet ana, hogy ez is fegyelmi vét.
ség. Alapérte lmezésben a Politechni-
kumban nem lehet óráról elkésni. A ké.
sések kezelésie a tanár egyéni mérlegelé-
sére van bízva. Végső esetben lehet nem
beengedni a liendszeresen későt' illetve
bírósághoz fordulni. E,ne érdemes iehet
az osztályfón'ököknek ismételten felhív.
triuk az osáályban tanító tanarok figyel.
mét, különtjs tekintettel Zoltán esetére.
És persze ne]<i sem árt eá fokozottabban
szem előtt tal1ania.

A bíróság ismételten, nyomatékkal felhívja a
Íigyelmet arra, hogy a30 órátmeghaladó
igazolatlan mulasáas az iskolából való kizá-
rrist vonhatja maga után. Továbbá . az eddig
is érvényes iskolai gyakorlatnak megfelelően
- a szülőnek Zo|tÍn hiÍnyzása esetén még
aznap értesítenie kell valamelyik osaályfti.
nöktit' Ha nem személyesen, akkor a titkíif-
ságon üzenetet hagyva.
A bíróság bízik abban, hogy az osÍályfönő.
kt'k további fokozott odafigyelésével, a szi'i-
lők segítségével és elsősorban Zoltán meg-
felelő hozzáállásával elkertilhető a szomo-
rubb folyatrisa ennek az ügynek.

Lippényi Miklós (Monopoli) iigye

Miklóst három ízben kaptrík rajta osáályfő.
nökei vagy más tanárai dohányzáson iskola-
időben, iskolai programok a|att, tiltott helyen.
Az első két eset után az osztály is tárgyalta
Miklós ügyét.
Miklós a panaszban foglaltakat elismerte.
Tudta a dohányzásravonatkozó iskolai sza.
bá|yzatot. Tisztában vo\t azza| is, hogy a diá.
kok számrira a dohr{nyzís tilalma iskolaidő-
ben nem csak az iskola területére korlátozó.
dik. Elmondta, hogy komoly fiiggőségi vi.
szonyban még nincs a cigarettával, ha akarja,
akkor képes megállni rágyujtás nélkül. Azzal
nyugtatta a bíróságot, hogy a harmadik eset
után, a feljelentés ismeretében. bfu azóta
még csak rövid idő telt el -' de már képes vo|t
összeszednie magát' és az iskolában nem
gyújtott rá.
A bíróság a panasá jogosnak találva, a ko-
rábbi hasonló ügyekben hozott precedensre
meghatározóan építve a következő hatéroza.
tot hozta:
Miklós hibája súlyos és kettos, ugyanis .r do.
hányzás t italmát kétszeresen is megszegte"
egyrészt életkorával, másrészt a7"a|.hogy a
dolrányzásra tilalmas helyen dohányzott' Sú.
lyosbító körülményként vette a bíróság fi-
gyelembe, hogy a tárgyaliist megelőzően már
két esetben is történt beszélgetós osztály.
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szinten tettének lehetséges következrrré-
nyéről. Ennek alapjrín a bíróság megro.
vásban részesíti őt. Mel|ékbiintetésként a
dohanyzásról mint karos pótcselekvésről
a figyelmét elterelo hasmosabb időtöltés
reményében a szüneteket Csoncsinál, a
stúdióbarr kell töltenie. ott tartózkodását
az á|ta|a elkészített j elenléti íven kell
vezetnie napi rendszerességge1, Csoncsi
aláírásával. Ennek időtartam a a hatfu ozat
kézhezvételétől számított 20 tanítási nap.
Ha az előbbi korlátozás vagy a dohátty-
ás tilalmának megszegése esetén Miklós

mégaz idén bíróság elé kerül' a rrrostani el-
nrarasáalás súlyosbító körülnényként vétetik
szímba.

Politechnikum. 2002. februrir l.

Az isrkolabír.ósáe nevében:
Szabó t,*ászló, bíró

A határozatok e||en a kézhezve{e|től szá-
mított 8 munknnapon belü|

az Iskolabírósághoz fi:llebbczést lehet be-
nyújt.ani.

Az info@poli.hu _ ra érkezett ez ar levél

Kedves''diáktársaim!''

Már nem is tudorn, hogy jutottam erre az
oldalra, de a lényeg: 1956 őszétől 60 nyaráig
jártam ebbe az iskolába (akkor gépipari
technikum volt). Most ne kezdjetek el
számolgatni, nagyon régen volt.

Valamikor 57-ben indítottuk be az iskolarádiót, egy
szalagos magnóval, egy Supraphon |emezjátszóval és egy
(1) mikofonnal :-)) , most pedig ADSL vonalon keresztiil
sétálok az öreg falak között (már annakidején is öregek
voltak.)

Namármost így nagypapa-korban semmi bölcsessé-
get nem akarok rátok tukmálni, bizonyára boldogítanak
sokan nélkülem is, csak egy dolgot: a közeimúltban volt a
40 éves érettségi találkozónk, nagyonjó buli volt és remé-
lem, ti is sok szép iskolai élményre fogtok majd visszaem-
lékezni néhany éwized múlva.

Sok sikert kíviínva, diaktarsi üdvözlettel

Pártos György
okl. gépész- és gazd. mérnök

haidani Vendel-utcai diák
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if tLVeTe í Torn atermi tájékoztatő

Mielőtt bárrrriféle véleményt fonnálnék anól, amit a 2002. januér 2o.ín azRTL klub te-
levízió Híratlójában láttam, teírnríryn, hogy mi ís volt látható a műsorban.
Vasámap l:éső este ülök otthon. Iszonyú nehéz délutrítrom volt, a nagyanyámat kirabolta
négy suhanc, amit a tráskája, egy ujja és az arca épsége bant, nu..g á 74 éves lelke. Né-
zem a hírműsort, gondolván, csak történt ennél rosszabb is a világbrrrr, nem kell ennek
akkora jelenl:óséget tulajdonítani. Majd kiheverjük mindannyian. Harmadik vagy negye-
dik lrírként Íi:lkonferáljak,hogy az SZDSZ sajtótájékoztatón tiltakozott a kormiiny foci-
politikája ell.en, mondván, az egészségügyi intézmények egyetlen esétye a tulélésre, ha
foci klubbá aLlakulnak. Szellemes (gondolom magamban). Végre rájöttek, hogy az elvont,
érteimiségiel<nek szánt kampany helyett néhany ilyen poén -"n''yit hozhat. iiu n"*
mintha edc1ip; én őriáem volna a titkot, és most, hogy látom ennek megvalósulását, meg-
elégedetten llólirrtanék, de végre legalább a képességet érezni azsZDiz.ben, hogy elér-
jenek valarnit az áprilisi választásokon. No persze rajtam nem fog múlni, én akármi lesz'
elnregyek' és' leadom a voksom rájuk, aztrín meglátjuk' mihez kezdenek vele.
Ezután elindítják a tudósítást a tájékoáató.kampány nregmozduliísról, és én aá hiszem,
hogy menten agyvérzést kapok. Mert ezt a megmozdulast nem egy műv. ltázb.anva8y egy
korlferenciatlgremben rendeáék. Nem, nem. A helyszín a Poli tomaházának nagvterme
v o l t _

Na rnost kérrlem én:
Milyen jogon adja ki egy (már amúgy is megbélyegzett) iskola egy termét pártrendezvény
céljára?
Hogyan eslret az meg, hogy-soks7Á7 f|ata| és fucatnyi felnőtt munkahelyét a nregkérdezé.
siik nélküi piutszínűre fessék?
Elfogadható lmódszer-e, hogy egy iskolai kuratórium tisaviselője, aki egyben egy páft
kampányőniike, az iskolát és a piírtot saját tu|ajdonaként összemossa?
Kinek száLrrlol el az iskola vezetése azilyentípusú döntésekke| (és pénzekkel)?
Vajon nem elz volt-e az l989.es - azSZDSZ áttal kezdeményezett és -"gnyí - népsza-
r'azás egyik }lórdésének lényege, hogy ne működhessenet pártot< a munk"Jelyeken?

