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BEKÖSZÖNTŐ – Kedves Földesisták!

A hosszú, kimerítő, dogákkal teli, 
rohanós és didergős tél után bekö-
szöntött végre a várva várt tavasz! A 
folyosókon megnőtt az ölelkező párok 
száma, az iskola előtt pedig a rövid ujjú 
pólóban cigiző tanároké. Minden szép 
és reményteli! 

Még februárban ünnepeltük a sze-
relmesek egymásra találását, majd 
közvetlenül utána együtt táncolhat-
tunk egy különleges bálban. Ugyan 
nem öltöztünk rémisztő jelmezekbe, 
és tüzeket se gyújtottunk – pedig nem 
is rossz ötlet, nem? – de a forró han-
gulat, és a csillagközi élmények mégis 
segítségünkre lehettek, hogy elűzzük 
végre ezt a hűvös telet, és újra élettel 
teljen meg a Földes alvajáró zombik 
helyett.

A kulturális nap előtt ráadásul az is-
kola izgalmasan nyüzsgött a hatalmas 
festményeket cipelő emberektől; az itt-
ott táncoló pároktól vagy csapatoktól, 
akikre olykor-olykor rányitott az em-

ber, majd némi zavartsággal, leplezett 
érdeklődéssel elsietett; a legkreatívabb 
pici helyekre beszökő énekesektől, és 
angyali hangjuktól; az időnként nagy-
teremben talált színész-palántáktól; 
az állandóan tesi cuccban rohangáló 
tornászoktól; az észrevehetetlen írók-
tól és költőktől; valamint a szorgal-
masan kutató pályázóktól. Öröm volt 
látni azt a rengeteg készülést, amik-
re ezek a földesisták képesek voltak 
szabadidejükben.

A tavasz a megújulás ideje, így mos-
tani számunkkal szeretnénk egy kis 
felfrissülést hozni szürkének tetsző 
hétköznapjaitokba az interjúkkal, a 
művekkel, a viccekkel és az új rejtvény-
nyel. Kívánunk sok erőt és kitartást 
nektek a következő hónapokhoz, és 
egy kis kikapcsolódást az egyre feszül-
tebb végzősöknek! (Jó az idő, menjetek 
a napra és szívjatok D-vitamint!)

Varga Borbála Kincső (10.E)
és a Szerkesztőség
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MINDEN, AMI FÖLDES
A TANÁR IS EMBER
Kovácsné Szeppelfeld 

Erzsébet

Most következő beszélgetésem során 
Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet tanár-
nőt, az iskola igazgatóhelyettes asszo-
nyát kérdezem:

- G.L.: Az lenne Tanárnőhöz a 
kérdésem, hogy honnan jött az ötlet, 
hogy középiskola után a tanári pályát 
válassza?

- K.Sz.E.: Szokták nevetve monda-
ni, hogy nem valami fantáziadús, de 
valahogy, valamiért mindig is ez sze-
rettem volna lenni. Valószínűleg olyan 
sok jó tanár példa volt előttem, bár a 

családomban nem volt tanár. Hogy 
mennyire szerettem volna ez lenni, 
azt az bizonyítja, hogy nekem ezért 
meg kellett harcolni a szüleimmel: Én 
magyarból és töriből különösen jó vol-
tam. Amikor a középiskolában érettsé-
giztem, akkor például jogi egyetemre 
könnyebb volt bekerülni, mint az EL-
TE-re magyar-történelem szakra. A 
szüleim úgy gondolták, hogy sokkal 
jobb lenne, ha jogász lennék. Nekem 
komoly harcokat kellett vívnom azért, 
hogy tanár lehessek. Nyilván tudomá-
sul vették, de azért próbáltak egy kicsit 
meggyőzni arról, hogy miért lenne 
praktikusabb, esetleg anyagilag ked-
vezőbb hosszú távon. Viszont amikor 
látták, hogy ennyire elkötelezett va-
gyok, akkor tudomásul vették. Nem 
volt ebből baj, csak érvelnem kellett a 
tanárság mellett. Én a mai napig nem 
bántam meg. Nem érzem azt, hogy de 
jó lenne most ötször annyit kereső jo-
gásznak lenni. 

- G.L.: Látszik is Tanárnőn, szeret 
közösséget formálni, intézkedni. Mit 
szeret annyira ezekben?
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- K.Sz.E.: Tanárként a legjobb a ta-
nítás. Nagyon szeretek tanítani, ma-
gyarázni, akár a magyart, akár a tör-
ténelmet. Igazából nem sokon múlt, 
hogy nem földrajz-biológia szakos 
lettem. Azokból is érettségiztem, és 
jól ment, viszont később a magyar 
és a történelem szakos tanáraim ki-
csit erőteljesebbek voltak. Ők annyi-
ra támogatták azt, hogy a magyarral, 
történelemmel foglalkozzam, hogy 
a földrajz-biológia végül megmaradt 
szeretett hobbinak. 

A közösségformálás és az intézke-
dés az igazgatóhelyettességgel jött elő. 
Ezt is nagyon szeretem, kifejezetten 
azt, ha valami a kultúrával is összefügg. 
A legkedvesebb ilyen szervezős feladat 
az a kulturális nap. Én azt gondolom, 
hogy egy csodálatos dolog, mert meg-
mutatkozhat a Földes-diákok sokszínű 
tehetsége.

- G.L.: Kicsit visszatérve a föld-
rajz-biológiára. Ez esetleg összefüg-
gésben lehet a túrázással is? Merre 
kirándul szívesen Tanárnő?

- K.Sz.E.: Nagyon szeretek túráz-
ni. Valóban ez a földrajz és a biológia 
iránti szeretettel is összefügghet. En-
nek ellenére én úgy gondolom, aki úgy 
nő fel, hogy ő már a szüleivel is sokat 
kirándul, akkor az beleivódik. Én úgy 
nőttem fel, hogy sokat kirándultam 
szüleimmel és húgommal is. Mi a gye-
rekeinket is úgy neveltük, hogy sokat 
mentünk kirándulni. Most pedig el-
árulom neked, ha arról van szó, hogy 
pihenni, vagy kikapcsolódni szeretek, 
akkor én az erdőre gondolok egyből. 
Nekem sokkal nagyobb pihenés egy 

kirándulás, még ha az fizikailag esetleg 
fárasztó is. Lelket, agyat nagyon pihen-
tet. A Bükköt szeretem a legjobban. 
Azt merem mondani, hogy ott már 
szinte alig van olyan hely, ahol ne jár-
tam volna, nagyon szeretek új helyek-
re is menni. A Visegrádi-hegységet, a 
Pilist, a Börzsönyt, a budai hegyeket 
elég jól ismerjük. Nagy tervem, hogy 
a kék túrát egyszer végigcsinálom, és 
remélem, hogy egyszer sikerülni fog. 
Akármerre jártam, mindig azt állapí-
tottam meg, hogy a Bükk a legszebb, 
az egyik leggazdagabb kultúrtörténeti, 
természetföldrajzi szempontból. 

- G.L.: Egy teljesen más kérdésem 
lenne Tanárnőhöz. Mi a legkedvesebb 
emléke a diákkorából és mi volt a leg-
kedvesebb a tanári évei alatt?

- K.Sz.E.: Már diákként is nagyon 
sokszínű volt a Földes, rengeteg prog-
ram volt, és azok közül nagyon sokat 
őrzünk hagyományként a mai napig. 
Szoktam is mondani a diákoknak, az 
akkori házirenden ma már nagyon 
mosolyognánk. Akkor volt olyan 
mondat a házirendben, hogy Földes- 
diák este 9 óra után, szülői felügyelet 
nélkül a városban nem tartózkodhat. 
Ma meg már akkor indultok el az éj-
szakába. Szerveztünk régen is nagyon 
sok rendezvényt, akkor is volt kulturá-
lis nap. Volt olyan rendezvény, amire 
akkor olyan amatőr, vagy már híre-
sebb együtteseket hívtunk meg, akik-
nek volt miskolci kötődésük, például 
az EDDA-t. Akkor is volt olyan, hogy 
meghívtunk írókat-költőket, és ez is 
nagy élmény volt. Másrészt, tényleg 
nagyon jó tanáraim voltak, és nagyon 



5

jó osztályom is, akikkel mai napig na-
gyon szoros a kapcsolat.

Tanárként millió élményem, emlé-
kem van. Csak egyet emelnék ki, volt 
nekem egy hatosztályos osztályom, 
aminek az osztályfőnöke voltam. Ez 
egy olyan osztály volt, ami egy iga-
zi hatos, rendkívül tehetségesek, na-

gyon sok mindenben kreatívak vol-
tak, millió versenyt megnyertek, de a 
haszontalansághoz is nagyon értettek. 
Osztályfőnökként volt mindenféle él-
ményem velük, de nagyon jó a kapcso-
latunk most is.

- G.L.: Köszönöm a beszélgetést!
Greutter Lilla, 10.E

VELÜNK TÖRTÉNT – Bál
Megmásztunk egy újabb lépcsőfokot… 

avagy a Földes Bál felélesztése
Hetekkel a bál előtt sok ígéretet 

kaptunk, a bál újjászervezésével kap-
csolatban, amiket én személy szerint 
nem mertem elhinni a tavalyi csaló-
dásom után. Ennek ellenére mégis 
bíztatónak tűnt a sok igyekezet, amit a 
szervezőktől lehetett látni.

Őszintén, én pozitívan csalódtam. 
Ami elsőre a leginkább elkápráztatott, 
az a D terem díszítése volt, amire 
valamilyen szinten számítottam 
Horváth Mária tanárnővel való 
beszélgetéseink után, de sokkal 
gyönyörűbb lett, mint azt képzeltem. 
A lufik feldobták a hangulatot, 
az égősorok viszont egy csipet 
otthonosságot adtak hozzá. 

A legnagyobb meglepetés mégis-
csak a zene volt nekem. Annak ellené-
re, hogy egy páran megkérdőjelezték 
a működőképességét a saját DJ-nek, 

szerintem minden megvolt benne, ami 
kellett: funkytól a mulatósig, de a ro-
mantikus párokat sem hagyták ki egy-
egy szám erejéig. Sokkal közvetlenebb 
volt és bensőséges, ahhoz tudnám ha-
sonlítani, mint amikor egy különleges 
sajtban összeállnak az ízek. A többség 
ropta, és a tanárok is legalább olyan jól 
táncoltak, mint a diákok. 

Én ezúton is szeretném megkö-
szönni mindenkinek a munkáját, 
aki hozzátett ehhez a péntek estéhez. 
Habár én csak két évnyi tapasztalattal 
éltem eddig a Földes Bálok terén, ne-
kem egyértelműen ez volt a „Th e Best”. 
Remélem, ezzel nem vagyok egyedül, 
és talán jövőre újra fölülmúljuk majd 
önmagunkat. 😄

Szabó Hanna, 9.A



6

Mindenhol ott vagyunk, de rit-
kán láttok meg minket. Ha még-
is, óvakodtok tőlünk vagy éppen 
megörültök a jelenlétünknek. Mi 
vagyunk azok, akik egy eseményen 
belemennek a videóitokba, kitakarva a 
11.E-s fiúk táncát kampánykor. Mégis, 
mi örökítjük meg a holnap tegnapját, 
amit a Földes facebook oldalán figye-
lemmel is kísérhettek.

Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet ta-
nárnő és igazgatóhelyettes asszony 
tartja össze a mi kis csapatunkat. Al-
kalomadtán kameráinkkal és stabi-
lizátorunkkal készen állunk minden 

egyes apró megmozdulást elkapni 
és átdolgozni, amennyiben szüksé-
ges. Ám a média szakkörösök élete 
sem  csupa móka és kacagás. Hiába 
hagyhatunk ki évente egy-két órát, 
gyakran előfordul, hogy bizonyos 
feladatok a szabadidőnket veszik el; 
felelősséggel tartozunk a munkánkért. 
Ettől függetlenül azoknak, akik a 
média (elsősorban film és fotózás) felé 
orientálódnak, mindenképp tökéletes 
tapasztalatszerzés mindez. Különben 
pedig az egészet hatalmas élvezet 
csinálni.

Bócz Amanda, 9.E

TANÓRÁN KÍVÜL – Média szakkör
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Dr. Szabó Istvánné tanárnő, Gitta 
néni nemrég ment nyugdíjba, de – ter-
mészetesen – nagyon sokan ismerik 
továbbra is a suliban őt, a történelem-
versenyek szervezőjét, a versenyzők fel-
készítő tanárát, háziversenyek zsűritag-
ját…

A Földesben sok éven keresztül a 
történelem egyet jelentett Gitta nénivel, 
akit megkértem, hogy egy interjú erejéig 
térjen vissza iskolánkba.

