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EMLÉKEZTETo
az Iskolatanács 2002. február 12.i üléséről

Jélen voltak:
dií{k sziilő

AlfonZoo Balogh Dávid Dr. Béres Judit
Kabaré Kanev Adrienn Fekete Mihály
AlZsu: Bródy Gábor Pakusz Éva
Poly.p Dominik Ápes Jándi Judit
AFro(Poli)sz Ká-drir Judit Kiss Miklós
tOézArrdGuz: Klrrzsnik Réka
lMonopoli: Lukács Vivien Gyeneve Györgyi
lim)Asteri.x: oláh Panni Bné Kazai Zsuzsa
27.eS; ] Szabó Domi Szabó Beatrix
iVí.o.N'D.: Schepácz András Debreceni Iswiín
]!{incsZsák: Jakab Luca Jeney Sarolta
l3alhéSQK(K): Sárközi Zsolt Csillag Zoltrirrné
]htenziv bsaály: Nagy Bence
)eHÁt: I

.rUTA Jaq.z:
JVíunkás(sztály:
t)tödévek:
.|anerók:l 

Jakab Judit, l,ring Andrea, Lendvai Györgl, Puskás Aurél
)tK:
]y'endég: Csendom Bemadett

Napirendi pontbk'
1. Rongálások
A Politechniklrmban elharapódzó rongálrísok felderítésére és következményeire vonaIk.lzt.-
an ket osztály tett javáslatot, a MoND oszÍály írrisban az AFro(Poii)s z osú,á|y pedig szóban
Mind a két os2ltály egyetértett abban, bogy azokozott kárt meg ketl térÍteni ei á *ar otozo.
jának szenrélyesen keIl köaeműködni a kár helyrehozatalában.
Az IT javaslatlait Jándi Judit foglaita össze és emlékeztetóje a|apján azIT a kcjvetkező állás.
foglalást fogaimazta rneg:

Sú|yos gond|rak tarrtjuk az utóbbi időben a Politechnikumban mind gyakoribbá
vá|ó rongánásokat, ezért úgy látjuk, hogy minden isko|apolgárnak kíte|essége,
hogy ezt a p'.oblémát sú|yának megfete|ően kezelje. tg)'etoittintr abban, hog'v
. a kár okozója vagy a szüIő fizesse meg az okozott kárt, és a
. rongá|ó dliák vegyen részt a |rár helyrehozatalában.

2. Egy jövóberri sportesemény tervezetének ismertetése
A (m)Áster,Y é's Monopoli osáály diákjai egy új sportesemény megrendezését tervezrk. ..\
pÍogam idtipontja: 2002. március ?2-23. Arendezvény az..És N{égis Valami'' néwe hail.
gat. A szeruezijk felmérték az igényeket és ígéretet tettek, ho-ey a ,'Rendezvény kódex,..:l...

" megtéleloen tcvábbi naunkálatokat végeznek etképzeléseik megvalósítása érdekében' F.:'-
tnerültjavaslatként. hogy az ötletgazdák vonják be a szülóket is mind a rendezésbe. nlii:. ..
sportversenyel:be.



3. Tanari jutalmak
Az legutóbbi tanévzárón elmaradt a tanári dijak kiosztása. Eddig a tanári díjakról t:zóló
döntés' a szavazas lebonyolítása. a dijak kiosáása a DoK haráskörébe tn.rtozott. AJ IT dí.it
képviselői . Lendvai Györgyi előterjesaése alapjrln. az a döntést hozták, hogy ezenrui ők
lesznek a díjazás megszervezői'

4. |víi tartozik az IT hatáskörébe?
A íenti kérdéssel fordult Szabó Domi, a27-eS osztály diákképviselője azlT.bez. A kérdés.
íelvetés apropóját az adta, hogy Domit nem szolgálták ki a jelzócsöngő elhanpása rrtán a
bi.jfében' Ki hoaa meg eá a döntést, kinek a jogköre az ilyen típusú döntések Íleghozatala,
az IT jogköréhez tartozik-e ez? . kérdeae Szabó Domi.
A büfeben a diákokat nem lehet az őtfua való becsengetés után kiszolgálni a tarróra r'd-del-
rnének érdekében (a Huhogiás határozata), de a büfeben dolgozók - a ráj rk vonjllliozó szigo.
ru munkafegyelmi kötelezettség betarthatósága érdekében - megtehetik, hogy mr jelző-
csengó után sem szolgáljak kj a diákokat.
Domi eredeti kérdésére pedig aa a válasá kapta, hogy az IT hatáskörébe tartozik minden
olyan űgy' amelyet a testiilet nem szakmai, pedagógiai kérdéstrek tart.

Következő lT.ulés március l2.én iesz a szülói oldal vezetésével (enól Csillae Zoltánné és
Szabó Beatrix gondoskodnak).

Tervezett napirend:
A tanórai munkában. az emberi értékek megóvása terén tapasztalható nehézségek kezelése

BuCaoest. 2002. tebrufu 22

Kluzsnvik Réka és Lendvai Gvörel'i

Szalonűk
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Ha van ismerősöd, ha rudsz olyan cégről vagy magánsz.:méIyr.ől'
aki a Nagy Durranást támogatni tudná anyagiakkal él;/vagy

természetberri juttatással, akkor kérlek, hogy jelentkezzSzaloó Lászlónál'
Ami igazán hasznos lehet: üdítőital, ásványvíz, gyümölcri, édesség,

akár céges póló vagy sapka, amire a saját logónkat is felszitáztatnárk.

KöszÖnettel:
Szabó Lászl(l fiíszen'ez.o
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lop újságírója a Politechnikumban jart és az iskola rendszerérőIhtlngulataról érdeLlődöu. Bodo|ai Bori (NincsZs áii.a bvetke:őke,,o,d,o ,,ki,.,,,,

A Pofi
Töblrször feltették nekiirrk elsóben aa a kérdést a tanárok, hogy mi az az egy szo'amivel je,llrlmeali iudnánk a sutit. Elég n"r'e^.t i.,tottam akkor is a választ, és nem tu.dom, hogy,mennyr1e lehetséges 

"urouá 
t"iali.gy.tI"o szót a jellemzésére.

Aaán e.lgonicolkodtam, mi aa ami 'z..''I.m jellemző erre az iskolára. Ez szerin.tem a soksz:ínűség és a szabadság. gíos'o. is u sokszlnuseg ahtt aztértem, hogy minden-fajta gondoikodrisú, lcilönbözo itítusii e. ttiio"lo'o cétkitrizésekkel rendelkezó diákokjrímak a Poliba. és h' 
:u|'^1*l:9*';"*;.ű ennek a sokszrnriségnek az elÍ.ogadá-sára, a tolerancirírd nevel vagy ös,,önöz 1iem tuoom pontosan megmondanI, melyik a

n:-'-j:1}"t'Í#*Tí,:#1 9i.;"ü'.i, i"gy egy diaknak nóm teli_renie attot'fe'eimeg.,-''ié;.é#ki:T#öitrÍ'fi i:'Í::f l*1nPrj::1'l:i,#ffi Tkülsején, a frizurájan, u j-'"ii.'inJa 
" 

ar,*i' llu' 
'e.r.r.* 

i, t"p.,oioáli 
"..,uiuo,ag *.g-

ÍlTil:::]}'l]szen 
az én ölttjzékem, r'..;.* .."t1'i-'*"'ii,-J, .!o. ,.i'i]".o sem le.

A szlbadságrrak az iskolában ennél szélesebb értelme is van. Így mindenekelón a

ií' i::.".li l! ff i:.T'1.:::' i:#'#ítrffi io, "u" van meghoania a dön tés t' ho gy
Íil:'J''il**ll;r,'u.r.e.ae..i,.p.;;".l*;'Yn::''.ffi#Tffi:ií*aalí1y71.;;.i;*';TkHl,.;fi T:*:'jE"iil.::.tÍ:'.-."J.:l*xu:
szerű dolog, és a ryakorlatg*. lj.' tt.ir'o 

"y"Á,i'' 
lem lehet elkenilni.) De én fonto.sabbnak tarlom aa.l hogy valaki ön"'ug' j('jj;i ;;rá, hogy tanulnia kell, ne perlig azértrcgye azt, ntert különben megszégyenítik ű osn'á|ya.roii 

"'gy 
."'t ii'il"í* .*, ,uszót nem kap senkiiól. TerméizetJsen r""i* e'-en.tes-a fudás ebben az ískolában is, denem ez az egyetlen.'.n*:'''1*^:.:.o]itnat, 

|roel eredményeket érjen el. Brírkinek lehető-sege van ptogramokat, kjubokat szervezni, nl"'.t ro.gátni, fi;il.;;;ken részt["'H:-.'[:iff ií?#il;r:i:&'';Íjt5**i.'|l"iíii;ffi ,'n1uuo.,.*
^ - ̂ . -.1..**fu o r l, ói*.t p.l. *o,. e" * .ö;"}:x"Í#'# :Ít3[ i:''i;x'l ".,a tana'ok .nem arTa törekednek, hogy ők vatanri-ietfogh*"r* '.s^.ági*l^,i-,.,,."n.ségteleníthetetlenüI legyenek 

5e.zer1í Ji. rgt^t,*.n.k a prirbeszédre a diákokkal mindenszrnten. Es ez nem íormális^törekves, l*.ii uuiJo',-,ti.*I*.. érdeklődést éreáetünk ré.szÍikről. Ebb.ől is adódik. 
loFv - órríkon kívül ugy*.igy lehet veliik beszéleetni. és adiákok nemr:sak mint tanrírola' t.'.rit?r.i,il.;il baráti' beszélgetős kapcsolatot iskialakítanak velük. Egyik fél sem, á ;.;;lJilo, ,.- u diákok nincsenek beiekénr,.szerítve egy Ieegyszerűsíten tanár.diák''.,.p'i,ionuoa.

*-,.Éí":T|.Hé.:?T:::::| 
e, ut.l''oáututtánu;onor. hÍtom a suliban. Ugyanis a*ii!19'"1ui;;ö;';.öd;[::::#J:-J;li.T:*;.lT.lx'.$-r:n';li

sokkai tisztáirb képet kap a teljesítményé.or. J' ,"t,'". nenlcsak a negyedév alan rn dol-qozatok sikel:eiről szóI az írás, hanem emberi turo;JJn,agui.ol, képességeirol is. llrllt sze-
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rintem nagyban segíti a diákot saját értékeinek felismerésében és tudatosításában. Ennek
során is érvényesül az, hogy itt, nálunk érték az önálló vélemény, arLnak felvá|lalása, az
érdeklódés és a szuverén gondolkodris'

Fersze errnek az iskolárrak is vannak ámyoldalai. Érzesem szerint flöleg azérÍ-, meft
van abban valami, hogy az előnyök és a hátrrinyok egy tórol fakadnerk. a oigy mértékű
demokrácia és az állandó vélemény.megkérdezés egyes esetekben ke'zelhetetlenné és tul
bonyolulttá tesz dolgokat. Kérdés ugyanis, hogy lehet-e demokratikus eszközijkkel ke.
zelni a rendbontást vagy a súlyos fegyelmi kihágásokat. Eza|au azoka.t az eseteket értem,
amikor mondjuk egy diák a másikat saját szabadságának a gyakorlrásában vagy személyi.
ségében sérti meg. Hogyan lehet egy olyan helyzetet kezelni fegyelnri eszk.:z<ik nektit,
amikor egy osztályban zajongrís, nyüzsgés miatt nem lehetséges meg|artani egi' órát. Én
nem gondolom' hogy ebből az a tanulság, hogy vissza kellene témi al,ragyornínyos mód-
szerekhez, hogy mégis hasznos illetve batrísos lenne az intő, a mapiaranás osztályzása
vagy az órai munkrira adott egyes. Véleményem szerint azza| éppúgy semmit nern érünk
el. Nem; én ax gondolom, hogy hossá távon eredményesebb iehei a szabartelvrj' iskola,
azaz az olyan iskola, arnelyik úgy próbálja a diákot igazgatni, finoman nevelni, hogy
közben elkerüli az önkényes beavatkozásokat, a dirik megalázását' a sablonba kérryszerí.
tést, va$lis- partnemek tekinti a diákot. tiszteletben taÍtja az egyéniség'ít, a személy;iségét'
lgy az iskola persze csak egyfajta terelgetést végeáet, és talan a legicrntosabb: ir mot,ivá-
cióra hathat.

