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3…„egyszerre legyetek
  zárkózottak és nyitottak!”
– beszélgetés Varga Anikóval, 
a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 
Gimnázium igazgatónőjével

Szeptember vége óta különböző iskolaórákon, szakkörökön, beszélgetéseken 
keresztül készülünk az idei iskolanapi ünnepségre, amelynek fő témája az érték-
válság, az etika válsága lesz. Pontosabban arra keressük a választ, hogy mennyi-
re van ez jelen a mai fiatalok körében, meg egyáltalán a társadalomban. Ezzel 
kapcsolatban kérdeztem a gimnázium Igazgatónőjét is, ő hogyan látja mindezt.
– Hogyan jött az ötlet, hogy az idei iskolanapon az etika témakörhöz kapcso-
lódó kérdéseket vitassunk meg? Például, hogy van-e értékválság, vagy egyál-
talán az értékről mint olyanról beszélgessünk?

Tulajdonképpen ez egy kommunikációs kezdeményezés lenne felétek.  Rögtön 
az elején szeretném a téveszméket eloszlatni a témával kapcsolatban. Mi, taná-
rok, nem szerettünk volna befolyásolni benneteket, megmondani nektek, hogy 
van-e értékválság, vagy meghatározni azt, hogy mi jelentsen számotokra érté-
ket. Mi tőletek szeretnénk válaszokat kapni, szeretnénk megismerni a vélemé-
nyeteket, a gondolataitokat a témáról. Mi csak kiegészítenénk, mellé tennénk 
a magunk tapasztalatát. Nyilvánvaló, hogy van egy generációs kommunikációs 
szakadék a diákok és tanárok között, ami leginkább az időtényezővel indokolha-
tó. Az iskolának mint intézménynek ezzel foglalkoznia kell. Szerencsére nálunk 
van egy nagyon fiatal tanári gárda, amely nyitott minden ilyen jellegű kezdemé-
nyezésre. 

– Ez az ún. „etika-téma” nem kimondottan kézzelfogható kérdésekkel foglal-
kozik. Származtak-e bármiféle nehézségek a téma megfoghatatlanságából?

Igaz, hogy nem könnyű megközelíteni a témát, de mivel nagyon is fókuszba 
került és érint mindenkit, érdemes próbálkozni. Arról pedig, hogy a jelenünkben 
van-e értékválság, és hogy mi ma az érték mércéje, lehet, hogy ti többet tudtok 
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4 5…mondani, mert a „kor ütőerén” már inkább ti tartjátok a kezeteket. Minket a 
„régi, a hagyományos értékrendszer” sokkal inkább befolyásol. Ma, ebben az 
unalomig hangoztatott hihetetlenül felgyorsult világban, furcsa élethelyzetek, 
furcsa kapcsolatok, közösségek alakulnak ki, amelyek megváltoztatják az érték-
viszonyokat is. Mindezt megpróbáljuk mi is követni, de gyakran szembesülnünk 
kell tájékozatlanságunkkal. Nem fogadhatjuk el ezt állandósult állapotként, hi-
szen akkor hogyan közeledhetnénk felétek, hogyan segíthetnénk nektek, ha 
szükségetek van rá. Ha jó tanárok, jó felnőttek szeretnénk lenni, akkor ezeket a 
kérdéseket nem söpörhetjük szőnyeg alá. Különben minek vagyunk itt? 

– Igazgatónő mit gondol arról: tényleg van valamiféle értékválság a mai fiata-
lok körében? Ugyanis sokszor vádolják ezzel a mi generációnkat.

Nem tudom, de változás biztosan van. A régi formák szétfeszültek. Lehet szaj-
kózni azt, hogy minden a régi formájában volt tökéletes, és követelni, hogy ab-
ban is maradjon, de gyakorlatilag ezek a keretek szétfeszültek. Erről tudomást 
kell venni. Ez egyáltalán nem biztos, hogy értékvesztés, lehet inkább egy ér-
tékmódosulás. Az viszont, hogy változás történt, biztonsággal megállapítható. 
Nekem, mint a „túlpartinak”, aki részben még a régi normákhoz igazodik, de egy 
kicsit átpislog az újba is, az ad okot aggodalomra, hogy nagyon gyorsan változik 
minden, és ehhez tudni kell alkalmazkodni. De ami ennél sokkal jobban aggaszt, 
az a manipulatív világunk, ami teljesen rátok zúdult. Mennyire vagytok ti en-
nek kiszolgáltatva? Mennyire tud ez elsodorni benneteket? Tudtok-e ez ellen 
védekezni? Ennek a haszonelvűségnek köszönve biztosan állítható, hogy meg-
jelenik az értékválság a társadalomban. A manipuláció mindenhol jelen van: a 
fogyasztói társadalomban, a reklámok szintjén, a politikában; és a manipuláció 
folyamatos. Sokszor azon múlik egy döntés, hogy retorikával ki miről, hogyan 
győz meg másokat. A szövegkörnyezeten rengeteg múlik. Tehát az, hogy ki mit 
mond, a legkülönbözőbb módokon lehet igaz, vagy éppen hamis. És minden el-
hihető, sőt igazságértékkel is bír. De mindig érdemes rákérdezni, gyanakodni és 
megvizsgálni az adott tartalom igazságát a feltételezhető szándék felől is. Ennek 
tudatában figyelmeztetlek benneteket arra, hogy ne higgyetek el mindent, gya-
nakodjatok, nézzetek a dolgok mögé. Ne hagyjátok, hogy megtévesszenek, vagy 
akár mi megtévesszünk benneteket, nem rossz szándékkal, de példának okáért, 
egy helyzet téves megítélésével. Ezzel persze nem azt mondom, hogy zárkózza-
tok be, de mindent vizsgáljatok meg alaposan. Egyszerre legyetek zárkózottak és 
nyitottak, ami, ugye paradoxon, de azt hiszem, működő cselekvési sémája lehet 
a generációtoknak. 