- V.B.: Melyik tárgyat tetszik job-
ban szeretni? A magyart vagy a tör-
ténelmet?

Sz.I.: Igen, ez érdekes. Annak ide-
jén, amikor el kellett dönteni, akkor 
egyértelmű volt, hogy a magyar iro-
dalmat. Irodalom diákkörnek voltam 
a tagja, irodalom szakkör működött 
az iskolánkban. A történelem akkor 
egy kényszerhelyzet volt, ugyanis a ta-
nár úr, aki nekem irodalomból a pél-

daképem volt, javasolta, hogy inkább 
az oroszt válasszam a magyar mellé. 
Én az oroszt annyira nem szerettem, 
így beírtam a történelmet. A történe-
lem tanárnőm nagyon meglepődött, 
és onnantól nagyon sokat foglalkozott 
velem, és végül is magyar-történelem 
szakos hallgató lettem. Az egyetem 
nagyon érdekesen alakult, mert eleinte 
ott is az irodalom volt a meghatározó. 
A Földesben viszont úgy alakult a taná-
ri kar történészeinek összetétele, hogy 
hirtelen többen is nyugdíjba mentek 
történelemtanárok, és én a történelem 
tagozaton találtam magam. Onnantól 
kezdve aztán a történelem lett a meg-
határozó.

- V.B.: Miért döntött tanárnő a ta-
nárság mellett?

Sz.I.: Igazság szerint már óvodában 
óvónéni szerettem volna lenni, álta-
lános iskola alsó tagozatában tanító 

Gitta néni és az iskolatörténeti múzeum
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néni. Középiskolában más is elkezdett 
érdekelni. Például a rajztanárunk egy 
időben hidakat rajzoltatott velünk, és 
én akkor azt mondtam, hogy el tud-
nám képzelni az életemet hídmér-
nökként. De a fizika nem tartozott a 
kedvenc tantárgyaim közé. Utána jött 
a következő mániám, hogy kertész-
mérnök leszek, de a biológia tanárnőm 
sem érezte úgy, hogy ez nekem egy 
életpálya lehet. Ráadásul annyira nagy 
hatással volt rám a magyartanár, hogy 
végül az ő példaképi szerepe megha-
tározó lett. A következő forduló már 
az egyetemen jött, ahol találkoztam a 
régészettel és a művészettörténettel, 
de a tanítási gyakorlatokon olyan jól 
éreztem magam, a gyerekek annyira 
aranyosak voltak, hogy kijöttem az 
első órámról és akkor a mentortaná-
rom mondta, hogy engem az Isten is a 
katedrára teremtett, úgyhogy minden-
képpen verjem ki a fejemből a művé-
szettörténetet, a régészetet, mindent, 
nekem itt a helyem. Így keveredtem a 
pályára. 

- V.B.: Mit jelent a Földes Gimná-
zium Tanárnőnek? Milyen emlékeket 
őriz? Van esetleg különösen kedvenc 
emléke?

Sz.I.: A Földes nekem a pályám 
legmeghatározóbb iskolája. Nagyon 
büszke vagyok, hogy itt taníthattam, 
és nagyon-nagyon szerettem. A sors 
úgy hozta, hogy még a Kossuth Gim-
náziumban voltam, amikor az önkor-
mányzat oktatási hivatala engem ide 
rendelt érettségi elnöknek. Kormos 
igazgató úr három nap után azt kér-
dezte, hogy nincs-e kedvem itt taníta-

ni. Én kértem gondolkodási időt, nem 
igazán tudom ma már, hogy miért, de 
akkor úgy éreztem, hogy én a Kossu-
thban is nagyon szeretek lenni, meg 
egy kicsit meg is rémültem a Földes-
től. Annyira új volt, annyira más. Ha 
jól emlékszem, adott két napot, hogy 
gondolkodjam, és én két nap után mé-
giscsak azt mondtam, hogy akkor jön-
nék, és nagyon boldog vagyok azóta 
is. Mindenkivel nagyon jó kapcsolatot 
alakítottam ki, munkaközösség ve-
zető voltam. A legnagyobb elismerés 
az, amikor a tanítványaim történészek 
lesznek, és számos történész és régész 
van köztük, akikre nagyon büszke va-
gyok, mert sikeresek, jelennek meg 
könyveik, cikkeik… én nagyon boldog 
vagyok. Mi kell más? Most az ugrott 
be, hogy volt egy tanítványom, akivel 
elég sokat küzdöttünk egymással, és 
én azt éreztem, hogy valamiért van kö-
zöttünk egyfajta feszültség, de egyszer 
megjelent a mamája és hozott nekem 
egy dobozt. Mondta, hogy ezt a lánya 
küldi szeretete jeléül, mert bár vannak 
vitáink, de ő engem nagyon szeret és 
nagyon becsül. Kibontottam, és egy 
rántott nyúlcomb volt benne, mert ez 
volt a lánya kedvence, és szerette volna 
velem megosztani. Nagyon sok ilyen 
élményem van, csak most ez jutott az 
eszembe.

- V.B.: A Földes az a különleges 
iskola, aminek saját múzeuma van. 
Ez a múzeum már nagyon régi, ak-
kor is megvolt már, amikor még az 
édesanyám járt ide. Mit jelent ez a 
múzeum most tanárnőnek, és milyen 
módon kötődik hozzá?
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Sz.I.: Igazság szerint ez nem az a 
múzeum már, ami annak idején volt. 
Az eredeti 1975-re készült el. Még én 
azt a múzeumot láttam, amikor ’92-
ben ide jöttem. A múzeum megko-
pott, olyannyira, hogy egyszer csak azt 
vettük észre, hogy lomtár lett. 2004-re 
elkészült az új épületszárny, és akkor 
az építkezéssel kapcsolatban ide került 
egy csomó leselejtezett számítógép, 
meg rengeteg lom. Én akkor azt gon-
doltam, mint a történelem tagozatnak 
az egyik meghatározó tanára, meg 
versenyekre felkészítő, hogy nagyon 
fontos lenne, hogy az iskolának legyen 
ilyen iskolatörténeti múzeuma. Akkor 
igazgató úrhoz mentem, és mondtam, 
hogy én nagyon szeretnék egy iskola-
történeti kiállítást csinálni az egykori 
múzeumból. Ő támogatta és azt kérte, 
hogy akkorra legyen készen, amikor 
az intézmény 450 és az épület 100 éves 
születésnapját ünnepeltük. Ez 2011-
ben volt. Akkor volt egy olyan törté-
nelem tagozatos csoportom, akikkel 
bejártuk az iskolát, összeszedtük a 
limlomot, a hányódó, mindenféle régi 
emléket, és akkor eldöntöttük, hogy 

mi csinálunk egy iskolatörténeti mú-
zeumot. A koncepciót is kitaláltam és 
Dobrossy István, a levéltár akkori igaz-
gatója segített nekem. Gyakorlatilag 
2011-re elkészült ez az iskolatörténeti 
múzeum, és én nagyon büszke vagyok 
rá. Remélem, hogy fogják majd a kol-
légáimmal az utódaink gyarapítani ezt. 
Itt helyet kapott egy bekezdés erejéig 
Földes Ferenc is, hogy mindenki, tud-
ja, aki ide bejön, hogy ki volt ő.

- V.B.: Mit üzenne Tanárnő a jelen 
és a jövő földeses diákjainak?

Sz.I.: A jelen diákjai számára azt 
üzenném, hogy vegyék megtisztel-
tetésnek, hogy ide járhatnak, ebbe a 
nagy múltú iskolába, ahova ilyen ki-
váló generációk sora járt, és ahonnan 
országosan elismert emberek kapták 
a muníciót az élethez. Próbálják ők is 
ezt a hagyományt továbbvinni, hogy a 
tudás legyen mindenek fölött az érték 
a mostani életükben és a jövőben is, és 
vigyék tovább a tudásközpontú Földes 
hagyományát!

- V.B.: Köszönöm a beszélgetést!

Varga Borbála Kincső, 10.E

Mint a legtöbben tudjátok, Szűcs 
tanár úr szeptember óta nem tanít az 
iskolánkban, ám aki szemfüles, olykor 
még most is összefuthat vele a Földes 
folyosóin. Negyed évszázadot töltött el 
sulink falai között, mint tanár, vezette a 
Földes Diákszínpadot és kétévente meg-
rendezte a Földes estet. Nemrég azon-
ban váltott, és most a PDSZ elnökeként 

dolgozik. Egyik nap váratlanul sikerült 
elcsípnem egy kis beszélgetésre, úgyhogy 
megkérdeztem pár dologról.

- V.B.: Első kérdésem az lenne, hogy 
tanár úr miért lett tanár?

Sz.T.: Ó, miért lettem tanár? Kicsit 
véletlen, nem terveztem eredetileg, 
hogy tanár legyek, viszont az élet egy-
re inkább egy humán terület felé so-

Interjú Szűcs Tamás Tanár úrral
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dort. Én akkor kezdtem az egyetemet, 
mikor mások be szokták fejezni, tehát 
olyan huszonnégy éves voltam, mikor 
elkezdtem, és harmincévesen fejeztem 
be. Sok mindent csináltam előtte, ér-
dekeltek a különféle művészeti ágak, 
tehát egyáltalán nem úgy volt, hogy 
akkor én ripsz-ropsz tanár leszek. Ez 
egy kicsit inkább véletlenszerűség, 
ahogy az is, ahogy a Földesbe kerül-
tem. Ezekben a döntésekben nem vol-
tak tudatos dolgok. 

- V.B.: De mégis mi volt a döntő?
Sz.T.: Az, hogy szeretem, meg sze-

rettem tanítani. Azt, amit tanítunk, én 
nem is érzem olyan fontosnak, mint 
magát a tanítási folyamatot. Mondhat-
ni a tanítás tárgyát szinte csak alibinek 
tartom néha ahhoz, hogy az ember 
neveljen és hatást érjen el a fiatalabb 
generáció körében. Ilyen szempont-
ból szinte mindegy volt, hogy milyen 
szakot választok. Más kérdés, hogy a 
magyar, a történelem és a dráma lehe-
tőséget ad arra, hogy pont ezt az em-

beri oldalt minél 
jobban ki lehessen 
bontani. Nagyon 
hálás szakokról 
van szó, ha nem 
a háttérmunka 
mennyiségét néz-
zük. Ugyanakkor 
rengeteg készülés-
sel jár a magyar is, 
a töri is. 

Tehát előbb-
utóbb rá kellett 
jönnöm, hogy egy 
humán beállított-
ságú ember va-

gyok, hiába voltam általános iskolában 
a legjobb fizikából, hiába mentem hír-
adástechnikai szakközépiskolába, nem 
az én pályám volt, és erre rá kellett 
jönnöm. Nekem emberekkel kell fog-
lalkoznom mindenféleképpen.

Középiskolai tanár pedig azért let-
tem, mert ez a korosztály nagyon há-
lás olyan szempontból, hogy már nem 
vagytok gyerekek, de még formálhatók 
vagytok, ráadásul elég gyakori, hogy a 
ti korosztályotokban vagy nincsenek 
példák, vagy éppen, hogy a kamasz-
korban szembefordultok a szülői min-
tával, és olyankor felértékelődhet egy 
olyan ember szerepe, akit el tudnak 
fogadni a diákok. Pont ez a jó, hogy 
már majdnem felnőtt fejjel, mégis be-
fogadóak vagytok, és ez nagyon nagy 
felelősség, és igazi emberi élmény.

- V.B.: Már szóba jöttek a történe-
lem, a magyar meg a dráma. Ha vá-
lasztani kéne közölük, akkor melyik 
lenne tanár úr kedvence?
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Sz.T.: Dráma. Minden tanárszakon, 
mindegy, hogy reál vagy humán, sze-
rintem el kéne végeztetni egy mini-
mum fél éves drámatanári kurzust. 
Hihetetlenül hasznos tud lenni, és so-
kat meg lehet tudni a gyerekekről, akik 
nagyon hálásak, hogyha ezt valaki jól 
csinálja. 

Utána – mert akkor rakjunk sorren-
det – az irodalom, amit én szétválasz-
tok a nyelvtantól. A történelem van 
nálam a harmadik helyen, és a negye-
dik a nyelvtan. 