A tananyagot illetően is riannak kr'ilönbségek a Poli és a tcibbi il;kola kóz<itt, A iel.
Iemző az, hogy a tarrtargyak tanítrisában a pusztán lexikális tudásnáI komplexebb isáe.
retekre törekednek. A művészetismeret pl. magában foglalja a képzőrnűvészet,et. a zenét
is. A társadalomismeret tanítása esetében nem a dátumokon van. a h.angsúiy, banem az
adott korban élt ember gondolkodásának, írlozófiájanak megértésén, es rrógy képesek
legyiink az eseményeket kontextusba helyezrri, eáltal némileg1isztább képet iápnl.
Ezen kívül nagyon jó az, hogy
informatikát és nyelvet is nra-
gas óraszámban tanulunl.i,
ezért lehetséges ezeknek az
ismereteknek a gyakorlati el-
sajátítrísa is' A testkuitriraórán
pedig nemcsak futunk meg
ugrunk, hanem mindenfajta
sponágba - a jogától és az ön-
védelemtől kezdve a kosár.
labdrln és a kézílabdán át a
pingpongig és a társasláncig .
beleszagolunk.

Végül: nem azt akarom
mondani, hogy itt minden tö.
kéletesre sikerül, sőt... De a
legfontosabb, hogy a kudar-
cok esetén is megvan az a ta-
nulság, hogy rajtunk múlnak a
dolgok.
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Ungztár

Az e|őitéIetek dim en ziói.
a cigrinyság helyzete társadalmunkban

M|lyen érzés r4a cigrínynak lenni? Fetehető-e a kérdés a ,,polis reaiitásban?,,
.|.ti1aig azt goridoltam, hogy képes vagyok más ember ooráoe trljni, ti"sinyes uira-gomból kitörr.rl egy egészen hilönbözót felfeáezni. Át telt rudni er* u mÁit uoldogságát,

|áj'd.aln]4 hog'y sikertiljcin megtalálnunk aá a kiindulási pontot, amelyre embersegünketepíthetjük. A bumánum a szolidaritiis meg|elenési rormaitot *.a' ú.íi 
"gv.-a-iiiury.n,,.-héz is lenne! Tarsadaiini t91re}."aeryqJsoportokba ketl szervezódnti,'[, .*á.un rudnunkkell együttélni és együttműködni már ósidók óta ahhoz, hogy a természet e,ái.,J megrtza.ve, folyonosrr:produkciót fenntarn,a életben maradh^,unl. Kihívásaink változnak, a társa-

3;g::"trf,Ttunk 
differenciálódik, azonban mi pőrén stagnálunk. ,,tretyzet1etezue,,egy új

ké.rdés jogossága vitatbatatlan, sőt általánosabb és globálisabb szinte redukálható.Az új mondat így harr$zik: Milyen érzés ma embemek lenni?
.. ]:e.'j:'\' 

az. iikolai világ mikos.zinhi leképzése annak a társadalomnak, amelyetanyáink és apiink alkotnak, anrelynek mi is óhatatlanul részei *gy'.t a gy.,iúet vala.
|:gy. 

b:Y" lóg mostanság a levegőben, gondoijunk.csak u""u u gj,ukonuio-ritir."'rug ro,.,oartktizéletiségre. amely a hétköznapjaink színfalai mögé kúszva toiáazit. il*^Jll* r.r.r.i.srjket keresni, r'iértekét kérdemi, egyszóval s talan kissé nugyuonutt.un. p"jl.l'ili - u* 
"teljességgel apcrlitikus rnagatartásforma XXI' szrízadi ro.*47 e, ie.:"e"í"li';!ii ..o,.nvitathatónak tartom már a la1an állampolgrlri korba lépcí középiskotrís fiatalokra vonatkoz.tarva is. Arra a rendenóiális folyamatra hívnám fel a ngyet,n"tjm.'ílu' ji.á}[*".*o

módosult ért,ékendszq bevésódésétjelentheti, hátteréoen egy vegzetesen destruktív ideolo-
.gikus szemlélettel. Célkitűzésként jeitilöm meg magam.ro.t 'i'.J"i ua,^i"gy ''ji. ra,'a-rok. valójában gLzért toitiink átlagbán nyolc órái az iitátai inte.,neny t....t."ii.;,l!, r,ogylanáraink' tár:;aink és ónmagr:nkösztönzésével végre el tudjunk i"j-i"j 

"."" 
..iton, u*.ty.l kis. és nag1,bt:ttis ',aólgok;'megismeréséhe.,"]a.,Jó péjdáva|,J"bá';;k iltek a ktj.



vetkezókben, a könnyed. láncreakcióval terjedő, divathullámként szárnon tartható .:igányo-
zás helyett, kezembe vettem néhány könyvet, és utánanéaem a már em' ített ,,dolgoknak''.

Kis kitéro után visszatérve, állításom szerint a magyaf tá.sadalonr kirekesztó anitű<lre
hajió. a kisebbségekkel kapcsolatos sztereotípiii{< mélyek, a cigányság szociálb lrártrányai' a
magyarországi szegénység kérdése napjaink legégetóbb problémája.
Abban. azt hiszem. konszenzusra juthatunk, hogy a Magyarországon él(i romák nal]]/ több-
sége nélkülözések kclzepene, nyomoruságos körülmények közoft éli mlrdennryjair. Társa-
da.imi csoportjuk jellemzésének homlokterében a szegénység fogalma á-L|hat' Azalacsony
jövedelem, az abból adódó egyéb hátranyok, mint például a rossz lakásr.iszonyok, a nem
meg|elelő táplálkoás' a valamitől való megfosaottság állapota - a depriváltság - mind-
mind a szegénység meg|elöiésére szolgál. A depriváció, magyarul: hátrlLrryos helyzet nem.
csak jövedelmi, hanem más hátrrínyoka is vonatkozik. innentől könnye:ben trelmeáetó a
többszörösen hátrrinyos helyzet állapota is.

Valójában' kik is szírnítanak szegénynek, milyen társadalmi' denrográfiai kategórirík
tagjaiból tevődik össze a szegénység? Arnennyiben demográfiai és társadalmi csoponokként
elemezziik a szegények arr{nyát, akkor aiapvet<ien négyféle szegénységet kiilönböztethettink
meg: szocialista korsza'kban mar jól ismert, hagyomrinyos szegénységet, az új szegen7'séget,
amelyre a rendszerváltást követően figyeltek fe1 a szakemberek, a demo1yáfiai lzegtinységet
és az emikai szegénységet. A négy kategória köál órtelemszerűen az utrrlsóként eurlítettel
tbglalkoznék, bár bizonyos átcsatolások így sem válnak etkeri.ilhetetlenné.

A roma etnikurnhoz tartozó népessé g száma a legdurvább becslések szerint is meg.
haladja a félmilliót. Mint már említettem, az átlagosnál jóval nagyobb részi.ik szeg.iny. cya.
korlatilag a 90-es évek közepéig nem nyílt lehetőség ana, hogy a roma és nem roma népes-
ségjövedelmi viszonyait összehasonlíthassuk. Ugyanis' jelentős problénrát okozot| * és
okoz is - az ebrikum megállapitása' Condoljunk csak arra, hányan és hán.yan varrnak a ci.
gány népességen belül, akik a roma minősítést nem }rajlandóak magukra vonatkoaatni.
Népszámlálásokkor az anyanyelwe és a nemzetiségre vonatkozó kérdése,ket tesznek fel a
kérdezőbiaosok, a megkérdezett romák töredéke mondja csak magáról, lrogy magyar anya.
nyell,ri. A háztartáspanel.felvótelekkor is a kérdezo állapida meg a megkérdezett eBYén
vagy, család etnikai hovatartozrását. Csoportjaikra vonatkozó feimérésekben ezert jelenik
nreg a véleményezett cigány kategória.

. A szegénység megítélése átmeneti jellege vagY tartós volta ismeretében változik. A
háZtailáspanel-felvételek és a külÍöldi vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása alapjrin
kljelenthetó: a szegénység nagy része átmeneti jellegű. A tartós szegénység különösen gya-
kori a hosszabb ideig munkanélkiili tráaartásftlvel rendelkező csa,ládokban és a romák köré.
ben-

Ne gondoljuk aá' hogy a szegénység kizáróIag az alacsony jövede'lemmel azonosít-
ható. A hátrányos helyzet többek között az egészségi állapot romlásához, a lelki betegségek
kialakuIásához, a devians viselkedés gyakoriságához, iskolai sikertelenséghe z, a szegény
családok gyermekeinek rossz fejlódési feltételeihez vezet. Véleményem szerint hazánkban
nincs megfelelóen kiépített szociális védőrendszer - háló, így móg a lassan emelkedó élet-
színvonal ellenére is élő problémátjelent a súlyos szegénység, a társadalc,m tendenciális
kenészakadása. A xxl. század elejére is a szegénység súlyos terhei okoz:',.ák Ma.ay arország
legkiáltóbb társadalmi problémáit, amelyeke gyógyírt a gazdaság növ':kt:dése e*l ;9 jóléti
rendszer megvalósítása adhat.

