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A többség már hallott róla, csak még 
sose látta. Mint egy kísértet, valahol 
a falak között ott kísért a Tégla. Néha 
fel-fel bukkan egy-egy tanteremben, 
vagy a szóbeszédben, s most itt van 
újra! 
Szinte hihetetlen (vajon minden 
számnak így fogunk örülni?), de 
immáron a Tégla hivatalos, második 
számát tarthatod a kezedben! Így, év 
végén, fél lábbal (vagy lábujjal) már 
a nyárban, de még mindig az iskola 
szeretett, bár talán már kissé meg-
elégelt falai között. Persze nem így 
vannak ezzel végzőseink, akik szá-
mára elérkeztek a fájó utolsó napok. 
S vajon a többiek?
Egyesek lehet, hogy elgyötörten, al-
váshiánnyal küszködve és kimerül-
ten olvassák az alábbi sorokat, má-
sokban talán még ott pezseg a tenni 

akarás, akik még most sem állnak 
meg, még most is van mit tenniük. 
Lesznek közöttetek olyanok, akik 
nemrég csodálkoztak rá, mit rejt az 
e-napló számukra, és most utolsó 
tartalék energiájukat is bevetve küz-
denek a jobb jegyért, vagy éppen, 
hogy megnyugvással konstatálták: 
minden rendben, ki lehet engedni. 
Nos, kedves olvasó, légy te bármi-
lyen diák, és tartozz akármelyik 
csoportba, ajánlom figyelmedbe a 
következő oldalakat, hisz mi, ennek 
az újságnak a lelkes írói azért dolgo-
zunk, hogy örömeteket leljétek eb-
ben a kis nyomtatott füzetben.
A nyári szünetig sok erőt és kitartást 
kíván mindenkinek a szerkesztőség 
nevében: 
Varga Borbála Kincső, 9.E 

BEKÖSZÖNTŐ
Földeses legenda, avagy volt egyszer egy Tégla

MINDEN, AMI FÖLDES
A TANÁR IS EMBER – Petrány Mihály Tanár úr

Átszűrődik a zongorázás az infor-
matikatermekbe? A 24-es terembe? 
A kóristákról, a zenekari tagokról a 
hirdetéseknek köszönhetően minden-
ki tudja, hogy mikor lesz próbájuk?  
Mindegy, hogy épp a Nagyteremben, 
a 25-ösben vagy épp az udvaron kell 
zongorázni, Petrány Mihály tanár 
úrra mindenhol lehet számítani. Vele 
beszélgettünk a minap.

- � Interjúztatók: Néhányan talán tud-
ják, hogy Tanár úr korábban rádió-
zott. Miért hagyta abba?

P.M.: Amikor én a rádióban dolgoz-
tam, sikerült bekerülnöm egy olyan 
környezetbe, ahol azt gondoltam, 
hogy onnan fogok nyugdíjba men-
ni és ott fogok megöregedni. Na-
gyon nagy lendülettel dolgoztam, a 
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zenének egy olyan területével fog-
lalkoztam, ami különösen kedves a 
szívemnek - ez a jazz zene -, és sza-
bad kezet kaptam benne. Mindenfé-
le sztárokkal tudtam riportot csinál-
ni és be tudtam mutatni a legújabb 
irányzatokat, a legújabb zenekaro-
kat. Viszont a főnököm egyik reggel 
azzal fogadott, hogy bizonyos szár-
mazású kollégákkal a jövőben nem 
állhatok szóba. Ez nem burkolt, ha-
nem direkt rasszizmusként hangzott 
el, és autokratikus utasításként. Ha-
zamentem és megbeszéltem a felesé-
gemmel, hogy másnap felmondok. 
Tehát nem tartottam lehetségesnek 
azt, hogy olyan kollégákkal, akikkel 
napi szinten kapcsolatban voltam és 
kiegészítettük egymást, azokkal egy 
felsőbb utasításra a következő naptól 
nem állok szóba.

 

- � I.: Miért éppen a tanári pálya?

P.M.: Eredetileg tanárképző főis-
kolát végeztem, pályakezdőként ta-
nítottam, sőt, osztályfőnök voltam 
egy felső tagozatos általános iskolás 

osztályban. Nagyon szerettem ezt 
csinálni, jó volt, de próbáltam kitel-
jesedni később egyéb területeken. 
Ezért változtattam és tíz éven ke-
resztül nem tanítottam. Aztán ami-
kor az a szomorú hír érkezett, hogy 
1997-ben meghalt a volt énektaná-
rom, Juhász Tibor tanár úr, akkor 
eldöntöttem, hogy én itt a helyén, a 
Földes Gimnáziumban szeretném 
folytatni azt, amit ő csinált.

- � I.: Ezek szerint Ön is földesista volt. 
Mennyit változott azóta az iskola és 
miben?

P.M.: Nagyon sokat változott, de a vi-
lág is változott ezzel párhuzamosan. 
Ami mérhető, és ami alapvető különb-
ség, hogy sokkal a szabadabb a diá-
kok élete, mint az én időmben. Sok-
kal toleránsabbak a tanárok és sokkal 
toleránsabb az iskolavezetés. Míg én 
földesistaként miskolci zenekarokban 
játszottam, akkori híres zenekarok-
ban, és engem emiatt az akkori igaz-
gató el akart tanácsolni, addig most 
innen, ebből az iskolából nőnek ki or-
szág - és világhírű zenekarok (például 
a Paddy and the Rats, a Bohemian Be-
tyars, és még sorolhatnám). 

- � I.: A jazzen belül milyen előadókat, 
zenekarokat szeret Tanár úr?

P.M.: Nagyon nehéz, mert a jazz 
majdnem olyan széles spektrumú, 
mint a komolyzene (amit én nem sze-
retek komolyzenének hívni, inkább 
azt mondom, klasszikus zene), csak 
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nem olyan hosszú időt írt le, mint a 
klasszikus zene. Ez utóbbi több száz, 
sőt, mondhatni ezer év alatt fejlődött, 
a jazz pedig a huszadik század elejé-
től tudott. De nagyon gyors a fejlődés 
és nagyon szerteágazó. Én nagyon 
szeretem az olyan jazz zenét, ami 
megszerkesztett és azon belül impro-
vizatív részekkel kitöltött, de koncep-
ció kell, hogy álljon mögötte. Én na-
gyon szeretem a fúziós jazzt, a fun-
ky jazzt, a bebopot és minden olyan 
jazz zenét, amit kiválóan játszanak és 
hallgatható, melodikus. 

- � I.: Kicsit visszakanyarodva az is-
kolához, mi volt a véleménye Tanár 

úrnak az idei kulturális nap zenei 
produkcióiról?

P.M.: Mindig szembesülnöm kell 
azzal egy ilyen után, hogy igazi mű-
vészeket tanítok énekórákon. Milyen 
módon tudok én többletet adni egy 
olyan diáknak, aki Debussyt játszik 
hibátlanul zongorán és úgy, ahogy 
Debussy leírta. Az egész Földes-est-
ről az a véleményem, hogy a zene 
mindig földobja és tűzben tartja ezt 
a hosszú programot, amit egy Föl-
des-est jelent. Azt gondolom, hogy 
senki nem unatkozik, aki ezt nézi. 

- � I.: Köszönjük a beszélgetést!

Purzsa Aletta, Matiz Eszter, 10.B
DIÁKSZEMMEL – Lengyel cserediák program

Január 29 - február 4-ig intézményünk 
vendégül látta lengyel testvériskolánk 
(Trzcianka) diákjait a cserediák prog-
ram keretében. Gyurcsik Petra, 9. 
Nyelvi előkészítő osztályos tanulóval 
készítettem interjút ezzel kapcsolat-
ban, aki végig lelkesen osztotta meg 
élményeit. 

- � B.A.: Hogyan értesültél a program-
ról? 

Gy.P.: Még novemberben jelezték 
az osztályfőnökeim, hogy van lehe-
tőség jelentkezni a programra. Em-
lítették, hogy két éve is nagy sikere 
volt és nagyon szórakoztató tud len-
ni.

- � B.A.: Mi motivált a részvételben?

Gy.P.: Nagyon szeretek ismerkedni 

nemcsak magyarokkal, hanem kül-
földiekkel is, így leginkább az moti-
vált, hogy egy hétig tulajdonképpen 
kapok egy lengyelt az otthonomba. 
Szeretek más kultúrákkal és szoká-
sokkal találkozni, a lengyel embere-
ket pedig már ezelőtt is kedveltem.

- � B.A.: Összefoglalnád, hogy mi előzi 
meg a látogatást, illetve aközben mi 
történik?

Gy.P.: A látogatást hihetetlen nagy 
szervezés előzi meg, ami természe-
tesen a tanárok feladata volt. Nem 
az érkezés a lényeg, hanem maga 
az utazás. Messziről jönnek, ami 
már önmagában sok fejtörést okoz. 
A diákok feladata meg volt osztva, 
mindenki dolgozott valamin, min-
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den szülő segített, amiben csak tu-
dott. Nagyon bonyolult munkafolya-
mat ezt létrehozni, de minden perce 
megérte. Ami eközben történt, az 
már egy bizonyos menetrend sze-
rint ment.  Fontos volt, hogy mind-
nyájan pontosak és összeszedettek 
legyünk, hogy ne legyenek csúszá-
sok. Nekünk, magyar diákoknak 
minden pillanatban, főleg otthon, a 
saját „gyerekünkkel” kellett foglal-
koznunk. Minden ismeretlen, ráa-
dásul még egy új családot is kaptak. 
Nélkülözhetetlen volt, hogy teljes 
otthont teremtsünk számukra, hogy 
minél élvezetesebb legyen az együtt 
töltött idő. Nemcsak az iskolai, ha-
nem az otthoni tevékenységeket is 
jó előre és pontosan megterveztük 
a családommal, hogy Karolina sem-
miben ne szenvedjen hiányt.

- � B.A.: Rendszeresen tartod a kap-
csolatot a cserediákoddal?