– Minden nap középiskolásokkal foglalkozik. Milyen az ő értékrendszerük, ér-
tékrendjük egy felnőtt, egy iskolaigazgató szemével nézve?

Ami számomra örök érték bennetek, hogy szeretnétek önmagatokká válni. 
Ezért tisztelem a lázadásotokat, ezért fogadom el elszigetelődéseteket a felnőt-
tektől. Azt, hogy sokszor nemet mondotok nekik, és nemet is kell, hogy mond-
jatok, azért, hogy ne csak kész mintákat vegyetek alapul, habár ez is elkerülhe-
tetlen a maga módján. De most kell, hogy lázadjatok. Ezzel élnetek kell. Ez a 
ti eszközötök, hogy magatokká válhassatok. És ez érték, de nagyon sérülékeny 
érték. Most kapjátok meg azokat a leckéket, amiket meg kell, hogy kapjatok, 
hogy dönteni tudjatok, igennel és nemmel válaszolni. És ezek a ti döntéseitek 
kell, hogy legyenek, nem a felnőttek tanácsai.

– Mennyire van szüksége a mai fiataloknak útmutatásra? Egyáltalán lehet-e 
nekik utat mutatni? 

Elkerülhetetlen. Állandóan találkoztok útjelzőtáblákkal, ezeket nem lehet kike-
rülni. Minden generáció eldönti – éppen ebben a lázadó korszakban –, hogy ő 
másképp fog csinálni mindent, mint a szülei, vagy az őket körülvevő felnőttek. 
A kerülőutakat be is járják, hogy megtalálják magukat, de az idő múlásával visz-
szatérnek, és sok mindent elfogadnak. Ez nem megalkuvás, inkább magunkra 
találás. Azért távolodtok el, hogy többet és máshonnan is láthassatok, de a meg-
szerzett tudásotok biztonságában, már visszatérhettek olyan értékekhez, amit 
korábban elutasítottatok, mert ez akkor már a ti döntésetek, választásotok, nem 
egy üres minta.  A teljes elszakadás gyökértelenné tenne minket. Így működünk. 
Ha tetszik, ha nem, a felnőttek, a szüleitek hatása úgyis visszaköszön, de most 
gyűjtitek azokat a tapasztalatokat, amelyektől mégsem lesztek majd teljesen 
ugyanolyanok, mint ők; önmagatokká váltok. Nagy kedvencem, az Arizónai ál-
modozók című Kusturica-film egyik kulcsmondata, miszerint egy idő után mind-
annyian az apáinkká és az anyáinkká válunk. Ezt sorsszerűségnek érzem. Bele 
lehet ebbe halni, de ez akkor is ott van. 

– Sokszor éri az a vád a mai fiatalokat, hogy „életképtelenek, értéktelenek, 
céltalanok, felszínesek. Ha holnap ők kerülnek hatalomra, az kibírhatatlan 
lesz, mert nem ismernek értékeket.”  Mennyiben igazak ezek a kijelentések?
Ez hülyeség, úgy ahogy írva vagyon. Meggyőződésem, hogy a fiatalok nem ilye-
nek, soha nem is voltak, és soha nem is lesznek. Az idősebbek időről-időre ezt 
rásütik minden fiatalabb generációra, már-már a közhely szintjén. De ez nem 
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Önmagam mása vagyok, egy meddő álom, kezem a kezemben 
és a saját elveimmel sétálok helyes utam torz, sötét mellékutcáin.