Renrélem, ezek a kérdések nemcsak az én ex.polis agyamban ötlöttek fe|, ámha ez:sz
esei mégis csak engem zaklatott fel, akkor is kíváncsi lennék a válaszokra. Azt ugvanrs
állíthatom, lrogy aki egyszer járt már ebben a teremben, nrinden kétséget kizáróan megis-
meri a helyszínt, és joggal gondolhatja, hogy ez az iskola felsorakozott azSZDSZmögött.
Cs.ak a kedves vezetőség abba nem gondolt bele, vagy nem akart belegondolni, hogy ez.
zel.egyfajta agymosást végez, amely egy jogállamban és egy kialakulúak mondott de-
mokáciában teljességgel e1fogadhatatlan.
Hiszen mit glrndoljon ezután egy szülő, aki teszem aá a tvttÉp bázisároz tartozik, ám
gyermeke a I'oli tanulója? Azt, hogy az ő pártpreferenciái miatt a gyereke esetleg hátrán1,t
fog szenverlni az iskotábarr?
Vajon egy itt tanító, mondjuk Fidesz-hívő tanár nem fogja-e rendszerellenesnek éreani
magát egy tl;'en ,,reklám'' után?
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tik ezt a bélyeget, ha akarják, ha nem?

Mindannyiunk szíve-joga, hogy kit támogatunk a politikai paleftrln, rinr tölÍink fuggő em.

berek fejibe válasáásuk eronyeit vagy hátulütőit sulykolni igencsak vissaís érzeseket

kelt.
Én u*onao vagyok, hogy aziskola vezetőinek pártállasa csak rájuk ta1ozik, enrrck alá-

ren<lelni az iskoia megíiélését és hovatartozást kialakítani abszolút helytelen lépés.

Talán kevés utánajrárrissal, első indulatom megfogalmazódásaként irtun ezt a cikket, rím

szeretném,haeznemsikkadnae[ennekürügyén.Kíváncsiságomatcslkegy'aziskola
legfelsőbb vezetéséhez tartozó személy írásos, hasonló módon megielcntetett, reszletekbe

nlenően válaszÍ adó cikke csillapítaná.

Tisztelettel:
2002. januar 28.

Poli

Vidos Miirály, ex.SZMARl o

Tudom, hogy Vidos Mihály kívríncsiságát nem csillapíthatom,az írásban em|ítettekben

azonban közvetlen szerepem van,ezért írok mégis.

A rendezvény megtartásához a Szabad Demokratiík Szövetsége képviseletében Hom Gá-

bor engedéiyt tert tőtem, az iskola vezetőjétől. Tisztáztuk a következőket: arenrJenény

hétvég-én, fJl óra időtartamban, a tarrárok és diákokjelenlétén kívül es;ő idoben esedékes,

továbbá az iskola mint vendéglátó intézmény nem szerepel, tehát részvételünk nem több

(és nem kevesebb), mint bérb-eadóé. Készséggel tettem eleget a kérésnek, hiszen az emlí-

tett civil szeÍvezettevékenységét nem ítélem sem alkotmányellenesnek, sem a társadalom

számárakülönösen veszetyesn-ek. Ugy jértamel, mint olyan egyéb esetekben, amikor civíl

szeryezetek kérik és megkapjak a bérbeadás lehetőségét. Abból indullam ki a dóntés

meghozatalakor, hogy az esemény nem tartozik abba a szerző által enrlített körbe, mely a

pártszervezetek munkahelyi tevékenységét jelenti.

bg,'.té.t"k \lidos Mihállyal, senki sem hozható olyan helyzetbe, hogr, mun-l.iavégzése

tó"u"n,,ktitelezően'' prírttevékenység dekorációja' szereplője legyen. Erre ügyeltem, nem

is fordult elő. A bordásfal és a paiánk szolid bérleti díj ellenében szer:pelt a mfuiában is.

Ennek a felelősségét vállalom, és azt is' hogy nem minden párt esetét'en döntöttem volna

így. Hibának tekinthető, hogy a bérbeadást szélesebb körben nem vitattam meg? Eltekint-

ie attól, hogy idti nemigen ááoaott eÍre, a*hiszem, nem lett volna cé'[szerü. Tr'xlom, hogy

az iskola diáLjai, dotgoiói és a szülők pártállása és elkötelezettsége s:zemélyes ügy, amit a

tornaházi hétvégi rendezvény nenr tehet kétségessé. Aá is tudom, hogy több olvasóban

továbbra is maradnak kétségek. Az a kérdés, hogy ebben esetben valtlságos dolgoktól'

vagy csupán a dolgok ámyékától tartunk, felünk. Aá remélem' hogy semmitől sem'

2002. január 3 l.
Puskás Aurél' pedag(lgiai vezető



th

!f örténetern és bocsánatkérésem...
Törtérrt egy eset a téli szünet utíqi első hetekben, amit úgy érzem, le kell írnom a

saját szemsztigemből is, mert a Po1i fórumban olvastam és emberekttil hallottam, mekkora
félreértés valr a köiltudatban.

A Polj forumbatl nem voltam név szerint megnevezve' de most ,,eláruiom magam'''
Én vagyok: .Vaskó Andrrís, alias Fufi, GézAndgúz osztályos tanuló, és annak, aki nem
tudja, mi teriedt el mostanában, annak leírom az e|őnnényeket. Történt janurír elején'
hogy egy Crs'ltálytársam véletlentil elrakta az ebédjegyeimet, ami még nenr lenne gond'
mert minden]<i tévedhet, de miután már öt napja nem volt képes visszahozrri, már eléggé
mérges lettetn. Ez azt váltotta ki belőlem, hogy nrikor a következci nap se hozta.el, én
olyarr mód icleges lettenr, hogy nem törődve a helyszínnel és a környezette|, ,,ékes ma.
gyarságom'' l:izonyságát tettem, ráa&ísul olyan harrgerővel, hogy nehéz volt nem hallani'
Ez a tett már eleve elítélendő, de ekkor a helyiségben tartózkodott egy tanámő is, aki
szólt, hogy frgiam vissza'magam' de én sajnos nem sok jelentőséget tulajdonítottaql je-
lenlétének és kérésének. És itt következik az onrinózus félreértés, miszerint mikor nren-
tünk ki a ter.remből, akkor a tanrírnő ironikusan közölte velem, hogy nagyon inte|ligens
voltam' és erre én olyasmit mondtam volna neki, ami nem tűri a nyomdafestéket. Ez egy
kellemetlen félreértés, mivel amit én akkor ott mondtam, azt nem neki szántam, hanem az
illető osztályl:ársamnak.

Bár a ltarrámőnek nem mondtam olyant, amivel megbrínthattam vo|na' mégis olyari
helyzetbe holztam a viselkedésemmel' ami szímiira (és sámomra is) teljesen negatív és
elfogadhataÍllan volt. Mindezekért ószinte bocsánatot kérek.

Vaskó Andrris (Fufi)' GézA.ndgúz

\
-ti. .-:\

' \ 7 í *

-''r. .
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deKay versei

(kartondobozok)

,,olyan mint egl kartondoboz csecsemőknek. Az csak eg,

kar|ondoboz, de eg, gtereknek vár, barlang, alagút stb',,
- )3. Gergelya|ias Siírnán

l .

valami gonosz
ezeÍ s ezet
propelleres magocskát
rejt e toboz
kíválasztanál egyet is közülük?
vagy te is csak lesnéd
miként szállnak a széllel,

ugye gyönyörri?!

ó.

egy korszerű korszel[em
fel korsó sörért kiált
egy bevásríriószatyorból
miközben
a lepkeszagú kórteremben
lidércfenyes kezek váltogatják
a fehér diafóliát

8 .

lágy lajhárborbe bújik reggelem
mindaddig amíg
az izzadó ösztönöm
kidug|a orrát a bórönön:
csengetnek
és a hegygerincen vágykutatás
kőzeleg

9.

kényes a helyzet
nem vagyok ott
pedig voltam
csak fertótlenítőszag
és műarryag galambszivacs

nraradt utiínam

10.

a közeli kolostorban
szurrdít egy vén keren13ó
dimbes-dombos
helyenként csunyrin kifi camodott
mozaikkókockáit
nekem kell helyiikre
tapodnom

LZ.