Gy.P.: Ha jól emlékszem, november-
ben kezdtünk el ismerkedni, akkor 
kapta meg mindenki a párját. Na-
gyon aranyos volt már az első pil-
lanattól, egy héttel később fel is kö-
szöntött a születésnapomon. Amint 
közeledett a program ideje, egyre 
többet beszélgettünk. Időközben lett 
egy közös chat csoportunk is, ahol 
mindenki beszélt egymással. Amint 
megtudtuk, hogy gond nélkül haza-
értek, egyből üzentem neki, hogy 
máris hiányzik. Azóta neki is volt 
szülinapja, így volt alkalmam felkö-

szönteni, de természetesen ezen kí-
vül még rendszeresen beszélek Ka-
rolinával és a többiekkel is.

- � B.A.: Mi volt a lengyelek benyomá-
sa az itt töltött egy hétről? 

Gy.P.: Akármennyire is fáradtak vol-
tunk, szinte már testvérek lettünk. 
Nagyon aranyos és hihetetlenül jó-
fej diákok, mindenért rajongtak, 
ami magyar, kíváncsiak és lelkesek 
voltak. Rengeteg történet született, 
imádtak itt lenni, sokuk haza sem 
akart még menni.

- �  B.A.: Tanított eddig neked valamit 
a program? Ha igen, mit?

 Gy.P.: Leginkább biztosabb lettem 
abban, hogy tényleg szeretek ismer-
kedni. Még jobban kinyílt előttem a 
világ, új nézeteim is lettek. A másik 
dolog pedig az angolom. Egy hét fo-
lyamatos beszéd után rengeteget ja-
vultam, azóta bátrabban használom 
a nyelvet.

- �  B.A.: Kinek ajánlanád, hogy bár-
mely programban cserediák legyen?

 Gy.P.: Bárkinek, aki nyílt és érdeklő-
dő a világ iránt. Érdekes meghallgatni 
más nemzetek véleményét, meg azt, 
hogy miként élik meg a mindennapo-
kat egy másik országba csöppenve. 
Azoknak is ajánlom, akik szeretnek 
idegen nyelvet tanulni, fejlődni és szí-
vesen kipróbálnák magukat egy ilyen 
nagyszerű dolog részeként.

Bársony Alexandra, 9.D
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Pár plakát és hirdetés, továbbá az 
újonnan megjelent évkönyv is beszá-
molt róla, hogy a Földesben egy ré-
gi-új kezdeményezés tűnt fel a poros 
téglák mögött. Azoknak, akik még nem 
túl elfoglaltak, vagy csak szeretnek 
mindenhol ott lenni, esetleg szimplán 
filmkedvelők, és szeretnének ingyen 
mozizni, nem kell tovább keresniük. 
Dr. Puskás István Tanár úr, és fia, Ba-
lázs, jelenlegi diákigazgatónk (akit 
persze minden valamire való földesis-
ta ismer) új fába vágták fejszéjüket. 
S, hogy milyen ez a fa? Puskás Tanár 
urat kérdeztem róla, és arról, miért is 
érdemes nekünk ezeken az alkalmakon 
részt venni.

- � V.B.: Miért jó egyáltalán közösség-
ben nézni a filmeket?

P.I.: Nehéz erre válaszolni, mert iga-
zán, aki a közös filmnézés élményét 
átélte, az átérzi, mit jelent az, hogy 
csoportosan, illetve közösen nézünk 
filmet. Ha egyedül van az ember, és 
kicsit unatkozik, akkor félbe hagy-
hatja a filmet. Ritkán fordul elő az, 
hogy elejétől végéig tudunk figyelni 

egy filmre, még a Tv műsorokat is, a 
tévében lévő filmeket is otthagyjuk. 
Ez a moziélmény az én ifjúkoromban 
egy kollektív élmény volt számom-
ra. Jó filmeket néztünk, bár akkor 
sem volt jó minden film, de tudtunk 
válogatni, és hatott egymásra a kö-
zönség. Én többször éltem meg azt, 
hogy olyan film, amin közösségben, 
nagy moziteremben sokan nagyokat 
kacagtunk, amikor egyedül láttam, 
akkor tulajdonképpen csendesen 
végigültem, majdnem, hogy szo-
morkásan, mert nem úgy hatottak a 
poénok sem. Ezért gondolom, hogy 
jó közösen filmet nézni. Illetve azért 
jobb, mert a közös élményeket utána 
meg is tudjuk beszélni egymással. 

- � V.B.: Milyen előzményei voltak a 
Földesben eddig a filmklubnak? Hisz 
tudjuk, hogy nem először jelenik 
meg ez a kezdeményezés.

P.I.: Húsz évvel ezelőtt volt egy film-
klub. Az még ’85-ben kezdődött. Én 
akkor kerültem ide a Földesbe. Már 
debreceni egyetemista koromban volt 
egy olyan élményem, hogy a film-

TANÓRÁN KÍVÜL – Új kezdeményezés: A Filmklub
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történet nagy klasszikus alkotásait 
egy hasonló filmklub keretein belül 
vetítették nekünk, és idekerülve rá-
kérdeztem, hogy itt nincs-e hasonló. 
Mondták, hogy nincs, de hogyha meg-
csinálom, akkor lesz. Így lett az, hogy 
’85-től tizenkét éven keresztül műkö-
dött ez a filmklub, ami különböző 
nevekkel futott, egy idő után a „Né-
zőpont” nevet adtuk neki, mert min-
den félévben adtunk egy szempontot, 
nézőpontot, ami alapján válogattunk, 
és erre fűztük fel a tematikát. ’97-
ben több ok miatt is megszüntettük. 
Egyrészt olyan mértékben jelent meg 
az amerikai filmdömping, hogy nem 
tudtunk szabadulni tőle, és nem akar-
tunk kizárólagosan amerikai filmeket 
vetíteni, másrészt azok a régi filmek, 
amelyeket nagyon sokan szerettek, 
kíváncsiak voltak rá, hallottak róla és 
látni szerették volna, azok nem voltak 
hozzáférhetőek. Lejárt a filmeknek a 
vetítési joga és már archívumban sem 
lehetett hozzáférni, tehát így elfogy-
tak a régi klasszikus filmek, ezért 
úgy gondoltuk, hogy nem érdemes 
működtetni egy filmklubot. 
- � V.B.: Milyen gyakorisággal és mi-
kor lesznek ezek az alkalmak?

P.I.: Most még kísérleti stádiumban 
van, tehát havonta egy alkalommal 
tervezzük, hogy tartunk vetítéseket, 
ha van érdeklődő, jelentkező. Az 
őszi időszaktól, a következő tanítási 
félévben gondolkodunk azon, hogy 
ha esetleg van érdeklődés, akkor 
kéthetente lehetne tartani. 
- � V.B.: Miért tartotta Tanár úr fontos-

nak, hogy ezt most újra elindítsa?

P.I.: Ez egy közös ötlet volt a fiam-
mal, Balázzsal, mert pár évvel ez-
előtt ő elkezdett filmeket nézni. Nem 
csak jelenkorban aktuális filmeket 
akart nézni, hanem kérdezte, hogy 
tudnék-e ajánlani valamilyen régi 
filmet, amit ő nem látott.  Akkor 
néha ajánlgattam neki, és rájöttem 
arra, hogy akadnak olyan mai fiata-
lok, akik kíváncsiak a filmtörténe-
lem klasszikusaira, és így jutottunk 
el oda, hogy ki lehetne próbálni, 
hátha lenne általános érdeklődés egy 
folyamatosan működő filmnéző kö-
zösségre is. 
- � V.B.: Tehát Tanár úr a régi filmeket 
szereti? S ha nem, akkor milyeneket?

P.I.: Én a hetvenes, nyolcvanas évek-
ben művészfilmeken nőttem föl. 
Nyilván szeretem a kalandfilmeket 
is, csak azt tömegek látják, és in-
kább a nagy, klasszikus művészfil-
meket szerettem jobban.
- � V.B.: Akkor a filmklubban művész-
filmeket lehet majd látni? Ide milyen 
filmek kerülhetnek majd?

P.I.: Is. Ezt lehet mondani. Egyrészt 
a mostani válogatás tulajdonképpen 
véletlenszerű. Ki mit ajánl, kinek mi 
tetszett a közelmúltban, vagy a rég-
múltban, amit esetleg érdemes lenne 
megnézni. Aztán majd ősztől kiala-
kítunk egy szempontot/koncepciót, 
és arra próbáljuk majd felfűzni a fil-
meket. 
- � V.B.: Kiket vár Tanár úr a filmklub-
ba?
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Bár a díjátadó gálán elhangzanak 
a díjazottak nevei, s talán látjuk is 
egy pillanatra azokat, akik átveszik 
az arany minősítésű okleveleket, 
mégis köszönhetően szörnyű név- 
és arcmemóriánknak, s persze az 
örvendetesen nagyszámú díjazott-
nak, másnap már aligha tudnánk 
megmondani, ki írta idén a legjobb 
verseket vagy novellákat. Nem is-
merjük iskolánk művészeit, bár tud-
juk, hogy léteznek… valahol egy 
messzi, messzi galaxisban.. Persze a 
legjobb festmények alatt elolvashat-
juk a készítők neveit, de ezt az írott 
művekkel – révén sehol se találjuk 
őket kiállítva – nem tehetjük meg. 

Az már egészen biztos, hogy hacsak 
nem vagyunk ezekkel a diákok-
kal közeli kapcsolatban, vagy nem 
halljuk valamelyik lelkes tanártól, 
akkor nem találkozunk azokkal a 
díjazott művekkel. Eddig legalább is 
nem sok esély volt erre. Most azon-
ban nyerhetünk egy kis betekintést 
az aranyminősítést elért munkákba. 
Legyünk büszkék bátran fiatal író-
palántáinkra!