Az elmúlt éltizedekben Magy,arországon két je1entősebb cigány"_i;:sgá1ana !.erú.t sor
(Kemén1' - l971 és Havas.Kemény - 1995). A két vizsgálat eredményeire hivadlozr'a meg-



állapíthati' hogy a cigiíny etnikurrüoz tanozók az átlagrrépességrrél jóval hárányosabb
helyzetben l.arrnak, hátran}uk |9,l0-től 1 994.ig tovább nótt.
A hátrányos helyzetiik mél1ulésének fti ok4 hogy a romák nagy arányban veszítették el
munkahelyeiiket a vizsgált idószakban, sokkal kevesebben rendelkeznek kereső munkahely-
lyel. A 15-59 éves roma férÍiak közül csupán 31 %o, a15-54 éves nők közül csupán l8 %
volt |og1aikc,aatoft. Az ilyen koru romiíknak csupiín 24 széya\ékarendelkezik 1endszeres
munkából szrírmazó jövedelemmel, és 42 %o kap valamilyen rendszeres, nem munka jellegű
jövedelmet. A rendszeres munkával nem rendeikezók egy része munkanétktili' a másik része
munkahely'e elvesaése után visszahúzódott a munkaerőpiacról, vagy korábban sem rendel.
kezett munJcrúeilyel. A roma családokon belíili *ug*ubb gy....k.'á., a rendszeres kere.
seti lehetősé]ggel rendelkez<ik alacsony uinyaazegy förejutójövedeiem áttagostól való
elmaradás arányát mutatja. A tartós munkanétküliség és szegénység a romríLi< j-elentös há.
nyadát sújtja.

cigiinyság heilyzetének regionális vizsgálatakor, az országos átlagnál is súlyosabb
hátranyokkal találkoáatunk. Egy kelet-alfiildi falu vizsgalatakor (Gyeneil 1993) a rnegkér.
dezett roma hríaa*asok 

| %. a mondta, hogy gyakran az élelmiszer-kiadásokra sincs elég
pénzük' 14 9i' pedig ennél is-rosszabbnak, kétségbeejtően kilátastalannak mondta hetyzetéi.
A ttfugyi életj<iirülmények * lakris minősége, rendezettsége, állapota _ a roma iakosság 35
száza|ékénáI elbanyagolt, 29.szazalékinál igen rossz és eliranyagolt volt. Mivel a helyi
]|+:a'e.h:tős:'gek igerr korlátozottak. a településeken kívüli munkavállalás pedig u tö."g-
közlek-edés r].tkulása, drágulása miatt alig lehetséges, a hátrányos helyzetból való kiemelke-
dés esélyei ip1en rosszak.

- A szegénység jelensége az élet minden dimenziójában megjelenik, így az életmódban
is. A közvélemény szerint a cigrínyság életrnódja jelentósen eltéri töuusjg!íor. A szocio]ó-
giai vizsgálat'ok ea nem bizonyítjak egyértelrnien. A 70-es évek elején vJgzett elsŐ cigány.
felmerésből (Kemeny, 197ó) ana követkeaethetrink,hagy azati<or nagyja]úI32a ezer for
szamlalo ronla lakosság mintegy kétharmada élt meglehetősen alacsony jövedelemböI. En.
nek a résaneli az életkörűlményei és életmódja valóban kiilönböaek u.ágy* társadalom
átlagától, de rrem lényegesen nagyobb mértéiben, mint a hasonló jtjvedelmű nem cigány
családoké. 'Tr:hát 

nem a cigány népesség, hanem a szegény népesseg életkönilményei éséletmódja kü lönüitek el a társadalom tóLbi részétől, es uar vaiouan luue a retegue tartozott acigányság lr:él:harmada, mégis e réteg nagy többsége nem cigányokból állott.
Az 19l30.as években végzett értékvizsgálatókban külón ianulmányoáák a megkérde.

zett ronrák él|ékválasaásait (Szakolczai, 1982). Megáilapítonák, hogy a mintában szereplócigány ekrikumúak áltlt elfogadott értékek küídnbö2.tek nemcsak az át1agtőI,hanern a ha.sonló helyzetben lévó, nem cigrány származásúak által elfogadott eneteüot.,amíg a nenr
cigány szárma.ziísú szegények elfogadni látszanak a társadJom egészében váó szerepetbetöltő érték€ket, köztrik a nunkát, a cigrtryok a munkát mint értEket elutasídak, és az öró.mökben gazdag életet tekintik legftibb értéknek. Az értékbeli ktilönbségek nagy vatószínű-
séggel befo ly ásolják az életmódjukat.

Az' itqgy bármifélekormányzati propaganda ellenére sem könnyű átlagembemek
lenni mostanság, hogy sokkalta .gy,'...ibbkoh éziót szervemia gyritoitoaes-töré' az vilá.gosan megmultatja tiírsadalmunk lelkiállapotát. Frusarációnk, tassán ellehetetlenülő éleri'nkpedig előhív.jlr azt a történelmi hagyományokkal rendelkezó elóítélet.rendszerünket, aniely.nek két kritik.rs dimenzióját különböZtethetj'iik meg: az antiszemirizmust és a cigánvellenes-
séget' A rendr;zen,áltást követóen az ország szabad]dá válásával pá.h;;-o:;;1.l.n. n,,.g é,erósödött fel az..idegen'' mint olyan g1rilöiete. Napjainkra a.lgány.lt.n.ss.; ;;kk;..d..



__ ts
Sebb, mint az utóbbi időben a történelmi okok mian erósen á,tpolitizálódrrn antiszemitizmus
(hivatkozás: Replika. 1 995/1 5. 1 6).

Megfigyelhető továbbá, hogy egyfajta átalakulás tapasaalható a világ előíté1et-
rendszereiben napjainkra, új típusú e1óítéletek megjelenésévet. Amerikal' és nyugar.európaí
előítélet.kutatók állítasa szerint a ,'klasszikus'' előítéletek és azok magialnak sz<rlgiiló ke.
mény saereotipiák egyre inkább kimerLrrek a divatból, helytikre ''puhább''' ,.rejtettebb'' elő-
ítéletek lépnek. A ,,rejtett előítélet'' sokszor nem annyira az ideológia' mint irrkább a cselek-
vés szintjén mutatkozik meg, nyelvezete pedig a,,másság'' pozitív mivoltának elisrnerését
hangsú1yozza. Küiönösen így van ez az Egyesült Allamokban. ahol a ,,politikai korektség''
ideológiája ubuvá tette az előítéletek nyílt felszínre hozását. Magyarorsz:ág igen távol jár a
politikai konektség jegyében történó előítélet tabusodastól.

Ajövóbeli tendenciákról sajnos nem tudok érdemi kinyilatkoztatá'st tenni, inilrdene-
setre két racionális alternatívát felvetnék' Egyrésa az elkövetkezend<i id.5kben a cigluryelle.
nes anihíd mélyülhet, amennyiben gazdasági viszonyaink romlanak, a másik okiairól vi-
szont oft van egy modernizálódó, multietnikus' multikulturális irányba e''cirelépő társadalom,
mely a cigányság integrálása mellett képes hátrányaik kompenzálására is.

Mondandóm végére éwén, fontosnak tartom elmondani aá, lrogy leginkább rni, fia.
talok vagyunk kitéve mindenféle gyüIöletre építkező ideológiak destruktív hatáairlak. A
neorasszista, cigányellenes megnyilvanulások, áramlatok egyre gyakoriL.bak iskolfu"k falai
közört is. Il'venkor, persze. felvetődik a |eielősségvállalás nehéz terhe' Vajon menn1'ire fela.
datom nekem' lassan 19 évesnek, a felszínre homi a probiémát, felvenni a kesdÉt és har.
colni? Miért látjuk sokszor egy olyan sablonon keresznil a másik embert, amelyben nem az
egyéni vonások, hanem valamilyen általanosítások érvényesülnek? Vajon Europa felé tar.
tunk akkor, amikor a magyal nyelvben a cigány szó nem etnikai hovatartozástjeiö| egysze.
rűen a deviancia' a kriminalitás, a nyonrorultság szinonimája./

Magam áI |ást |oglaltam.
Mikó István, Mun-kásosztály

Felhasznált irodalonr:
Andorka Rudolf: Beveze-
tés a szociológiába, osiris,
1997 (t12-1 43, 246-247,
345-317,482)
Erős Ferenc: Etnicitás és
identitás - a cigáryellenes.
ség dimenziói a mai ma.
gyar társadalomban (ta.
nulmany) - Új Níandátum'
1  998
Péli Gábor _ Bozóki And-
rás - Jakab Gyorgy: Tár-
sadalomisrneret.'Ian-
könywkiadó' 1992 (184.
r 89)
Neményi Mária szocioló.
gussal készült interjú .
\ lagyar Narancs (2000i9. 6-1 )
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Egy hétvége Las Vegasban
(Az amerikai beszámoló 2, része)

200 l . január 1 2.én átrepültünk Las Vegasba. Csak
négyen mentiink: C.J., Leslie, Carolyn és én. Ezt az utat a
host sziileimtől kaptam ajríndékba.

A repülőút kétórrís volt, Az út során csak sivatagot
lehetett látni, amíg e| nem érrtik Las Vegast. A sivatagból
egyszer csak egy vá-ros nfurik fel, amelyet hegyek veszrrek
körül. Ez a város az 1920.as években csak a szeszcsem.
pészekből élt. A maffirínak itt volt kiépíwe a,,hérvégi
birodalma''. Pár évtizeddel később már a kaszinóktól volt
híres a város és nem a maffiózóktól' Az évek során a vá.
rosnak sikeriilt kinónie magát a nevadai sivatagból. A
kaszinó fényei tcibb mi1lió embert vonzanak ide minden
évben"

Itt térkép nélkiil is nagyon jól lehet közlekedni.
Egy Íö utca van. Itt taláiható hotel, kaszinó, játékterem,
hullrírnvasút' étterem. A város többi része nagyon hason.
lít Rákospalotríhoz, mert teleépítenék kertes hrázakkal.

Az olcsó szállodai szobák miatt úgy érú az cmber.
hogy megéri idejönni. De, ha már bemegy egy kaszinóba
vagy egy múzeumba, akkor rájön, hogy miért olcsóbb a
szoba. A város az emberek pénzét próbálja a kaszinók
által megszerezni. Ajátékosoknak ingyen van az irrniva.
1ó' kaja. Ha mrír valaki sok pénzt hagyott a kaszi:róban,
akkor a szállodai szoba is ingyen van.

Mikor megérkeáem Las Vegas repterére, már akkor éreztem a város nyüzsgő életét.
A reptér tele volt fekeretiltönyös emberekkel, akik táblríkat tartottak a kezÍikben. Kiderült,
hogy limuzirr sofijrök. l\{agamban mondogattam, hogy milyen jó lenne, ha mi is bérelnénk
egyet. Eppe!' a táskárriat vettem le a futószalagról, mikor megláttam a nevemet az egyik
táblán. Carolyn és Leslie megiepetése volt. Megkérdeztem, hogy ez mennyibe kerül. A li-
muzin bérlése egy órríta ngg)'Ven dollar. Ami azt jelenti, hogy jobban megéri limuzirural
menrrí. mint ltaxival'

Este nregérkeaünk a Fitzgerald nevű hotelbe. A hotel aulájában két kaszinó volt,
ahonnan rögtiön kidobtak. Két szabályt szegtem meg. Az egyik: nem vagyok huszonegy
éves, a masi};: megálltam a kaszinóban nézelódni. A huszonegy éven aluliaknak csak annyi
joguk van, htlgy a mellékhelyiségbe bemenjenek vagy átséráljanak a termen. Igazából kor-
hoz kötött ae ottani élet. Huszonegy év alatti |ratalnak nincsen szórakozási lehótósége. Las
Vegasnak van egy nagy játéktemre, ahol mindenféle videó, szimulátoros !áték megtalálható.
ltt is a péruren van a hangsúly. Egy nap négyszáz dollrírt ftb. ]20.oo0 Ft) et lehet folt.,,i, .,
még nem prilbált ki mindent az i{úság.