Utálatomat érzem velem szemben nap mint nap, amikor ráébredek, hogy az élj a 
mának! dolog a kezdetektől bukó taktikának minősült. Apám helyett apám vagyok, 
mindig minden züllött hajnalon, mert ez is a gyengém. AIDS-es erkölcsömmel soka-
kat megfertőztem, de nem bánom, tettem, amit tettem. Nem sorsoláson nyertem, 
amit elértem, mindenért megküzdöttem, ami képeket alakít ki rólam – neked. Ha 
elrettentő példa lehetetek – katarzist okoz. Nem leszek egy mások elvárására te-
remtett aberrált klón, én én vagyok, ez a hanyagul elegáns anonim árnyékbábu. 
Játszhatnám a keményt, egy évig, két évig, de egyszer majd ráébredek, és ti is, hogy 
„Hazudtál, Ernő!” Magamnak, nektek, és üvöltsétek vagy suttogjátok a nevemet, én 
akkor is csak szavakat beszélek. Jelenlegi káoszt, ami léptem után marad, átlátom, 
de a távoli fényt is az alagút végén. Mi van, ha az halogén, és elpattintja életem ge-
rincét?  A múltam sötét csillagát látom ragyogni nyomorult életem felett. Oda a jö-
vőm, amiért édesanyám sírt, a dolgok, amiket szeretek, értékük egyenlő a nullával, 
és a hitelességből nem lehet megélni. Nem érzem magam őrültnek, a világgal van 
baj. Így, hogy már tizennyolcszor tapostam a lehullott avarban, és némi segítséggel 
belátom, hogy megérném a pénzem, ha nem gyűrne le a flegmaság. Ha látnám, 
hogy értelme van felkelni, s túlélni a napot, a hozzáállásom is változna. Már nem 
itt tartanék, itt, egy sötét gödörben. De mi a célom? Az egész világ egy hatalmas 
elmegyógyintézet, és minden település olyan kórterem, ahol megfogan az új ér-
tékrend, csak sajnos egyből elvetél. Vak vezet világtalant, értelem nélkül. Mit vársz, 
ember? Kaptál már pofont az élettől? Nos, én igen. Habár viszonylag szerencsés 
ember lehetnék, van apám, anyám, minden, de élvezhetetlenné teszi az „emberek” 
üres szava, maga az, amit életnek neveznek és a szájszag, ami a levegőben terjeng. 
Nem fogom tengernek hallucinálni a mosogatóvizet, amiben úszkálok. 

Ha kaphatnék, se kérnék utolsó esélyt… 

VELEZ ERNŐ | IV. A

igaz. Minden társadalom legfőbb értéke talán épp az a generáció, amely lázad 
a régi ellen. Azt, hogy ti milyenek vagytok, valószínűleg mi okoztuk valamilyen 
szinten. Tehát ti valamire reagáltok azzal, ahogyan viselkedtek. És ez a lázadás az 
idősebbek ellen jogos kritika, amit el kell fogadniuk. 

– Tehát alapigazságként mondhatjuk ki, hogy a generációk állandóan változ-
nak, hogy minden generáció különbözik a másiktól. Az Igazgatónő szerint, 
mégis miben nyilvánul ez meg?

Például, másként alkotjátok a közösségeiteket. Az internet hihetetlenül meg-
változtatta a közösségről alkotott elképzeléseiteket; nem tudom, hogy ez jó vagy 
rossz, de más. Szerintem részben csodálatos az, amit a facebook művel vele-
tek, hogy a legkülönbözőbb helyszíneken tudtok napi szinten csevegni egymás-
sal, véleményt mondani, segíteni egymásnak, de biztos, hogy néha jó lenne a 
közelség is. A ti esti, hétvégi találkozásaitok nekem annyira idegenek, annyira 
hangosak. Nekünk még sok tábortüzes, woodstockos beütésű esténk volt; nem 
tudom, nektek ez megvan-e még. De úgy tűnik, hogy nem igazán. 
– Utolsó kérdésként még csak annyit, hogy meg lehetne-e határozni egy erköl-
csi feladatot a mai középiskolások számára?

Igen, önmaguk keresése, megtalálása és megtartása, nem csak az idősebb ge-
neráció, hanem saját generációjuk ellenében is. Ha nem találsz magadra ebben 
a lázadó időszakban, mielőtt elkap a gépszíj –, hogy talpon maradj, hogy meg-
teremtsd a napi 24 órád szükségleteit, hogy legyen munkád, tető a fejed felett-, 
vagy ember maradsz, vagy nem. Addigra, mire elfogadod, hogy be kell illesz-
kedned, hogy meg tudj felelni az elvárásoknak, azért, hogy talpon maradhass, 
addigra meg kell találnod önmagad. Határozott igenjeid és nemjeid kell, hogy 
legyenek, hogy ezeket elsősorban ne a körülmények, hanem saját biztos alapon 
álló értékrended, hited mondassa ki veled.