MŰVÉSZET
Kulturális napi művek

P.I.: Egyrészt olyan diákoknak a je-
lentkezését, akik szeretik a régi jó 
filmeket, amiket most éppen nem 
vetítenek a mozikban, nem aktuális, 
és nem is sikerfilm, még csak nem is 
feltétlenül közönségfilm. Illetve kol-
légák, tanárok jelentkezését is, akik 
szívesen ajánlanának filmeket. Akár 
klasszikus, 2000 körüli, vagy 2000 
előtti filmeket.

- � V.B.: Megtudhattuk, hogy a hajdani 
filmklub a Nézőpont nevet viselte. A 
megújult filmklub kap majd valami-
lyen nevet? És ha igen, mit?

P.I.: Most még nem tudjuk, hogy 
lesz-e ősszel, meg, mert azért öt-
tíz embernél több jó lenne, ha ösz-
szegyűlne. Jelenleg hatan vagyunk, 
akik az elmúlt két alkalommal már 
részt vettünk. Ez a félév úgy indult, 
hogy mivel Balázzsal közösen talál-
tuk ki, hogy „Apa mozija” az egyik 
sorozat, és az „Én mozim” a má-
sik. Tehát a felnőttek meg a fiatalok 
ajánlgatják egymásnak a filmeket, 
hogy mit érdemes nézni. 

- � V.B.: Köszönöm a beszélgetést!

Varga Borbála Kincső, 9.E
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NOVELLÁK
Két arany minősítést szerzett prózaírónk egy-egy novelláját olvashatjátok:

Rátkai Ádám, 11.H
Szeret, nem szeret

A fejem fölött komoran bóbisko-
ló órára pillantottam. Még csak tíz 
perce vártam, de szinte az örökké-
valóságnak tűnt. A peronon végig 
izgatottan várakoztak a hozzátarto-
zók, mindenki arcán ott ült a meg-
könnyebbült mosoly. Én mégis fél-
tem. Waltot már jó pár hónapja nem 
láttam, amióta pár barátjával együtt 
besorozták őket is a seregbe, és Eu-
rópába küldték őket. Leveleket min-
dig kaptam tőle, de az utolsó hóna-
pokban nem érkezett egy sem, de a 
haláláról sem kaptam semmi hírt. Az 
elmúlt hetekben rettegtem, amikor 
eszembe jutott ez a nap. Vajon ő is 
ott lesz a vonatokon? De miért nem 
írt egy árva levelet sem mostanában? 
Állandóan görcsbe állt a gyomrom, 
és elfogott az aggodalom. Most is a 
semmibe meredtem, próbáltam ki-
zárni az ugrándozó gyerekeket, az 
édesanyákat, akik próbálják csití-
tani őket, az együttérzően bólogató 
időseket. Nem tudnám megmonda-
ni mennyi idő telt el így, de egyszer 
csak, mint derült égből villámcsapás 
a vonat zakatolása, sípolása ütötte 
meg fülemet. Mindenki a peron szé-
léhez rohant, én is próbáltam teljes 
erőmből közelebb férkőzni. A lehar-
colt szerelvény nagyot fékezett, mi-
előtt kiadta volna magából utasait. 
Emberek százai özönlöttek ki a ko-
csiból, ugrottak szeretőik, családjuk 

nyakába. Könnyfakasztó pillanat 
lett volna, de én rendre a kocsiajtó-
kat pásztáztam, szememmel a fér-
jem után kutatva. Már a sebesülteket 
szállították le, így közelebb futottam 
hátha valamelyik hordágyon feküdve 
megtalálom. A látvány lehangoló, és 
elképesztő volt. Ezt tényleg ember 
csinálta emberrel? Éreztem, hogy 
arcom egyre fehérebbé válik, és a lá-
bam alól kezd kifolyni a talaj, amikor 
egy erős, ismerős kéz ragadta meg a 
vállam. Hirtelen visszatért belém az 
élet, és boldogan megperdültem.
- Walt! - kiáltottam teli torokból, 
majd a nyakába ugrottam, és ahogy 
csak bírtam szorítottam.
- Szia, Alice! - hangja erőtlen volt, 
egyáltalán nem is hasonlított arra, 
amit megszoktam, és olyan jól is-
mertem. Szememet, mint az aggó-
dó édesanya járattam végig rajta. 
Jelentősen lesoványodott, az egyik 
keze könyékig be volt kötve, és egy 
csúnya heg futott végig arcának jobb 
felén.
- Mi történt veled? - kérdeztem auto-
matikusan, de rögtön meg is bántam, 
mivel tudtam jól, hogy nem szere-
ti, ha így letámadom. Legnagyobb 
meglepetésemre Walt nem lett mér-
ges. A düh legkisebb mértékben sem 
látszott meg rajta.
- Hosszú volt az utazás, ha haza-
érünk, mindent elmesélek.
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Ezt a választ kaptam, annyi kétely 
és könnyek között eltöltött éjszaka 
után. Mégsem tudtam haragudni rá, 
valami történt ott, valami, ami miatt 
ilyen állapotba került. Az arcomra 
erőltettem egy mosolyt, belekarol-
tam, és elindultunk hazafele.
Miután beléptünk az ajtón, rögtön a 
konyha felé vettem az irányt, hogy 
egy jó erős kávéval kínáljam. Köz-
ben végig rajta tartottam a tekin-
tetem. Úgy mászkált a nappaliban, 
mint aki először jár itt. Arcáról sem-
mi nem tükröződött, az öröm legki-
sebb látszatát sem tudtam leolvasni. 
Nem látszott rajta a boldogság vagy 
a megkönnyebbülés, helyette inkább 
az homlokán megjelent temérdek 
ráncra lettem figyelmes. Jól ismer-
tem magam, sokszor megesett már 
hogy felfújtam a dolgokat, így eze-
ket a gondolatokat és elhessegettem. 
„Biztos csak fáradt” - nyugtattam 
magam. Az asztalnál sokáig csend-
ben ültünk egymással szemben, fél-
tem bármit is mondani, de egy idő 
után már nem bírtam, kitört belőlem:
- Az utóbbi időben egy levél sem 
érkezett, Walt. Nagyon aggódtam 
érted. Öt percenként jártam ki el-
lenőrizni a postaládát, hátha hozott 
valamit a postás tőled. – hangom 
inkább kétségbeesetnek, mintsem fe-
nyegetőnek hatott. 
Üres tekintetét rám emelte, látszott 
rajta nehezére esik megszólalni, de 
azért összeszedte magát, hangjából 
még mindig a bizonytalanság sugár-
zott.
- Amikor csak tudtam, írtam neked. 

Az utolsó levelet két hete adtam fel 
a tábori postán. Valószínűleg elkal-
lódhatott. – egyáltalán nem tűnt dü-
hösnek, ami megint csak meglepett. 
- Te nem aggódtál értem, hogy nem 
érkezett válasz a leveledre?
- Persze, hogy aggódtam - válasza ki-
csit sem volt meggyőző, inkább olyan 
volt mint amikor a fontoskodó idős 
hölgyektől akar megszabadulni az 
ember. Kezdett eluralkodni rajtam a 
teljes pánik. Rengeteg kérdésem lett 
volna még, de egy hang nem jött ki 
a torkomon, így csöndben fejeztük be 
a kávézást. Amint végzett, besietett 
a szobájába, becsukta az ajtót, és en-
gem megint otthagyott egyedül meg-
annyi kétely között, mint az eddigi 
hónapokban.
Az elkövetkezendő napok hasonló 
hangulatban teltek. Próbáltam vala-
mit kicsikarni Waltból, de olyan volt 
mintha a falnak beszélnék. Estén-
ként nem tudtam aludni, az agyam 
állandóan zakatolt. Egyik nap elha-
tároztam, hogy elmegyek a gyógy-
szertárba venni a kezére valami ke-
nőcsöt, és magamnak orvosságot az 
alvászavaromra. Mint minden ilyen 
kiruccanásomkor, most is összeta-
lálkoztam a szomszéd Marie néni-
vel. Alacsony termetű, pirospozsgás 
asszony volt. A kor sajnos őt sem kí-
mélte, legalábbis a homlokát tarkító 
barázdákból ítélve.  Rendszeresen 
informált a legfrissebb pletykákról, 
amik persze nem nagyon érdekeltek, 
így sose figyeltem rá igazán, de amit 
aznap mondott, egyszerűen szöget 
ütött a fejemben.
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- Képzeld, a szomszédban lakó kis 
mennyecske férjéről kiderült, hogy 
a háború alatt együtt hált egy cso-
daszép francia lánnyal, és nemrég 
vallotta be, hogy őt szereti igazán. 
– hangjából szánalommal vegyített 
megvetés érződött. 
A mondat sokként ért. Éreztem, 
ahogy a lábaim egyre gyengébbek 
lesznek, majd egyszer csak felmond-
ták a szolgálatot. Mire magamhoz 
tértem az egész szomszédság kö-
rülállt, és egymást túlharsogva pró-
báltak nekem életmentő tanácsokat 
adni.
- Jól van hölgyem?
- Ez a fránya időjárás az oka mind-
ennek!
- Jaj, szegény ártatlan kislány.
Erőt vettem magamon és egy kis 
segítséggel a lábamra álltam. A vál-
lam leporolása után a gyógyszertár 
felé vettem az irányt. Az úton végig 
Marie néni szavai visszahangoztak 
a fejemben. „Nem lehet, ez lehetet-
len, az én Waltom nem csinál ilyet!” 
- próbáltam nyugtatni magam, míg a 
szemem sarkában egy jókora könny-
csepp formálódott.  Mire hazaértem, 
sikerült erőt vennem magamon, így 
egy fokkal nyugodtabban léptem be. 
Őrjítő csend fogadott odabent, leg-
szívesebben visszamentem volna az 
utcára.
- Walt, hazajöttem!
Semmi válasz. Leraktam a gyógy-
szereket az asztalra, és elindultam 
szétnézni a házban. Sehol sem talál-
tam, és éreztem a gyomromban azt 
az annyira ismerőssé vált görcsöt, 