élénken enyészik minclen
pillanatom
míg eme ázott fiilemtile
fuvolázik fiilcimpámon

1,3.

a teám kihűlt
a tollanr kifogyott
ftjlállok' elmegyek, le11uggoIok
és a sarokban kuccrogva
hidat képzelve az ámyakba
egy oktáwal feljebb kmcogok

bolond vagyok?
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téli hiánycsikk

a borongó belvárosban sámtalan történet kavarog

a ',Borrnie és Clyde,'-ban a gőzö|gő kapucsínó mellé egy pohar vizet is kapok

a mele'gszívű hólében gumitalpak tocsognak

a tél lc:horgadó ujjai - az esocseppek -

az aJ.a):a égő hidegben hópelyhekké hamvadnak

reggel van

az iskt>lába tartó gyerekek

a buszmegállókban sírnak

a busz.on is mindenki

a saját kezébe kapaszkodik

s nem változik semmi sem

csa} rárom' hogy megjelenj

a szív.;m kétÍitemű robbanómotor

tömi)r öntvény' de törékeny

halála múló szikra csupán!

de a.JiLig is ültömben maradok:

egy szánalmasan mindennapi

kétstigbeesett isten

ftildle pottyant valója vagyok

sárból gyúrt ember

. a végletekig

a mesi;zibe mártom szememet

s ma irs, mint minden egyes kibaszott nap

megteremtem a végtelent magamnak

de ez lnem a teremtő hatalmam mércéje

- hatrem a veresétrem mértéke lett
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(tá-ti-tá)

por a porhoz, szó a szóhoz
most nem tapad
nem lelem a mangólia-mintás soro. egy hóvirág szirmár'al takaróznék be

* , * ' t

I

I

I

I

kat -
nem tehetek semmi mást
mint dúdolom gömbdühöm ritmu.
sát
magamban
mert az oÍTom nyergén nem olvad
csak úgy megül
egy jégszőrű hókorong
szemtelenül

* **

ti-ti-ti-ti tá.tí-tá.tá
ti-t i.ti-ti tá-ti-tá-tá
ti-tá-ti-tá-tá
ti-tá-ti-tííí
ti.tííí ti.tíí í ti.tííííííí..,

visít a téboly porc-orgonája
mint a ha|ált hívó disznó epilóg or-
.giája

minek megnyitott nyakából dől
iramló vér
végtelenre ázott vatta
így esett, hogy beavattak
e gyilkos téli toron
kip-kop, kip-kop
add vissza te Öreg Ftiz
odúdból gyermekkorom!

most
mohán szunnyadó manó lenrrék
fiilelném a fiÍ szökér;ét
azizegő zefirek bágyadt mesejét
ám mégis inkább íg.y maradok, embet
mert a hangyabolyban
belül
a Kaosz az ur
felülről viszont renciet látok
de a halraj is ekképp
SuÍTan' cikkan a kifacsart ég alatt
ha kergetik apró planktorr'álrnukat

** { (

elveszettnek tűnik nrinden piJlanat
koraszülött az összes gondolat
a mélységben
csupán egy szó maradt fenn a szitán
(dunakavicsként a talány}
és magamra húzom
a táguló paplan-nyu1galmat
noha szemembe parlízs por
körmöm alá makacs kosz került
de zúgó lélekharangom
végül elcseno.'u: 

- -

csittl
béke van.
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- u, urcyrnÉv -

Az alábbi. esenrénvek után lehetett oontokat kapú
l Kosárlabrla házibajnokság o Tollaslabda házibajnokság
. Tomahrizi |larty. villrimtomák . Társastiánc szakkör
r AsáaliterriIiz házibajnokság . Hip-hopp tánckör

. EGYÉNI VERSENY -
Csak az első tíz helyezett eredményével!

(Az I. és [I. negyedben elért eredrnények alapján.)

HOLGYEK URAK

- CSAPATVERSENY -
(Mivel az or;alályfönököknek lehetőségük van az osáál1ukat erósíteni' ezért az átlagolásnái a
saj át osztrílyrrlt létszámába is beszámítj uk. )

Gratulálok a Testkultúra munkacsoport nevében, sportbaráti üdvöziettel:

Politechnikrrnr', 2002. január 29.

Kővár i P é te r, a pontverseny j egyzője

frely Nai ogrtá|v ?ont, Náv aoztá\y Tont

Hunyadvár i  Z i ta AnZsu 252 Bradák Ferenc BaIhéSoKíK) z l  )

2 Kavasinszkv Dóra An7-su 222 2 Horváth Gábor lnteÍ|zív o t 8 0
J Vals:r Kitti AnZsu 216 3 . Mérő Gábor BalhéSoK(K) t 7 0

4 Debrr:ceni Judit MOND 203.5 Á Kati Gábor NincsZsák I  ) J

oláh Anna ím)Aster-X 180 5 . ormódi Attila lntenzív osn. l 3 l
Horrítlr Dóra BalhéSoK(K) 180 o Castiglione Dávid (m)Aster-X 176
oláh Kata BalhéStK(K) 180 7 Isnácz András (m)Aster-X 108

8 Tóth Berta m)Aster-X 1 5 4 8. Szabó Domonkos 27-eS 93
9 Kovách Anna Monoooli 152 9 . Tamási Dániel NincsZsák 90

r0-12 Máté Petra BalhéSoKíK) 144 10. Pano János DeHAt / o

Sipos Veronika Intenáv osá 144
Vargrr Tímea m)Aster-x 144

Flely Ooztá1y ?ont Létqz, Atlaq H A I \ I oozt'áIy Tont Lét,gz, ALIaq

I BalhéÍioK(K) I29l 25 5 1 .64 MOND 4l  8 ,5 27 15 . 5
2 . ry149!9r:x 971 26 37,34 2 AFro(pol i )sz 29'7 21 1 l
3 . DeHAt 720 L ) f4,28 l Munkásoszt. 228,5 22 10.38
Á ÁnZsui 767 26 ? q 5 4 Taneró 468,5 48 9.67
5 Intenzív oszt. 648 z t 24.92 Poly-tr 1 ó 9 25 6,'16
6. Kabaré 642 21 6 . GézAndGúz r57 2',7 5 , 8  1
1 . Nincsl ' ,sák 5ó0 2'7 20.74 7 JUTA Jazz 75 l 9 3 ,94
8 ALfonZOO 5 1 1 27 18.92 I Mazurek 66 21,
L rol i 484.5 26 r 8.63 o GRIFF 76 29 .z.o -

i 0 . 27-eS 459 27 t'7
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2002. JANIUT\R lB-23.

A síverseny csoportgyőztesei

Kezdő csoport - oktató: Lóczi Edit
i. Pósner Fanni 4ó:30 mp AIro(poli)sz
2. Ránki Daniel 50:06 mp AnZsu
3. Puss Máté 51:04 mp AFro(poli)sz

l. (újrakezdő) csoport -oktató: Kwittung József(Sanda)
l. Pelsőczi Gergely 42:42 mp Intenzív osáály
2. Romhány Veronika 45:29 mp Poly.p
3' Lelkes Dríniel 4ó:04 mp Kabaré

2. (középhaladó) csoport- oktató; Bakacsi Zoltán

G
R
A
T
U
L
L
L
U
f{
K
t

l. Molnrir Bálint
2.MowayMáté
3. Bota Norbert

41 :93 mp Lríng Andrea fia
42:34 mp (m)Aster-x
43: l l  mp AnZsu

3. (haladó) csoport - oktató: Palacskó Dániel
1. Tamrísi Péter 38:40 mo AnZsu
2. Piri Attila 38:72 mp Munkásosáály
3. Vaskó András 39:89 mp GézAndGttz

Kültindíjak

Leglelkesebb segítő: Fábián Péter Tanerő
Puffogó Vipera: Molnár Dorka Lríng Andrea lánya

^7u
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Sítábori szösszenetek

- T i

Kezdők

orulok, ho1ry mindenki megúszta épen,
még ha néba síelés kiizben vollak
huzósabb sizakaszok. Alapjában véve vi-
dám, jó hal.gulatú tábor volt, tetszett,
hogy nem 'i'olt sok közös program
iegyébként se lett volna eronk rá!)
Sajnos nen,' voltak köZös estéink, ezért
inkább síútnak néaiik a tábort. Talrín le-
hetnénk egl kicsit aL1ívabbak a közössé-
gi életben.
Nagyon €íyl)rsan eltelt a tábor - sajnos -,
és ez valós:u ínú|eg azér1volt, mert jól ,
éreáiik mqgrrnkat, nenr unatkoztunk' En
nag.von-na!yon jól éreztem magam. Jö-
vóre is jöv(ik!
HihetetlenÍil jó volt a tábor, nagyon jól
éreztem nrngam! A kajan lehetne még
..fmomítan]i''.
Keserves nrunkával és a sítörténelem
legragyobtr bukásaival, de sikeriilt meg-
tanulnom síelni. Nagyon király volt!
Azokon a pályákon' amelyektöl az elsö
percekben még feltÍink, ma már csak la-
zításképperr csuszkálunk. Nagyon jó volt
az egész tábor!