Az élt:t nagyon pörgős' Huszonnégy órrín keresai'il emberek tömkelege az utcán és a
kaszinókban tölti az idejét. Az éjjeli étet hangulata jobb, mint a nappalié' Éjjel a világítások'
a különféle liimunizok, a jobbnáljobb nők teszik szebbé a vátost. Mlnden .iálloau más.más



saárokkal próbálja becsalogatni azembereket' A nappalok másmilyent:k. Ilyenkor az embe.rek vásárolgatnak vagy a hoteieketjárjrík.
Las Vegas hjhetetien. Az emberek boldogoknak ninnek, hogy elkölthetik az eddigmegkeresett pénz.riket. Ha g|:1s:ssésért oscar.jíjat adnrinak, 

"kk"7";;;;;;,.|o.*.n"g-kaphatná. Megpróbáljrik a különbözó kultuníkat bemutatni. Van arab, f:ancia hotel stb. Ahotelekben kis utcákat alakítottak ki, amelyek az eredetiek hasonmásai.
. Összesen négy napot.tölt!!9m Las í"g..u- B' urutt - ia.i ui't megpró&{lta:rmegnézni a nevezetes helyeket. Mindennap fá héttor keltem, .. r'"tto, n.ti?.agi*n 

" 
ua-rosnak. A legérdekesebb az a torony volt, imi négyszazméter magas. Ebben a lomnybanüzemeit két étterem (ktizén-osaály, |etső-osaály). Két szint tele v-olt uc,ltokkal. a toronytetején volt egy hullámvasút 

1.991mrásik to.ony. E' ana szoigált, hogy a körülőtte ülő em.bereket egy csengójelzésére fellőjék. Plusz ötven méterrel Íéljebb mentek. Ezekernemmertem kipróbálni, mert elég volt idáig feljönni. Ide este volt jó feljönn.' Este az egész vá.ros ki van világítva, ami nagyon szép'
Egyszer vissza szeretnék jönni a barátaimmal. Ez a l,áros tényleg egy célt szoigál,hogy tudd elkölteni a pénzedet. Hétfti reggel indultunk vissza Greenwoodba. Mikor felszálta gép, akkor kicsit szomoru."oljo*' Ami1yen gyors& meglánam a várol;t, ugyanotyan gyor-San Únt el a szemem elől. Megint csat a siuatág volt látható.

--.--- ír

Giincs Tomi - expolisz

r**

Segíten i fi) I östeg es. Tég e d is b e o lvaszt u n h.

Szerepjátékos k|ub

Eddig mozrjegyet veté|, ha szomjaáá| az izga|omra'..
Az életedben a |ecnagyobb kabád az ötnaffi góyaüábor Vagy az osz.taVkjnindulás voL-..
Rambok és Bruce Wi||isek é|et#rt szurkoltá|: tudtad, hogy nem |ehebszsona CIA.Ügynok, vagy Conan, a barbár...

'..És baromi nagyot tévedté|.".

Vo]t nekünk egy a|apito gyű|ésünk február 22.én,Azóta (vaíószinű|eg) már műkidünk. Ha vé|et|enrjl nem tudtál erionrii,.oe sil..retnéd tudni, mikor Van, figye|d a p|akátokat u rorv'ó.onr--"
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] . A lat súlymértékegység volt: l,75 dkg, a fant 1/32.e,
Latba vet: ávényesrt (befolyást), latolgat: fontoióra vesz, mérlegel.

1'_.'li.ar:"nciás-tenge,r az Enns folyóból ered. A szó erecete: Ober-Enns @nns.en túl) + .ia\'egzooes (a Iatlnos orszagnév. tanományoév analógiájára)

::'... ^1 Í"]::To:r 
hóirapnév a decem (tiz) tatin szoút eied. A mrirciussal kezdődó l0 honapos

evDen a  lu .  i l onaD vo l t .

1 |te|a1-Zw9is ín életrajzi regényt Stuart Mríriáról, Joseph Fouchéról, Marie Aatoanette.ról.5. Szabrj Lórinc: Tücsökzene és Kosztolányi Dezsó: A szegény kisgyermek panaszai című ktj.tete egyaÍált visszaemlékezés a gyermekkorra, a múlt pillanatainak felidézése.
! ' . Móyt:z Zsigrnoíd: Légy jó mindhalálig című miivében N,vilas Misi adhatta fel az a!ábbi
Y1*:.' 

,'F]llérekért rríllalok latintanírást, felolvasást' A jelentkezőket a debreceni kolléglumba
Kerem_'

i. Golding kapott l983.ban irodaimi Nobel-díjat. A legyek ura című regénye szól lakatlan szi.getÍe vetódölt gyerekeklról. Déry Tibor fordította le ezt a regény,t magyana.
I A hag1yomríny szerint Aiszk}rülosz harcolt a szalamiszi ütközetben Kr'e' 480.ban. Kr. e. .17]-
ben a Perzsálc című darabjában megírta, mi történt Szalamisznál. Az előadáson a 17 éves Szophok.lész vezette az i{ak kanít' Euripidész a szalamiszi gyózelem évében (talán nap;rin; szuteien.
9. A vag;yonról, íllewe a vagyonszerzés könilitigyekról szóló művek:. Moliértl: Tartrrffe
. Dosztoierrszkij: Bűn és bihhődés
. Balzac: Cioriot apó
. Hugo: Á eyomorultak
. Mikszáthl: Nosáy fiú esete. ' .
. Mórícz: S.zegényemberek,Tragédia
l0. Dionysius Exigutls szkíta szárrnazású
szerzetes ésjogtudós volt az 5.6' szlpadban. Az
új évszámítást ó vezette.be. Jézrs születését (az
új számítás elsó évét) Róma aiapíIása után a
754. él.re tett':.
] l' Balassi Bálint kortársai: Bakfark Bálint,
Marlowe, N{ir;helangeloi Raffaello, Tiziano
|2. XIV. I,ajos udvarában nem iátszották a
Phaedrát. mert l ó77-ben. az ősbemutatón mes-
bukort a darat'. a közönség kifiityülte, Racine
pedig hosszú l dóre visszavonult a színháaól.
l 3. Az i.skola szó hirínyzott a következő mú.
círnekből:
ottlik Gézal lskola a hatriron, Raffaello: Az at.
héni iskola, Flaubert: Érzelrnek iskoláia
13 .  i .  Az eredeü cím
Canlirs:'(A kölzöny) Az idegen, Gorkij: 1Ejjeti
menedék}rely) Mélyben, iBrecht: (Koldusopera)
Háromgarasos opera

lud i r  (27.eS),  Cs i l l+q Zsuzs i  (Ba[hÉSoK(K)) ,  Mnjon
Csii lr (AFno(Potisz))

Crrrru l.Á[urukl

\1eqfrjrüik. B,qnabÁs
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Az inodnIvi hÁzi VERsENy [Ebnu{n [on,Jr,[ó1l

l. Ki gy,Lijtött Vadrózsák címmel népi aikotásokat? A glijtésen kivti1 milyen más tevé.
kenységek kapcsolódnak a nevéhez? (2 pont)

2, odüsszeusz kuryáját ugyanúgy hívták, mint egy különtls hilsejii mitológiai lényt? Mi
a nevük? Mi a jellemzője a ft.rrcsa.lénynek? Milyen szavunk ered a ner,éből? (3 pont)

3. Ki adhatta fel az alábbí hirdetést? (Szerző, cím, a szerepló neve) (3 pont;
Száz rubelt tizetek a nvomravezetőnek, aki segít visszaszerezni becsü1.:tes munkával mee.
szerzett köpenyegemet.''Kísértetjárás'' jeligére a tulvilági hirdetóbe.

4' Mi a köze Lujzanak Lajoshoz? fNévmagyarázat) (2 pont)

5. Milyen téma feldolgozása köti össze a következő irodalmi alkotókat? N{ilven művek
bizonyitják ezt az ál|ítást? (7 pont)

6, Metyik állam uralkodói az alábbiak? Milyen író életében milyen szerepet járszottak?
Nagy Frigyes, ii. Katalin (5 pont)

7 ' Mit jelentenek a következó szavak?
Román (mint műfaj), Nor'alis' Vigília

(3 pont)

8. Milyen betegségben halt meg Heine, Kazinczy' Schiller? (3 pont)

9, N{elyik író életében milyen szerepet játszottak az alábbt színésznők?
Déryné
Prielle Komélia
Laborfalv-v Róza

l0. Mik a Göre Gábor.köny'vek? (2 pont)

I l. Milyen sziirmazású García Marquez, okudzsava. Semprun? (3 p,ont)

l2. Minek a része volt a trivium ós a quadrivium? ivíilyen tudományr;k tarto:aiak közé-
jük? (3 pont)

{6 pont)

Tasnádi István

A lr.rdÁs hnrÁnidrjr: 2002. rrÁncius ]].
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DeKay versei

{a metróban)

l .

eg,v percig se hidd
hogy nem hrdom:
minden embetmek
ékszerdoboz a lelke
és lénye a N{egismételhetetlen

de akkor mondd meg
nekem ajóiste:nért:
igazán azért nevea-ink kínunkban
mert a gyöng),h ázfényij könnyeink
sósan múló cseppekk{nt mállanak el
az égi angyalc'k ránkszakadó gyászában?l
(mintha sosenr lettek volna)

Mondd!
Miért' kiért szeretünk|

2 ,

bizony kevél; rnár a mért miért

kevesek vag:funk
(mint türeiem :r kérőben)
magunk marac,unk
(mint saik tere.k a félóben)
s végül elfogyrrú
1mint ütemek i '  Iégcsóben...)

J .

.'.s továbbra is mindenki csak a homállyai
bekent énképét szereti
így maradva m,eg önmEgának legiobb ba-
rátja
és lappangó, bclsszúálló igaxága...

ébredés

fél hétkor
a táguló hajnalban kelek
s meszes szemeimmel
az ágyam alan guruló
helyenként meg.megc ikkanó
sötétséggel feleselek

babonacsend

az éj ismét száaLábon járt
s a nappali időszrirnítás
megínt elmossa az álmokat
mint a dagadó tenger partjan
a gyermekkezek formálta
homokvárakat
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Szeretem a régiségeket, ritkaságokat; gűjtam is őket, ha teheÍetn. Nemrégiben

kü!önleges újságokhoz síkertilt hozzájutnom, olyanokho:, melyeti a múlt s:azad el-

ső harmadából valók és iga:an ritkaságszamba rrtennek. Ezekból a cilrk,ekből, re.

ceptekből és korabeli hirdetésekből szeretnék a Wffi, ,t,asói elé tarrrj, mert

úg gondolom, az 1 927-as, I 930-as évekbeli emberek gondolatai hasutlítanak a

ma élők eszméihez, ideáihoz. (A cikkeket és részleteket az eredeti/brmúban és az

akkori helyes írásnak megfelelően közlöm).