amit az aggodalom okoz. Millió do-
log cikázott át az agyamon férjem 
hollétét illetően. Kezeim úgy remeg-
tek, mint a nyárfalevelek. Gyorsan a 
fotel után kaptam, nem akartam me-
gint a padlón végezni. „Semmi gond 
kicsi Alice, valószínűleg a bajtársak-
kal találkozik valahol.” Elkezdtem 
főzni, hogy eltereljem a gondolatai-
mat a Waltot övező különös esemé-
nyekről. Sötétedés után nem sokkal 
tárult szélesre az ajtó, és a férjem 
sietett be rajta. Természetesen egy 
pillantásra sem méltatott.
- Walt! Hol voltál ilyen sokáig? Már 
kezdtem aggódni.
Megtorpant, mintha elgondolkozna, 
majd a válla felett hátrapillantott fe-
lém.
- Csak egy kicsit sétálgattam - és 
már viharzott is tovább. Épphogy ki 
tudtam nyitni a számat, már magára 
csukta az ajtót, és aznap nem is lát-
tam többet. Kétségbeesetten ültem a 
kanapén, a fejem zsongott a rengeteg 
gondolatfoszlánytól. „A végén tel-
jesen megőrülök” - gondoltam ma-
gamba, amíg a szobámba tartottam. 
Mielőtt Európába küldték, teljesen 
más ember volt. Mindig figyelt rám, 
mindig érdekelte, amiket meséltem 
neki, és nagyon jól tudta hogyan kell 
engem szórakoztatni. Egy pillanatra 
megálltam a szobája előtt és hallga-
tóztam. Egy teljesen más valaki fe-
küdt ott bent, nem az én férjem, ez 
az ember, aki hazajött nem ugyanaz 
a magabiztos férfi, akinek kimond-
tam a boldogító igent, és már biztos 
voltam benne, nem is engem szeret. 
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Kicsit még töprengtem, de nagyon 
hirtelen rám tört az elkeseredés és a 
fáradtság, így az ágy felé vettem az 
irányt, és közben kitaláltam a nagy 
tervemet.
Másnap erőt vettem magamon, és 
próbáltam a kétségbeesés legkisebb 
látszatát sem kelteni, hogy Waltot 
véletlenül se zavarjam meg a napi 
rutintól. Az ebéd elfogyasztása után 
leakasztotta a kabátját és kilépett a 
házból. Az ajtóban megállt egy ki-
csit, mint akit meglep, hogy állandó-
an akadékoskodó felesége most szó 
nélkül hagyja elmenni. Csendben 
megvártam, míg elmegy, majd az 
ablakhoz szaladtam, és kémleltem 
merre veszi az irányt. Nem telt bele 
öt perc, már szorosan a nyomában 
voltam. Szívem hevesen vert, kicsit 
úgy éreztem magam, mint valami 
mozifilmben, de nem a bátor főhőst 
alakítottam, hanem a rettegő áldo-
zatot. Pár perc séta után a környék 
egyik legnépszerűbb kocsmájába 
tért be. Én a közeli padok egyikén 
foglaltam helyet, tökéletes kilátással 
a megviselt, már-már bordélyház-
hoz hasonlító kocsmára. Kitartóan 
vártam a következő lépést, de érez-
tem, ahogy elhagy a reggel még oly 
erősen tomboló magabiztosságom. 
Féltem, hogy valami olyat látok, ami 
miatt meg kell szakítanom az eddig 
olyan jól működő dolgok rendjét. 
Jobban nem is gondolhattam volna. 
Miután kényelmesen elhelyezked-
tem megfigyelőállásomban, három 
igencsak szemrevaló lány somfor-
dált be a kocsma ajtaján. Az idege-

im a pattanásig feszültek, és emiatt 
a talán jelentéktelen esemény miatt 
el is pattantak. Rohantam hazafele, 
szemeimből ömlöttek a könnyek, 
jóformán ki sem láttam mögülük. A 
kisbolt tulajdonosa épp a friss árut 
hozta, amikor kiugrottam elé, han-
gos dudaszóval kísérve, épphogy 
csak ki tudott kerülni. Már nem ér-
dekelt semmi, a teljes összeroppanás 
szélén álltam, csak egy gondolat járt 
a fejemben: „ El innen! El innen et-
től a szörnyetegtől!” A szó szoros 
értelmében berobbantam a lakásba, 
kirántottam az összes fiókot, és sza-
kadatlanul pakoltam be a ruháimat 
egy nagy elfakult utazóbőröndbe, 
miközben próbáltam a könnycsator-
náimnak megálljt parancsolni. Ekkor 
egy ismerős alak lépet be a szobába. 
Ott állt előttem az ember, akit eddig 
életem értelmének tartottam, de ez a 
kép az elmúlt napokban szétfoszlott, 
és csak az ismerős görcsök maradtak 
utána. A bőröndre pillantott, és lát-
tam, ahogy elönti a düh.
- Alice, mi a jó eget csinálsz? - kérdez-
te, miközben szikrát hánytak a szemei.
Összeszedtem minden bátorságom 
és felegyenesedtem. Az egész testem 
reszketett, de mikor megszólaltam, 
meglepődtem saját hangom határo-
zottságától:
- Mindenről tudok Walt! A kis szere-
tőkről, a titkaidról, amiket rejtegetsz 
előlem! Nem beszélve a kocsmai 
kalandjaidról! Mindenről! - szinte 
már sípolt a hangom a dühtől, rob-
banásként törve meg a szoba halálos 
csendjét.
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- Miről beszélsz? Eszednél vagy? – 
közben a feje egy nagy vörös golyó-
bissá változott. De én nem engedtem.
- Nem tudom mi történt veled ott 
Európában, de én nem ezt a Waltot 
szeretem! Nem ezzel az emberrel kö-
töttem össze az életem. Most össze-
csomagolok és felköltözök anyához 
egy kicsit. - a mondat végére egészen 
lecsillapodott a hangom, éreztem 
most én nyertem.
- Milyen titkokról meg nőkről be-
szélsz? Egyáltalán hallod miket 
mondasz? És még kémkedsz is a 
saját férjed után... - egy kicsit elhalt 
a hangja, de csak azért, hogy újult 
erővel törjön elő - Nem érted meg 
Alice? Mindenki, aki valaha számí-
tott nekem elveszett, a szemem lát-
tára göngyölte a földbe egy lánctalp, 
vagy vált a semmivel egyenlővé egy 
bomba miatt. Mindenki, akit valaha 
is szerettem, és már csak te maradtál 
nekem!  De látom, itt akarsz hagyni 
- a szó szoros értelmében tajtékzott a 
dühtől, én közben a szoba egyik leg-
távolabbi sarkába kuporogtam, még 
mindig reszketve. Egy valamiben 
voltam csak biztos. Én sosem téved-
hetek, és a düh, mint pusztító vihar 
tört ki belőlem.
- Hazudsz! - sikítottam, közben 
nyeltem a könnyeim - Mindig csak 
a hazugságok Walt! Elegem van, ér-
ted? - hisztérikusan ismételgettem, a 
számomra bűvös szavakat.

Nem szólt semmi csak ült az ágyon 
maga elé meredve, falfehér arccal. 
Keze remegett, és szeme sarkából 
egy könnycsepp préselődött ki. Én 
meg csak ültem, mint a diadalma-
san mosolygó bíró, aki várja, hogy a 
gyanúsított megvallja bűneit. Vihar 
utáni csend következett. Csak ültünk 
ott, amikor egyszer csak Walt felállt, 
egy utolsó szomorú pillantást vetett 
rám, és kisétált az ajtón. Soha többé 
nem láttam viszont. Rémülten me-
redtem magam elé, és elszörnyedve 
vettem észre, hogy semmit nem ér-
zek. Nem tudom meddig ültem ott, 
de egyszer csak kopogásra lettem 
figyelmes az ajtó mögül. Felpattan-
tam, letöröltem a könnyeimet, és 
ajtót nyitottam. Egy fiatal férfi állt 
előttem, kezében egy csomag levél-
lel.
- Ms. White? - kérdezte, és érdeklőd-
ve fürkészte megnyúzott arcomat.
- Öö... igen én vagyok. - feleltem egy 
kicsit bátortalanul.
- Remek! Ezek a levelek Önnek jöt-
tek, csak elkallódtak a békekötés 
miatti kavarodásban. - a kezembe 
nyomta a leveleket elköszönt és mire 
egyet pislogtam volna, már el is tűnt.
Remegő kézzel fordítottam meg a 
küldeményt: „Walttól, szeretett fele-
ségemnek, Alicenek.”
A levelek kihullottak a kezeimből, 
és éreztem, ahogy minden elsötéte-
dik körülöttem. 
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Gyönyörű májusi délelőtt volt. A ta-
vaszi szellő lustán szlalomozott az 
oszlopcsarnok pillérei között, a nap 
vakító sugarai meleg időt ígértek. A 
tökéletesen friss levegő összekeve-
redett a legkülönfélébb színekben 
pompázó virágok bódító illatával, 
kellemes parfümként bevonva ez-
zel a tájat. Az ég vakító kékjén egy 
magányos bárányfelhő úszott át 
lomhán. A csarnokban összegyűlt 
izgatott tömeget azonban látszólag 
egyáltalán nem érdekelte se a szellő, 

se a nap, se a virágok, de még a felhő 
sem. A gondosan elrendezett széke-
ken üldögélő emberek türelmetlenül 
várakozva suttogtak a szomszédja-
ikkal, néha-néha lopva előrelesve, 
hátha megkezdődik végre a várva 
várt tárgyalás. 
A széksorok előtt díszes bírói emel-
vény állt, előtte egymással szemben 
egy-egy asztal. A csarnok szélén 
egy talárba öltözött, enyhén poca-
kos, kopaszodó, bajuszos-szakállas 
férfi állt csípőre tett kézzel, szakér-