- V.B.: Milyen diák volt Tanár úr?
Sz.T.: Tanári nézőpontból figyelve 

rossz, vagy inkább problémás. Általá-
nos iskolában még jó tanuló, de ele-
ven fickó, mert igen komoly igazság-
érzettel rendelkeztem, és mindig el is 
mondtam, amit gondoltam. Soha nem 
túllépve a határokat, de nem is feszült-
ségmentesen. Már óvodától kezdve 
bennem volt, hogyha valami sérelem 
ért valakit, akkor megpróbáltam kiáll-
ni mellette. Sokat „okoskodtam”, és ez 
a tulajdonságom máig megmaradt. A 
középiskolában annyira rossz tanuló 
lettem, hogy én azt be se fejeztem. Le-
velezőn érettségiztem munka mellett, 
huszonkét évesen. Nem voltam minta-
diák, megbántam pár dolgot. Például 
ének-zenei általános iskolába jártam, 
amit nem nagyon kedveltem. Úgy 
éreztem, hogy nekem plusz három 
órám van a bésekhez meg a césekhez 
képest, akik már javában fociztak, mi-
kor én még ott ültem ének órán. Aztán 
mikor tizennyolc-tizenkilenc éves let-
tem, volt olyan, hogy egyszerre három 
énekkarban énekeltem, mint a megtért 

fekete bárány. 
- V.B.: Ezek szerint akkoriban az 

éneklés volt Tanár úr hobbija. Most 
micsoda?

Sz.T.: A tanítás alatt, ha úgy tetszik, 
a hobbim és a foglalkozásom összeért 
a diákszínpadban és a rendezésekben. 
Az volt a legkedvesebb dolog a huszon-
öt év alatt, amit a pályán töltöttem. 
Ebben a Földes diákok nagyon ügye-
sek voltak és jó terepen mozoghattam. 
Emellett hobbim még a kertészkedés. 
Nekem van kertem és üvegházacskám, 
amiket művelek, habár ez egyre nehe-
zebb a mostani új élethelyzetemben. 

- V.B: Nem hiányzik a Diákszínpad?
Sz.T.: Az hiányzik a legjobban, ez 

kétségtelen. Az azért volt jó, mert a 
rokonait, az osztálytársait nem az em-
ber választja meg, ez viszont már egy 
olyan közeg, amit mindenki maga 
választott. Én azt választottam, hogy 
vezetem őket a diákok pedig azt, hogy 
eljárnak a színpadra. Ez mindenféle-
képpen az egyik legjobb történet volt 
az életemben. 

- V.B.: Hogyan gondol Tanár úr a 
Földesre?

Sz.T.: Jó és rossz dolgokat is gon-
dolok az iskoláról, de ezzel mindig is 
így voltam. Vannak dolgok, amiket én 
nem így csinálnék, de vannak, amik 
jók és erősítendők. Ez minden munka-
helyen, minden közösségben így van, 
az arány a fontos. Ha mérlegre kell 
tenni, a Földes mindenféleképpen a 
jobbak közé tartozik. 

- V.B.: Miért váltott Tanár úr?
Sz.T.: Váltottam azért is mert én elég 

sok mindent csináltam életemben, 
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volt néhány foglalkozásom ezért maga 
a tény, hogy nem csak tanításból lehet 
megélni, nem szokatlan számomra. 
Egyébként pedig túl sok időt töltöttem 
egy helyen, huszonöt évig tanítottam. 
Úgy gondolom, egy idő után minden-
kinek kéne váltani, huszonöt év még 
sok is egyfajta foglalkozásból. Ebből 
adódóan nekem mindig volt valami 
a tanítás mellett vagy a színpad, vagy 
közéleti szerepek, tehát igyekeztem 
változatosabban élni. Szerintem egy 
bizonyos életkor után az embernek 
van egy természetes igénye a váltásra, 
ami mobilizálni tudja a még meglévő 
energiáit. Ilyen értelemben nem élem 
meg rosszul azt, ami most történik ve-
lem. Nem véletlen, hogy vannak olyan 
országok, ahol a tanároknak hét éven-
te van egy pihenőévük, és akkor az a 
kiégés – ami a szellemi munkát vég-
zőknél összetettebb – így kiküszöböl-
hető. Úgyhogy ez a váltás az én élete-
met most kicsit dinamizálta, és hozott 
olyan dolgokat, amik miatt fontosnak 
érzem azt a munkát, amit most végzek. 
Nem érzem úgy, hogy rosszul döntöt-
tem, de ez nem jelenti azt, hogy örökre 
ott maradok, ahol most vagyok. Pél-
dául, ha az a kongresszus, ami engem 
megválasztott, pár év múlva úgy dönt, 
hogy nem, akkor majd új munkahely 
után nézek. Az viszont nincs a jövőké-
pemben, hogy visszajöjjek a Földesbe. 

- V.B.: Akkor ez a váltás a kiégése 
megelőzésére szolgált, vagy már az 
bekövetkezett?

Sz.T.: Azt gondolom, hogy inkább 
belül élte ezt meg az ember, fegyel-
mezetten. Bízom benne, hogy akiket 

tanítottam, azok nem úgy élték meg, 
hogy ez egy kiégett, vén pasi, aki már 
nem jó semmire, ezért itt marad ta-
nítani. De azért belül ment az ember 
belső erodációja. Akik nincsenek ilyen 
élethelyzetben, el sem tudják képzelni, 
hogy milyen nagy erő, hogyha az em-
ber szeret más emberekkel foglalkoz-
ni, mert mikor kilép a katedrára, vagy 
a színész a színpadra, akkor azért min-
dig meg tud újulni valamilyen szinten, 
bár egyre nehezebben. Úgyhogy sze-
rintem jobb megelőzni ezt, mielőtt az 
ember teljesen belefásul abba, amivel 
foglalkozik. Ehhez kell bátorság, mert 
fel kell adni a biztonságot érte. Azt 
gondolom, hogy a változatosság gyö-
nyörködtet. Ez bármiben igaz, mun-
kahelyekben is.

- V.B.: Tehát ez egy felüdülés most?
Sz.T.: Azért nem tudom felüdülés-

nek nevezni, mert van úgy, hogy 70-
80 órát dolgozom egy héten, de a 60-
as átlag az mindig megvan, az még a 
Földesben is megvolt. Viszont amikor 
70 óra felé lép az ember, és a hétvégéi 
sincsenek meg rendszeresen, akkor az 
nehéz. Mást csinálok, és érzem, hogy 
ennek súlya van. A szakszervezet, ahol 
vagyok, látványosan elkezdett gyara-
podni háromnegyed év munka után. 
Azt gondolom, hogy ezek nagy ered-
mények egy olyan világban, amikor 
pont ezeknek az ellenkezője szokott 
igaz lenni. 

- V.B.: Köszönöm szépen a beszélge-
tést!

Varga Borbála Kincső 10.E 
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Varró Dániel: 
Harminckét éves múltam

- önfelköszöntő költemény -

Harminckét éves múltam el,
csatában mégsem hulltam el,
sinen
se nem.

Csak ámulok, hogy jé, nekem 
félig lefolyt az életem
gügye
ügye.

A volna lettbe billen épp, 
létösszegeznem illenék
emitt.
De mit?

Harminckét év elslattyogott, 
nem történt semmi nagy dolog,
kis ez,
kis az.

Van már nejem, van kisfi am, 
s jut asztalomra kifl i, jam,
diós
briós.

De elcsigáz a teperés, 
az út, mely csupa hepe, és
csupa
hupa,

s ki lát, azt mondja: „Haj, Dani, 
nem vagy te már a hajdani!”
Ez, öcs,
a göcs!

Hogy újra már nem kezdhetem, 
sehogy se rendelkezhetem
e lett
felett.

Hogy jaj, a múlt pár passzusát 
nem költhetem már basszus át,
alap
a lap,

s a jövő sincsen nyitva már,
hogy őszbe fordul itt a nyár.
Szar ügy,
farügy!

MŰVÉSZET
Akkor és most

Ahogy az előző számban tettük, úgy ebben is egy klasszikus magyar verset 
szeretnénk nektek új formában bemutatni. Ami kötelező, és régi, az unalmas. De 
vajon az is, ami kortárs és csak nehezen hallunk róla? Döntsétek el ti! Vajon ki írta 
a most következő vers eredeti változatát? 
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Mi nem lettem, már nem leszek, 
tűzoltó, juhász, pl. ezek,
sem ács,
se más.

Nem végzek munkát, kétkezit,
költő vagyok, ha kérdezik:
badar
madár.

S habár szemöldököm közét 
redőzi az alig közép-
korú
ború,

bár gyűl a szürke szerteszét, 
fejem fölött a kerge-szép
azúr
az úr.

Nos, aki József Attilára tippelt, az je-
lentkezhet egy magyar ötösért. (Persze 
csak vicceltem, ne éld bele magad…) 

Felhívás költőpalántáink számára 

Íme egy kreatív feladat: Varró Dániel mintájára írjátok ti 
is újra a Születésnapomra című verset! Az elkészült műveket 
küldjétek el nekünk a vargaborcsa@gmail.com email címre 
hogy a legjobban sikerültet viszontláthassátok a Tégla követke-
ző számában. Sok sikert és jó versfaragást!
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Méhész Bence 11.E - Sötét tél

ALKOTÓ FÖLDESISTÁK 
A KULTURÁLIS NAPON ARANY MINŐSÍTÉST SZERZETT MŰVEK

Közeleg a tél 
és vele minden iszonyat 

ami felfalja 
a boldog vágyakat. 
Fekete hópelyhek 
borítják az eget 

és jókedvet az utcán 
látni nem lehet.
Közeleg a hideg 

és vele minden szörnyűség 
amik az örömöt 

könnyedén száműznék. 

Kiölnék belőlünk 
mindazt ami jó 

és a világban már nem maradna 
semmi szeretnivaló. 

Közeleg a vég 
vele pusztító hóvihar 

és minden, ami szép volt 
egyszerűen kihal.  
Elveszett emberek 
elvesztett lelkekkel 

elveszett élettel 
elfelejtett reménnyel.

Méhész bence 11.E - Az ellentétem
Léteznie kell valakinek 

akivel teljesen különbözünk, 
ha én eszem, ő éhezik 

és ha nevetek ő könnyezik. 
Lefekszik amikor felkelek 
éjszakák neki a reggelek. 

Legyen bármilyen veszély 
bátor vagyok, ha fél. 

Meggyógyult, én megbetegszem 
ha egyetért én veszekszem. 

Ha ő hazug én egyenes 

alattomos, én becsületes. 
Bennem a szerelem lángra kap 

ha a szíve megszakad, 
boldog vagyok ha bánatos 

és kedves ha ő utálatos. 
Ideges, én nyugodt 
kiabál, én suttogok. 
Ő dicsér, én alázok 

ő a vad és én vadászok. 
De ő nem létezhet ha én élek 

vagy én vagyok halott?

Kedves Lilla 11.B - Beszélgetés a folyónál
– Én a helyedben nem tenném. – A 

folyópartot benövő sűrű növényzeten 
átvergődött fiú hirtelen megtorpant. A 
cipője orra már a vizet súrolta, a partot 
borító apró kavicsok megcsikordultak 
a talpa alatt. Elszánt tekintete torzan 
rajzolódott ki az enyhén fodrozódó 
víztükörben, egészen addig, amíg egy 

szemtelen vízipók át nem suhant a 
groteszk képen. 

Nem mintha a fiút mindez külö-
nösképp zavarta volna. Azzal a len-
dülettel, amivel érkezett, megfordult, 
a kellemetlen emberi hang forrását 
keresve. Pár perccel később egy fiatal 
lánnyal nézett farkasszemet. Kicsit fel-
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jebb, egy kövön ült felhúzott lábakkal, 
jellegtelen színű ruháival teljesen bele-
olvadt a környezetébe. A fiút valamiért 
furcsa érzéssel töltötte el, hogy a vál-
tozatosság kedvéért most nem ő a lát-
hatatlan. Nem tudta, hogy hogy kéne 
neveznie, egyfajta elégedettség volt, 
ami valamiféle szánalomszerűséggel 
keveredett. Nem a lányt tartotta szá-
nalmasnak, sokkal inkább magát, ami-
ért képes ilyen gusztustalanul örülni 
annak, hogy valaki még nála is észre-
vehetetlenebb.