1. csoport

Utaztam, pakoltam, öltöáem, síeltem
(estem). Ettem, ittarn, furödtem. Ütöttem
a Kubit. Elvoltanr, utaáam. Siidi Kristóf
A tábor ol1'an volt mint, amilyennek
lennie kelll:tt: jó pályák, hideg, jó társa.
ság, na és a kaja. . .. .
Rövidnel< iireztem a tábort' és kicsit töb-
bet vártanr tőle, de a hangulatjó volt' a
kaja sz*r volt' és Sanda szépeket borult.
Elég huzós volt egy-két helyen (piros
pályán)' nagyokat estem, de persze a
Sarrda is. úg-vhogy nem én vagyok a hü-
lye. A kaja érdekes volt, a matrix frirdó.
ben pedig rllnrény volt a zuhanyoás és a
pisplés!
Lesz ez rnrlg így se

írtátok -

. Jó volt! Sok baromságot csináltunk a sípá.
tyákon (is). Ivleg mitomén! Majd valaki leír-
ja.

. A kaja pocsék' a hangulat fergeteges...

. Jó volt hát!

. Indulás: 50 perc késés, útközben a Danit
majdnem elhag1'tuk. Hangulat o, sípál;,ák
minósége @|

r Kérdés: miért pezseg a csapvíz?

2. csoport
. Jó volt, jöviink jövóre is!
. A kaja tűrhetó volt, azágyakbó| meg csak

úgy repültek a lécek. Egyszóval király volt!
A tíj gyönyörű Volt, és a síelés is szuper volt.
Jöv<!re is jövök!

. orömmel fogok emlékezni a vicces estékre.
(UE:ye? Edit!) Danira és az ének tuÓására, és
örülök' hogy végre megtanultam a rövidlen.
dtiletet.

. A kaja iszonyú sz*r volt, ha szomoru leszek,
majd eszembe jutrrak a sítábori emlékek: Edit
rohama, Rita rajzai' Dani fiirdés elótt' Dani
éneklései stb' A pályák jók voltak, a táj gyo.
nyöni. Azért a tavall jobb volt. ' '

. Jó volt száguldozni!
' Aszkorbinsav,Köszönet*viinítás,

Tudodki... hangyásító átok. Csőröd a csór
felé! Eddig azt hitttik, tudunk felvonózni.
Tévedtünk.

3. csoport
. Tamási Dani: Véleményem szerint ez a tábor

nrajdnern ,, A TABOR" kategóriába taÍ1ozott.
Azért csak majdnem, mert a üirsaság oK volt
(tavaly: tökéletes)' a kaja rossz volt (rnelyik
táborbanjó? @). A hóval és az idővel is
minden,,El comprendo'' volt. A tanárok idén
nem hagyták, hogy X kérdésekkel zaklassuk
őket => Andrea jól készült (templom)
Daninak: Az utolsó du.jó volt ' . .  ( csak 4
ember fér l liftbe o)' Edit: tudod te aá|
KubiIrak: + vertünk és kész!|! Jövőre is tal!



9 t

Nem volt rossz, de a tavalyi jobb volt.
Nagyon hiiinyoltam az esti programokat,
ottjöhetett volna össze a társaság. A
cSoportom tök jól összejött, öniltem,
hogy veliik lehettem. Ja és persze:
IN,ÍAD[]NK. DAMI
.folmácskodni szép, tolmácskodni jó! De
értek mindent! Az idő nem volt elle-
nÍink! Jól éreztenr magam! Csak túl ke-
vés ez a 6 nap! Ja, és IMADUNK'
DAM!
Ki a nagyobb LÚZER? Aki elesik a
lejtőn, vagy aki átnéz a karikán? Jó

Vers a

Sanda

Iv{intha hóágyú állna tiires sípályákon,

Messziről robogva havas pusztaságon:

Sanda képe úgy lobog fel nékem

Majd l44 óra régiségben.

Rémlik mintha látnánk termetes növését

Pusáító szélviharban sálfa hóekéjét,

|{allanrínk gügyögő harrgiait szavának,

Kit ma képzelnénk Isten haragirfurak.

Ez volt ám az ember, ha kellett a csú-

cson,

Nem terem ma párja hetedhét országban,

Ha mindnyájan vele síelnétek,

Minden mozdulatát csodrínak vennétek.

Százan sem bímátok súlyos sílécét,

Síbotjait' ökleló kesztyűjét;

L'lhűlnétek, látva rettentő rézsútját,

És kit a fején viselt, Vredenstein,

Bojtos sapkáját.

!

t

volt, meleg volt! Nem akarok haza men-
n i ! ! !
Nem volt rossz. (hangulaternber vagyok)
Aldozataim: 2 nő, 1 oktatq 5 gyerek, 3
snowboardos, l ratrzrk (de Íí győzött) és a
jeti.
Nagyonjó volt. Sajnálhatod, hogy nem
jöttél el.
Tudás volt. akarás v.:lt. hó nern.
Hianyzott a reggeli toma! Hó és kajrlLrr
kívü l  j ó  vot t I  VoLT. . . !

síoktatókhoz

Hóban,,Bakacsoló,' kislány

Ha végre itt a tél és hide:g az idő,
Az ember lécre kel, hisz: itt a síidó.
Míg a csapat öltözik, a lloii ideges,
Mert olyan lassan késztll el, hogy addigra
Hó se lesz.
R: Jaj úgy élvezem én a sikliist
Mert a Zolival szép és jri
Annyi vicceset produkáiok
Es még mindig van egy kis hó.

A páIyan az is jó, hogy 'lan on oktatás
A rövid lendület a legnagyobb dobás
Csak aa nem értem én, hogy Zoli mért visít
Véletlen a hóekéből párJruzam nern telik.
R; Jaj úgy élvezem én a siklást
Mert a Zolival szép és jti
Annyi vicceset produkálok
Es még mindig van egy kis hó.

De este szomoru a hazal'elé út
Mert ma is kiderült, hogy mi mindent nem
tudsz
De ebben aza jó, hogy bizton fudlrat<ld,
Hogy jövőre is ilyen szinten lesz kit taníta.
nod.
R: Jaj úgy élvezem én a siklást
Mert a Zolival szép és jt!
Annyi vicceset produkáJ.ok
Csakhogy elfogyott mind a hó
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Ahogy én láttam Amerikát

2000. augusztus 9-e, reggel 10 óra. A Ferihegyi reptéren állok a családom és a barátaim

társaságában. Tizenkeftőkor indul a gépem New Yorkba. Nagy útra készülök' pontosan

egy évre hag.yom el a hazámat azzal a céI|a|, hogy megtarruljak rrrrgolul és megismerked.
jek a híres Arnerikával...

Mie|'őlr kimentem, már voltak gondolataim, elképzeléseim, hogyan is néáet ki az

élet a népszerri Amerikában. Aá gondoltam,hogy az élet sokkal szabadabb és bulisabb

lesz, mint itthon. Sajnálatos módon nem jó helyre kertiltem, úgyhogy nekem nenr sikerült

az'zai. azArne,rikával találkoznom, amelyet elképzeltem magamnak' Nagy csalódás ért.

Texasl:a kerültem. Az Amerikai Egyesiitt Allamok második legnagyobb állama

húszmiliiós lllkossággal. Az államok közül itt termelik a legtöbb olajat. A lakosság har-

minc százalélka mexikói, tízenot szÍna|éka német, tíz sázaléka cseh.
Mikor n-regérkeáem, nagyon furcsa volt, hogy ennyiféle náció él együtt. Ilyen él-

ményben nré3 soha nem volt részem. Elsó látrisra kellemes gondolatok jártak a fejemben.