Tanáraink lelkes ajánlására most elétek tárunk egy ezüst minősítést szerzett no-
vellát is Kedves Lilla, 10.B osztályos tanuló tollából:

Ördögi jóság

Láttalak, ahogy a tengerbe veted ma-
gad. Megkérdeztem, hogy segítsek-
e úszni, de te a fuldoklást akartad 
megtanulni. Tudom, hogy álmodban 
is kapkodsz, előttem ne próbáld elta-
karni a mosolyoddal, hogy remegsz.
Mert már tudom, amit elmondanál, 
de megszoktad, hogy titkold, ha hi-
bázol; hogy megint építettél magad-
nak egy dobozt; egy dobozt, amiben 
hangtalan a kiáltás. Mert saját ma-
gad előtt is szánalmas vagy, és nem 
akarod, hogy ismerjenek.
Mégis Van, aki keres, akinek hiányzol 
odakint, de te úgy teszel, mint ha ezt 
nem tudnád. Mert már régen nem…
bízol, és ez az, ami gyilkol téged.
Tudod, hogy csak porhüvely vagy, és 

várod már a tavaszt, de azt nem tud-
ja más elhozni neked, és félsz, félsz 
kilépni a dobozodból, és elindulni, 
mert tudod, hogy a mezőn majd lesz 
hangja a kiáltásodnak, és akkor eljön 
Ő, és be kell majd ismerned, hogy a 
kócos haj, és pattanás mögött veszett 
vagy. Elveszett. És fáj, és égő látni, 
hogy hogy szeret, mert már előre tu-
dod, hogy lesz még doboz, amiből 
nem akarsz kitörni; az egyszer egy 
méteres sötét dobozból, amiben ké-
nyelmes, hogy nem hall senki, és an-
nak az illúzióját keltheted, hogy nem 
vagy felelős másokért.
De neked is van egy szelídített ró-
zsád. Egy rókád. Egy kisfiúd. Egy 
fájdalmak férfija.

Pém Sára 11.E
Memoár  János 1,5
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tő tekintettel vizsgálva a helyiséget. 
Épp az összegyűlt tömeget vizsgálta 
megvetően, amikor egy fiú sietett 
oda hozzá. Az érkező hangosan li-
hegve törölgette a homlokán gyön-
gyöző izzadtságcseppeket, és hebeg-
ve-habogva próbált jelentést adni 
a férfinak, de az megrázta a fejét, 
csettintett, majd átnyújtotta neki a 
kezében megjelenő ezüstkelyhet. A 
fiú mohón kortyolva kiitta a folyadé-
kot, az se érdekelte, hogy mi az, víz 
vagy bor, felőle akár vér is lehetett 
volna, amíg a szomját oltja.
 ¬– A bíróúrnak tisztelettel jelentem, 
a vádlott már úton van.
 – Úton? Máris? – a bíró csodálkozva 
vakarta a homlokát. – Nem szokása 
időben megérkezni.
 – Azt azért nem mondanám – mo-
tyogta a fiatalabb, majd félve kapta a 
tekintetét a férfi arcára, hogy meg-
bizonyosodjék benne, nem dühítette 
fel.
 – Minden csak nézőpont kérdése, 
drága Thomas! – nevetett, mire a fiú 
összerezzent. Szokatlan volt, hogy 
a bírónak ilyen jó kedve legyen, hát 
még az, hogy ilyen barátságosan 
szóljon hozzá. Általában már akkor 
megtisztelve érezte magát, ha napjá-
ban csak egyszer rivallt rá, de ez is 
csak szökőévente fordult elő. 
Persze tökéletesen meg tudta érteni 
főnökét, ha neki kellett volna a túlvi-
lági lelkek felett ítéletet hozni, való-
színűleg ő se lett volna szívélyesebb. 
Ez az ügy azonban látszólag fellel-
kesítette a férfit, csakúgy, mint min-
denki mást, Menny- és Pokolszerte 

futótűzként terjedt a híre az esetnek, 
sőt, egyes vélemények szerint még a 
Purgatóriumból is szöktek ki lelkek, 
csak azért, hogy a tárgyalást végig-
nézzék. 
 – Igaz is, miért sietett olyan nagyon? 
Még van idő a kezdésig.
 – Maga is tudja, milyen gyors a vád-
lott. Ha nem rohantam volna, még a 
végén lemaradtam volna az elejéről. 
– A fiú oldalra nézett, és azon nyom-
ban elsápadt, annyira, hogy a bíró-
nak megfordult a fejében, hogy ad-
jon neki még egy kehely italt. – Itt is 
van – suttogta a segéd, bár erre nem 
volt semmi szükség. 
A tavaszi idilli mintegy szempil-
lantás alatt szűnt meg, a magányos 
felhő köré nagy, kövér, fekete vihar-
felhők csoportosultak, és pillanatok 
alatt magukba olvasztották, a nap-
sugarak riadtan húzódtak vissza, a 
kellemes szellő szinte szélviharrá 
duzzadt. Úgy tűnt, mintha még a 
virágok is összecsukták volna szir-
maikat, hiszen az oszlopcsarnok-
ban kellemes illatuk helyett a halál 
és rettegés fanyar szaga terjengett. 
A nézőközönség vacogott, hirtelen 
minden beszélgetés félbeszakadt, 
nem tudni, hogy a félelemtől-e, vagy 
a csarnokot betöltő csontig hatoló hi-
degtől. A segéd az emelvény mögé 
szaladt, és elfoglalta a helyét a jobb 
oldali díszes, bár a bíróénál határo-
zottan egyszerűbb széken, és még 
véletlenül sem nézett fel, miközben 
az asztalon szépen felsorakoztatott 
iratokat vizsgálta át. 
Az egyetlen ember, aki pánik helyett 
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tömény unalommal szemlélte az 
eseményeket, az ítélőmester volt, aki 
szintén megindult a helyére. Ott ké-
nyelmesen leült, és felvette az előtte 
gondosan kikészített szemüvegét, 
aminek valójában egyedül esztétikai 
okai voltak, hiszen tökéletesen látott 
nélküle is. Nagyjából ezzel egy idő-
ben jelent meg a semmiből a székso-
rok és az emelvény közötti szűk üres 
részen a vádlott, aki egy állítólagos 
bűnözőhöz képest, meglehetősen 
barátságosan nézett a férfira. Lazán 
intett egyet a kezével, mire a termé-
szet újra visszaállt eredeti, békés ál-
lapotába.
 – Mondja, mégis mire volt jó ez a 
felhajtás? – vetette oda a bíró, igye-
kezve megőrizni hangjában a kö-
zönyt.
 – Szeretem a drámai belépőket.
 – Igen, azt tudom – mondta keserű 
mosoly kíséretében, mint aki visz-
szagondol egy rég elfeledett, szomo-
rú emlékre. Megrázta kicsit a fejét, 
hogy elkergesse a nemkívánatos 
gondolatokat, majd alaposabban is 
szemügyre vette a vádlottat. A férfi a 
húszas évei közepén járhatott, holló-
fekete, állig érő haja vége vérvörös-
re volt festve. Sápadt, hófehér bőre 
tökéletesen sima volt, gyönyörű arca 
igézően hatott mindenkire, aki csak 
ránézett. Elegáns, drága öltönyt vi-
selt, ami úgy illeszkedett vékony, ke-
cses alakjára, mintha csak rászabták 
volna. Valószínűleg ez így is történt. 
Telt, piros ajkait gunyoros mosolyra 
húzta, és a bíró szemébe nézett.
 – Halálian jól nézek ma ki, nem 

igaz? – A hangja kellemesen dalla-
mos volt, halk, de tiszteletet paran-
csoló és határozott. Az ítélőmester 
állta a tekintetét.
 – Mint mindig. És alkalomhoz illő 
a megjelenése! Ez a tárgyalás már 
most bővelkedik a váratlan fordula-
tokban. – A vádlott elnevette magát. 
Thomas lopva felpillantott, de visz-
sza is tért a papírmunkához, amikor 
véletlenül összeakadt a pillantása a 
fekete hajú férfiével.
 – Imádom a humorodat, Péter! Nem 
is értem, az Úr miért a kulcsok őrzé-
sét bízta rád. Lehetnél, mondjuk az 
udvari bolondja. – Valaki a csarnok 
vége felé felvihogott, de a körülötte 
ülők azonnal lepisszegték.
 – Rendben, térjünk a tárgyra! – ki-
áltott a bíró megpróbálva visszaven-
ni az irányítást.
 – Szerintem is. Megmondaná vala-
ki, hogy mi ez? – A férfi drámaian a 
közelben árválkodó, neki fenntartott 
egyszerű székre mutatott, és megfor-
dult, mintha a közönségtől várt volna 
választ.
 – Van valami problémája vele?
 – Ami azt illeti, igen. Határozot-
tan. – Azzal felemelte a kezét, intett 
egyet, mire a rozoga fa szék emberi 
csontokból kirakott trónussá válto-
zott, a jelenlévők legnagyobb ria-
dalmára. – Ez így méltóbb hozzám, 
nem gondolod? – kérdezte csevegő 
hangnemben, miközben kényelme-
sen elhelyezkedett a borzalmas ülő-
alkalmatosságon.
 – Neve?
 – Na de kérem! Ennek nem ez a me-
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nete! Hol van az ügyvéd, az ügyész, 
a tanúk… És én még azt hittem, ez 
egy professzionális hely – csóválta a 
fejét csalódottan a vádlott.
 – Sajnálatos módon nem volt sen-
ki, aki ezeket a feladatokat elvállalta 
volna. – Péter valójában éjt nappal-
lá téve kutatott a Mennyben, hátha 
talál legalább egy ügyészt, sőt, kü-
lönleges engedéllyel még a Purgató-
riumba és a Pokolba is benézett, de 
egyszerűen senkinek sem fűlött hoz-
zá a foga, hogy elvállalja a feladatot. 
Így maradt ő, és Thomas, akinek 
sajnálatos módon az volt a sorsa, 
hogy az örökkévalóságig segédkez-
zen mellette. Persze Péter tökélete-
sen megértette, miért utasítja visz-
sza mindenki az ajánlatot, de azért 
mégis könnyebb dolga lett volna, ha 
normális úton folyik a tárgyalás.
 – Thomas Jefferson! Voltaire! Jo-
hann Wolfgang von Goethe! És még 
annyi, de annyi jogot végzett em-
ber, és nincs senki, aki elvállalná az 
ügyemet?! Felháborító!
 – Javaslom, ha kidühöngte magát, 
mondja el a nevét. Le szeretném ezt 
zárni, még ma.
 – Van még ember, aki nem tudja, 
hogy hogy hívnak? – mosolygott vi-
dáman a vádlott, és egyik lábát la-
zán átvetette a másikon. – Rendben, 
legyen. Sokféleképpen szólítanak, 
nem is tudom, melyiket használjam. 
Az emberek régebben Kaszásnak 
neveztek, ma inkább egyszerűen 
Halálként hivatkoznak rám. A kü-
lönböző vallások szerint én vagyok 
a Sátán, az ördög, egyes körökben 