A Magyar Uriasszonyok Lapjának
1926. július 1.0.i számából

Kertész Béla: A kenyér és az erkölcs

A mai teljesen a feje tetejére állított társadalmi rend egyik legszomorúbb és legsür-
gősebben elintézést váró kérdése: a nő-kérdés. Nem az a nő-kérríés, amely a vá.
lasztójoggal' vagy más ilyen hasonló' de egyáitalrin nem égető kérdéssel r.an össze.
fiiggésben' hanem az, amelyben a nő, különösen a kenyérkereső n<!, a férÍir'al kerül
ossze. . .
A mi törvényeink ugyanis, ellentétben az amerikai törvényekkel; annyira hézago-
sak e téren, hogy teljesen védelem nélkül hagyják a ncit, aki nagi'on sokszbr a ke-
nyerét, az életfeltételeit kén1,telen áldozatul hozni, ha erkölcsi meggyőrződese tilta.
kozik a megalkuvás ellen. '.
Nálunk ugyanis nem szabad lopni' nem szabad betömi, s törvén'leink feltétlenül
elitélik aá a _ nincstelen _ családanyát, aki éhező gyermekeinek. egy kiló kenyeret
lopott. Ellenben nem ítélik el aáahivatalt' Íönököt, kereskedőt, vállalkozót, aki
akár szellemi, akar fizikai munkát végző női munkásait erktilcsiIeg is ki akarja
zsákmrírryolni s aki visszautasítás esetén lelkifurdalás nélkül és l:ülönbeni követ.
kezmények terhe nélkül teszi az uccára azt a nőt, aki ellenállott neki.
Ezek a szerencsétlenek rendesen nem a csúnya nők közül kerüinek ki s ha első el.
keseredésük után találnak is . bár nehezen _ új elhelyezkedési lehetőseget, épen a
külsejtik miart hamarosan kényelenek ráeszmélni, hogy csak az állásutr: r,áltozott, a
gazda ellenben maradt a régi'. '
Es kezdődik elölről a harc'.. vagy megalkudni... vagy menni. .. A bátrak' az erő-
sek, a magukban bízók. bírjak egy darabig és harcolnak úgy és o|.v-an kemd:nyen,
amilyen keményen ferfi sohasem harcolhat férfi ellen... Lassan.l..ént azonlran kime.
rüinek' elveszítik az életkedvüket, az enelgiájukat, magasra tartcrtt fejiik lelranyat.
1ik s vagy beletörődnek a megváltoaathatatlanba és szaporítják a jobb sorsra érde-
mes elveszettek szánrát, vagy - ami szintén nem ritka dolog . egy bátcr gesztussal
eldobják az életüket.
Ha megaikusznak és elbuknak, maga a zsaroló fér|t az első, aki ]]álcát tör Í.elettük,
s akiknek halovány fogalma senr lehet azokrói a szörnyü lelki harcokól, arnelyek
ezeket a nregaiktrvásokat rendesen megelőzik s amel1',eknek a mél1én nagl,on sok.
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szor egy any'a' gverlnek' B-listás térj, teswér vagy kisállású vőlegény rejtőzköd-
nek.
Ha valaki lü'radságot venne s bepillantana a kenyérért küzdő nők lelkiéletébe és
élettapaszla]lataiba' olyan statisáikát állíthatna össze, amelynek alapjan az orosz
irodalomban előfbíduló minden kétségbeejtő emberkihasználrís semmibe törpüi.
A nemzetek összetartó és fejlesztő ereje a nemzetek erkölcsében gyökeredzik. Ho-
g;-an lehetnt: hát eroről, fejlődésről, előrejutásról beszélni egy olyan lerongyolódott
országban, aLhol a nő minden ilyen irányú tclrvényes védelem nélkül szabad prédája
annak a ferfinak, aki akar anyagi, akár rársadalmi vagy áliasi lehetőségei miatt ab.
ban a helyzeltben van' hogy a munkaadója legyen.
Amerikában o1yan tökéletesen kidolgozott tön'ények védik hasonló támadások el-
len a nőt, hogy a legritkább esetek kivételével kerülnek csak esetleges visszaélések
a biróság ei<:.
Ha majd nálunk is hasonló lesz a helyzet, s ha a mi törvényhozóink is eljutrrak arra
a magaslalraL, hogy a nőnek, az anyanak, ajövendő generáció felnevelőjének a sor.
sát és erkölcsi életét egyenlő fontosságúnak tartjak a többi közérdekLi kérdésekkel,
egyetlen csapásra megjavulnak az erkölcsi áilapotok s a nő magátólértetődőleg,
természetszt:ruleg visszajut abbaaz atÍnoszférába, ahonnan a férfi önzés s az ebből
folyó kénysi:erű nregalkuvás letasátotta. '.

Hesz Ferenc: Családi kör Pesten

Este van, este van, kiki nyugalomba,
Feketén bólongat a családfő, mondva:
Mit is kéne tenni, mit is kéne tenni,

Hogyhát nyaralni is el lehessen menni?

Ez most a probléma a családi körbe
S a családflo neje szó1, urát gyötörve:

A Schrvarzernénak körrnyú,jobb ura van an'nak.

A családfo búsan néz a hirvesére,
S rnaga könil öt-hat vásott gyerekére'
Es átkozva sorsát, mit végzete rámért,

A tüköfbe vágia a levesestányért.

- oh tudom, ezt érted, . szól megvetően nője,
S egy szervisa vág vissza a bósz családflore.

Ezt érdemlem? _ így a családfő sötéten,
S lerugja a csillárt a vita hevében.

Tányérok repüirrek, a gyerekek bőgnek,
De a szülök ezzei most már nem törődnek.



_-2s

Egy-"g pofont adnak a rossz kicsinyeknek.

Este van, este van, kiki nyugalomba
.Ez az élet, . szól a családft!, . de ronda.
Es míg keresgéli elgurult inggombját,
Örül, hogy \eriia:ta a nyaralrís gondját.

Hirdetések

. A szegedi Kath. Nővédő Egyesület, Szeged, Korona u. i8. sz. székházában 40
egyetemi vagy középiskolai kath. növendék részére internáfus á1l re:ndelkezésre.

. Róm. Kath. l3 éves, egy polgarit végzett árv'a kislrínyt, a család nehéz könilmé.
nyei miatt, jobb családhoz gyennek mellé játszótársnak átadrrak. Cime:
,,Pestszentlőrinc'' jelige alatt a kiadóban.

r Jobb úricsaládba gyermekkertésznek , vagy magányos úrinőh.öz trírsalkodónő.
nek aj ánlkozo m. Háztartási ismeretekkel és 4 po l gáriv al rend elkezem.

. Középkorú, szerény, intelligens űrinő hánezetónónek, vagy 'anyahelyettesnek
ajanlkozik. Ilyen minőségben volt már alkalmazásban.

o Jő| foző, német nyelvet is beszélő, megbíáató úrinő 13 éves fiával há*ezető-
nek ajrínlkozik, csekély fizetésért.

. Úrileany kozmetikus gyakornoknak felr'étetik. Ugyanitt állandó gyógymassage,
manikiir, pedikür kiképzés.

o Inteiligens 18 éves árva trrileány ajánlkozik gyermekek mellé, háaartásban se-
gédkezik.

r Melyik jómódú család fogadna örökbe teljes árva 8 éves leán./kát, aki vasúti
tiszfviselő árv.ája. Szíves értesítést ,,Jó gyermek'' jeligére.

. Egy sorsüldözött, tanítói oklevéllel bíró úriasszony gyermekek taní&ísát vá1|a|ja,
penzióban, áw-aházban, irodában, vagy szállodában. Aki álláshoz juttatja, szi
vességét festménnyel, vagy kézimunkával honorálja.

Úgy his:em, érdekes és érc]emes kalandozni a núlt írásaiban. So,kszor nteglepő és
megdobbentő üzenetet rejtenek ezek a sorok, de talán el is gondolkodtanak ben-
niinket, his:en Kertész Béla írasa és a hirdetések (csupán) 75 évyel e:eJőlt kelet.
ke:tek, anti talán nem is volt olyan régen.

ileopht'lis



Á ,, Kedve:i versem,' rovat újra éledezik. Ezúttal Cseri Eszter (27.eS) választott' Arra a kérjésrehog,, mi var,izsolta őt el Poe műu-ében, azt váIaszolta, h,j o ,e,, ritmusa, tüktetése'
Lóssuk 1halliuk) Á hollót eredetiben is, nag,arul is 1TotíÁrpádJordításában1.

Edgar Allan Poe: The Raven

Once upon a midnight dreary, wfule i pondered, weak and weary,
9::1 T*y a quaint and curious voluÁe of forgotten lore .
While I nodded. nearly napping, suddenly rheri came a tapping,
As.ot some one gently rapping, rapping at my chamber door.
"'Tis some visiter," I muttered, '\apping at my chamber door -

Only this and nothing more.,'

Ah, distinctly I remember it was in the bleak December,

l.nd 
e.ac! sepaÍate dying ember wrought its ghost upon tt," floo,'

Eagerly I wished the morrow; - vainty I had-soughtio bonow
From my books surcease ofsonow . soÍTow for rhe lost Lenore -
For thg rare and radiant maiden whom the angels nu.. úno,. .

Nameless here for evermore.

And the silken sad rncertain rustling of each purple curtain
Thrilled me - filled me wilh fantastii tenors never fett before;
So that.now, to still the beating of my heart, i stood ,.p"u,iog-Tis some visiter entreatrng entrance at my chamber joor -
some iate vlsiter entreating entrance at my chamber door;

This it is and nothing more.',

Presentlymy soul grew stronger; hesitating then no longer,
"Sir," said I, "or Madam, truly your forgivJness f impf oi";

Y:,",f:3:, 
is I was napping, and so gentiy you.u^i ,-upp,ng,

.r'no so Íarntly you came tapping. tappilg at my chanrbei-door,
l nar l scarce was suÍe I heard you'' . here I opened wide the door -

Darkness there and nothing mori.

|::.tl: t1,,oT*.;, 
peering, long r srdod there wondering, fearing,

lJouotrng, drearning dreams no mortals ever dared to dream hefnrp.
But the silence was unbroken, and the stillness g";.-;;"k.;'-^"'

|n.d 9":.rly 
*grd rhere spoken was the whispJred word,-,,Lenore?,,

r nts I wnlspered, and an echo murmued back the word, ,,Lenore!,,_
Merely this and nothing rnore.

3::: i",-q 
*..,.namber trlming, all my sour u.ithn me buming,

::on 
agarn I heard a tapping something louder rhan before.-5uely." 

said I, "surely that is something at my windo,,v lattice;
;-et me see. then, what thereat is and rhis-mystery ;_pl"r; -
i-et my heaft be still a momelrt and this mvstery.*pl'orr;--

. 'Tis the wind and nothinq ntore.



open here I flung the shutter, when, with many a flirt and Ílutrer,
ln there stepped a stately Raven ofthe saintly days ofyore.
Not the least obeisance made he; not a minuie stáppejor stay.:d he,
Buq with mien of lord or lady, perched above my-ciamber do,rr -
Perched upon a bust ofpallas just above my chamber door -

Perched, and sat, and nothing more.