– Ne szólj bele! – A hangja bizony-
talanul csengett, mintha ő se hinné el a 
saját szavait, jobban mondva, mintha 
nem hinné el, hogy tényleg kimondta 
őket. Átfutott az agyán, hogy vajon 
mikor ejtett ki a száján utoljára felszó-
lító mondatot. Próbálta elhessegetni 
a gondolatot, de már késő volt, már 
beléivódott, egy lett a sok közül. Ráa-
dásul egyből az egyik osztálytársa gú-
nyos hangján képzelte el, tudta, hogy 
pár hét múlva már nem tudja majd 
megmondani, hogy ez az ő önostoro-
zása volt, vagy a másik rosszindulatú 
piszkálódása. Pár hét múlva... 

A lány őt nézte, és ez felettébb ide-
gesítette. Várta a támadást, a sajnál-
kozást, meg minden ilyen kis hülye 
haszontalan dolgot, ami ilyenkor meg-
szokott volt. És csak várt. És a lány nem 
szólalt meg. Legalábbis nem azonnal. 

– Ülj le – az idegen a kőre mutatott 
maga mellett. Igyekezett nyugodt han-
gon beszélni, nem akart támadni, még 
egy halvány mosolyt is megejtett. Iga-
zából hezitált, hogy mit mondjon, ezt, 
vagy valami olyasmit, hogy „Ha sze-

retnél, nyugodtan ülj ide”, de végül az 
előbbit választotta. Nem volt rá valós 
magyarázata, mindkét mondat ugyan-
olyan haszontalan volt. A fiú valami-
ért mégis engedelmeskedett. Ültek, és 
nézték a folyót. A lány gondolkodott, 
hogy megfogja-e a másik karját, ne-
hogy az felpattanjon, és a vízbe ves-
se magát, de ez túlságosan indiszkrét 
gesztusnak tűnt. Igaz, eleve az, hogy 
legelőször megszólalt, is indiszkrét 
volt.

– Elkaptak. – A szó elszállt a széllel. 
A fiú halkan felnevetett saját kis ér-
telmetlen mondatán. A lány zavaróan 
drámainak találta a viselkedését, bár 
mit várt egy szuicid hajlamokkal meg-
áldott kamasztól?

– Nem kapott el senki. Csak el-
mondtam a véleményem. – A fiút ide-
gesítette ez a kioktató stílus.

– Hogy lehetne véleményed arról, 
hogy mit tennél az én helyemben? 
Most találkozunk először. – A szavait 
megfellebbezhetetlennek, a hanghor-
dozását lefegyverzőnek érzete – volna, 
ha nem egy lelkileg instabil, kiszolgál-
tatott, elveszett gyerek lett volna. De az 
volt. 

– Igazad van – válaszolt a lány egy-
szerűen. – Talán. – Kereste a megfele-
lő szavakat, de fogalma sem volt, mit 
mondhatna. Egyre kínosabban érezte 
magát, de csak nem hagyhatta magá-
ra a fiút, így, ebben a szituációban. – 
Hány éves vagy?

– Tizenhat. – Kínos csend.
– Meg se kérdezed, hogy miért 

akartam...? – A fiú először hezitált, 
hogy feltegye-e ezt a kérdést, de végül 
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nem bírta tovább. Felkapott a földről 
egy falevelet, a szeme sarkából látta, 
ahogy a lány azonnal felé fordul a hir-
telen mozdulatra. A falevél nem volt 
ép, szakadt volt és félig száraz, semmi-
ben sem különbözött a többitől. 

A fiú apró cafatokra tépte szét, gon-
dolkodás nélkül.

– Tizenhat évesen mindenki ön-
gyilkos akar lenni. – A lány össze-
szedett a földről pár darabkát, amit a 
mellette ülő az előbb szétszórt, és szó-
rakozottan rendezgetni kezdte őket.

– Ez azért túlzás.
– De tényleg. Kérdezd meg az osz-

tálytársaidat. Biztosan mindannyian 
gondoltak már rá. 

– Más gondolni rá, és megtenni.
– Nem mondtam, hogy nem. – Tu-

dálékos seggfej. Ez volt a fiú vélemé-
nye. – Olyan deja vu érzésem van.

– Miért gondolod ezt?
– Nem gondolom, érzem.
– Nem azt... – Gyáva, gyáva, gyá-

va. Akaratgyenge szerencsétlen. Menj 
oda, ugorj a vízbe, ne vesztegesd az 
idődet. – A másikat. Hogy ennyi idő-
sen mindenki öngyilkos akar lenni.

– Hát... – A lány rájött, hogy rossz 
taktikát választott. A kommunikáció 
sose volt az erőssége. Ami másoknak 
egy egyszerű, könnyed csevej volt, az 
neki a valóságos pokol. Ez a beszél-
getés pedig nem volt se egyszerű, se 
könnyed. – Csak megérzés.

– És te hány éves vagy?
– Tizenkilenc. 
– Egyetemre jársz?
– Igen.
– Milyen szak?

– Filozófia. 
– Ó.
– Ó. – A lány a távolba révedt.
– Te miért akartál öngyilkos lenni 

annyi idősen? – A fiú olyan halk volt, 
hogy a mellette ülő alig hallotta. Nem 
néztek egymásra. Amikor pár perc 
múlva választ kapott a kérdésére, a fiú 
gondolatai már rég messze jártak.

– Amikor tizenhat voltam, elmond-
tam a családomnak, hogy a lányokhoz 
vonzódom. – A lány görcsösen a folyót 
bámulta, gyorsan beszélt, levegővé-
telnyi szüneteket is alig tartott, nem 
akarta, hogy a fiú esetleg félbeszakít-
sa. Próbált arra koncentrálni, hogy 
megnyerje a bizalmát, de hirtelen fel-
villantak előtte az emlékképek. Ahogy 
kimondott egy mondatot, azonnal 
megbánta, és próbálta megparancsol-
ni a nyelvének, hogy a következő szót 
ki se ejtse, mert ennek most nem róla 
kellett szólnia, de igazából olyan köny-
nyű volt elmesélni ennek az idegen 
fiúnak mindent, olyan egyszerű volt 
egyszerre várni tőle ítéletet, és semmi 
reakciót. – Nem vette komolyan sen-
ki. A szüleim kinevettek, azt mondták, 
majd kinövöm, ne aggódjak. A nővé-
rem ettől függetlenül, a biztonság ked-
véért megnyugtatta őket, hogy csak 
azért mondom ezt, mert még nem volt 
pasim, és ezzel akarom magyarázni. 
Ironikus módon az egyetlen ember, 
aki komolyan vett, a mélyen vallásos 
nagymamám volt, aki a kijelentésem 
után elment a templomba imádkozni, 
hogy meggyógyuljak. 

– Sajnálom. – A fiú valójában nem 
érzett sajnálatot iránta, csak önma-
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ga iránt. Minek sajnáljon bárkit, ha ő 
nem érdekel senkit?

– Az öngyilkosságnak nincs értel-
me. – Közhely. A lány némán gratulált 
magának.

– Az életnek nincs értelme.
– Ha már megszülettünk, miért ne 

csináljuk végig? – A fiú egy követ do-
bott a folyóba, ezzel akaratlanul is el-
pusztítva egy apró vízipókot.

– Miért számít „végig”-nek kilenc-
ven évig élni, és miért nem, ha most 
meghalok? A végeredmény ugyanaz.

– Az elvesztegetett lehetőségek mi-
att. Te még élhetsz vagy hetven évet. 

– És ha én úgy érzem, hogy most 
van vége? Nem mondhatom, hogy kö-
szönöm szépen, ennyi volt, kiszállok? 
– A fiú hangja fáradt volt, és elgyötört, 
mintha sokkal idősebb lenne, mint 
amennyi valójában. – Én rendelkezem 
az életem felett.

– Ez egy parttalan vita.
– Ez egy parttalan beszélgetés. – 

Újra csend. – Ha most beleugranék, 
megállítanál, ugye?

– Igen.
– De miért? Miért érzed úgy, hogy 

ehhez jogod van? 
– Nem tudom. – A lány tény-

leg nem tudta. Épp azon töprengett, 
hogy mennyire szépen tükröződnek 
a felhők a vízen, sőt, még az is eszébe 
jutott, hogyha a fiú tényleg beleugra-
na, szó szerint az égbe menne. De ez 
a gondolat amilyen hirtelen jött, úgy 
szállt el. – Részeg vagy.

– Nem. – A fiú összerezzent.
– Érzem rajtad az alkohol szagát.
– Ez csak... Nem én ittam. – Lesü-

tötte a szemét. A lány felé fordult egy 
pillanatra, aztán megint a folyót nézte.

– Miért akartál öngyilkos lenni? 
– A fiú szólni akart, hogy ne beszél-
jen múlt időben, de aztán valamiért 
meggondolta magát. Hirtelen nagyon 
sok mindent akart mondani. Az osz-
tálytársairól, a tanárairól, a családjáról. 
Arról, hogy mennyire magányos, hogy 
igazából nem érdekel az égvilágon 
senkit. Meg akarta mutatni a kék fol-
tot, amit akkor szerzett, amikor az apja 
legutóbb megütötte, vagy a szakadt 
tankönyveit, amit pár srác összetépett. 
Meg akarta mutatni azokat a sebeket, 
amiknek nem volt fizikai nyoma. El 
akarta mesélni az átsírt éjszakákat, 
amikről sosem beszélt, amiket jobban 
titkolt, mint bármit, mert egy fiú nem 
bőghet. A folyamatos beszólásokat, 
ami a többieknek csak vicc volt, és ő is 
úgy tett, mintha az lenne, mert egy fiú 
nem lehet érzékeny. Nem mutathatja 
ki, el kell nyomnia, el kell nyomnia, 
különben újabb verés, újabb zaklatás. 
Gyenge vagy. Akaratszegény vagy. Sze-
rencsétlen vagy. Nem vagy elég férfias. 
Nem vagy elég okos. Nem vagy elég 
szorgalmas. Nem vagy elég...

– Nem tudom.
– Igazából hazudtam – mondta egy 

kis idő múlva a lány zavartan. – Nem 
mindenki akar öngyilkos lenni tizen-
hat évesen. Én se akartam. – A fiú hall-
gatott. 

– Lakott egy srác az utcánkban. 
Négy évvel volt idősebb nálam, de a 
szüleink nagyon jóban voltak, gya-
korlatilag náluk töltöttem a gyerek-
korom. Jobban a testvérem volt, mint 
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a saját nővérem. Amikor tizenhét 
voltam, barátnője lett, egy év múlva 
az esküvőt tervezgették, a lány ekkor 
már terhes volt. A város másik felén 
voltam, és felhívtam a fiút, hogy jöjjön 
el értem, és vigyen haza. A barátnője 
is jött. Karamboloztunk. Baleset volt. 
Nekem csak a karom tört el, nekik... 
Láttam őket. Folyamatosan a nevüket 
mondogattam, hátha reagálnak, de 
már nem volt értelme.

– Úristen...
– Elmentem a temetésre. A fiú any-

ja, akit szinte annyira szerettem, mint a 
sajátomat, odajött hozzám az elején, és 
elkezdett kiabálni. Azt mondta, hogy 
nekem kellett volna meghalnom, hogy 
én degenerált vagyok, miközben a fia 
normális, hogy sose lesznek gyereke-
im, családom, életem, hogy menjek, 
és kössem fel magam, mert a társada-
lomnak nincs szüksége a magamfaj-
tákra. – A lány tisztán látta maga előtt 
a jelenetet, hallotta a hangokat. Kívül-
ről figyelte magát, ahogy ott áll közé-
pen, kisírt szemmel, teljesen lefagyva. 
– És ahogy körbenéztem a teremben... 
Láttam a vendégek arcát. A saját 
szüleim, nővérem, barátaim arcát. 
Senki se szólt semmit. Én mégis úgy 
éreztem, hogy mindenki egyetért vele. 
Olyan volt, mintha víz alá merültem 
volna, nem bírtam levegőt venni, és 
bármerre fordultam, csak ember, em-
ber, ember. Aztán kipróbáltam, hogy 
milyen tényleg a víz alatt lenni.

– De itt vagy.
– De itt vagyok.
– Én nem tartalak degeneráltnak. – 

A lány halványan elmosolyodott.

– Én se magamat.
– Csak a gyász beszélt belőle.
– Tudom. – Csend.
– Milyen ironikus, hogy mind tud-

juk, milyen értelmetlen az élet, mégis 
félünk véget vetni neki.