Mefisztónak vagy Wolandnak, a fe-
kete mágia mesterének is hívnak. 
A személyes kedvencem a Lucifer, 
bár nyilván a „világ fejedelme” cím 
is hízelgő. – Péter oda se nézett, vé-
gig a szorgosan jegyzetelő Thomast 
figyelte elgondolkodva, csak akkor 
fordult vissza, amikor a vádlott vég-
re befejezte a hatásvadász bemutat-
kozást. Nem szerette volna elnapolni 
a tárgyalást, mindenképp be akarta 
fejezni még aznap, de ha így folytat-
ják…
 – Tehát Lucifer. Gondolom tudja, 
miért van itt.
 – Fogalmam sincs. Benne volt az 
értesítőben, de… Szeretem a megle-
petéseket.
 – Magát azzal vádolják, hogy egy 
halott ember lelkét, ahelyett, hogy 
idehozta volna, visszaültette a tes-
tébe, ezzel feltámasztva őt – olvasta 
fel hivatalos hangon a bíró egy pa-
pírból.
 – Ó! Hogy az! – Lucifer izgatottan 
ficeregni kezdett a trónján. A tömeg 
úgy tűnt, felocsúdott a kezdeti fé-
lelemből, és újfent felélénkülve iz-
gatott sugdolózásba kezdtek, mire 
Péter fáradtan kopogtatni kezdett 
az előtte heverő bírói kalapáccsal. 
– Való igaz, megmentettem egy szá-
nalmas emberi lényecske életét.
 – Számoljon be kérem az esetről! 
Részletesen!
– Aznap, május harmadikán… Vagy 
nem is, lehet negyedikén volt, har-
madikán az a másik eset történt. Te-
hát május negyedikén…
– Rátérne a tárgyra? 



18

– Micsoda dolog ez! Hiszen te kér-
ted, hogy részletesen! Jól van, rend-
ben, akkor rövidre fogom. Május ne-
gyedike délelőtt, meglepően kevés, 
csak tíz-húszezer ember halt meg, 
így az átlagosnál több szabadidőm 
volt. Ennek köszönhetően, hogy 
ne unatkozzak, az egyik halottnál 
kicsivel több időt töltöttem, mint 
szoktam, tehát nem fél másodpercet, 
hanem nagyjából másfelet. Ez a ha-
lott történetesen egy kislány volt, és 
mivel meglepően értelmesnek tűnt, 
úgy döntöttem nagylelkű leszek, és 
megkímélem a szánalmas életecské-
jét. 
– Tehát bevallja a bűnét? – kérdezte 
döbbenten Péter, mert nem szokott 
hozzá az ilyen szintű együttműkö-
déshez, Lucifertől meg végképp nem 
számított erre. Előző nap külön listát 
írt fenyegetően hangzó mondatok-
ból, amiket bevethet majd a „világ 
fejedelme” ellen. A lap ott hevert a 
zsebében, gondosan összehajtogatva, 
hogy elővehesse, ha szükséges. Erre 
azonban nem készült fel, fogalma 
sem volt, mit kezdjen ezzel a rövid-
nek ígérkező tárgyalással. 
– Egyáltalán nem értem, hogy ez mi-
ért lenne bűn.
– Hogyhogy miért? Maga csak úgy 
feltámasztott egy halottat!
– Ilyesmikre már előttem is volt 
példa – vonta meg a vállát Lucifer, 
ártatlanul mosolyogva. Péter kezdte 
elveszíteni a türelmét.
– Az ilyesfajta cselekedetek szigorú-
an tiltottak! Nem avatkozhatunk be a 
földi történésekbe ilyen mértékben!

– Szóval most azért idéztek a bíró-
ság elé, mert kivételesen jót tettem? 
– tette fel a költői kérdést a vádlott.
– Nem tett jót! 
– Megmentettem egy nyomorúságos 
kis emberke életét.
– Akinek az volt a sorsa, hogy meg-
haljon! – kiáltott a bíró reményvesz-
tetten. Rá kellett jönnie, hogy ez az 
értelmetlen vita nem vezet sehová, 
így hátradőlt a székében, megiga-
zította a szemüvegét, és új taktikán 
kezdett gondolkodni. 
Hosszas pályafutása során már volt 
dolga nehéz esetekkel, de általában 
csak a halott lelkekről kellett eldön-
tenie, hogy a Mennybe, a Pokolba, 
vagy a Purgatóriumba kerüljenek. 
Nem is emlékezett olyan alkalomra, 
amikor egy túlvilági lényről kellett 
ítéletet mondania, és erősen fontol-
gatta, hogy kérvényt nyújt be, hogy 
ezután ne is kelljen. – Megsértette a 
Túlvilági törvénykönyv 666. parag-
rafusának b részét, ami történetesen 
a maga munkakörét tárgyalja, és ami 
azt tartalmazza, hogy mindennemű 
munkakörén túlmenő érintkezés az 
emberekkel maga számára szigorú-
an tilos, és ennek megszegése esetén 
bíróság elé idézendő.
 – Ez egy meglehetősen mulatságos 
feltevés – nevetett Lucifer, mint-
ha Péter épp most mondta volna el 
az évszázad poénját. Számára, aki 
egész nap csak halott lelkeket hajku-
rászott, és vajmi keveset kommuni-
kált bárkivel, talán így is volt.
– Mondja, kérem, miért?
– Mégis mivel akarod megbüntetni 
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a Halált? Kirúgsz? Mostantól tény-
leg Mihály fogja végezni a munkám, 
ahogy az emberek hiszik? Ne légy 
nevetséges! – Péter háta meggör-
nyedt. Igen, ez probléma volt. Hiába 
tartóztatja le, nem tehet vele semmit. 
A halottak szállítását folyamatosan 
végezni kellett, és bár most is Mihály 
volt az, aki helyettesítette Lucifert, 
sőt, magát Pétert is, ez egyértelműen 
tarthatatlan felállás volt. Gondter-
helten megdörzsölte a homlokát, és 
Thomasra pillantott, aki még mindig 
nem mert a vádlottra nézni.
– Ne féljen, nem a felfüggesztése az 
egyetlen büntetés, amit maga szá-
mára kiszabhatok. – Ez egyébként 
teljes mértékben hazugság volt, és a 
bíró azon nyomban bűnbánó imákat 
kezdett el mondani magában, de ez-
zel legalább valamilyen szinten úgy 
tűnt, még nem csúszott ki a kezéből 
teljesen az irányítás. A színjáték va-
lójában nem is Lucifernek szólt, aki 
pontosan tudta, mit tehet meg az íté-
lőmester, és mit nem, sokkal inkább 
a közönségnek, akik előtt meg akarta 
őrizni a tekintélyét.
– Csakugyan? Mit szándékozol ten-
ni? Megfosztasz szárnyaimtól, és le-
vetsz a Mennyből?
– Korlátozom egyes képességeit. Et-
től fogva hatalma kifejezetten csak 
a lelkek szállítására terjed majd ki, 
minden egyébtől megfosztom. – Lu-
cifer ezen a feltevésen annyira neve-
tett, hogy majdnem leesett a széké-
ről. Szinte fuldokolt, miközben pró-
bálta eléggé összeszedni magát egy 
értelmes mondat kinyögéséhez.

– Hogy te korlátozod az én hatal-
mam? Ne légy nevetséges, hiába tet-
tek meg odafönt a kulcsok őrzőjének 
és lelkek bírájának, ettől függetlenül 
te örökké egy halandó lélek maradsz.
– Kérvényezem, hogy fosszák meg a 
képességeitől!
– Ugyan, az átfutási idő vagy egy év-
ezred, tudod, milyen lassan folyik az 
ügyintézés. – Lucifer az ördög tudja 
honnan, kerített egy körömreszelőt, 
és arisztokratikus arckifejezéssel 
a körmét kezdte reszelgetni. Péter 
kezdte végleg feladni a dolgot. – Mi 
lenne, ha lezárnánk ezt az ügyet, én 
megkaptam a magam kis ejnye-bej-
nyéjét, neked pedig tiszta lehet a lel-
kiismereted, amiért jól összeszidtad 
a gonosz Lucifert.
– Ez a bíróság, nem egy istenverte 
piknik! – A bíró amint kimondta ezt, 
megbánta. Thomas ijedt sikoly kísé-
retében az asztal alá bújt, a közönség 
tagjai sietősen távozni készültek, és 
még Lucifer is enyhe aggodalommal 
kémlelt ki az oszlopcsarnokból. Sze-
rencsére nem történt nagy baj, csak 
az ég dördült meg figyelmeztetően, 
és Péter mintha valahonnan a távol-
ból egy kakas hangját hallotta volna.
– Hah, bezzeg ha én mondanék ilyet! 
Velem mindig mindenki sokkal szi-
gorúbban bánik – jegyezte meg gyá-
szos hangon Lucifer. 
– Ezt igazán csak magának köszön-
heti – válaszolt Péter végtelenül 
fáradtan. Már meg sem próbálta a 
tárgyalást hivatalos irányba vissza-
kanyarítani, tulajdonképpen már az 
elején tudnia kellett volna, hogy ez 