Azon tomááattam az agyaÍnat, hogy milyen jó lehet így együtt élni, és biztos ezért mirr-

denki kedves lesz velem. De sajnos ez a kedvesség csak |élig-meddig volt igaz. A nagy-

városokbarr a'z emberek többsége kedves volt, de egy kicsit lenézo. A kis települések in-

kább,,érdekosek'' voltak. Találkoaam olyannal, aki istenként tisáelt, és volt, akinek csak

egy újabb tlevándorló voltam.
Az isL.olában nagyon rossz véleményem alakult ki a diákokról. Az amerikai diák-

nak semmi nrás nem,,létezik'' a térképen, csak Amerika. A diakok butiík - tisztelet a ki.
vételnek _, é,: ez nem is zavarja oket. Nem tudjrik magukrói' hogy buták, viszont nagyon

boldogok, ris nem látni benntik semmi felelmet a jövővel kapcsolatban. Nem érdekli őket
a jövő, mert.',atahogyan mirrdig minden rendben lesz számukra. Egy".zerűen semmivel
nitrcsenek lisztában (világ, élet), annyit tudnak, hogy ők világhatalom, és nekik van az

egyik legnagyobb hadseregük a világon. A diakok önzóek egymással és nagyon kéregető.
sek' I{a valatr:inek varr kólája vagy ropija, akkor arra rögtön úgy ugranak, mint az éhes

hangyák egy morzsára. És figyelmetlenek a diríktrirsaikkal szemben. Nem zavarja őket,

hogyha eltép;ik, leöntik más ruháját. lmádnak verekedni. Élvezik, ha fájdalmat okoáat-
nak társukrial<. Az számít nagy viccnek, mikor megütik a diaktársukat' A vitííkat nem be.
széddel oldják meg, hanem ököl segítségével. E'zeket a dolgokat egyszerűen nem lehet
nregmagyarázni. Az ember véleménye rögtön megfogalrnazódik: ,,ezek á1latok''.

A felnőrtek között található ugyanilyen gondolkodású is, de ott mar azért több a

nrásÍajta enrb'er. E'gy dolgot nagyon elfelejtettek, aá, hogv itt mindenki bevándorló, és

semnrivel senr jobbak a többi embertrirsuknál a Íiildcjn.
A munka az nagyon megy nekik. Tudjak, hogyan kell dolgozni. Nagyon sokat dol-

goznak, és éllente csak kb. két hét szabadságuk van. Ez egy 1ó pont lehet'
A szegényebb családokban figyelmetlenség, irigység tapasztalható. A gazdagabb

családoknál r:zeknek az ellenkezője érezhető. Nyitottak, barátságosak, adakozóak, kedve-

sek ós a legfrlntosabb: segítőkészek. Megpróbálják bemutatni az orságukat, arni r.a3ycn

szimpatikus lenne, de mégis érzékelhetó bennük a lekicsinylés. Ezt még meg lehet bo-

csátani, mert igazából nem veszik ész,re' hogy milyen hangsúllyal mondjak a mondatokat.

Szerintem .ezzel nincsenek tisztában. és nem tudatosan cselekszenek. A kommunikálasbart
sokat számít a hangsúly. Mikor az ember megpróbál beszélgetni egy kül|oldivel, akkor

oda kell fip;yelni ezeWe a dolgokra.
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A vidéki ember máshogy gondolkozik. Szerinte a hazafiassáp; a legfontosabb, utá-

na a család, és axan jöhet minden más. Szerintem felnek minden új dologtol es minden
mástól, amit nem ismernek. Ilyen például egy turistava| vagy egy csarediiíkkal való talál.
koásuk. Ez még nenr is lenne annyira felelmetes, de ha olyan helyrril érkeenek. amiről
eddig nem hallottak, akkor már problémrík lehetnek a beszélgetés soriín.

A beszélgetés rosszul fog kezdődni. Az i|lető megmondja' honnan jiitt' és a vidéki
amerikai megpróbál okosnak látszódni' A válasz alapjrín kiderül' hogy fogalma sincsen
arről azorszÁgról. A beszélgetésjól folytatódhat, ha a megkérdezeft kedvesen és odafi.
gyelve válaszol.

Az USA déli részén élő emberek nem szívesen hagyjrák el a hazájukat. hacsak nem
üzleti útra mennek. Őket nem érdekli más országok szépsége. Nem szeretrrek máshol
aludni. Náluk nenr jönrre be az a mondás, hogy ,,mindenholjó' de legiobb otthon''. Mert
már alapvetően a ,,mindenhol jó'' kifejezésbe bele lehetne kötni, hogy eznem igaz.

Köztudott, hogy Amerikában sokat esanek, ebből következóen sok a tulsúlyos em-
ber: minden ötödik az. Nagyon szeretik a jó kajríLkat' de nem ismerik a határokat. Ha az
utcára kimennek, akkor olyan ruhát vesznek fel, amít az emberek ne'm fognak megbámul.
ni. Masok véleménye mindig érdekli őket. Nagyon zavarba jönnek, ha a hátuk mögött
összesúgnak. Egyébként nagy különbség van az, északi és déli embel ek közt. Az tény,
hogy mind a kettő szidja a másikat. Azutazásaim alapján aá tapasáaltam, hogy az északi
sávesebben fogadja a külft'ldit' mint a déli.

A véleményemet egy texasi kis településen és utazisok á|ta| szerzet|tapasáalatainr
alapjan fogalmaztam meg. Ami annyit jelent, hogy az Amerikai Egyesült Allamok más
tájain éIő embereke nem biáos, hogy mind azigaz, amit én most itt leíttam, és persze
ebben a leírrísban esetleges túlzrísok is lehetnek.

) <

Gáncs'tomi' exPolisz

1., ,
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Az ir.lcldalrr'ri hÁzi vrnsrNy decembEni fondulójÁNnk rr,lrqfejrÉse

l. osszefuggések:
Boc:ctzccio fedezte fe| Tacitus nagyságát a l4. században, és tanulmíinyt is írt róla.
Daníe Commediá1ában VergilitLs kalauzolja a túlvilági utazót.
Dantc fő művének .Boccaccio adta az ..Isteni'' címet.

2' A ''majd ha fagy'' szólásurrkjelentése: sohanapjrin; aÍTa ugyan várhatsz. A szólás eredete egy
gyennekmicndóka : Majd ha fagy

Hó lesz nagy,
Répa terem
Vastag, nagy.

A keresett nöivény a répa.
3. l"ev Tolsz:oj l889-ben írta a Kreutzer-szonáta című novelláját. Beethoven alkotta a Kreutzer.
gzonáLa cín-rű' zenemiivet. Rudolphe Kreutzer ( l 766- i 83 1 ) német származású francia hegedűv ír.
tuóz, zeneszerzo' karmester, Napóleon kamaramuzsikusa volt.
4. Karel Capek A költő címri novellájáról:

A baleset szemtanúi: a l4l. sz. rendór, Jan Kralik egyetemista és Jaroslav Nerad költó.
Dr. Ntejzlik elégedetlen volt a rendőnel, mert nem jegyezte meg a balesetet okozó jármű
renilszámát. A mémökhallgató az autómotor típusát és a kocsi sebességét figyelte meg. Á
költó a hangulatra emlékezett: ,,komor színű házak menete... a hajnal játszik mandolin-
ján ' . ''' ''A vefs - az a belső valóság'' jelentése: a költészet szabad, sziineális képzetek
egymásutánja, amelyet a valóság a kijltó tudata alatt hív életre. A gépkocsi rendszáma:
235, cz a költo ',belső valóságában'' a harryturyaknak, a kebelnek és a dob.cintányémak
t'elerl rneg.

5. Szent Lás;lló, a hós lovagkirály alakja nregjelenik Janus Pannonius: Búcsú Váradtól és Arany
Janos: Tolrli estéje című művében.
ó. Kakukktojás:
A kantele (finn cimbalom) és a szampó (finn csodamalom) a Kalevalában szerepel.
A kviddics B.owling: Harry Potter tórténeteiben a sportjáték neve.
7. Kapcsolatrtk:
PetóÍi Sanrlor és orlai Petrich Soma festó másod.unokatestvérek voltak.
Nagy László és Agh Istvrín feltestvérek.
Karinthy Fri13yes Karinthy Márton nagyapja.
8 .

Zeneszerző
I r rErrsa!):! r9l)l. Zo|tán

tlryÉ.:lgss11:ía Lorca Sandor
Jtslg! '''Íq'! a János

9. Budapest r:gyesítése: 1873. november ló.
l0. Magyarországon a lottót Mária Terézia vezette be 1762-ben. A lottójátékot a magyar kor.
mány l895-trerr megsziintette, és csak 1957.ben indult újra.