– Az élet nem értelmetlen. Pont a 
halál miatt nem az. Mivel tudjuk, hogy 
nem tart örökké, megpróbáljuk kihoz-
ni belőle a lehető legtöbbet. – A fiú 
nem értett vele egyet. – Miért akartál 
öngyilkos lenni?

– Mert nem akarok többé haza-
menni.

– Erre vannak egyéb megoldások 
is.

– Amikor ma eljöttem az iskolából, 
elkapott ez az érzés, hogy soha többé 
nem akarok emberekkel találkozni. 
Nem akarok házakat látni, autókat, 
állatokat, fákat. Csak örökké aludni 
akarok.

– Ilyen mindenkivel előfordul. Ez 
nem elég ok arra, hogy... – A fiú indu-
latosan félbeszakította.

– De, hidd el, hogy elég. – Ott volt 
a nyelve hegyén az egész. Mindent el 
akart mondani ennek az ismeretlen 
lánynak, akivel valószínűleg sosem 
találkozik újra. Ha később összefut-
nának az utcán, minden bizonnyal 
elmennének egymás mellett anélkül, 
hogy egyáltalán a másikra néznének. 
Most mégis szívesen elmesélte volna 
az egész életét, be akarta bizonyítani, 
hogy joga van meghalni. De ott tor-
nyosult felette apja fekete öltönyös 
alakja, látta szigorú arcát, hallotta a 
hangját. „Egy férfinak mindent tűrnie 
kell.” – Elcseszett az egész világ.
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A hajnali nap első sugarai élesen vilá-
gítottak be dr. John Murphy lakásának 
ablakán. Ahogy a nap egyre emelke-
dett pályáján, a besütő narancssárga 
csík egyre feljebb kúszott a nappali 
falán. Végül egy képkeret alsó sarkán 
csillogva állt meg. A képen alvó embert 
ez nem zavarta, csak tovább álmodott 
a hajnali derengésben. A saját ablakán 
beeső reggeli nap sem bántotta eddig, 
amely az ablak szárnyosztóin átsütve 
színes téglalapokként esett kócos ha-
jára és fehér ágyneműjére. Kezét végig 
feje fölé emelve aludt a kibontatlan 
ágyon, ingben, mellényben, ahogyan 
éppen előző este munkától fáradtan 
bedőlt az ágyba. Mellette egy zsineggel 
lazán összekötött papírhalom hevert, 
legújabb regényének kézirata, amely 

készen állt arra, hogy a kiadó meg-
tekintse aznap. A konyhából halkan 
behallatszott a rádió, de ő a füle bot-
ját sem mozdította. Semmit nem vett 
észre. Talán még azt sem, hogy annyi 
év után elkerült arról a falról, ahol ad-
dig lógott, és egy idegen házba költö-
zött át. Még csak arrébb sem fordult… 
Mert hát ez a kép eredetileg nem dr. 
Murphynél kezdte pályafutását, ha-
nem egy kedves festőnő saját tulajdona 
volt oly sok éven át. Akkor hát hogyan 
kerülhetett a doktorhoz?

Jane Wilson éppen egy csoporttár-
sával beszélgetett egy, az egyetemhez 
közel eső kávézó teraszán ülve. A késő 
tavaszi nap szinte mindenkit az ut-
cára csalt, ezért hatalmas volt kint a 
nyüzsgés. Iskolás fiúk lógtak a szem-

– És elcseszett benne minden férfi 
és nő? – A fiú felnevetett. 

– Meg se kérdezted a nevem.
– Valahogy nem tűnt lényegesnek. 

– A lány hazudott. Nem azért nem 
kérdezte meg, mert volt lényeges, ha-
nem mert túlságosan is az volt. Ha pár 
hét múlva hallaná a hírt, hogy a fiú 
mégis meghalt, és tudja a nevét, úgy 
érezte volna, eggyel több halálesetért 
felelős. Ezt el akarta kerülni. – Te se az 
enyémet.

– Igaz. – Kívülről úgy tűnt, mind-
ketten a folyót bámulják. Egyikőjük 
se tudta volna megmondani, mennyi 
ideje ülnek ott. Olyan távolinak tűnt 

onnan minden, a város, az emberek, 
a civilizáció. Ez az elszigeteltség va-
lahogy minden döntést súlytalanná 
tett. Itt nem voltak rokonok, barátok, 
ismerősök, akik lelkiismeret-furdalást 
keltettek volna. A lány és a fiú is azon 
gondolkodott, hogy milyen egyszerű 
lenne most felállni, közelebb sétálni, 
és... – Menjünk inkább haza. 

– Haza... – A fiú úgy mondta ki a 
szót, hogy nem is figyelt oda. – Még 
élek.

– Igen.
– Majd holnap.
– Igen.

Pál Diána 12.H - Az alvó ember



21

ben elterülő park fáiról, tweedöltönyös 
professzorok suhantak végig a járdán 
biciklijükkel, a megérkező postás pe-
dig hatalmas mosollyal magyarázta 
az egyik felszolgálóhölgynek aznapi 
kalandjait abban a reményben, hátha 
kedve támadna valamikor leülni vele 
egy kávéra.

- Nem is hiszem el már… Olyan so-
kat dolgoztam azzal a képpel, minden 
kritériumnak megfelelt! Két órába telt 
csak az, amíg minden arányt tökélete-
sen kimértem, még egy fél, mire végig-
rajzoltam, a színezésről meg inkább ne 
is beszéljünk. És még így is csak köze-
pest kaptam rá! De… Jane, te nem is 
figyelsz ide! Jane…

- Bocsi, nem figyeltem… Mi volt 
vele a baj? – ocsúdott fel Jane időleges 
bambulásából. Lassan úgyis muszáj 
volt megmozdítani a szemét, mert egy 
morcos, idős férfi éppen annak fóku-
szába botorkált és meg is állt, hogy va-
lami fiatal srácnak magyarázzon, ezért 
aztán elég kényelmetlenül vette volna 
ki magát az, hogy Jane teljes erőből bá-
mulja őket.

- Nem is fontos. Inkább mondd el te, 
neked hogy ment? Mert, hát, igazán 
kíváncsi vagyok…

- Jelest kaptam. Bár nem is igazán ér-
tem…

- Persze, neked mindig ilyen piszok 
szerencséd van. Rápánikolsz min-
denre, hogy „jaj, ez nem jó, az nem 
megy”, aztán mindig a te cuccod lesz 
a legjobb az egész csoportból. Menj a 

fenébe! - vigyorgott Anne, majd oldal-
ba bökte Jane-t. Ám a következő pilla-
natban valami megmagyarázhatatlan 
okból mindkettejük arcába kávécsep-
pek csaptak. Amint újra kinyitották 
szemüket, a pöttyös abrosz kávéban 
úszott, szendvicseikkel egyetemben.

- Hát ez mi a jó ég volt? Mit csinál itt 
ez a toll? – törölte meg homlokát Anne 
az ebéd romjait bámulva.

- Basszus, basszus, basszus! – hallat-
szott egy elfojtott káromkodás a fejük 
fölül, majd eszeveszett dobogás csapta 
meg a fülüket. Pillanatok múlva egy fi-
atal férfi rohant ki a kávéház melletti 
lakás ajtaján. Inge ujján fekete tinta-
paca éktelenkedett, barna haját össze-
vissza fújta a szél.

- Kérem, ne haragudjanak, nagyon 
sajnálom! – kezdte lesütött szemmel 
letörölgetni az asztalról a kávéfoltokat. 
– Én nem is tudom… Veszek maguk-
nak egy… egy másik ebédet, tényleg 
szörnyen sajnálom!

- A magáé a toll? – nézett rá Anne fel-
húzott szemöldökkel?

- Igen… Tudja… tudja én fent lakok 
itt a kávéház fölött a másodikon, és 
kint ültem az erkélyen, éppen… éppen 
írtam, mert hát… igen… és egyszerű-
en kiesett a kezemből a toll...

- Hogyan?
- Hát ez így…
- Semmi baj – nézett rá Jane szelíden. 

– Hagyja csak, nem történt semmi.
- Köszönöm. Nem is zavarom magu-

kat tovább. Még egyszer bocsánat…
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- Ha már így beledobta a tollát a po-
harunkba, nincs kedve csatlakozni? – 
ajánlotta fel Jane.

- Nem, köszönöm. Mennem kell, 
még egyszer bocsánat – hagyta abba a 
törölgetést és elindult befelé.

- Hé, itt hagyta a tollát! – szólt utána 
Jane, ahogy eltűnt a lépcsőházban, de 
már nem hallotta.

- Hát ez hihetetlen – füstölgött Anne. 
– Szóhoz sem jutok…

- Hagyd már. Véletlen volt – nézett a 
férfi után Jane, majd összeszedte a tol-
lat a kupakjával együtt és kardigánja 
zsebébe rakta. Pár perc múlva érkezett 
is új ebédjük, amit bocsánatkérésének 
megerősítéseképpen az író küldött 
nekik. Ebédjük befejeztével felálltak 
és visszamentek az egyetemre, hogy 
nekikezdhessenek következő teendő-
iknek.

Pár nap elteltével az idő hűvösebbre 
fordult, csepergett az eső is. Jane ez-
úttal egyedül érkezett ebédelni a ká-
vézóba, mert csoporttársnőjének épp 
más dolga akadt. Ahogy belépett a 
kávéházba, a sarokba állított asztalnál 
meglátta az írót, aki éppen egy újságba 
merülve falatozott. Gyorsan a zsebébe 
nyúlt, hogy előszedhesse és visszaad-
hassa neki a tollát, de az a másik kardi-
gánjában volt.

- Jaj, ne már… - sziszegett Jane. Vé-
gül is megrántotta vállát és elindult az 
asztal felé.

- Üdv! – nézett a férfira kedvesen.
- Jó napot! – nézett fel az író moso-

lyogva. Tökéletesen emlékezett Jane-
re, pontosan ugyanúgy, ahogy arra a 
kis „balesetre” is, amit végül is jobbnak 
látott nem felemlegetni. – Van kedve 
leülni?

Kijjebb húzta a szemközti széket, 
miközben az újságot megpróbálta ösz-
szébb hajtani.

- Igen, köszönöm.
- Még be sem mutatkoztam: Alan 

Paul Carter vagyok.
- Jane Wilson.
Ebéd közben sok mindenről szó esett. 

Alan elmondta, hogy újságíróként te-
vékenykedik az egyik neves londoni 
napilapnál, de szívesebben ír novel-
lákat. Három éve költözött a Riversi-
de park közelébe, mikor befejezte az 
egyetemet. Jane elmesélte, hogy éppen 
a művészeti főiskolán tanul, mellette 
egy antikváriumban dolgozik kisegítő-
ként, üres óráiban pedig szívesen olvas 
klasszikusokat. Innentől másról sem 
szólt a beszélgetés, csak Keatsről, Sha-
kespeare-ről, meg társaikról. Csak úgy 
repült az idő, észre sem vették, hogy 
lassan a koradélután későbe hajlik.

- … de mégis, az az érzésem Shake-
speare-rel kapcsolatban, hogy nem 
értékelik eléggé a szójátékait, mert hát 
milyenek… - Alannek hirtelen elkere-
kedett a szeme és tekintetét karórájára 
kapta. – Jóságos isten… nekem négyre 
le kellett volna adnom a korrektúrát…

- Miért, mennyi az idő?
- Fél hat…
Jane szájához kapta a kezét, Alan pe-
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dig felpattant.
- Sajnálom, kedves Jane, de azt hi-

szem, mára be kell fejeznünk ezt a 
csodálatos beszélgetést, de ha van 
kedve, akkor majd valamikor folytat-
hatnánk… - tárcájából őrülten kezdte 
kipakolgatni aprópénzét a pultra.

- Nálam felejtette a múltkor a tollát, 
szóval a legjobb lesz, ha minél hama-
rabb visszaadhatom magának. Jövő 
hétfő délután ráér?

- Mi sem csodálatosabb a hétfőnél – 
mosolygott vissza Alan, hátára kapva 
zakóját. – Hány órakor?

- Négykor jó lesz?
- Fantasztikus! – örvendezett a férfi, 

majd Jane-nek kezet csókolva elvihar-
zott.