20

teljességgel lehetetlen lesz. – Csak 
azt árulja el, valójában miért tette?
– Hogyhogy miért? 
– Maga nem szokott ok nélkül cse-
lekedni. Valamilyen indoka biztos 
kell legyen, amiért megmentette azt 
a lányt.
– Csak egyszerűen úgy éreztem, ez 
a helyes. 
– Ez felettébb érdekes. Maga, a Sá-
tán, az ördög, a gonosz megtestesítő-
je, úgy érezte, hogy „ez a helyes”. – 
A bíró már el se rejtette a hangjában 
a gúnyt. Ha teljesen őszinte akart 
lenni magához, valójában nem is a 
hivatalos tárgyalás és letartóztatás 
miatt volt olyan izgatott korábban, 
hanem hogy végre nyíltan beszélhet 
Luciferrel, rázúdítva minden iránta 
érzett ellenszenvet. Hiába, Péter se 
volt szent.
– Minden rosszban van valami jó. 
Ez a mottóm. A morál vezérelt, vagy 
hogy is hívják ezt a Földön. – Hir-
telen leugrott a trónról, majd felmá-
szott rá, háttal a bírónak, drámaian 
kitárva a kezét a közönség felé. A 
háttámla miatt egészen úgy festett, 
mint egy római kocsihajtó. – Hát 
nem azért vagyunk mi mind itt? A 
morál miatt? Nem a cselekedeteink 
határozzák meg, hogy jók vagyunk-
é, vagy rosszak? – ezzel befejezte a 
rögtönzött szónoklatot, és visszaült a 
helyére.
– Nehéz elhinnem, hogy valóban jó 
szándékból cselekedett. Ne is hara-
gudjon meg, de a kedvesség távol áll 
magától.
– Borzasztóan előítéletes vagy, drá-

ga barátom – jegyezte meg őszinte 
szomorúsággal a hangjában a fekete 
hajú férfi. – De ne aggódj! Nem va-
gyok sértődékeny típus, megbocsá-
tok neked.
– Ez igazán nagylelkű – motyogta 
gúnyosan Péter. Próbált visszaemlé-
kezni, hogy a beszélgetésben mikor 
vált a másik a sértett féllé, és ő a go-
nosz szereplővé.
– Akkor? Ennyi volt? Elmehetek? 
– kezdett el készülődni az indulásra 
Lucifer vidáman.
– Menjen. A kitüntetést a hősi-
ességéért majd postán maga után 
küldjük – intett Péter, és lehunyta a 
szemét. Miért, ó miért gondolta azt, 
hogy jó ötlet elvállalni a kulcs őr-
zőjének posztját? Jó lesz, mondták. 
Nyugalmas, stresszmentes feladat, 
mondták. Na persze! 
Lucifer nagylelkűen visszavarázsol-
ta a trónt az eredeti állapotába, majd 
megállt, pont ott, ahol pár órával 
ezelőtt megjelent, és az érkezésé-
hez hasonló jelenségek kíséretében 
eltűnt.
– Holnap találkozunk, kolléga! – 
hallatszott még a hangja, bár ő már 
nem volt sehol. A tömeg, amint fel-
ocsúdott a döbbenetből, lassan szét-
széledt.

***
Lucifer lustán terpeszkedett el az 
ágyán, Pokolbéli palotájának tágas 
hálótermében. Csak ez az egy he-
lyiség akkora volt, mint a korábbi 
oszlopcsarnok, nem is értette, miért 
törekednek fentebb erre az unalmas 
minimalista stílusra. Ennél még 
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VERSEK 
S, hogy lírából se szenvedjünk hiányt, íme, két-két vers az aranyminősített köl-
tőpalántáktól: 

Nagy Radó Péter, 12.D
„Sed quis custodiet ipsos custodes?”

egyes földi bazilikák is díszesebbek, 
pedig azok is meglehetősen egysze-
rűek voltak. 
Most épp egy nő alakját vette fel, 
hosszú, szőke haja legyezőként te-
rült el körülötte, arcát halvány szep-
lők pettyezték, zöld szeme szinte vi-
lágított a félhomályos helyiségben. 
Hosszú selyempizsamája a bokájáig 
ért. Alapjában véve teljesen mind-
egy volt neki, hogy milyen alakot 
ölt, egészen addig, amíg a tökéletes 
szépséget meg tudja őrizni. El se 
tudta képzelni, hogy az emberi lé-
nyek hogy képesek tökéletlen külső-
vel létezni. 
– Lucie! – Nem emelte fel a hangját, 
a szoba ajtaja mégis azonnal nyílt, és 
egy vörös hajú kislány sietett be raj-
ta. Alacsony volt és vékony, kecses, 
akár egy balerina. Nem lehetett több 
tíz-tizenkét évesnél, de áradt belőle a 

finom intelligencia.
– Mit parancsol, mester? – kérdezte 
nyugodtan a gyermek.
–  Ugye tudod, hogy nem hagyhatod 
el ezt az épületet?
– Igen, mester.
– Jó kislány! Köszönetet szeretnék 
mondani neked. A mesterednek ma 
egy kifejezetten szórakoztató társal-
gásban volt része miattad.
– Tényleg?
– Ó, de még mennyire! Az a futóbo-
lond Péter tényleg elhitte, hogy feltá-
masztottalak! Olyan aranyos, ahogy 
az emberek elhiszik, hogy minden-
kiben ott a jóság! Te nem így gondo-
lod? Lucifer önelégülten vigyorgott.
– De, mester.
– Most hozz egy kis vért a Szenve-
dők patakjából! Szomjas vagyok.
– Igenis, mester! – azzal a kislány 
kihátrált a szobából.

Ki ad az érkezőknek szilárd re-
ményt? 
Ki visz le a mennyből a pokolba 
fényt?
Ki lesz majd a világért szép és igaz?
Ki lesz az út végén kései vigasz?
Ki ad némáknak bátorságból hangot?
Ki kongat majd értünk lélekharan-
got?

Ki mossa le a vért a szögesdrótról? 
Ki törli le a könnyet az arcokról?
Ki fest békét a gyűlölet falára?
Ki simít hullámot tükörsimára?
Ki csiszolja tompára a tőrhegyet?
Ki figyel az árvák bús sóhajára?
Ki kulcsolja kezét igaz imára?
Ki foltozza be szívével szívemet?



22

I.
Éji szárnyakon közelít: hangtalan.
Majd reggelre nyarat bontanak a fák, 
Szelíd üveg lesz a tegnapi szilánk.
A világ halk, csak a szívem nyugta-
lan.
II.
Azt hiszed mindig, hogy különbözőt 
érzünk,
De ha megvágjuk egymást, egyfélét 
vérzünk.

III.
Árnyékként hallgatok a házunk mö-
gött.
Elsuhan a nyár az esti fák között.
Így várlak: tajtékzó gondolataim 
Már elhajóztak a csend csónakjain.
IV.
Ha reményed kétségek közt elmerül,
Tudd: te is egy vagy, de nem vagy 
egyedül.

Korokat
Rajzolok

Korommal
Feketén,
Komorat
Színezek

Illatos
Szavakkal,

Világot
Építek,

Színtelen
Feketét.
Képemet
Festékkel
Mázolom,
Pingálom,

Fekete
Festékkel
A kormot
Felrázom.

Feketét
Világos

Színekkel
Keverve
Világos
Fekete,

Szürke lesz
Belőle.

Kirakom
Száradni
Szabadon
Lobogni,

Szél fújja,
Úgy szárad

Fehéren
A minta.
Fekete

Világok
Színezik 
Életem,

Bennük ez
A világ,

Színtelen,
Felemás.
Fekete

Világban
Színes csak

Az élet,

Varga Borbála Kincső, 9.E
Koromfekete

Nagy Radó Péter, 12.D
Nyári emlékek



23

Varga Borbála Kincső, 9.E
Őszi ének

Feketét
Álmodok,
Kék ég és

Nap helyett,

Micsoda
Torzítás,

Azt hinnéd,
Butaság,

De az én
Feketém

Színesebb
Mindennél.

Vágyakkal koronázott csendek ég-
nek el
A szuszogó percek hamujában.
És pilláidon átszűrődik majd
A lusta szél sóhajának hangja.
És ölünkbe hulló kezeink moraja 
halkan
Felébreszti az alvó hangyát az avar-
ban.
És hajadon csillámporként csillagok 
égnek,
És szememben a tűz tükre ezeknek.
Csak állunk és hallgatjuk a csendet
S a csendben a lélegzetet, a miénket,
És a hangok és a levegő miköztünk,
Nem csak közös már, a csendben 
egyesül.
És a dallamot, melyben fülemüle 
szólít táncra,
Szívünk szerelmes refrénnel várja.
És vár, várja a társa hangját,
És vár, mert hang nem jön ki a tor-
kán.
Várunk, te és én csak egy szóra,
És jár, jár a hangtalan óra,
De a szó nem válhat valóra.
És feltámad a szél, és késztet a távo-
zásra,

És nem érdekli a forró szívnek láng-
ja,
És elfújja a féltve őrzött gyertyát,
Hogy dideregj, hogy a közelében is 
fázz.
És menni kell, és reszket a sárga le-
vél,
És kezedbe hull, hogy ott lehelje ki 
lelkét,
És az a te az én vagyok még mindig,
És elhallgat szívemben a zenéd.
Nincs mire várni, nincsen maradá-
som,
Tompán koppan a harkály csőre a 
fákon,
Öreg néni gombászik most távol,
És szívében néma zsoltárt énekel,
És a koppanást mindig sikolyok kí-
sérik,
A szú kiált fel mielőtt megeszik.
És a sikoly, a koppanás, a zsoltár,
És én bennem ez a régi szám
Eggyé olvad, egy dalként száll to-
vább.
Ez az a dal, mit a csendes őszben 
hallanak
A csupasz fák gyászoló dallamnak.
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Már mindannyian érezzük, hogy nya-
kunkon a várva várt nyár és a tanév 
vége. Valamennyien lázasan tervezik 
a nyári programokat és szorgosan ta-
nulnak az utolsó dolgozatokra és ez 
így is van rendjén. De így a nagy „év 
végi hajrá” és a sok tanulás közepette 
ne felejtsetek el időt szakítani a vidám-
ságra, hiszen a nevetés a lélek zenéje!
- � Azért nekünk ennél sokkal jobban 
megy a történelem, pedig azóta 
jócskán gyarapodott az anyag...