LEJEgyEZTE: SZŐKE TÍMEA | IV. A
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Nem egyszer volt már hosszú elmélkedéseim tárgya az az állásfoglalást követe-
lő kérdés, hogy egy hierarchikus rendszerben mely tulajdonságo(ka)t helyezhet-
ném a legfelsőbb fokokra fontosságuk szerint. A válaszért átkutattam megannyi 
könyvet, máskor szemmel kísértem a környezetemben élőket, és természetesen 
szüntelenül vizsgálódtam önmagamban is. Figyelmem középpontjába – miután 
már mustrálgattam az életet egy ideje – az a világos tény került, hogy mindenki 
törekszik valamire. Ez lehet a világuralomra töréstől kezdve egy ember szere-
tetének kiharcolásáig bárki és bármi, amitől az elégedettséget várja. A másik 
dolog, amire rájöttem, az az, hogy míg egyesek el is érik ezt a céljukat, addig má-
sok mintha bekötött szemmel poroszkálnának ide-oda, minden foganat nélkül. 
Miért van ez, tettem fel az elevenbe vágó kérdést magamnak. A válasz, amellyel 
szolgálhatok, ilyesfélén hangzik: progresszivitás nélkül semmi sem lehetséges. 
Ez számomra a csúcs, ami után következik minden más. Ez egy olyan dolog, 
amely felé igyekezve gazdagnak érzem magamat, távolodva tőle azonban sze-
génynek és megrekedtnek.

Lássuk hát, mit is értek én a progresszivitás fogalma alatt. Ez a tanulásnak, 
a fejlődésnek, a továbblépésnek, önmagunk jobbításának igényét jelenti. Első 
ránézésre ez talán tág magyarázatnak tűnhet, ám ha vetünk egy közelebbi pil-

lantást az előbbiekben 
felsoroltakra, felismer-
hető, hogy voltakép-
pen mind egy tőről fa-
kad. A progresszivitást 
jelölöm tehát meg a 
legalapvetőbb érték-
nek. Nélküle is megje-
lenhetnek ugyan má-
sikak az életünkben. 
Nézzünk mindjárt egy 

A Jelenések könyvében Isten jobb kezében egy könyv van. Kívül-belül tele 
van írva. Hétpecsétes titok. A Háború, a Halál, a Viszály és az Éhínség pec-
sételi meg az emberiség sorsát. 
A Tarr Béla-filmben fokozatosan tűnik el minden a két ember beszűkült 
világából, a fából a szúvak, a kútból a víz; a fényből sötétség lesz és a tűz 
is kialszik. Teljes nyugodtsággal közeleg a vég. Lehet azért, mert eltűnnek 
az értékek, de lehet, hogy azért, mert nem fogadjuk el a változásukat, az 
átalakulásukat.
Az egész környezetünk nyomása alatt vagyunk. Mindenhonnan az jön 
velünk szembe, hogy legyél sikeres, legyél sztár, legyen sok pénzed, legyél 
szép stb. Úgy gondolom, ez a nagy technikai fejlődésnek tudható be. 
Közösségi oldalakon kitalálunk valakit a saját nevünk alatt, és ez lesz az ar-
cunk, ezzé az arccá válunk lassan, aminek nem sok köze van a valósághoz, 
és ezen kívül tele vagyunk vadidegen ismerősökkel. A média meg akkora 
hatással van a mai fiatalokra, hogy szinte a szánkba rágja a szavakat is.
Szőke Tímea   IV. A

példát erre: valaki a személyes boldogságát tartja előbbre valónak mindennél. 
Ekkor ez az illető, ha nincs meg benne a progresszió, maradandóan és hosszan-
tartóan sosem lesz boldog semmitől. Hogy miért? Azért, mert ebben a hierar-
chiában a haladás adja meg az irányelvet, sőt mi több a „mankót” is, amelyre 
támaszkodhatunk annak megítélésekor, hogy mit méltányos és mit nem gyü-
mölcsöző megtenni e cél eléréséért. Ha a progresszivitást tartom a legértéke-
sebbnek, minden más kezdettől fogva mellékes marad – ám minden pozitív do-
log, amire különben vágyhatnék, mint „melléktermék” jelen van az életemben, 
és korántsem szűnik meg. 

Jogos volna feltenni azt a kérdést, hogy mi a csudának kellene valakinek javíta-
ni magát, amikor lehet ez nélkül is boldog. Nem korlátozza-e ez a szabadságot, 
azt, hogy az ember úgy élvezze az életet, ahogy az neki tetszik? Miért ne fal-
hatná minduntalan tele magát, ihatná le magát valaki, ha az annyira jó érzéssel 
örvendezteti? Hogy ezt megérthessük, ahhoz be kell látni, a választás lehető-
sége adott; járható az élvhajhászó út is. De a szenvedélyek, szokások infanti-
lis dédelgetésével és táplálásával elkerüli a figyelmünket az, hogy ez egy olyan 
életet alakít ki, amit egy hullámvasúthoz lehet hasonlítani. Miszerint is egyszer 
fent, másszor lent, és újra meg újra ismétlődik az ördögi kör. Így lesz a szabadság 
kötöttségekkel teli, és így válik valakiből egy sehová sem haladó, leragadt illető, 
aki boldogtalan.