Teltek a hetek, hónapok. Jane és 
Alan egyre gyakrabban találkoztak a 
kis kávéházi szegleten. Élvezték, hogy 
egymás mellett sosem fogytak ki a jó 
beszédtémákból. Bár Jane-t jobban 
érdekelte a természetjárás és a festői 
tájak, Alant pedig a gépek és a zene, 
mindketten hihetetlen odaadással fi-
gyelték a másikat témájuk fejtegetése 
közben. Szívesen eljártak színházba, 
moziba vagy hangversenyekre, sétál-
tak a parkban. Egymáshoz is egyre 
gyakrabban tettek véletlenszerű láto-
gatásokat. Aztán Jane végzett az egye-
temen, és pár egyetemista társával 
saját grafikusi irodát nyitottak, ahol 
bár leginkább borítók és plakátok ter-
vezésével foglalkoztak, Jane csodálatos 
festővé vált. Alan egyre feljebb küz-

dötte magát a nyomdai ranglétrán, de 
végül úgy döntött, hogy saját karrierbe 
kezd íróként, így otthagyta az újságot. 
Mindkettejüknek haladt az élete.

Nagyjából négy együtt töltött év után 
egy nap Alan kétségbeesett telefonhí-
vást kapott Jane-től.

- Alan! Nézd, én nem is… Segíts, 
mert… nem... – hebegte a nő a tele-
fonba.

- Tessék?
- A nő… a főbérlő nő… megvette va-

laki tőle az egész lakást egy pár hete, 
aztán most egyszerűen csak… az új 
tulajdonos mindenféle mondvacsinált 
indokkal ki akar rakni a lakásból…

- De hát ezt nem teheti… Ennek 
semmi értelme…

- Ilyenekre akar hivatkozni, hogy a 
háziállat-mentes szabályait semmibe 
nézem… pedig csak az a pár idióta 
halam kering a gömbakváriumban… 
meg csendháborítást akar rámfogni, 
amikor nem is csinálok semmi hangot 
egész nap…

- Odamegyek, várjál meg! – válaszol-
ta Alan, és már útra is kelt. Sajnos, a 
férfi heves kirohanása oda vezetett, 
hogy a tulaj egyértelműen és azonnal 
felmondott Jane-nek, és mindkettejü-
ket melegebb éghajlatra küldte. Ennek 
a botrányos mellényúlásnak köszön-
hetően Alan felajánlotta Jane-nek, 
hogy amennyiben ő is jónak látja, szí-
vesen helyet ad maga mellett a saját la-
kásában, ahol vélhetően senkinek nem 
lesz baja két bárgyú aranyhallal meg a 
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mosogatás közbeni dúdolással, így pár 
nap múlva már közös lakásból indul-
tak reggelente dolgozni. Jane általában 
ugyanakkor ért haza délutánonként, 
Alan pedig minden nap meglepte őt 
csodálatos hegedűjátékával. Legtöbb-
ször Chopint vagy Bachot játszott, de 
mindig tanult új darabokat is, így új-
donságokkal is meglephette lakótárs-
nőjét. Gyakran sétáltak a Riverside 
parkban vagy a közeli utcákon, vál-
tozatos témákról társalgtak, olvastak, 
vagy dolgoztak. Különösen szerettek 
együtt olvasni. Mindketten saját fo-
teljukban ültek csendben, majd néha 
elnevették magukat, felolvasták egy-
másnak az ominózus részt, majd újra 
elmélyedtek a könyvükben. 

Persze, problémáik is adódtak, de 
mindig sikerült őket kézben tartani. 
Végül Jane megunta a megrendelése-
ket és a sablonmunkákat, így otthagyta 
az irodát, és úgy döntött, festőművész-
ként is kipróbálja magát, hiszen Alan 
könyvkiadásai biztos anyagi helyzetbe 
lendítették őket. Párévi erőteljes mű-
vészet után a második emeleti lakás 
bizony igen szűkösnek bizonyult a fel-
halmozott állványok és halomba állí-
tott képek miatt.

- Ezt nem hiszem el… - préselte át 
magát Alan mérgelődve valami vég-
telenül keskeny folyosón a nappali 
felé vezető úton. – Az egész házban 
lépni sem lehet ezektől a cuccoktól – 
sepert arrébb pár tubus olajfestéket a 
dohányzóasztalról, miután ledobta 

magát a kanapéra egy csésze teával egy 
félkész portré mellé. Persze Jane ha-
sonló véleménnyel volt a házról, csak 
ő éppen Alan jobbra-balra pakolgatott 
kézirataitól nem fért el soha. Végtére is 
úgy határoztak, hogy jobb volna egy 
nagyobb lakás után nézni, és pár heti 
kereséssel találtak is egy kedves kis 
társasházat a Tate Galériához közel eső 
egyik mellékutcában. Felújításra szo-
rult ugyan, de rögtön elbűvölte őket 
(főleg Jane-t), bérlési díja pedig remek 
volt, így pár hónap múlva véglegesen 
bevették magukat új erődjükbe.

A felújítási munkák elég lassan halad-
tak, mindig hiányzott valami. A cső-
rendszerhez hiába hívtak több szak-
embert is, valami miatt senkinek nem 
sikerült az egészet helyrehozni. Az 
ablakok szigetelései nem voltak éppen 
fiatalok, de Jane-t ez nem igazán érde-
kelte: végre volt elég hely mindenre.

Teltek az évek, és Alan könyveit sze-
rette a közönség. Jane is elolvasta az 
összeset, imádta a változatosságukat. 
Felfigyelt arra, hogy Alan nem egy 
egyműfajos író, hanem egyszerűen 
szinte mindenben zseniális. A falon 
számos kép lógott Alanről különböző 
díjátadókon, kiadói ünnepélyeken, Ja-
ne-ről a festményei mellett vagy éppen 
nyakig festékesen a földön, új művén 
dolgozva. De kedvencük az volt, ame-
lyen együtt álltak a Temze-parton. 
Mivel a képek szögeit a frissen mázolt 
falba verték, kissé berepedezett a fes-
ték, de kit érdekeltek már ezek az apró 
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dolgok! Szépen, lassan megszokták a 
házat és a ház is megszokta őket. Ám 
Jane-nek máshoz is hozzá kellett szok-
nia. Alan egyre ritkábban hegedült 
neki, mire hazaért. Egy új könyvön 
dolgozott, amely szerinte meghoz-
hatta neki az írói áttörést, a világhírt. 
Volt, hogy csak késő este esett haza a 
könyvtárból vagy a kiadójától, ahol 
általában írt és kutatásokat végzett az 
aktuális könyvéhez. A nő ezt sokáig 
nem tette szóvá, hiszen soha nem te-
lepedtek egymásra, Alan pedig a lelkét 
is kidolgozta e miatt a könyv miatt. De 
egy idő múlva úgy érezte, hiányoznak 
neki a férfival töltött délutánok, kedé-
lyes beszélgetések, furcsa eszmecserék 
és frappáns szóviccek.

- Nézd… Ezt muszáj megcsinál-
nom… Dolgoznom kell, nem tehetek 
mást. A Tetőember lesz az a mű, amit 
majd mindenki ismerni fog. Én leszek 
az új… nem is tudom… Conan Doyle! 
De ehhez muszáj dolgoznom! – dör-
zsölte a halántékát a konyhában állva.

- Persze, én értem, csak… néha olyan 
egyedül vagyok itthon…

- Tudom, és nagyon sajnálom. Néha 
jó lenne kimozdulnod. Menj el a töb-
biekkel valahova addig, vagy nem is 
tudom…

- Jó, tudom, de azt hiszem, nekem 
rád van szükségem.

- Persze, tudom – ölelte meg a férfi 
Jane-t – Még egy kicsit tarts ki… Nem-
sokára készen lesz… És akkor újra a 
tiéd vagyok – mosolyodott el.

Végül pár hónap múlva egy estén 
Alan az éjszaka közepén holtfáradtan 
vánszorgott be a lakásba. Jobbra-balra 
dülöngélt. A nagy ajtócsapódásra Jane 
felébredt.

- Alan, hol voltál?! Hajnali három óra 
van! – Amint meglátta, hogy milyen 
bizonytalanul közlekedik a házban, 
aggódva kérdezte – Te jó ég, jól vagy? 
Csak nem ittál?

- Nem… csodásan vagyok! – Egészen 
közel hajolt Jane-hez és belesúgott a fü-
lébe. – Készen van! Készen van a könyv!

Alan valami megfoghatatlanul exta-
tikus állapotban megcsókolta Jane-t, 
és betántorgott a hálóba, kezében a 
zsineggel összekötött kézirattal. Egy-
szerűen csak hanyattvágta magát az 
ágyon, kezéből kiesett a paksaméta. 
„Még szerencse, hogy összekötötte” – 
gondolta magában Jane.

- Vár rám, Jane! Drágám, vár rám a 
csillagos ég! – kiabált Alan, majd pár 
pillanat alatt el is aludt. Jane egy pilla-
natig aggódva figyelte a jelenetet, végül 
csak elmosolyodott, csókot nyomott 
Alan borostás arcára és lefeküdt mellé.

Másfél óra múlva viszont kivetet-
te az ágy. Hiába próbált visszaaludni, 
csak forgolódott. Lehet, hogy rá is 
átragadt Alan csodás izgatottsága, de 
lehet, hogy csak sokat dolgozott előző 
nap. Így aztán felkelt és elindult kife-
lé a sötét szobából. Kiment a konyhá-
ba, lefőzött egy kávét, és bekapcsolta 
a rádiót. Éppen az a zenemű ment, 
amelyet Alan mindig olyan szívesen 
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hegedült neki régebben. Amikor a ká-
véval a kezében visszasétált a szobába, 
ahol a nap sugarai már kezdtek áttörni 
a hajnali ködön. A fény egyre közele-
dett az ablakhoz, végül besütött rajta. 
Az elé táruló látvány olyan bensősé-
ges, olyan meghitt volt, hogy hirtelen 
ötlete támadt. Előkapott egy vásznat. 
Maga mellé ragadta motyóját és leült 
az ajtóba. Keze villámgyorsan járt, 
gyors skiccet készített. Majd, mielőtt a 
csoda pár percének vége szakadt vol-
na, magába szívta az egész látványt, a 
színeket, a vonalakat. Keverni kezdett, 
majd sebesen siklott az ecset a vász-
non. Keze alatt formák jelentek meg. 
Egy férfi feje, keze a feje fölött lóg. Inge 
összegyűrve, mellénye szétgombolva 
lóg oldalt. Mellette a paksaméta papír 
ledobva, meggyötörve. A nap beszö-
kő fénye aranyló téglalapokat rajzol a 
paplanra és Alan kócos hajára. Mire a 
nap elhagyta az ablakot, a fények pe-
dig visszatértek volna a megszokott 
nappali viszonyokhoz, a lényeg már 
megvolt. Negyedórával később min-
den apró részlet készen állt a képen. 
Alan borostája, az ébresztőóra, a po-
hár víz a polcon, meg az a kedves kép 
az éjjeliszekrényen. Csodálatos volt. 
Jane elmosolyodott. Gondolatban há-
lát adott azért a délutánért, amikor az 
a furcsa figura a második emeletről 
beleejtette a töltőtollát a kávéjába. De 
hát az nem is az ő kávéja volt, hanem 
Anne-é... „Érdekes az élet” – gondolta. 
Végül a képet bevitte az általa 

galériának nevezett helyiségbe, ahol 
minden festményét és eszközét tárolta. 
Elégedetten nézte a képet. Olyan békés 
volt, olyan szeretnivaló.

Amikor Alan tíz óra körül felébredt, 
kihűlt tükörtojás várta a konyhában, 
pirítóssal. Békés megelégedés töltöt-
te el, ahogy az asztalra nézett, majd 
szeme a folyosón pakolászó Jane-re 
tévedt. Visszagondolt arra a délutánra, 
amikor tollát véletlenül beleejtette an-
nak a két csinos hölgynek a kávéjába. 
Elmosolyodott.

A kiadó nagy lelkesedéssel fogadta a 
Tetőembert. Nem mindennapi krimi 
volt. A főszereplő új lakásba költözé-
se után egy csomag üveggolyót talál a 
padláson, amelyet véletlenül lesodor 
fordultában. A golyók hangos kopo-
gással érnek földet, ekkor a főszerep-
lőnek feltűnik, hogy számok vannak 
a golyókon. Így megkeresi az elsőt, és 
amikor véletlenül kiejti a kezéből, a 
golyó mellett egy ember képe jelenik 
meg. Kiderül, hogy minden golyó egy 
előző lakó üzenetét tartalmazza abból 
a házból, az ő segítségükkel pedig a 
szereplő elkezd megoldani egy régi rej-
télyt. Ám a dolga nem egyszerű, szá-
mos akadállyal kerül szembe, miköz-
ben idejének jelentős részét a padláson 
tölti, a ház többi lakója pedig már csak 
úgy hivatkozik rá, mint a „tetőember”.