Then the ebony bird beguiling my sad fancy into smilíng,
By the grave and stern decorum of the countenance it w-ore,
"Though thy crest be shom and shaven, thou," I said, ,,an sure no crayen,
Ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore _
Tell me what üy lordly name is on the Night's Plutoniai shore!''

Quoth the Raven, 'Nevermore.,,

Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,
Though its answer little meaning - little relevancv bore:
For we caÍrnot help agreeing üat no |iving human being
EveÍ yet was blessed with seeing bird above his chamblr door -
Bird or beast upon the sculptured bust above hís chamber door'

With suóh name as .'Nevermore.''

But the Raven, sitting lonely on that placid bust, spoke only
That one word, as if its soul in that one word he did outpor.rr
Nothing fanlrer üen he uttered; not a featber then he flunered .
Till I scarcely more than muttered: "other friends have flown before -
on the morrow he wíll leave me, as my Hopes have flown beÍbre..,

Then the bird said ,,Nevermore.,'

Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,''Doubtless,'' 
said I, ''what it utters ís its onty siocil and sto.",

Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster
Followed fast and followed faster till his songs one burden bore _
Till the dirges ofhis Hope that melancholy biuden bore

Of Never - nevermore.',,

But the Raven still beguiling all my saci soul into smilins.
Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bu"t *a aoo.;
Then, upon the velvet sinking, I betook myselfto linkine

.FancY 
unto fancy' thínking what this ominous bird of 'vo"re .

What this grim, urgainly, ghastly' gaunt, and ominous bird oíyore
Meant in croaking ,Nevermore.,,

This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing
To.the fowl whgse fiery eyes now bumed into _y boro,ri, 

"o..;This and more I sat divining, with my head at eaie reclining
On the cushion's velvet lining that ttre lamp_light gl""t.;-;:*.,
But whose velvet violer lining_with the lamp-lighigloaring o,er

She shall press, ah, nevermorel



Then, methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer
Swrurg by Seraphim u,hose foot-falls tinkled on the rufted floor.
"Wretch','I cried, ''thy God haú lent thee. by these angels he hath sent thee
Respite - respite and nepenthe from thy memories of LJnoret
Quatr,,oh quaffthis kind nepenthe and forget this lost Lenorel,'

Quoth the Raven, 'Nevermore.,'

"Propliet!" said I, "thing ofevill - prophet still, ifbird or devil! -
Wheüer Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,
Desolate, yet all undaunted, on this desert iand enchanted -
On.this home by Horror haunted - tell me truly, I implore _
Is there - is there balm in Gilead? - tell me - tell me,l implore!,,

Quoth the Raven, 'T.,levermore."

"Prophgt!" said l, "thing ofevill - prophet stili, ifbird or devil!
By thatiHeaven that bends above us - by that God we both adore -
Tell thib soul with sorrow laden ii within the distant Aidenn,
It shall blasp a sainted maiden whom the angels name Lenore _
Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore.,'

Quoth the Raven, ,Nevermore."

.'Be that ow sigrr of parting, bird or Íiend|', i sfuieked, upstarting .
"Get thee back into the tempest and the Night's plutonian shore!
Leave no black plume as a token ofthat lie thy soul has spoken!
Leave my loneliness rrnbrokenl . quit the bmi above my áoor|
Take thy beak- &om out my heart, and take thy form from offmy doorl,,

Quoth the Raven, "Nevermore."

And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
on the pallid bust of Pallas just above my óhamber doori
And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreamins
And the lamp.light o'er him streaming throws his shadows on tíe floor;
And my soul &om out that shadow that lies floatine on the floor

Shall be lifted - nevermorel

Csicsó



27-0S

A Holló
Egyszer egy bus éjfeltájon, míg borongtam zsongva. fájón,
ii fi'ucsa könyvek altatgattak, holt mesékből vén !azár,.
Lankadt flom már le.ledobbant, mikor ím valami koppant,
[fu Y ajtón, mintha roppant halkan ropp*. u ,á,. 

^
'Veldég lesz az,, , így ti.inódtem, ''azert roppan kürrn a zár,
Az lesz, más ki lerrne már?,'

ih, az emlék hogy sziven ver: padlómon a vak december
Ején farrtóm.rejtelemmel hunyt el minden szénsugár.
Es én vártam: háÚra vinad s a sok vén betűvel írt iap
Bánatomra hátha írt ad, szép Lenórám halva bár,
Fény leánya, angyal.néven szép Lenórám halva bár,
S Íiildi néven senki miir.

! 
úgy tetszen: a fiiggöny leng és bíborán bús selymü zengés

Fájó' vájó' sohse sejtett torz iszonyt suhogvajár -,
Remiilt szívem ü8atottan liiketeft, s én ciititótta*.
"Látogató lesz az ottan, azért roppan kiinn a zár,
Késo vendég lesz az ottan, azérr roppan kiirrn a zir,
Az lesz, más ki lerrne már?.'

]i5.zaterve lelkem mersze, habozásom elmúlt persze,

!',Y*l.'' 
kezdtem,''avag1, Úmóm' megbocs4tja, ugyebrír?

Amde tény, hogy már ledobbant álmos Íijm, é; Ön ;;g olyan roppant
Halkan zörgött. alig koppant: alig roppant rá a zár.
Nem is hittem a fiilemnek.,' - S ajtót tártam, nyí|t a zár:
Ej volt kt-inn, s más semmi mát.

S mély homályba elmeredten, szílvel, mely csodákra rerten,
I.átást vártam, milyet gyáva Íöldi álom sotrse tár:
Am a.csend, a nagy' kegyetlen csend csak áilott megszegetlen.
Nem búgott más, csak egyetlen szó: '.Lenóra!''. 

iratí, so"uar
Fiangon én búgtam: ''Lenóra!.'s visszhang kelt rá, haik, sovár.
Ez hangzott, s más semmi már'

S hogv szobámba Visszatértem, s még tiizelt javába vérem,
Hirtelen' már hangosabban, újra zonónt holrni zár,
S szóltam: .'Persze, 

biáosan csak megzönent a rácsosablak,

I1'* 1".i'mostrajtakaplak, híres titkod most lejár,
Csitt,szivem. még csak eg1,percig. most a nagyiitok lejár,
5zel lesz az' mas semlTli márl''

Azzal ablakom kitártam, s íme garra,l. hetyke-bátran
Roppant I{olló léptetett be, mesebeli vén madár.
S rám nem is biccenrve orrot. meg sem állt, és fennenhordott.
Csőnel lad1't s btiszke lordot mimelt, s mint kit helye vár,
A.jtóm felett Pallasz szobrán megült, mint kit hel}'e vár .,
Uit. nenr is nroccanva már.



,:\ -- WÍFmÍ-
S ahogy guggolt zordon ében méltóságu tollmezében,
Gyászos kedvem mosolygóra vállotta a vén madár.,
S szóltam: .'Bár meg vagy te nyesve, jól tudom' nem vagy t9 beste,
Zord Holló vagy, ós nemes te, éji part küld, vad határ,
lvíondd, rnily néven tisztel ott lenn a plutói mély, vad ár2,,
S szóld a Holló: .,Sohamár''.

Ámultam. hogy ferde csőrén ilyen tártan, ilyen pórén
Kél a hang, okos, komoly szó aiig volt a szava bár,
Am el az sem hallgatandó, hogy nem is volt még halandó,
Kit' hogy felnézett, az ajtó vállrin így várt egy madár,
.A.jtajának szobra Vállán egy ilyen szömy vagy madár,
Kinek neve:,'Sohamár'..

S tenn a csöndes szobron ülve, az a Holló egyedúl e
Szót tagolta, mintha lelke ebbe volna önwe már;
Nem nyílt más igére ajka, nem rebbent a toll se rajta,
S én szólék, alig sohajwa: ,'Majd csak elmegy, messziszáL,
Mint remények, mint barátok, holnap ez is messziszáll.'.
S szót a Holló: '.Sohamrir|,.

Megriadtam: csendzilátó replikája mily találó .,
'|Ugy iesz"' szóltam' ''eruryit tud csak, s kész a szó. és igetár;
Gazdájrinak, holmi hajszolt, btrs flótásnak bura aizott
Ajkán |este el e jajszót. mást nem is hallhawa mí,
C sak remények gy ászdalát, csak terhes j aj t hal lhatva már,
Ea, hogy: ''Soha . soha már!''

S gyászos kedvem újra szépen felmosolygott, s pámás székem
Szemközt húaam, ott, ahol vrírt ajtó, szobor és madár;
Es a láry bársonyra dólten tarka eszmét sorra szóttem,
Elmerengtem, eltiinődtem: mily borongó nyitra jár,
Atkos, ós, vad, firrcsa Hollóm titka miiy bús nyitra jrír,
Mért károgia: ..Soha mrir'.?

Ekként iiltem, szőve-fejWe bús eszméket s szót se eitve.
Míg a madár szeme izzott, szívemig ttizelve nrár;
S fejwe titkot, szóve vágyat, fejem halkan hátrabágyadt,
iBársonyon keresve ágyat, mit lámpám fenykörbe iár,
S mel1.rrek bíborát' a lágyat, mit lrímprím fenykörbe zár,
]J nem nyomja. soha miír!

iikkor' úgy rémlett, a légnek sűrtijén, látatlan égnek
]trtistölók, s a szőnyeg bolyhán angyaltrínc kél s mrusikál;''Bús s,zív',, búgtam, ..ím a szent Ég szállt le Hozzád., égi vendég
J.Ioz vigasa' és önt nepenthét, s felejtést ád e pohár,
ldd' óh' idd a hűs nepenthét,jó felejtés enyhe vár!''
l i  szó l t  a Hol ló:  . 'Soha 

már! ' ,
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,,Látnok!'. nyögtem, ''szömyü látnok! ördög légy, madár vae y átokl
sát{ín küdött' vagy vihar vert most e pusaa panra bár,
Tépetten is büszke lrizban, bús varázstól leigáztan,
Itt e rémek-járta házban mondd meg, lelkem szódra vár .,
Van... van balzsam Gileádban?.'. mondd meq .. lelkem esdve vár..''
S szólt a Holló: ''Soha 

már!''

,.Látnok!,' búgtam, ''szömyü látnok! ördög légy, madár vagy átok!
Hogyha istent úgy félsz, mint én, s van hited, mely égre száil,
Moncid meg e gyásaerhes órán: messze mennyben vár-e jó rám,
Angyal.néven szép Lenórám, kit nem szennyez flildi sár,
Atölel még szép Lenórám, aki csupa fénysugár?''
S szólt a Holló: ''Soha már!',

''Ez legyen hát búcsúd|.', dörgött ajkam, ''menj, madár vagy iJrdög'
Menj' ahoi vár vad vihar rád és plutói mély határ!
Itt egy pelyhed se maradjon, csöpp setét nyomot se hagyjon,
Torz lelked már nyugtot adjon! hagyd el szobrom, rút madár|
Tépd ki csóröd a szivemből! hagyd el ajtóm, csúfmadár!.'
S szólt a Holló: ''Soha mári''

S számyiín többé toil se lendül, és csak fent ül, egyre fent ü',
Ajtóm sápadt Pallaszíról el nem iizi tél, se nyárl
Szömyü szemmel ül a Hol|ó, alvó démonhoz hasonló,
Míg a lámpa rájaomló fén1én roppant ámya száll,
S lelkem itt e lomha ámyból, mely padlóm elöntve száil,
Fel nem röppen - soha már!