Meglátásom szerint az, aki progresszívan éli az életét, az semmiképp sincsen 
korlátozva, minthogy állandó vizsgálat szubjektumává teszi saját magát. Képes 
arra, hogy meglássa mit jó és 
mit nem célszerű megtenni, ha 
tisztábban látó és jobb ember-
ré akar válni, aki nem a sötét-
ben tapogatózik kósza és mu-
landó kielégülésért. Mert már 
csak hibái, kötelékei és azok 
kiküszöbölése is boldogsággal 
töltik el. Élete ez által nyer ér-
telmet.  

ZSÓTÉR SZABOLCS | IV. A
Dupák Eliza fotója
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nem meGőrülni!

 1963. jún. 20. 
Ezennel hivatalosan is elkezdem a naplóm írását. Az ok, amiért magamra zárom 
e ház ajtajait: az emberiségbe vetett hitem megrengett. Mért ne legyek tisztes-
séges? Kiterítenek úgyis. 
Esetleg élelmiszerhiány miatt hagyom el az épületet.  
  
 1963. júl. 4.
Már három napja nem alszom. Ugyanaz a rémálom gyötör, sétálok a házamban, 
bolyongok. A falak nevetnek rajtam, egyedül vagyok. Egy idő után a ház kezd 
becsavarodni, viccet csinál belőlem. Nem tudom valóság vagy álom, a napok 
egybecsúsznak.

 1963. júl. 5.
Meleg van! De nem akarok elmenni, nem akarok fásult emberek közt élni! Unal-
masak.
 
 1963. júl.10.
Nem tudom mi történik velem, sikerült aludnom, de a kezem meleg vizes tálban 
volt. Bevizeltem...

 1963. júl.11.
A mai napom viszonylag jól telt, a macskám előbukkant. Vele sincs minden rend-
ben. Próbáltam megnyugtatni, valamennyire sikerült. Bent alszik a szekrényem-
ben. Nem tudom mit hoz majd az este. Többet kell írnom – a legelső bejegyzé-
sem óta nagy volt a kiesés –, résen kell lennem, no, meg az időt is el lehet ütni 
vele. Őszintén félek, de akkor sem megyek ki! Nem fogom Titót isteníteni! Sőt, 
senkit sem fogok!

 1963. júl.13.
Azon kaptam magam, hogy a macskához beszélek. Ami nem baj, csak ne szóljon 

vissza. Egyre melegebb van. Furcsamód az este fáztam.

 1963. júl.14.
 Ebben a hónapban először néztem tükörbe. A látvány borzalmas volt, 
a hajam és a szakállam egybenőtt. Zsírcsimbókok csillognak a fejemen, mintha 
hajlakkot használtam volna. Úgy gondolom, szagom is van, ámbár a macskát 
nem zavarja, ő mindenhova követ, fél egyedül. Érdekes: a kandúrom lila lett. 
Hallucinálok? Vagy talán én festettem be? Nem tudom, de valami nagyon nincs 
rendben.
  
 1963. júl.16.
Jönnek vissza a régi rémálmok! Cirmos sem alszik, gondoltam illik nevet adni 
szegénynek, mégiscsak ő az egyetlen, aki velem van  ebben a házban... Érdekes 
módon ezt hajtogatom magamnak, de ebben nem vagyok biztos....

 1963. júl.17.
Azt álmodtam, hogy élve megeszem a macskámat, felriadtam és hánytam. Cir-
mos hűségesen felnyalogatta a „művemet”, és egy mekegéssel jelezte, hogy kér 
még. 
A mekegést az álmatlanságra fogom.

 1963. júl.18.
Kezdem megunni a hétköznapokat. Cirmos a változatosság kedvéért zöld színű 
és béget.

 1963. júl. 20.
Egy hónapja vagyok itt. Kezdek megőrülni. Egy idegen hang azt súgta, hogy vág-
jam le a fülemet, hogy megakadályozzam a második világháborút! A tükör előtt 
ébredtem egy ollóval a kezemben.

Dupák Eliza
 fotója
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Van, hogy a szülők egyes dolgokat belenevelnek a gyerekekbe: 

gondolkodásmód, nemzetgyűlölet stb. Van, hogy egyes csalá-

dokban örökletes a rasszizmus, a fajgyűlölet, pedig csak nyitott 

szemmel kellene járni, és nem a bőrszín alapján ítélni.