Jane szintén elolvasta, és minden 
elfogultságot mellőzve el kellett gon-
dolkodnia azon, hogy olvasott-e már 
valaha ilyen izgalmas, megrendítő és 
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fantasztikus regényt. Ekkor megértett 
minden egyes percet, amit Alan az ott-
hontól távol töltött, és megértette azt a 
felfokozott állapotot, amelyet akkor lá-
tott, ahogy azon az éjjel a férfi hazaért.

Alan felkérte Jane-t, hogy tervezze 
és fesse meg a borítót a könyvhöz, hi-
szen nála jobb művészt nem ismert a 
feladat teljesítéséhez. Jane nem této-
vázott. Napokig csak a borítóterveket 
gyártotta: szebbnél szebbeket. Végül a 
közös választás arra esett, amelyen egy 
kéz tart egy üveggolyóba zárt embert.

A regény hatalmas siker lett, Alant 
számos helyre meghívták szerepelni, 
előadást tartani. Régi középiskolájá-
ban Jane-nel együtt díszvendég volt 
az új épület átadásának örömére meg-
tartott gálaműsoron. Az évek során a 
könyv egyre növekvő sikeréből befolyó 
pénzből számos alapítványt támogat-
hattak, amely Alant még inkább meg-
becsült személlyé tette egyre szélesebb 
körökben.

Egy fárasztó nap végén hazaérve 
Alan és Jane egymás mellett ücsörög-
tek a kanapén. Nem csináltak semmit. 
Egyszerűen csak gondolkodtak. Majd 
Alan hirtelen felállt a helyéről, és fel-
kapta hegedűjét arról a polcról, ahol 
olyan hosszú ideje állt érintetlenül.

- Olyan rég játszottam már neked – 
nézett Jane-re. A nő kisimította arcá-
ból vállig érő, kissé őszülő barna haját. 
Majd Alan játszani kezdett. Mindent 
játszott, ami eszébe jutott. Jane a végén 
könnyeivel küzdött: Chopin cisz moll 

nocturne-je még sohasem szólt ilyen 
szépen.

- Tudod, Alan, én festettem egy ké-
pet. Nagyon régen, talán már tíz éve 
is van… Biztosan emlékszel arra az 
estére, amikor a kézirattól megrésze-
gülve hazaestél. Akkor én hajnalban 
festettem rólad egy képet… az a ked-
vencem, de most rájöttem, hogy olyan 
régen néztem már rá… Azt hiszem, 
neked még nem is mutattam.

Jane csendesen felállt, és elindult a 
galéria felé. Alan követte. A nő lám-
pát gyújtott, majd egy, a sarokban álló 
képcsomagból előkereste az alvó em-
ber képét. Lassan letette egy másik kép 
elé és visszahátrált a polctól.

- Ez lenne az. Tudod, akkor reggel azt 
gondoltam, milyen szerencse, hogy azt 
a tollat leejtetted.

Alan a képet csodálta. Szóhoz sem 
jutott.

- Neked hogy tetszik?
- Tudod, azon a reggelen én is csak 

arra tudtam gondolni, hogy milyen jó 
az, hogy azt a tollat a kávétokba poty-
tyantottam – mosolyodott el a férfi, át-
karolva Jane vállát. – Mostantól fogva 
nekem is ez a kedvenc képem.

Így aztán kedvenc képüket innentől 
nem a galériában őrizték, hanem 
csodálatos keretet kapva felakasztották 
a szoba falára. Alannek egyedül Jane 
hiányzott a képről.

Az évek csak úgy repültek, a fér-
fi további könyvóriásokat írt, amiket 
mindenki imádott. Jane egy belvárosi 
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művészeti galériának festett képeket 
eladásra. Rengeteget utaztak. Bejárták 
a fél világot. Mindenhonnan új fény-
képekkel és ötletekkel tértek haza, így 
sosem fogytak ki a munkából. Egy téli 
délután a pár úgy döntött, hogy hosz-
szú sétára indul. Nem volt túrájuknak 
semmi célja, csak hogy mendegéljenek 
egy kicsit. Végül, ahogy az este leszállt, 
az előtt a kávézó előtt találták magu-
kat, ahol elsőre találkoztak. Megálltak 
az ajtóval szemben, a szemközti jár-
dán. A kávézó nem olyan volt, mint 
huszonnyolc évvel ezelőtt. Ugyanúgy 
kávéház volt, de átépítették, megvál-
toztatták.

- Vajon mi lehet Anne-nel? – gondol-
kodott el Jane. – Ezer éve nem is hal-
lottam felőle.

- Én sem – bólintott Alan, majd to-
vábbindultak.

Másnap reggel Jane arra ébredt, hogy 
Alan rettenetesen köhög.

- Valami baj van? – kérdezte.
- Nem, csak… ehem… kicsit kapar a 

torkom. Semmi bajom.
Így hát Alan a következő pár 

napban a köhögéssel mit sem törődve 
folyamatosan ügyeket intézett, ment 
mindenfelé. Jane estefelé éppen 
főzőcskézett, mikor hosszú idő óta 
először megszólalt a csengő. Ahogy 
kinézett az ablakon, Alan állt a kapunak 
támaszkodva. A nő megnyitotta az 
ablakot. Alan köhögve támaszkodott 
a kapunak. Egyre csak integetett. Jane 
magára kapott valami pongyolát, 

amit az előszobaszekrényben talált, 
és rohant is lefelé. Alan nagyon 
gyenge volt, alig bírt a köhögéstől 
rendesen menni. Ahogy felértek, Jane 
engedett egy pohár vizet, a férfi kezébe 
nyomta és telefonált is a legközelebbi 
orvosért. A doktor háromnegyed 
óra múlva érkezett meg. Addig Jane 
mindent megpróbált, hogy a köhögést 
csillapítsa. Borogatást, krémet, 
tablettát, végül, mikor úgy tűnt, hogy 
nem tud semmit tenni, egyszerűen 
csak ült Alan mellett és fogta a kezét. 

- Rettenetes a hangja – emelte fel a fo-
nendoszkóp végét dr. Murphy – Mióta 
köhög?

- Pár napja, de most már rettenetes. 
Nagyon sokat romlott azóta – válaszolt 
Jane.

- Azt javaslom, vigyük be a kórház-
ba. Ott kaphat infúzióban gyógyszert. 
Hirtelen tüdőgyulladásra gyanakszok, 
azt pedig ott a legkönnyebb kezelni.

Így aztán Jane összepakolt pár 
holmit, és a doktort követve elautóztak 
a kórházba. Számos vizsgálattal 
másnap reggelre megállapították, 
hogy Alannek valóban tüdőgyulladása 
van, de könnyen kezelni lehet. Jane 
megkönnyebbült, de amint az orvos 
elhagyta a szobát, Alan karon ragadta 
Jane-t.

- Te is tudod, hogy ez nem így van! 
– Köhögött. – Ismered az én csodála-
tos immunrendszeremet, és egy ilyen 
betegség nem nekem való… 

- Ugyan már, hagyd ezt a hülyeséget! 
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– morgott a nő – Igenis rendbe fogsz 
jönni.

- Hagyd már. Jane, annyit tegyél meg 
nekem (még ha igazad is van), hogy a 
hegedűmet behozod…

- Nem hiszem, hogy itt szabad hege-
dülni, kedvesem.

- Nem számít. Akkor legalább azt a 
képet hozd be, amin ketten állunk a 
Temze-parton. Tudom, hogy itt vagy 
mellettem, de ha éjszaka kell… kell 
egy kis lelki erő, akkor az legyen mel-
lettem… - mosolygott Alan Jane kezét 
fogva.

- Jól van. Egy fél óra múlva itt is va-
gyok – simította meg a karját és elin-
dult. Nemsokára valóban vissza is ért, 
kezében a képpel. A hegedűt is bevitte.

- Köszönöm – mondta Alan, majd 
rettentően köhögni kezdett.

Jane a férfi minden rémlátása ellené-
re is bízott a kórház szakértelmében. 
Nappal Alan mellett ült, éjszakára vi-
szont mindig hazament, mert a kór-
házban nem tudott hol maradni. Ám 
napokkal később, éjszaka csörgött a 
telefon.

- Halló?
- Jane… Alan vagyok… - Hangját el-

nyomta a köhögés. – Nagyon rosszul 
vagyok. Be tudnál jönni hozzám?

- Mi a baj?
- Nagyon köhögök… Megfulladok… 

Kérlek, gyere be!
- Jó, pillanat és úton vagyok. Megyek.
Azzal Jane letette a telefont, felöltö-

zött és már úton is volt felé. Az osz-

tályon hegedűszót hallott. Chopin 
hangja szállt a folyosón, de pillanaton-
ként megszakította egy-egy rettenetes 
köhögés. Mire a kórterembe ért, Alan 
már várta.

- Köszönöm. Ülj le, hagy játsszak 
neked még egy kicsit – mondta Alan. 
Arca vörös volt a köhögéstől és a láz-
tól, kicsit mintha félre is beszélt volna 
néha. Jane csendesen ült a székben 
mellette, amíg Alan valamiről folya-
matosan beszélt, néha már egészen 
fuldoklott. Aztán elhallgatott. Pár per-
cig maga elé bambult egyenesen, aztán 
Jane-hez fordult ismét.

- Ezt az egyet még eljátszom neked. 
Csak neked. Csukd be az ajtót, senki 
más ne hallja…

A nő felállt és az ajtóhoz ballagott. 
Rettegett, hogy mi fog történni Alan-
nel. Majd a hegedű megszólalt. Csoda-
szép, kétségbeesett hangon. Jane-nek 
könnyek szöktek a szemébe, sajnálta a 
férfit, el sem tudta képzelni, min me-
het keresztül. Végül hatalmas megle-
petésére köhintés nélkül végigjátszotta 
az egész zeneművet.

- Nagyon szép volt – fordult Jane 
Alanhez.

- Köszönöm, hogy meghallgattad 
– hálálkodott a férfi, majd iszonyúan 
köhögni kezdett. Próbálta elmagyaráz-
ni, hogy nem kap levegőt, Jane pedig 
rohant szólni valamelyik orvosnak. 
Dr. Murphy rohant segíteni, oxigén-
maszkot helyezett az arcára, de Alan 
elájult. Később úgy tűnt, hogy az oxi-
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génmaszk nem volt elég, így lélegez-
tetőgépre kapcsolták. Jane nem ment 
haza. Végig ott ült mellette. Aztán 
minden kezelés ellenére Alan egy dél-
előtt meghalt. Nem sikerült legyőznie 
a tüdőgyulladást. Tényleg nem volt jó 
az immunrendszere.

Ezek után Jane hosszú ideig nem 
mozdult ki otthonról. Beletemetkezett 
a munkába. A galériában minden képe 
gyorsan gazdára talált, de festményei 
idővel egyre komorabbak lettek. Saj-
nos megtakarított pénzük is lassan 
fogyatkozni kezdett. A lakást ugyanis 
így, egyedül igen sokba került fenn-
tartani. Jane minden eddigi munkáját 
eladta a galériának, azt az egyet kivéve, 
amelyiket úgy szeretett. Sajnos muszáj 
volt kisebb lakásba költöznie. Végül 
egy albérletet vett ki, egészen a kül-
városban, amely elég rossz állapotban 
volt. Az ablakok szigetelése egészen 
hasznavehetetlen volt, a régi fapadló 
elkopott. Felhagyott az otthoni mun-
kával és ismét egy tervezőirodában 
kezdett dolgozni. Alkotó géniusza 
nem szárnyalt. Munkatársait nagyon 
kedvelte, sokszor elment velük munka 
után valahová. Nem bírta egyedül, ott-
hon a lakásban. Minden este megnézte 
azt a képet az alvó emberről. Sokszor 
elmesélte neki, mi is történt aznap, mi 
jó pletykát hallott a munkában, milyen 
újdonság van egyebek terén. És az alvó 
ember a képen mindig meghallgatta.

Végül aztán egy este rettenetesen ki-
merülten hanyatlott az ágyra. Már jó 

pár éve beszélt a festményhez, ám ezen 
az estén meglepetés érte.

- Tudod, ma nagyon elfáradtam.
- Látom – válaszolt Alan. – Hogy 

vagy?
- Fáj mindenem… Lehet, hogy meg-

öregedtem – sóhajtott Jane.
- Ugyan már – ült fel Alan az ágyon. 