Akik vrqfejrmÉk'
B'A.n.,{bÁs ]úft 27,Es, BnndÁk Feni És Csillnq Zsut-sd, BnthÉSoK(|(),

Dóczi Knra, JUTA JAzz, Mn.lon Csi[[a, AfnoPolisz
Cnnru[ÁLuruk!



A C

Az inodnlrvi |.rÁzi ve nseruy jnruuÁni fondulójn
A lendÁs hnrÁnide ie : 2ao2' frbnuÁn |B.

l. Mi volt a|at2 Magyarázdmegaz alábbi kifejezések jelentését! (3 pont)
Latba vet; latolgat

2. Milyen folyóból ered az Operenciás-tenger? Magyaúzd meg a szó ered()tét! (2 pont)

3. Honnan ered a december hónapnév? (l pont)

4' Ki írt az alábbiakban felsorolt szentélyekől életrajzi regényt? ( l pont)
Stuart Mária, Joseph Fouche, Marie Antoanette

5. Mi a közös az alábbi művek témájábarr? Kik a kötetek szerzói? (3 pont)
Tücsökzene; A szegény kisgyermek panaszai

6. Melyik szerzó melyik nrűvében mellk szereplő személy adhatta fel az alábbi birdetést? (3)
''Fillérekért vállalok latintanítást, felolvasást. A jelentkezóket a debreceni kol|égiumha kérem.''

7. Ki kapott l983.ban iroda|mi Nobel-díjat? Melyik regénye szól lakatlan szigetre vetódön gye.
rekekról? Ki fordította le eá a regényt magyarra? (3 pont)

8. Hogyan kapcsolódik a szale.miszi ütközethez (a hagyonrány szerint) Szophoklesz, Áiszkhülosz
és Euripidész élete? (3 pont)

9. Sorolj ftÍ| öt olyan szépirodalmi művet (szerzó, cím), amelyben a vagyo::l' illetYe a l,agyon-
szerzés körüIi ügyek jelentós szerepet játszanak, eset|eg a törvénnyel való összeütköreshez ve.
zetnek! (5 pont)

10. Ki volt Dionysius Exiguus? (l pont)

l l. Ki volt Balassi Bálint kortársa az alábbiak közÍil? (4 pont)
Bakfark Bálint, Correggio, Dürer' Marlowe, Michelangelo, Raffaello, Tizirmo

l2. Miért nem játszották XIV. Lajos udvarában a Phaedrát? (2 pont)

l3' A következó mticímekből ugyanaz a szó hiányzik. Melyik? Kik a művr:k szerzöi? (4 pont)
a határon

Az athéni
Érzelmek

13 + l . Mi az eredeti címe az alábbi műveknek? (3 pont)
Camus: A közöny
Gorkij : Éjjeli menedékhely
Brechtl Koldusopera

MÍivészetismeret Munkacsoport
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Roald Dahl: Teremtés és végítélet

Fordította: Neophylis

. Minden rendben van _ szólt a doktor. _

Csak tbktidjön vissza és pihenjen! . Az
orvos hangja egy mérftild messzeségben
tűnt fel, éli rnégis: szinte kiáltott a flatal
nőre.
- Fia születt:tt _ törte meg az orvos a ha-
lotti csencle]:.
- Tessék? _ kérdezte az asszony.
. Nagyszer{r fia van. Értit vagy meg-
sem? Csodis fia született. Hallja" ahogy
sír?
- Jól van a liam' doktor?
- Termész:el:esen jól van.
. Kérem, nt:zze meg jobban.
. Egy perc rnúlva maga is láthatja _ szólt
.V oívos.
. Biaos' hogyjól van? - kérdezte a nő
könnyeiv.:l küszködve.
- Egész biizt:os.
. Még mind.ig sír?
- Kérem, próbáljon meg pihenni. Nincs
miért aggóclnia.
- Mért ha13yta abba a sírast, doktor? Mi
történt?
- Ne ideg.:skedjen miatt4 kérem. Minden
rendben l'ar.
. Látni akarorn őt! Kérem, adja ide a fia-
mat!
- Kérem, asszonyom - szólt az orvos'
mikőzben' g,yengéden megveregette a nő
csuklóját -, egy erős, egésxéges gyerek.
Nenr hisz nekem?
. Mit csin'ál az a nő a fianrmal? - tekint át
az asszony a szomszéd szobába'
- A babája gyönyöni. Csak adunk neki
egy kis liirrlőt, ez minden.
- Esküszik, hogyjól van, doktor?
- Esküsziinr. Most feküdjön vissza és
pihenjen. Iltun1ja be a szemét. Gyerünk'
hunyja be aL szemét. Így már jobb. . . jó
kislany.. .

. Könyörgök! * kiáltott fel kétségbeesetten az
asszony. - Kérem, a fiam élni fog, doktor?
- Persze, hogy élni fog. Miről beszél?
- A többi nem él - szó|t az asszony' könnyei-
vel kiiszködve'
- Tessék?
- Egyikük sem él, doktor.. '
Az orvos anő ágya mellett állt, lenézett a
sápadt, iires alcra; a fiatalasszony arcára'
Sohasem látta a nőt addig a napig. Az asz-
szony és férje újak voltak a kisvarosban.
A vendéglős felesége (aki a szülésnél is se.
gédkezett) mesélte városszerte, hogy váratla.
nul érkeztek a városba egyetlen bőrönddel'
három hónappal ezelőtt'
A férj részeges dúvad, s a már említett ven-
déglős feiesége mesélte, hogy gőgös, öntelt,
erőszakos ember, míg a felesége szelíd' val-
lásos asszony. Es nagyon szomorú.
Soha nem mosolygott. Az a|att a néhany hét
aiatt, mióta itt volt, a vendéglős felesége so.
ha, egyetlenegyszer sem látta mosolyogni.
Az a szőbeszéd járta, hogy a ferfinak ez mar
a harmadik hr2assága, az első felesége meg-
halt, és egy másik asszonytól elvált valami
kellemetlen okból. De ez csak egy pletyka
volt.
A doktor bement az asszonyhoz.
. Nincs miért aggódnia . Ez egy tökéletes ba-
ba.
- Pontosan eá mondták a többiről is... de
elvesáettem mindet" doktor! Az utolsó ti-
zennyolc hónapban elvesÍettem mirrdhárom
gyermekemet, nem hibríaathat a nyrrgtalan-
ságom miatt!
- Három gyermek?
- Ez a negyedik... négy év alatt _ kezdett el
akadozni az asszony.
Az orvos anébb rakta a piciny lábakat a böl-
csőben.
- Nem hiszern, hogy tudja, mit jelent, doktor.
hogy elvesáettem mindet, mind a hármatt
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Lassan, külön-kü|cin' egyesével. Látom
Gustav arcát most is ugyanolyan tisarín,
mintha itt feküdne mellettem az ágyon.
Gustav gyönyöni fiú volt, doki. De nrín.
dig betegeskedett. Borzalmas, hogy mi-
kor mindnyájan betegek, és az enrber
semmit nem tud tenni, hogy segítsen
rajtuk!
- Tudom - felelte az oryos.
Az asszony kinyitotta a szemét. Tekintete
merev volt, ahogy az orvosra tézetÍ' a
következő percekben, azutiírr ismét be-
csukta a szemét.
- Az én pici larryomat ldanak híiták. Né.
hány nappal karácsony elótt halt meg'
Ennek miír lassan négy hónapja' ̂ ^ki-
vánom. bár láthatná ldát. doktor úr|
- Most van egy másik gyermeke.
. De Ida gyönyörű volt!
- Igen - felelte az orvos. - Tudom.
- Hogyhogy tudja? * kérdeáe síró han-
gon az asszony.
- Biztos vagyok benne, hogy édes gyerek
volt. De most egy másikat kell szeretnie.
Az orvos egy másik ágyhoz sétált, az
ablak mellé, ahonnan kitekintés nyílt.
Mindez egy nyirkos, szűrke április délu-
tán történt, k<irös-körül mindenütt vörös
cserepek ültek a háaetőkön.
- Ida kétéves volt' doktor úr... és gyö-
nyöni. Soha nem hunytam le a szemem
egészen reggelig, nagyon vigy áztam rá.
Allarídó félelemben éltem, hogy valami
ttirténni fog a gyermekemmel. Néha fel-
keltem éjszaka' hogy meggyujtsak egy
gyertyát' fiilemet lda ajka elé raktam,
csak, hogy érezzem,. még lélegzik.
- Nyugodjon rneg! - mondta az orvos,
miközben visszasétált a ní5 ágyához.
A nő arca sápadt fehér volt, szeme vér.
ben úszó-
- Mikor lda nreghalt... várandós voltam'
nikol... Ida. Nem akadam azújbabát,
egy hórrappal Ida halála után. Nem akar.
tam! Nem! Elvesztettem minden gyer-
mekem! És a férjem... csak fogoí egy