Ha szíyesen !átnád viszont ketlvenc ,,,,,a", n Wffif hasáb.jain, és arl is megvatlanád,
niért all hozzad közel. ne tartsd vissza magad! Tárva-n1,ina a P: poligraf könyvtáí 

Á szerk.
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A vrŰvÉsZETi M[ivrlrsÉqi vErÉl|<Edő
szóbr[i fonduló1n

nnpjÁrun|< előesrÉjÉru (dÉ|uiÁNjÁl
Ápni[is lo,ÉN, szrndÁN [rsz!

Ne csirirÁlj rvrÁs pRoqRAMoT ERRE nz időne !



Pó(ó)ni gyqiÍeménye
N{i a méz?

Ene a látsllólag egyszeni kérdésre mindenki
a képességének, szakmai hovatartozásának
vagy pillarratnyi hangulatának megfelelóen
válaszol. Legöbben,,tápláló édességrrek''
véliir és mr:nnyire igazuk van! Az,,öreg''
méhészek u mézet a méhek által gytijtött
sejtekben erlelt nekámak tanják. A vegyé-
szek szerilt a méz olyan szénhidrát, amelv.
ben azoxi1;én és a hidrogén aranya nrindig
2:l. Nénrelyek pedig - talrín a legszebben . a
mézet a természet legcsodálatosabb aiándé-
kának tartjlik.

A méz: mint tápláló édesség
Legfontosabb alkotóeleme a gyiimőlcscukor
(fruhóz) amely csaknem kétszer olyan
édes, mint rr háztartásokban hasmált nád.
vagy rép;Lctrkor, /A kristál1cúor édességér.
z.ete l00. a gyümö lcscukore l74. i
ot.hat féle :ukot tartalmaz' Ezeknek 85.95
%-a könnye'n emésahető, rövid szén1áncú
monoszaciltrrid, azaz szőIő. és gytimölcscu.
kor' Kis nrértékben megtalálható még a ne.
hezen emés.zthetó, hoisá szénláncú
diszachan'd és polyszacharid.
A ntézben scktéle enzim (invertáz, díasaáa,
kataláz, o;tiríáz, peroxidáz, redulitáz stb.)
működik. E:lek elősegítik az ernésztést. A
szabad arrrinosavaknak és egyéb szerves
savaknak ét.lágygerjesaö hatása van.
A mézben ti'bb mint százféle íz- és illatos
zamatanyaq van. Sokféle virágport is tartal.
maz. Gazia11 olyan létfontosságu ásványi
anyagokban ( makro. és milaoelemekben ).
anrclyek hosszútávon nélkülözhetetlenek az
éietben /édes; mézharmat, fenyö., gesáenye.
és hársméz"/" |8-20 %.a olyan víz, amely
növényi sejti:ken többsz<irösen átsziirt, káIos
anvagoktól t.3ljesen mentes.
Egyes mézfajták ( repce-' hars. és vegyes
virágméz ) kikistályosodrrak, de nem a gvá.
r i  e t lkonar:a lom. hanem a szóIcjcukor tg lú.
kóz ) nagyctb aránya miat1.

A méz mint gyógyító hatású
,,készítmény''

Gyógyszer a méz? NEM. men;
l ' a gyógyszer drága, a méz o[csó;
2, a méznek nrncs káros mellékhatása;
3' '' korlátlan '' merrnyiségben fogyasáható.

Más táplálékkal' különösen szeszes italokkal
tiársítható. Az alkoholistáknak kifejezetten j a.
vallott.
Tehát a méz olyan gyógyhatású tápanyag
(paramedicinális szer), amely tartósan fogyasa.
va az é|ő szervezetre jótékony hatást gyakoro1.
A méz fertótlenít, mivel antibakteriális tulaidon.
sága a magas h,idrogénperoxid taíalmára vezet.
hető vissza. Propolisá tartalmaz, emiatt (is) van
a fertótlenitó, gyulladásgátló. nyugtató ei raiaa.
Iomcsillapító hatása' A mézben Iévő virágpár
prosáatnt taÍtalmaz, ezért a dülmirigy gyjil"..dá.
sának megelőzésére és kezelésére szolgil. Az
oxidáz enzim. a piretroid a n<ivény,vedá szereket
(fl uvalinate, cipermetrin, deltametrin.
tetrametrin) erőteljesen bontja, ezért a sz.Nezet.
ben a méÍegtelenítésben játszik fontos szerepet.
A mez az idegmüködésben kulcsszerepet játszó.
ingeniletet áwivó anyagot (acetiikolint) is tar-
talmaz. Tartós mézfogyasáással többfele, gyó-
gyíthatatlan betegséget megeIózheti'ink ipi.:
Parkinson.kóv. Foleg a szeiídgesaenyeméz a
gyomoÍ.' a bel. és az epeműködéstjótékonyan
stimulálja.
A méz fogyasáásával növelhetők a sport. és
egyéb teljesítmenyek. rim nem minóstil dopping.
szerníjk. Adalékként a kozmetikai ipar is haiznó.
sitja. A rendszeres mézfogyasáókjobban etr ise.
llK a stresszt. Mivel koncentrált cukoroldet. nenr
szabad üres gyomoÍTa fogyasaani, foleg gyere.
keknek!

I!íindezek eltenére bazánkban az egy főre jutó
évi mézfogyasztás csupán 25.30 ctkgllt



E gy tanulságos történet...

Ü1tenr az asztalomnál, amikor
eszembe jutott egy fuggőben lévó tele.
ionhívás, amit még ei kell intéznem. Má.
ris tárcsáaam' Egy férÍihang szólt ked.
vesen:'Hallo?'. Udvariasa.n mond-
tam:'In Patrick Hanifln. Beszélhetnék
kérem Robin Cartenei?' Alighogy befe.
jeztern, a kagylót lecsapták. El sem hit.
tem, hoey' barki ilyen bunkó tud lenni.
Kikerestem Robin számát a noteszomból
és íelhíwam a helyes számon. Kiderült,
hogy véletleniil az utolsó két számot fel-
cseréltem. Miután beszéltem a barátom-
mal. úgy döntöttem, hogy újra hÍvom a
flckót. Amikor felvette a teleforrt. bele.
ű\,öltöttem: ,hülye bunkó' és lecsaptam a
kagylót. Majd a telefonszám mellé írtam:
hülye bunkó' és betettem az asztalÍ.ió-
komba. Az elkövetkezendó hetekben.
amikor rossz passzban voltam, csak fel-
htr1am és lehülyebunkóaam. majd le-
Jsdplam a kagy|ót '  Ettől nrindig i 'eIvi-
dultam.

Még abban az évben a telefontár.
saság bevezette a hívószámkijelzést. Ez
nagyon fájdalmasan érinten' men abba
kellett hagynom a hülye buúó hívását.
Aztán egy nap eszembe jutott valami.
Ujra felhívtam, és hallottam, ahogy
rnondja: 'HaIIo?.. Kitaláltam egy nevet
és udvariasan ezt mondtam neki: .Jó na.
pot. uraml A telefontársaság kereske-
delmi osáályaról beszélek, és érdeklődni
szeretnék, hogy hallott.e már cégünk
hívószámkij e1zős szolgáltatásairól?'. o
nemmel válaszolt és lecsapta a telefont.
G;,orsan visszahívtam és ennyit mond.
tam neki: .Azért, mert egy hülye bunkó
vagyl' és letettem.

Az ok, amiért ezt megosztom ve.
letek, az, hogy megmutassan, ha valami
igazán bosszant, akkor van mód tenni
el lene valamit, Csak hívni kel l  azt a szá.
mot.

Egy masik nap egv idős nő elég sok
időmet elvene, miközben próbált kiáilni a
parkolóból. Aá gondoltan' sosem fog már
eltíírrrri onnan. Végül beirrdította a kocsít, és
csigalassan kigördült a parkolótrelyról. Kicsít
hátratolattam, hogy legyen elég 1relve kil<a-
nyarodni. Nagyszerű - gcndoltarn -' végre
elmegy. Amikor hirtelen ll semrniból féltűnik
egy |ekete Camaro és beáll az én parkolóhe-
lyemre! Dudá1tam és ordítoaarrr, hogy nem
teheti eá velem, mert én .loltam ott előbb'
De a ftckó csak kiszállt a kocsiból, és rudo-
mást se véve rólam besétá'lt a ber,'ásii"rlóköz-
pontba. Ez a Íickó egy hüiye bunkó - gon.
doltam -, ahogy nag'"-on sok hülye bunkó lé.
tezik a vílágban. Ekkor észrevettem egy cetlit
a kocsi ablakán: Eladó, és alatta a telefon.
szám' Felírtam és kerestetn egy rrrásik par.
kolóhelyet.

Néhany nap múlva otthon ültern az
asztalom mellett. hiwam l:edvenc htilye bun-
kómat, de eszembe jutott a másik telefon-
szám. Gondoitam,.jobb' hrl őt is felhivom.
Néhány csengetés után felvette a telefont.
Udvariasan mondtam: .Az eladó Camaro
ügyében telelbnálok. Meg tudná mondani,
hol néáetnem meg a kocsit?' o js" r,ála-
szolt: .Természetesen'. és bediktaila a címet.
- .Egy sárga ház' és a kocsi a házelőrt áll.'
,N{egrudhatnám a nevét?'. kérdeztem' .Don

Hansennek hívnak,- váiaszolta. .}vÍikor me.
hetnék át megnézni a kocs:lt?' . kérdeztem,
.Attalában minden este itthon vagyok"
Ugorjon be valamikor.' 'Rendben'- rnondtam
és hozzátettem; 'ooooo, Don, mondhatok
tjnnek valami? N{aga egy hülye bunkól' és
letettem. Ezután Don Hansen teleÍbnszámát
is beprogramoztam a gyorshívóba.

Minden remekül ment, ha brírmi ba.
jom volt, volt kéznéI két htilye burrkó. akit
hívhattam. De nóhán'v hónap múlva rnár nem
volt olyan vicces az egész. mint kezdetben.
Gondolkoztam egy picit, nrajd kie'láltanr
l'alamit. Elóször is fclhívtam az eqye; szlinrú
hiilye bunkót. }Íiután |elvette' be|eordítottam
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a telefonba r szokásost, de nem teftem le.
Ekkor me.g}'érdezte, irogy ott vag).ok-e
még, és kérte' hogy ne hívjam többet.
Mondtam. hogy szó sem lehet róla.
}íegkérdezre. hogy hivnak. és meg-
mondtam, hogy Don Hansennek. Azt is
megkérdeÍl:, hol lakom, és bemondtam
aá a címet, ahol a fekete Camaro parkol
a sárga ház l:lőtt. .Azonnal odamegyek,
Don' kezdhtlt imádkozrri!'. mondta fe.
nyegetően' .oh, nrost aztán nagyon
megijesáen' hülye bunkól'. és letettern.
Ezek után Ítlhiwam a ke$es szrímú hülye
bunkót és ugyanígy cselekedtem. Azt
mondta:.Cstrk tudnám, ki maga...' .Ak.
kor mit terul,e?' .SzétrugnáÍn a seggétl'

.Itt a lehetóség, mindjrírt átmegyek magához,
hülye bunkó!' és letettem. Ezek után betele.
fonáltam a rendőrségre, hogy azonnai meg-
ölöm a buzi élettársamat, amint hazaér. Maid
hir,tam a l3-as Csatomát. hogy barrdaháboiú
van az adott címen. Mindezek után én is el.
mentem a.cínue' hogy végignézzem az egész
cirkusa' orömmel töltött el, amint a két hti-
lye bunkó üti.vágja egymrist egy csapat
rendór előtt, miközben rendőrségi helikopter
köröz a fejiik ft'li'tt.