Az Ádám almái c. filmben a megígért almás pite is elkészült, 

igaz, hogy csak egy darab almából, de meglett, mert a főszereplő 

legbelül érezte, hogy el kell készítenie. Belső motivációra, ami a 

legfontosabb.
Varga Zoltán   IV. S

„motyogott” valamit, miközben verte a fejét a falba.
Odaléptem, felemeltem, és cirógattam a fejét. Valamiért izgatni kezdett a füle. 
Beleharaptam, élveztem. Finom és ropogós, emellett szőrös és csupasz egyben. 
Tövig leharaptam, szegény állat keserűen nyivákolt, minden körmét tövig belém 
eresztette. A bal kezem teljesen lebénult. Felháborodásomban a falhoz vágtam 
Cirmost, felkaptam a piszkavasat, és lenyomtam a macsek torkán. Felnyársaltam 
a barátom. gyorsan tüzet raktam egy székből, és beledobtam a tetemet a tűzbe. 
Élveztem, ahogyan elszenesedett az állat. Hamar megbántam a tettem, kirán-
tottam a piszkavasat, és macskástól kidobtam a szemétbe.

 1963. xxx. xxx.
Az este találkozam Vele! Egy bohóc a rémem. Az egész olyan volt, mint egy álom. 
Nem láttam semmit, pusztán éreztem a jelenlétét, hallottam a triciklijének a 
kattogását, dudálása pedig elkábított. Álmomban is követett. Nem hagyott élni, 
viccesnek találta, hogy pokollá teszi az életemet. Egyetlen egy dolog azonban 
biztos: amíg nem voltam magamnál, láttam az arcát. A vastag smink teljesen 
eltorzította. A fekete szempár szinte megszólított. Menekülni próbáltam, de 
nem ment. Vagy egy óráig néztem farkasszemet vele, de nem történt semmi. 
Rájöttem, ő maga nem bánt, pusztán hatni próbál rám, hogy marhaságokat csi-
náljak.

 1963. xxx. xxx.
Megszoktam mindent, unalmas már az egész, megkávézok, aztán leütöm a dög-
lött macskát, amit mint egy bábot, úgy írányítanak, letörlöm a falról a vért, kike-
rülöm a dobókések záporát, a tükörrel nem is foglalkozom, a zenével nem tudok 
mit kezdeni. Végül is megszokom azt is. Este is kávézok, olykor-olykor találkozok 
vele. Még mindig terrorizálja az agysejtjeimet, ilyenkor félek. Van az úgy, hogy 
elájulok, és kifeszítve ébredek, aztán eljön a reggel, kezdődik minden elölről. 
Reggelente neki is főzök kávét.
 
 1963. xxx. xxx.
Én egy barom vagyok! Elővettem a ház papírjait, és eszembe jutott minden. 
Nincs itt semmilyen rém, semmilyen szellem, itt csak én vagyok! A házat apá-
mék építették még a háború előtt. Egyikőjük sem volt bohóc, sőt egyikőjük sem 
halott. Milyen apró kis dolgokon múlik minden, észre sem veszem, pedig csak 
ceruzát kerestem, és rábukkantam a papírokra.
Minden az agyban keresendő, ugyanis gyerekkoromban bohóc akartam lenni, 

 1963. júl.?
A naptár... a napok... minden... Összekuszált labirintus minden... rajtam kívül 
van más, emberhez hasonló élőlény a házban... láttam... láttam, nevetett is.

 1963. júl.?
Ma egy borzalmas szörnyeteget láttam a tükörben, nem tudom mit vagy kit. 
Nagyon furcsa szörnyeteg a tükör... régen is az volt, most is az... De a f***om 
kivan a filozofálással!
De lehet, hogy én vagyok az, lehet, hogy ismét játszik velem az a valami.
Eddig azt hittem, álmodom, és ez a valami csalafinta, furcsa mellékhatása az 
egyedüllétnek. El kell, hogy meneküljek. Nincsenek napok, minden egyforma, 
csak a félelem van, semmi más.

 1963. júl. ?
Borzalmas hideg van, a fagy befészkelte magát a házba. A takaró alatt írom sora-
im. A fülem párnával tömöm be; egy furcsa cirkuszi dallam szól a házban, moc-
canni sem bírok.

 1963. xxx. xxx.
Talán tél van. Ha kinézek az ablakon, az emberek fején izzadság ül, a beton pedig 
szó szerint párolog, míg itt benn a vécében megfagyott a víz.

 1963. xxx. xxx.
Nem tudok aludni, állandóan figyel, a dallam elől sincs menekvés, hiába taka-
rom a fülem, most is hallom!

 1963. xxx. xxx.
Új reménnyel vágok neki mindennek! Az ember az új dolgoktól fél, meg persze 
az ismeretlentől! Jómagam már benne vagyok az események tökmagjában, szó-
val az ismeretlen nem ismeretlen... Talán el kéne költöznöm az Ismeretlenbe.