Megborzolta kócos haját, megteker-
gette a nyakát. – Te sohasem öregszel 
meg. Nekem még mindig ugyanaz a 
fiatal, vidám nő vagy, akit annyi éve 
megismertem.

- Bizony, az idő hogy elszaladt… Ma 
van éppen harmincöt éve annak, hogy 
találkoztunk. El sem hiszem.

- Bizony – mosolygott a férfi, majd 
felállt és tett egy kört a hajnali fényben. 
Kezével kihajolt a képből és elővet-
te hegedűjét. Szép csendesen játszani 
kezdett. Ugyanazt játszotta, mint amit 
utoljára a kórházban. Jane az ágy szé-
léről kezét lelógatva hallgatta. Végül a 
darab véget ért, Alan lerakta a hegedűt 
és meghajolt.

- Köszönöm, hogy meghallgathat-
tam.

- Én köszönöm, hogy annyi éven át 
játszhattam neked.

Azzal a férfi visszafeküdt az ágyba, 
ugyanúgy, mint ahogy addig. Jane vé-
gigsimította ujjait a kép érdes felszí-
nén, és betakarózott nyakig. Ám más-
nap reggel nem ébredt fel.

Senki nem tudta megállapítani Jane 
Wilson halálának okát. Lakásában a 
munkatársai tettek rendet. Megtalál-
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ták a festményt az alvó emberről, és 
annak a belvárosi galériának adomá-
nyozták, amelynek Jane már oly sok 
képet eladott.

Végül pár nap múlva egy magas, vé-
kony úr sétált be a terembe. Szeme 
egyből megakadt a képen, és elhatá-
rozta, hogy megveszi. Valami rendkí-
vül megfogta benne. Talán a fények, 
talán a hangulat, talán ismerős volt a 
férfi arca valahonnan. Nem sokat gon-
dolkodott rajta. A festményt a nappali-
jának egyik falára akasztotta, az ablak-
kal szemben.

A hajnali nap első sugarai élesen vilá-
gítottak be dr. John Murphy lakásának 
ablakán. Ahogy a nap egyre emelkedett 
pályáján, a besütő narancssárga csík 
egyre feljebb kúszott a nappali falán. 
Végül a képkeret alsó sarkán csillogva 

állt meg. A képen alvó embert ez nem 
zavarta, csak tovább álmodott a hajna-
li derengésben. A saját ablakán beeső 
reggeli nap sem bántotta eddig, amely 
az ablak szárnyosztóin átsütve színes 
téglalapokként esett kócos hajára és 
fehér ágyneműjére. Kezét végig feje 
fölé emelve aludt a kibontatlan ágyon, 
ingben, mellényben, ahogyan éppen 
előző este munkától fáradtan bedőlt az 
ágyba. Mellette a földön egy zsineggel 
lazán összekötött papírhalom hevert, 
legújabb regényének kézirata, amely 
készen állt arra, hogy a kiadó meg-
tekintse aznap. A konyhából halkan 
behallatszott a rádió, de ő a füle botját 
sem mozdította. Az alvó ember sem-
mit nem vett észre. Kivéve azt az egyet, 
hogy hosszú évek után elkerült arról a 
falról, ahová mindig is tartozott.

A TÉGLA ÍRÓPÁLYÁZATÁRA BEKÜLDÖTT ELSŐ VERS
Reviczki Dénes 12.D - Évszakváltás

November van. Az idő mégis olyan, 
Mintha megrekedt volna a nyárban. 
Vadgerle-párok táncolnak magasan 
Ujjongva a melengető napsugárban. 

A fák zöldebb lombot fakasztanak, 
S virágok nyílnak szerte a réten. 
Tombol a nyár.  Nyoma sincs az ősz-
nek. 
Az élő természet úszik a fényben. 

Enyhe szellő lengeti a tónak
Csillogó, változékony felszínét. 
Kellemes vize miatt számtalan 
Madárka felkeresi helyszínét. 

Egy mókus cikázik a fenyőágon, 
A jó idő percei csalták elő. 
A raktárai üresen konganak
Jó kedvében mogyorót nem is lel ő. 

Majd eme idill napról napra megvál-
tozott. 
A meghosszabbított nyárutó véget ért. 
A hideg szelek és csípős fagyok
Világosan jelezték, hogy itt a tél. 

Így alakult, ez jött.  Szétszéledtek
A vadgerlék.  Afrikába mentek. 
A fákról lehullott minden levél, 
Erdők, mezők kihalt tájjá lettek. 
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A tó vize befagyott, jégpáncél
Borítja vastagon széles hátát, 
Gyengélkedő napfényfoszlányok
Rétegét nemigen ütik már át. 

A mókus is hamar észbe kapott, 
Éléskamráit feltölti igyekvően, 
S óvatosan visszabújik odújába; 
Helyzetét érzi megfelelően.

VICC-TÉGLÁK

	A 100 éves bácsi ellenőrző vizsgá-
latra megy az orvosához. A doki meg-
vizsgálja, és így szól:
- Józsi bácsi, úgy látom, nagyszerű 

egészségnek örvend. Lelkileg is min-
den rendben? Jár-e még templomba? 
És milyen a viszonya Istennel?
- Jól vagyok, köszönöm. Istennel pe-

dig nagyszerű kapcsolatom van. Kép-
zelje, doktor úr, minden éjjel, amikor 
kimegyek a fürdőszobába, az Úr még 
fel is kapcsolja nekem a lámpát, és 
amikor visszamegyek az ágyamba, ak-
kor meg leoltja.
Meghökken ezen az orvos, és délután 

felkeresi az öreg feleségét:
- Azért jöttem, hogy elmondjam, Józsi 

bácsi fizikailag teljesen egészséges, de 
amikor beszélgettünk, valami furcsát 
mondott Istenről. Igaz az, hogy éjjel, 
amikor kimegy a WC-re, felgyullad a 
fény, aztán meg kialszik?
A néni felsóhajt:
- Jaj, Istenem, már megint a hűtőszek-

rénybe pisilt!

	A kalózok megtámadnak egy hajót. 
A kapitány szól a hajósinasnak:
- Hozd ide a piros ingem!
A piros ingében végig az élen harcol, 

visszaverik a kalózokat.
Legközelebb két hajónyi ellenséges 

kalóz jön, de a kapitány megint csak a 
piros ingét kéri, nagy nehezen megint 
visszaverik a kalózokat.
Kérdezik a matrózok, hogy miért 

mindig a piros ingben harcol, erre azt 
mondja nekik, hogy így nem látszik a 
vér, ha megsebesül, és ezért ők tovább-
ra is ugyanolyan bátran harcolnak.
A matrózok be is látják, milyen okos 

a kapitány.
Harmadszor viszont már egy 20 ha-

jóból álló flotta támadja meg őket. A 
kapitány szól a hajósinasnak:
- Hozd a barna nadrágom!

	Versenyt hirdetnek a világ elit ala-
kulatai között: Egy tevét kell megtalál-
ni, mélyen a sivatagban. Összegyűlnek 
a harcosok, elsőnek elindul az ame-
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rikai csapat. Eltelik 15 perc, hozzák a 
tevét.
A következő a francia csapat, 23 perc 

alatt előkerítik az állatot.
Most az oroszokon a sor: Elindul a 

csapat, 5 perc múlva hoznak egy kék-
re-zöldre vert elefántot. A többiek 
méltatlankodni kezdenek:
- Srácok, ez nem teve, ez egy elefánt!
Mire az elefánt:
- TEVE VAGYOK!!! TEVE VA-

GYOK!!!

Szülészeten a váróteremben ülnek 
a férjek. Kijön a nővér és mondja az 
egyiknek:
- Gratulálok, ikrei születtek!
- Számítottam rá, ugyanis a „Két bi-

valy” fogadóban dolgozom.
Hamarosan újra jön a nővér, a követ-

kező férjhez:
- Gratulálok, hármas ikrei születtek.
- Gondoltam, hogy ez lesz, mivel én a 

3M-nél dolgozom.
Elsápad a harmadik férj:
- Úristen, én voltam a „101 kiskutya” 

operatőre...

	- Hogyan lehet elsüllyeszteni egy 
szőke nőkkel teli tengeralattjárót?
- ???

- Kopogj be!

	A skót kisfiú megkérdezi az apjától:

- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?

- Parketta, kisfiam.

	- Mit eszik a Terminátor?

- Gépsonkát.

	Orvos a beteghez:

- Érdeklik önt a léha nők?

- Nem különösképpen! - von vállat a 

beteg.

- Hát az ital?

- Cseppet sem.

- És a dohányzással hogy áll?

- Nem dohányzom.

- A fenébe is! Magának semmi rossz 

szokása nincsen?

- De, van egy kis hibám.

- Micsoda?

- Sokat hazudok.

	- Mit ír ki a Windows Vista, amikor 

lefagy?

- ???

- Astala Vista!

Varga Domonkos Márk 8.B
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TÖRD A FEJED!
Míg előző számunk rejtvényével a reá-
los tanulóknak kedveztünk, most a mű-
veltségedet tesszük próbára! Iparkodja-
tok, hisz az első három tanuló, akik a 
helyes válaszokat elküldik a következő 
e-mail címre (kem004em@gmail.com), 

dogapasszt nyernek! Sok sikert!

1. Mi a legrégibb összefüggő ma-
gyar nyelvemlék?

2. Mi volt a címe az első magyar 
regénynek?

3. Honnan származik a polónium 
elem elnevezése?

4. Ki alkotta meg első ízben az 
atom modelljét, amely szerint az 
atom úgy képzelhető el, mint egy 
parányi naprendszer?

5. Mi a jelzése a jól hasadó uránizo-
tópoknak?

6. Ki rendszerezte és látta el egysé-
ges latin elnevezéssekkel a nö-
vény- és állatvilágot?

7. Ki volt Kitaibel Ábel?
8. Melyik az a szénvegyület, amely a 

legnagyobb mennyiségben talál-
ható a Földön?

9. Milyen ágazatokra szokás felosz-
tani a kémiát?

10. Milyen eredetűek az arab számje-
gyek?

11. Mit értünk a matematikában 
törzsszámon?

12. Ki volt a művészettörténet meg-
alapítója, az első ismert művé-
szettörténész?

13. Melyik Magyarország legrégibb, 
tiszta román stílusban épült mű-
emléke?

14. Mit talált fel Kandó Kálmán?
15. Milyen nagy technikai problémát 

kellett megoldani az atomenergia 
békés felhasználásához?  

16. Melyik magyar király mondta: 
„Boszorkányok pedig nincse-
nek!”? Miért mondta? Milyen faj-
ta boszorkányokra vonatkozott? 

17. Milyen külföldi hatalmak vettek 
részt a Szovjetunió elleni 1917-
1920-as intervencióban?

18. Melyik Európa leghíresebb tűz-
hányója?

19. Ki és mikor foglalkozott először 
az ejtőernyő feltalálásának prob-
lémájával?

20. Ki volt Földes Ferenc?

Kalocsai Édua 10.D
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Alkotói kör
A Facebookon elindult egy csoport: 
Földes Alkotói Kör.
A csoportba olyan diákok jelentke-
zését várjuk, akik kedvtelésből írnak 
verseket, vagy más prózai alkotáso-
kat.
Részletekért keresd Varga Borbálát!

HIRDETÉSEK

Cikkeket vagy ötleteket a következő 
számokba a vargaborcsa@gmail.com  
címen várunk.

A szerkesztőség nevében:  

Varga Borbála

Megjelenés: 2019 április.

Tördelés: Varga István 
vargaijanos@gmail.com

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK! 

A Tégla

Bátor (vagy bátortalan) újságíró-palánták jelentkezését várjuk! Az érdeklő-
dők keressék Varga Borbála Kincső 10.E osztályos tanulót (többnyire meg-
találjátok a 20-as teremben), vagy a többi újságírót!

MŰVÉSZEK, FIGYELEM! 
Avagy pályázat amatőr írók/költők 

számára
Írsz, de nem mered kiadni kezeid 
közül féltve őrzött műveid? Küldd el 
nekünk, és mi majd megjelentetjük! 
Esetleg szeretnél névtelen maradni? 
Az anonimitás megoldható. Legyen 
az novella, vers, vagy esetleg egy 
folytatásos történet – itt helye van a 
szárnypróbálgatásoknak. Ki tudja? 
Hátha valamelyik tanár felfigyel egy 
rejtett tehetségre! Várunk mindenfé-
le művet facebookon, vagy e-mailen!