iiveg sört és félrészegen beszéhi kezdett: ,'Jó
híreim varurak a számodra' Klara.'' El tudja
képzelni, doktor? Epphogy elrresáettük a
harmadik gyermekünket' és ő egy sörrel a
kezében azt mondja' jó lrírei vannak. ,,Ma
írtam Braunauba..'- mo'ndta. .'Uj hppa|
kezdhetiink. Ez egy új k.lzdet sz.ámonua,
Klara. Ez egy új hely |esz, és uj on'ost kap-
hatsz."
- Kérem, most ne mondjon többet!
. Maga egy új orvos, ugle, dokl?
- Így varr.
- És mi itt vagyunk, Brarrnauban.
- Igen.
- Félek, doktor.
. Nem szabad félnie!
- Milyen esélyei vannak a negyediknek?
- Most ne gondoljon errt:!
- Maga nem tud segíteni. Biáos vagyok ben.
ne, az én utam aZ' hogy a gyernrekeimnek
meg kell halniuk. Biaosan.
- Ez lehetetlen! _ kiáltotta az orvos.
- Tudja, mit mondott a f5rjem, mikor Otto
született? Azágyamhoz jött, megnézte a böl-
csőt, ahol otto aludt és így szólt: ,,Mért van
az, hog minden gyermekem rngyon kicsi és
soviiny?"
- Biaos vagyok benne, hogy nem úgy gon.
dolta.
- A fejét ottoéhoz tette' s lassan Íigvelte a
pici mozdulaLait, majd azt mondta: ,,Mindig
elmondom... nem tudnak jobbak lerrni?" Es
három nappal később ofto meghalt. Megke-
resáeltük a harmadik na'pon, es ő rneghalt az
azt kcivetőn. Aaán Gustav is meghalt. Es lda
is meghalt. Mind meghaltak, doktor! És hir.
telen az óriásí ház üresst! lett'
- Ne gondoljon most err,:!
- Ez a mostani is kicsi?
- Normális gyerek - felelte az orvos.
- De kicsi?
- Egy picít igerr, lehet. tte a kisebbek gyakan
erősebbek a nagyoknál. Csak képzelje el,
Frau Hitler' ennek az idijnek is vége lesz, a
következcr évben a fia elkezd iárni' Nem cso-
dáIatos?
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A nő nem fi:Ielt.
- És két év lnútva elkezd majd beszé|ni,
kimondja a legelső szavakat. Mi lesz a
neve?
- A neve? _kérdeáe a fiatalasszony.
- Igen.
- Nem tudorn. Bizony.talan vagyok. Ax
hiszem, a férjem azt mondta, ha fiú, ne-
vezzük Ar1olfusnak.
- Aa jelerrti, hogy a ferje Adolfnak sze-
retné nevezli.
. Igen. A tél"jem szereti az Adolfot, mert
egy kicsit hasonló Alois.hoz' A feriemet
Alois-nak hívják.
- Ertem - szólt az orvos.
- Jaj, ne! - l:iáltott fel az asszony, mikor
bevette a gyógyszerét. -Minden ugyanaz'
mint otto sI:ületésekor! Ez aá jelenti,
hogy meg f<rg halni! AA akarom, hogy
mielőbb nrqgkeresáeljék.
- Majd később - felelte az orvos. - De
nincs igaza, ha így gondolja. Brár én egy
egyszeru, hitetlen öregember vagyok, ez
minden.. . Szeretnék még beszélgetni a
nevekről. Aá gondolom, Adolfus egy
karakteres, nagyszerúnév, Az eg'ik ked-
Vencem. Es né.zze: pont most jő.
A vendéglős felesége a babát hoáa, majd
a nő ágyiílroz vitte:
- 'Itt a kis sI:épség!' _ potyogtak az
örömkönnyt:k' - Szeretné megfogni? Ide-
rakjam ön nrellé?
. Jól betakarta? - kérdeáe a doktor' - Itt
elég hideg van'
- Jól betakartam, doktor úr _ felelte a
vendéglosni:.
A baba a sziik nyíliíson át kémlel<idött a
takaró aló]', r;sak pici fejének rózsaszíne
látszott. A vendéglosné a kicsit azanyja
ágyába vitte:
- 'Itt vagyunk.'
- Aá gondollom' szeretni tudja majd _
szól'Í' az orvos, közben mosolygott -, ő
egy gyönyörr! kisbaba.

- ové a legédesebb kezecske, amit valaha
láttam! - szólt a vendéglősné. _ Nézzék a
pici ujjait!
Az anya nem nrozdult' Nem fordította a fia
felé arcát'
- Gyert]nk már, no! Nem fogja megharapni! -

mondta a vendéglősné.
- Félek megnézni. Nem tudom elhinni, hogy
van egy gyermekem.
- Ne legyen ostoba! - szólt a doktor.
Lassan az arrya elfordította fejét és nreglátta a
kicsi arcot maga mellett.
- O a kisfiam?
- Igen, asszonyom.
- oh' oh. de hisz gyönyörii!
Az orvos megfordult, s az asztalához indult, s
kezdte bepakolni holmijait a táskába. Az
anya az ágyon feküdt, kezében a csöppséggel
és mosolygott. Megérintette őt, a kis on.ot _

mindez maga volt a gyönyör.
- Szerwsz' Adolfus - sírta. - Szia. én kis
Adolfom!
- Ssssz! _ sziszegett a vendéglősné. _ I{all-
gassák! Aá hiszem, a ferje közeleg.
Az orvos odasétált az ajtóhoz; majd kinyi-
totta azt" Meglátta a férfit.
- Herr Hitier? - kérdezte.
- Igen.
- Jöjjön' kérem.
Az alacsony térfi szÜrke-zöld színű unifor.
mist viselt, halkan lépkedett, majd körülné-
zeu.
- Gratulálok _ mondta az orvos. _ Fia szüle.
tett.
A fcrfi átnyujtott egy márkás whiskyt, érezni
lehetett rajta a sör átütő szagát.
. Egy fiú?
- Igen.
- Hogy van?
- Jól. És a felesége is.
- Remek.
Az apa megfordult és odalépett felesége
ágyáÍtoz, aho| az asszony épp felült.
- Jól van, Klara - szólt mosolyogva. - Hogy
ment? _ kérdeáe, majd a baba bölcsőjéhez
sietett. A következő pilianatban ftilé hajolt,
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arca csupán tizerkét centire volt a baba
fejétőL. Az anya bevette a következő
tablettát, majd figyelni kezdte férje moz-
dulatait.
- Ncki van a legiobb tüdeje. Érzi, hogy
szívja magába a levegőt? - kérdezte a
vendéglősné. _ Kellett volna hallania az
ordítását' mielőtt megérkezett erre a vi-
lágra.
- De az isten szerelmére, Klara... . szó-
Ialt meg a ferfi.
- Tessék?
. o még kisebb, mint otto volt!
Az orvos odalépett apárhoz, majd kissé
megrovóan azt mondta:
- Nincs semmi baja a gyermeküknek.
Lassacskán a férj visszafordult az ágytól
és az oryosra nreredt.
- Nem jó' ahogy a fiam fekszik, doktor -
szólalt meg a férj. - Tudom, mit jelent
ez' Ez történt mindegyikkel,
- Most figyeljen rám! _ sző|a|Í' meg az
oryos.

- De nagyon sovány és kicsi! - kiáltott
fel a ferj.

.lstenem. hiszen csak most s:niletett! _ szó|t
az orvos.
-  D e  a . . .
. Mit akar nrondani? - fakad| sírva a ven.
déglősné. - Beszélt mér hozz-í?
- Elég! - szó|t az orvot; hangosan.
Azutyasírva fakadt.
Az orvos odament a férjhez, kezét a férfi há.
tára tette és így szólt:
- Menjen oda a Íbteségéhez. Kérern, ez na-
gyon fontos.
A férj vart még, bar maga seRr nrdb, mire.
Végül odament a feles,égéhez, megcsókolta
az asszonyt.
- Minden rendben, Klara - moncfta -, h:rgvd
abba a sírást'
. Nagyon erősnek kell lennie' de o élni fog,
A lo i s !
- Igen.
. Minden nap inmáron négy hónapja elme.
gyek a templomba, és térdre rogyva imádko.
zom, hogy ő éljen!
- Igen, Klara, tudom.