- � Az ősember kisfia hazaviszi a bi-
zonyítványát, és az apja elkezd vele 
ordítani:

- � Fiam, azt még megértem, hogy 
halászatból csak kettest kaptál, de 
hogy történelemből is, pedig csak fél 
oldal az egész?

- � Időnként elfárad az ember. Ti el-
kaptátok már valaha a „suliundori-
tiszt”? 

- � Van az úgy, hogy nagyszünet előtt 
már csak a hasunkra tudunk gondol-
ni...

- � Az adakozás nem hűsít a kánikulá-
ban...

- Anyu, adj egy százast! - kéri Mó-
ricka édesanyját.
- Minek, kicsim?
- A sarkon áll egy bácsi, neki kel-
lene.
- Látod, Móricka, ez szép tőled. Biz-

tos koldulásból él a szegény öreg.
- Hát nem éppen. Fagylaltot árul.
- � Végül pár félresiklott gondolatme-
net dolgozatokból:

 V Vazul, miután megvakították, 
mehetett amerre látott...

 V A pun háborúban nagyon sok 
római elpusztult. Ezek mind Rómá-
ba költöztek és proletárok lettek be-
lőlük.

 V A kaszt zárt társadalmi csoport, 
ami között csak lélekvándorlással le-
het mozogni.

 V Athénban azonban kitört a pes-
tis, amelynek az idős Periklész is ál-
dozatául esett, és ez kissé megviselte 
a várost.

 V IV. Béla a tatárjárás után a kihalt 
nép pótlásáról személyesen gondos-
kodott.

 V IV. Béla várromokat épített.
 V Leonardo da Vinci két olasz 

földbirtokos volt a középkorban.
 V Amerikában a Sziklás-hegység-

ben rengetek Gizimedve él.
 V A költők csak akkor tudnak 

verseket írni, ha homlokon csókolja 
őket egy mázsa.

 V Az opera végén Othello ledöfte 
Desdemonát, aki erre énekelni kez-
dett.

 V A Föld nappal a Nap, éjjel pedig 
a Hold körül kering...

 V A víz oxigénből és folyadékból 
áll.

Csizmarik Viktória, 9.E 

VICC-TÉGLÁK
qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm
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A ponyvák mestere

Nem hinném, hogy sokan ismerik 
Rejtő Jenő nevét. Egyrészt azért, 
mivel nem a klasszikus magyar iro-
dalom terén alkotott, így a tananyag 
nem tesz róla említést (mint sok más 
tehetséges írónkról, költőnkről), de 
nem is várja el az ember, hogy min-
denkire kitérjen. Nyugalom, nem 
fogom részletezni az életét, bár az 
is érdekes. Itt a könyveiről lesz szó, 
pontosabban egy könyvéről. Nekem 
személyes kedvencem Az előretolt 
helyőrség c. műve. A könyv eleve 
egy érdekes helyzettel indít, szo-
kásos kocsmai verekedés. Az első 
néhány sor, esetleg oldal, már meg-
fogja a szórakozásra és kikapcsoló-
dásra vágyó olvasót. Főhősünk, Ga-
lamb egy nagyvilági ifjú, aki sajnos 
minden áron meg akar halni. A ha-
lálához a legmegfelelőbb az a hely, 
ahol úgy hullnak az emberek, mint 
a dominók. Az idegenlégió. Itt kü-
lönböző kalandokba keveredik, be-
leszeret egy szellembe, meg akarják 
gyilkolni ki tudja hányan… mindez 
egy félreértés miatt. De hát mit tehet 
ez a furcsa baráti körrel rendelkező, 
folyton vigyorgó, fütyörésző és köz-
ben pofonokat osztó fiatalember, ha 
az egész világ összeesküdött ellene? 

De itt egy kis ízelítő a könyvből:
„Galamb nagyon dühös volt.
- Jusson majd eszébe álmatlan éj-
szakáin az az ember, akivel itt ma 
beszélt! - mondta dühösen Galamb. 
- Furdalja a lelkiismeretét, hányko-
lódjék sírva a párnáin...
- Ha csak egy mód van rá - felelte le-
kötelező udvariassággal a cégvezető 
-, meg fogom önnek tenni ezt, uram. 
Parancsol még valamit?
- Semmit. Ön azt hiszi, hogy gyáva 
vagyok. Ebben téved. Bizonyos lehet 
benne, hogy meg fogok halni! Aján-
lom magam!
A cégvezető udvariasan meghajolt: - 
Nyugodjék békében...
Galamb dühösen lerohant a lépcsőn. 
Nem is gondolkozott, nyomban je-
lentkezett az erődben, és felvétette 
magát a légióba.”

Kalocsai Édua, 9.D
     

AJÁNLÓK ÉS KRITIKÁK
KÖNYVAJÁNLÓ

Rejtő Jenő: Az előretolt helyőrség 
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FILMKRITIKA

Dunkirk
Most is, mint minden éven megren-
dezték az Oscar díjátadót. A díjazott 
filmek között az én személyes ked-
vencem a Christopher Nolan által 
rendezett, 2. világháborúban játszó-
dó Dunkirk. 8 díjra jelölték, ebből 
3-mat meg is nyert: legjobb vágás, 
legjobb hangvágás, legjobb hangke-
verés kategóriában.
A film 1940 májusának eseményeit 
dolgozza fel, mikor bevonul Belgi-
umba a német hadsereg és a francia-
országi Dunkerque közelében a ten-
gerparthoz szorítja a brit és francia 
katonákat. Több, mint 300000 kato-
nát kevesebb, mint 5 km-es szakasz-
ra szorítottak össze. A brit flotta és a 
hajóval rendelkező egyszerű francia 
polgárok rengeteg áldozat árán, de 
sikeres mentőakciót hajtott végre.
Nagyon sokféle érzést váltott ki 
belőlem maga a történet, de több 
jelenet is. Az első pillanatban már 
érezhető volt a feszültséggel teli le-
vegőt, amit az is okozhatott, hogy 
beszéd helyett, amit megszoktunk a 
többi filmekben, nagyobb szerepet 
kaptak a különböző szituációk alatt 
lévő hangeffektek váltakozása. Sok-

szor érthető volt, hogy mi történik, 
azonban én hiányoltam a szereplők 
megszólalását. Ennek ellenére na-
gyon látványos volt, emellett annyi-
ra megdöbbentő, hogy még a hideg 
is kirázott és végig tág szemekkel 
bámultam a filmvásznat. Az utolsó 
jelenetben, mikor már megmenekül-
tek és a vonaton ültek, olyan meg-
könnyebbülést éreztem, mintha én 
is ott lettem volna a 300000 katona 
között.

Greutter Lilla, 9.E 
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Föltétlenül 
egyszemélyes a 
hűség? Miért ne 
lehetnék hű egy-
szerre többhöz 
is? 

(a nő)

Leghűtlenebb a 
türelem. Mindig 
elhagy. 

(egy vitázó)

Az a hű, akit 

nem értek tetten.
(egy feleség)

Jó üzlet-e a hű-
ség? Befektetés?

(egy férj)

Hű, ha…? 
(Hűha!)

Magánügy-e a 
hűség? 

(a társadalom)

Kihez hű az, aki 
önmagához hű? 

(Én)

Hűtlen-e a ki-
vándorló? 

(a haza)

Hűség?! Te hűs 
ég!!! 

(egy kivert kutya)

A hűség történeti 
fogalom. 

(modern enciklo-
pédia)

Hát az semmi, 

ha valaki a szak-
májához hű? 

(egy prostituált)

Mi van, ha va-
laki önmagához 
hűtlen, ha hű? 

(a férfi)

Van-e értelme az 
egyoldalú hűség-
nek? Vagy ami-
lyen a mosdó…

(a törülköző)

VITA-INDÍTÓ - A hűség

LEVELESLÁDA 
Levelezz velünk!

Mindenről van véleményed? Esetleg 
meg is osztanád másokkal? Itt a he-
lyed! Legyetek bátrak és küldjétek 
el nekünk véleményeteket az aktuá-
lis témáról, mely most a hűség lesz. 
Várjuk véleményeteket a szokásos 
platformokon! Ötletet pedig lentebb, 
a Vita-idító rövid mondataiból me-
ríthettek. Vitára fel!

MŰVÉSZEK, FIGYELEM! 
Avagy pályázat amatőr írók/köl-

tők számára
Írsz, de nem mered kiadni kezeid 
közül féltve őrzött műveid? Küldd 
el nekünk, és mi majd megjelen-
tetjük! Esetleg szeretnél névtelen 
maradni? Az anonimitás meg-
oldható. Legyen az novella, vers, 
vagy esetleg egy folytatásos tör-
ténet – itt helye van a szárnypró-
bálgatásoknak. Ki tudja? Hátha 
valamelyik tanár felfigyel egy 
rejtett tehetségre! Várunk min-
denféle művet facebookon, vagy 
e-mailen!

MUNKATÁRSAT KERESÜNK! 
A Tégla

Bátor (vagy bátortalan) újságíró-
palánták jelentkezését várjuk! Az 
érdeklődők keressék Varga Bor-
bála Kincső 9.E osztályos tanulót 
(többnyire megtaláljátok a 20-as 
teremben), vagy a többi újságírót!

HIRDETÉSEK
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