Ez volt életem legnagyobb élrnényel

Megi.: hát... tanulságos, bár nem a legkevés-
bé idő. és pénzigényes módja a szórakozás-
nak, de ez esetben bevált.

Van benne yalami... Nem 2

Jobb, ha a.z állapotom ideális, mint ha az ideálom állapotos|
Az éiet olyan, mint a napközis tábor; csak zabáljuk a iökfozeléket és várjuk, hogy értiinkjöjjenek'
Á', nern lehet bizonyosan tudni, hogy Áhos valóban élt.e vagy csak mondai alak' hanem.
hogy Arplád valóbaa az ó fia volt, az már bizonyos'

. Az enrberiség nem győz hálálkodni Edisonnak, akinek a lríngelméjéból kipattant a villamos,
amely szi <rájával ha"itja a kocsit és benne
az u!as!.

' Barbarossa seregében kitört a pestis,
amely elől a császár is csak álruhában tu.
dott menekülni.

. A modem lakásokban távfi'ttésű gladiáto.
rok ontják a meleget.

. A görög rr:gék szerint minden hajóst el.
bűvöIt a s::irének szirénahangia.

. Aviz 100 fg1.1'. foknál olvad.

. A kocsonyát nem lehet villával emi,
meÍt olyall ideges, hogy folyon leugrik a
villáról.

. AZ ihlet olyan fonás, amiben a muzsák a
lábukat nri:ssák.

. A hjmnusil ferurharrgon írt kclltemény.
' Az Urislen elszárítona Jónás ámyékot

adó nagylr:velű tökét.
. Ha nem ír.]uk le a szó alakját, nem látjuk

a jelentését.
. |{úzzunk e:gy |erde vízszintest!
. Csak azt l{lptetik elcj. aki nem hibázik. De

csak az nem hibázik. aki nem is dolgo.
z i k !

SóIyomkő



A lócsisziir a lovak patkójának a talpán
Jevő patát csiszcllja, dolgozza.
A böllér a böllérállatok bundájából
készít anyagot.
Ezek a bizonyos eposzoknak a terje-
delmük szép nagyra is sikeredhet.
A visszatéró szerkezetek a tobozok'
Áz invokác.ió az eposzi kellékek egy
kis darabja.
.\z odüsszeia a hős hazatéréséről szóló
iönénet, ami a rnai .'ródmúvinak'' felel

.q 
"-akításos 

tettével odtisszcusz naga
a1att r,'ágta a tát.
o csak r'ezérel, mint a hadvezérek'
Tizenkét bárd fokán át tudja lőni vesz-
szejét.
.{z tény' hog; amerre járt, mindig
nókl<el volt. szóval kamarvoleatoft '
AjchiIIeusz kicsit jobban vérre megy.
o kicsit nag1'obb mértékben íurfango.
sabb.
Az eposzparódia az eposz kifordított
tükörképe.
.{. herderi jóslat negjövendőli a rna.
g;"arok elstillyedósét a szlávokban.

Ba|iléS0|(tl0

IntenrÍU oszlály

DeHÁt
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MunÍásosztá|y

JUTI IAzz

llincslsá|t

Ez egy látomás volt, mely most feljutott a
csúcsra.
Szinte minden szigeteIr van egy csodával
megrakott légy vagy iriten.
A sors személ1t őlt.
Az ártatlanokat megKnrélik és triiélik.
A művészek szerettek órirísi népszemléle.
tet ieími.
A vers csupán két versszakból áil. mégis
óriási tartalommal oír'
A vers elórehaladtával dol el, |:oey ho.
gyan. mi módon folytatódik.
Ez vonja maga után a l<övetkező verssza-
kot.
Znnyi és a Sors kérde:z - feLelekjátékot
folytatnak.
Bánk és Petur elvtársa]<.
Gertrudis, az oktondi k.irályné személyvá.
logató.
Petőfi daiai könnyel d.;lolhatók.
Az emberiség tavasszal jött n1'ara átfordul
az ósz viharaiba.
Ez a formula érdekfeszítést képez és az
embert el fudja kapni az olvaslratnék.

a

[r ügyeleti ue]seny alaku|ása

7t nont
60 pont

55 nont
50 nont
49 pont

37,5 pont

3{ pont

24 pont



AKöz4az:daeáqi ?cl itechníkumban 2002' ápri l is 19-én megrendezésre kerülő TMT
szervezó bizcnsága pályázatokat ír ki a Politechnikum isko|apoigárai számára az alábbi
kategóriákban:

. VideófiIrn.'készítő pá|yázat,
- osztá|yclk kc5zötti fi|m pá |y ázat,
- Vers és n<lveIlaíró pá|yázat
- Fotó. és képzőművészeti pá|yázat,
. Büfé és rendezési fe|adatok
.  F i Imkr i t ika pá|yázat

A pá|yázatok leadási
határ ideje:

2002, ápriIis 5.
A beérkezet lp;rIyamunkák a Tlr lT-n bemutatásÍa kerulnek, ekkoÍ dont a szakmai Zsűr i  is
Minden témak(lr első három helyezett]e értékes jutaImat kap
1kiveve a YE v l : l laratok számaÍa K; ií1 páIyázat l) .

Unl rufilnr - teszt to pi / yin t 2sztilyok kazotti
Pá{yázhat minclen iskolapolgár:  egyének, csopoftok,
bará i i  táísaságok'  a lkotócsoportok maxÍmum 5-5 f i lmmel

TémakörÖk:

1 .  Una t kozom
2 .  Képek  a  kedvenc  zenémre
3 .  A z  e l s ; ö . . .
4.  Látni  vé|tem
5 .  Egyéh

A f]|mek bárrrr| i ]/en technikáVal  (VHs, Hi8 '  V8'  stb.)
e lkészÍihetck '  ( je lehetó leg ne |egyenek hosszabbak 1o

l-]a semn: ]yer :Szkoz sem ái l  lencje lkezésecre, neín ke|I
e lkesere.1ed. l reÍ. ' t  a Pol i technrkum VideóstÜció játó l
nrInden Segitséget megkaphatsz (cperatór ,  vagó,  egyeb

fílntkészítí pi/yiznt
Fi|mes Versenyt kezdemónyezűnk a
Pol i technikum osztá|yal  szárna:a '
A fe|téteiek azonosak a ,,Videií]lm.
készítő pá|yázat,' íeitételeiVel, téma-
meghatározás nincs,  de kérunr
oennetekei, hogy ne ,,Hollyrvood -ban
gondolkozzatok'  a í i Imek eIkesz: ies?
eiót t  konzultá| jatok a v ideiszaxxor
tagja iVal  a lehetoségekrŐl '
Az osztá iyok k özott l  f i lmes ?á|yázaÍa
beé. (e ze : t  mu .k áka t  SZ 'Í ' (én  q |h i r i ; ' '  '
s z akma i  z sŰ r i '

IPALYAZATIrttHruA$



Wffimf 3,

7a to. es kepzut ííueszeti ptílyiza t

Ézt a kategóriát is iskolapolgárok számára írja ki a
szer^l ező bizottsá9. NeVezhetnek egyének,
3lkotócsoportok maximum 5-5 a|kotással. (A
sorozat egy alkotásnak számít|)
Megadott témakör ök nincsenek.
Érmészetesen ha csak kiállítani szeretné| az
.LŐSZoBAGALER|ABAN a TMT keretein belÜi-
azt is lehet.
A pályázott fotókat, rajzokat, festményeket,
szobrokat szakmai zsL]ri értékeli. az e|ső három
re!yezett értékes jutaIomban részesÜl'
A pályamunkákat ápri l is 2-ig hozd a stúdióba.

|lers. és wuel/ttíra prÍlyi:ttt

Bárki nevezhet tets'zőIeges témájú
versse|, novel láva|. A beérkezett
pá|yamunkákat sza<mai zsűri bírá|ja el.
A JEL|GÉS pályázertokat a
P:/PoLlGRAF/8Tful T könyvtárla
kÚ|djétek, i l|etve Jal lab Juditnak adjátok
le .
Ha nem kívánsz pá|yázni, csupán
pubIikálni szeretnél a Pol igr.áf TfulT
kül önszámában, erre is lehetoséged
nyí|ik, de kérünk, hc.gy ezt a
szándékodat kül ön 1elezd Judrtnak!

Határidő: 2002. ápriI is 2.

Kípregeny pilylízat
<éoregeny pályázatra

Tinden iskolapoigár

, elentkezhet.
r éma meghatározás nincs.
iért]nk minden pá|yázot,
ncgy A/4.es formátumban,
iekete íi lcceI készítse el
<epregényét.

Határidő: ápri| is 2.

a ? . t  t  - . - t  , t

t ilfil k il tlkíI p|il !íIzll t
A 8. TMT.n vetített pályázati
Í' iÍmekrő| írt f iImkrit ikákat
várjuk.

Kritikáitokat a
Pi 'POLIGMF/KRlTiKA

könyvtárba kÜldjétek, i||etve
Jakab Juditnak adhatjátok ie.
Bónuszszerzési lehetőség!
A beérkezett Íi|nrkritikákat a
Pol igráf Ieközl i .

FELH ívÁs t

?ilyiznt !/t
ui / ltt /t,t tok s,zíyu ó nt

YÉ vá l la la tok  pá|yázhatnak a
TMT b|]fé .szolgá|tatására.

l - latáridő:
2a02,  márc i r . ,s  25.

A TMT szervezői kórés.sel íordulnak hozzátok. Ha van valami|yen öt letetei l  a TfulT.ve'

kapcso la tban (műsorszám,  des ign .  eszme i  mondan iva l i  s tb . ) ,  akkor  keres l sétek  CSoNCSI t ]

A  TMT minden tek in te tben NYITOTT,  szívesen Iá tunk bárk i t  a  szervezósben és a

lebonyo|í tásban i s .
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eFFffif -,llusarációk
ezirnal Csc,rba Csaoa:

Legendás váraink címú
könyvéból (lV1agyar Könyv.

klub. 20C0) vaiók.

Lna

YLe,őZr@.tsK GKJ-,Éx,xrr
r.a:,zto p;TLu ( lrTt (LzLlT

mutatja be.

Ha vm kedved, Te is kiállíthalod alkotrigidat: |estmén;reidet, szobraidat. Íbtóidat'
csa-t.szólj Judimak vag} Tibomalt

F e I e | ó s  é s  t ö r d e l ó  s z e r i ( e s z t o :  J a k a b  J u d i t
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