- Musáj élnie' Alois. lMusaáj és nrusáj..
Istenem, Ié gy ir galmas hozzÁ|

- De tudja, mi történt a többivel, doktor? - Flrirom halott gyerme.k utiín rernélhetek
. El kell felejtenie a többit, Hen Hitler. még?
Kaptak egy új esély. - Persze.

o,
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Az ötInéteres krokodil és a tízméteres óriáskígyó
A r'i::sgaszünet egyik délelőtd én a 72.es trolira sodort az éIet. Az egyik megállónál

ftjlszállt egy kissé mérges úriember. Nern volt tulzottarr jólszituált, de arrnál közléke-
nyebb. Helyet foglalt a mögöttem lévő üléserr, és csak úgy, magának,de azért elég hango.
san ahhoz, lrogy mrísok is halljak, kifejtette véleményét a kutyákról, akiket a Városliget-
ben sétáltat az a sok félesaí kutyabolond satöbbi, satöbbi. A kijvetkező megállónál két
kismama szíllt fel a trolibuszra, akik gyerekeiket a hátukon lévő hátizsakszeni ,,babatás.
kában'' horcttrik. Ekkor mrír a mögöttem ülő ember is csatlakozott az átlagos utasok cso.
portjrihoz, és csöndben nézelődött. A mellettem lévő férfi (aki látszatra nem sokban kü.
lönbözött a:: előbb említett hangoskodó öregtől) azonban fennhangon üdvözölte a két fi-
atalasszony hátiín utazi kicsit:

- Szilnáok, ti kis csomagok! Homokoani mentek? Látorn, alaposan felszereltétek
nragatokat - ezze| a babáLknál lévőjátékokra utalt.

A NiLgycirkuszhoz érve a kismamák kényszeredett mosollyal elköszöntek a még
mindig gi]gyögő fér|rtól. Azt azonban ez sem zökkentette ki, és folytatta a beszélgetést,
ntost mát ct ak magában . Am az ÁllatkeÍtnél ismét felemelte a hangját:

- Az Allatkert _ ismételte a hangszórókból beszélő gépnő szavait. _ Az állatok
kertje.

- Előtte a Demszky-fele román zaszlókkal! - szólalt meg újból a hátam mögötti
nang.

- H.arld legyenek,jó helyen vannak azok ott! -jött a válasz. _ Különben is, azok
nem román zászlók' harrem Budapesl, zászlói.

- l61en? Pedig a romii.n zász|ő is pont ilyen. A Duna-hidakat is teletűzdelte velük.
Tisáa hÍilyilt csinál magából! Sebaj' legalább kiröhögii.ik.

- Hál röhögie, hajólesik! Engem nem zavarnak azok a zász|ók. Tőlem a vörös lo-
bogót is kitjiáetnék, sarló-kalapáccsal. Engem a7' se zavart. Csak a láncot cserélték le, a
kutya ugyanaz maradt.

- Hm. - gondolkodott el a zsörtölődő öregember. Ezután rövid csönd következett.
Majd a ml:l.ettem iilő férfi merengve' barátságosan fiiae tovább felbeszakadt mondandó.
ját:

- Én csak attól félek, hogy elszabadul az ötméteres krokodil vagy a tízméteres óri-
áskígyó.

Sárközi Zsolt
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Hóhérok hava borsa
Sajnos már nern em1ékszem, hog.y írtam-e, és ha igt:n rn i t ,  mirő l  .

Azaz Hamvai Kornél neve nem e1őször kerül a látólrezónbe. Másod-

szor/ Bost már eszembe jutott:  Márton part1elző J iáz ik,  Mer l in

' . .  Tény1eg látsz ik,  t rogiy ugyanaz írta '  (És ez nt:rn vol t  féltét-

1en dicséret.  )
Nagy várakozás e lózte Beg ezt az estét.  Egyrészt sok jót  (és ke-

vés rosszat) haI lottan erró l  az e1óadásró1, í1yerr és o1yan di ja-

kat is  nyert ,  tudom pontosan. Másrészt már kora <lé}után megvet-

tem Judit születésnapí wirágját, arni az elószobaj-, lorntád:a zár.
'ra, kétes helyre támasztva, üwegvázában várta, tr<lgy az g].őadás

után az est főszerep1ójévé vá13on. Volt  tehát iz1Ja1ou bőven.

Láthattunk egy valóban jó  e lőadást,  sok-sok értél lke]. ,  sze11en-

nrel ,  Iátvánnyal ,  g ö rdülékenységgel ,  megtervezettségge1, Szel le-

mes dial.ógusok és monológok, nag.yszerti figrrraEöreldékek' jó stí-

lusban megírt korrajz, va].ós ernberi vágyak és az<>k be ngr telje-

sü lése (Hanvai  KornéI) .  Nagyszerr i ,  g ö rdülékeny,,színper.{mozga-

Lás, , ,  )6 koreográf ia,  arányérzék, Iátvány és kompIexitás (Ascher

Tamás).  Eg.yrészt.  Másrészt:  fe lv i l lantott ,  de be nem' fejezett

f ig:urakezdemények, megszám1á}hatat.] 'anu1 sok kép,, ,haladás, ,  nél-

kül ,  dránaiat ' ] .an egY belyben topogás, csúcsponto}l  nélkül  (H.K.) ,

és szatradjá la engedett ,  vezetet1en, , , f igurát lan, '  színészi  játék

(A.T.) .  T isztse let a k ivéteJ.nek, akikró l  nost is  l<iderü l t '  hogty

mítő l  lettek nagyok (Gazsó Gyö lgy,  Bán János '  Ho|t lós i  Fr: igyes '

Szirtes Ági és vannak álr urég, csak színlappal a l:ezemben sem
igazodorn k i ,  annyi  a szerepló) .
Én egyre nagyobb tiszteIő1e vagryok az ígazí, drifurának írt drámá-

nak, ahoI a nem vélet'lenül kialakult arányok a d;rrab egészére

tudja irányítania fig-yelmanet, és nem vag.yok arra kényszerítve,
hogy az egyébként nag'yszerű részIeteknek órű13ek. Aki  szítret i  az

arány- és útkereső színházi  kísérleteket,  az Bindenképpen nézze
meg, nem fog rosszul  jární!
A v irágban nem csalódtam. Nem dől t  fe1 és ö r ömet szerzel t .

Hannvai  Kornél: Eóhérok hava.
A  Ka tona  J ó z se f  s z ínház  e l ó adá sa  2001
Fős ze rep l ő :  Gaz s ó  Gy ö r gy  m .v . ,
Szereplők: né9 19-en kb. 70 szerepben
Dísz J - e t :  Khe l l  Z so l t ,
Je lmez: Szakács Györgyi '
Zene: Márkus A1bert'
Rendezó: Ascher Tamás

d+1, ,{,.-'
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Szerintem egyfajta népbuzdító firn!.ció
van elrejtve a sorok között.
A mű hatalmas lendiiletet tartalmaz.
A negyedik versszakban a költói felsze.
reléseket hangoaatja.
Az ember nem igazán sikerült jóra, a
teÍenrtés nem lett megfeleló.
Ebben a műben inkább kétségbeesettség
sugárzódik.
A szomorú jelenre jön a kihasználatlan
múlt'
A felelósségtudatlan emb€rek talán
okkulnak elődeiktól.
Rengeteg olyan szót használ, amelyek
nrélyek.
Melindrinak kezében áll a haza sorra.
Ez a két mű is beletartozik az irodalom.
nak a szűk, ámde tágas körébe...
odüsszeusz sorsa kegyetlen és megpró.
báltató.
A filhős bajtritsai saját hülyeségük miatt
vesztették életiiket.
AzI|iászt sok isten díszíti.
Az Iliászban a Íb nlotiváció a durvaság,
érzéketlenség, önfej risé g.
Az Iliászban az istenek úg1.rnond
felturboznak bizonyos hősöket'
Végül nrár a saját terhére lesz a költő.
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