 1963. xxx. xxx.
Az a fránya macska megtébolyodott. Szemei lázban égtek, és folyamatosan 
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az egész csak a lelkiismeretem műve. Hagytam, hogy az legyek, amit mások 
mondanak, PONT ezért zártam be magam. Szóval, ideje mennem, végül is mért 
legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis.
Csak egyetlen egy megoldatlan kérdés áll az utamba: HONNAN VAN NEKEM 
MACSKÁM?

BÚBOS DÁVID | I. A

miért ne?

–Miért ne legyek tisztességes? Kifeszítenek úgyis –mondta a mel-
lettem ülő idős hangú fickó.

–Mi? Mit beszélsz? – kérdeztem tőle.
Az arcát nem láttam, mert a sarokban ült, ahova semmilyen fény 
sem jutott el. A ruhája viszont rongyos volt,  piszkos és szakadt.
–Miért...miért...miért ne? De mostmár úgy is mindegy –mondta elgondolkozva.
–Miért mondod ezt? –kérdeztem csodálkozva.
Odament a rácsokhoz, ránézett az őrre és elkezdte:
–Ki vagyok én? Nem lehetek ez! Ez nem a valóság!
Végignézett magán. Felemelte a bal kezét,kinyujtotta a kisujját és megcsípte azt a 
jobb kezével, majd a tekintetét az ujján tartva folytatta:
–De, mégis a valóság!...hol vagyok akkor? Itt nem lehetek! Nem lehetek itt!!
–De. Te is itt vagy ebben a mocsokban, és én is. –válaszoltam neki
Megfordult és rámnézett.
-Te? Te nem vagy még itt, csak én.
Bambán néztem rá. Legyintettem a kezemmel, ő pedig visszafordult az őr felé.
–Te se ismered az életet még! Ha ismernéd akkor már rég értenél!
–Persze-persze –nyögtem gúnyosan felé a szavakat.
–Mostmár úgyis vége –amikor ezt kimondta, leült a földre és elhalgatott.
Nem értettem a szavait. De a szemeiben jól látszott, hogy ő tudja mit beszél.

Másnap reggel két felfegyverkezett alak lépett be. Felkapták a rács mögött ülő fic-
kót, és elindultak vele a folyosón kifelé. Ő még megfordult, megcsillantak a szemei, 
az arca elmosolyodott és csak ennyit mondott:
–Mért ne legyek tisztességes? Kifeszítenek úgyis.
Csak ijedten és bambán néztem a folyosó irányába. Később a fejemet a kezemre 
hajtottam és gondolkodni kezdtem. Majd egy rövid idő után felemeltem a fejemet:
–Miért ne...

NAgy gÁBOR | II. N
Korsós Brigitta fotója
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mindenki a maga igazát…

„Az emberiség, nem lévén tudatában a minden emberi lény-
ben rejlő igazságoknak, kifelé nézett – egyre csak kifelé törekedett. Ebben a kife-
lé törekvésben pedig azt szerette volna megtudni, voltaképpen ki a főnök a  te-
remtésben, meg hogy mire jó ez az egész nagy teremtés. (…) Ezek a boldogtalan 
ügynökök meg mit találtak? Aminek már amúgy is bőviben voltak a Földön: 

lidérces, nagy, végte-
len jelentéktelenséget. 
Hogy mit  kaptak az 
űrtől, a végtelen nagy 
kifeleségtől? Három 
volt a zsákmány: üres  
hetvenkedés, alpári 
bohóckodás, értelmet-
len halál. Végre-vala-
hára szertefoszlott a 
kifeleség képzelt, nagy 
csudája. Nem maradt 
más hátra: nekive-
selkedni a befeleség 
felkutatásának. Nem 

volt már egyéb  terra incognita, csupán csak az emberi lélek. Így kezdődött 
hát a jóság meg a bölcsesség.”  (Kurt Vonnegut)

Az emberiség, nem lévén tudatában a természetben rejlő csodáknak, befelé 
nézett – egyre csak befelé törekedett. Ebben a befelé törekedésben pedig azt 
szerette volna megtudni, voltaképpen mekkora főnök a teremtésben, meg hogy 
mire jó ez az egész nagy teremtés. Ezek a boldogtalan ügynökök meg mit találtak? 
Aminek már amúgy is bőviben voltak odakint: lidérces, nagy, végtelen jelentékte-

Ugyan, mi haszna lenne az embernek abból, ha az egész világot elnyerné, 

lelke pedig kárba veszne? A legnagyobb nyereség is kevesebb, mint maga 

az élet, mert ha az életet elveszíti valaki, a nyereséget sem élvezheti. Az 

ember nyerni akar, mindenáron nyerni, és egyre többet nyerhet, közben 

azonban az életet veszíti el.

„Akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.” Jézus maga 

az élet. Élete annak van, akinek közvetlen, szoros közössége van Jézus 

Krisztussal.
Mindenki egyformának születik, csak nem egyformán ragadja meg a 

lehetőségeit. Egyedül Isten az igaz lehetőség! Ha megtaláltuk Őt, akkor az 

utat is megtaláljuk, ahogyan hozzá juthatunk...

Az ítélet már meg van hozva, mindenki tudja, hogy egyszer el fog jönni 

az a „Különös nyár éjszaka”,csak ezzel a tudattal nem kezd semmit. Pont, 

mint Torinóban.

Nyúl Sára   III. S

lenséget. Hogy mit kaptak a lélektől, a végtelen nagy befeleségtől? Három volt a 
zsákmány: üres hetvenkedés, alpári bohóckodás, értelmetlen halál…

Amíg az ember a megfoghatatlannal törődik, a megfogható kicsúszik a kezéből, 
és fordítva. A természeténél fogva minden az egyensúlyra törekszik. Ami egyszer 
jó, az egy idő után rossz lesz. A terra incognita változik, nem egy állandó terület, 
amihez térkép vezet. Az ide vezető utat sokszor át kell rajzolni, korrigálni kell. És 
aki nem a legújabb koordináták szerint indul felfedezőútra, az bizony lehet, hogy 
kelet helyett nyugaton fog kikötni, és nem azt találja majd, amit várt. De ez nem 
jelenti azt, hogy nem ért célba!

Az emberi értékeket az igények határozzák meg, így természetes, hogy azok 
idővel változnak. generációk között, és generáción belül is vannak eltérések. 
Azonban ne gondoljuk azt, hogy ezek az értékek eltűnnek. Csupán a hierarchiájuk 
változik, felcserélődnek a ranglétrán. Hierarchia nélkül káosz lenne. Így hát szük-
ségszerű felállítanunk egy rangsort, amit az életben eligazodásra használunk, de 
mivel a személyiségünk fejlődik, nem ragaszkodhatunk életünk végéig azokhoz 
a törvényekhez, amiket gyermekkorunkban hoztunk, mivel azok idővel elavulttá 
válnak. Természetesen nem azt próbálom bizonygatni, hogy például Szabadka jel-
legzetes szecessziós épületeit bontsuk le, mert elavultak! A személyiségfejlődés 
a személyiségek egymásra épülése, magában a szóban is benne van: fejlődése. 
Tekintettel kell lennünk a régi, nemes, tekintélyes épületekre is, és tisztelnünk 
kellene őket, legalábbis megtanulni együtt élni velük, mellettük, de tőlük elkülö-
nülve. Nem kell a szüleim szabályai szerint élnem, de el kell fogadnom azt, hogy 
ők azok szerint élnek, csak így lehetek független tőlük. Ez a szülőkre is vonatkozik 
a fiatalok irányába. Nem beszélve arról, hogy aki nem tud megfelelni az aktuális 
társadalomnak, az részt sem tud venni benne, így egyértelműen a társadalommal 
együtt kell fejlődnünk.

Összegzésképp, úgy gondolom, hogy a kulcsszó a harmónia, amire mindenkinek 
törekednie kellene. Teljes homeosztázis nem létezik, viszont mindig meg kell pró-
bálnunk a mérleget kiegyenlíteni, és alkalmazkodni ahhoz, ami körülvesz bennün-
ket. A cél: együtt élni mindenkivel, és közben megőrizni a személyiségünket.

DANCSÓ ANDREA | IV. A
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Szombati Dorottya fotója

hobbitfalva

–Mért legyek én tisztességes, kiterítenek úgyis. 

–Mert így ártatlan embereket is megmenthetünk.

Alsó- és Felsőhalom alkottaHalomfalva községet, amely a Nagy Folyó és Ba-
kacsinerdő között helyezkedett el. A települést hobbitok és tündék egyaránt 
lakták, kik békességben éldegéltek országaik határán, mindaddig, míg Tündéria 
hadat nem üzent Hobbitországnak, mert  már évszázadok óta együtt termesz-
tik a dohányt, de az eladott dohányból befolyó összeg négyötöd része a hobbi-
tok, míg egyötöde a tündék jövedelmét gyarapította.  Ezt elégelte meg Amrod 
Celebrindal tünde fővezér, és felégettette Hobbitország keleti felében lévő do-
hányraktárak egy részét. A Halomfalván átvonuló sereg egy részét a  HRP, vagyis 
a Hobbit Radikális Párt tagjai leitatták, és az éj leple alatt meggyilkoltak tizenhá-
rom sorkatonát és egy tisztet, s tetemüket a főutcán lévő dohányfa alá fektet-
ték. Reggel a lakosság követelte, hogy a történteket haladéktalanul vizsgálják ki, 
hiszen a helybéli hobbitok között nem mindenki gyűlölte a tündéket. A Tünde 
Igazságügyi Részleg azt a határozatot hozta, hogy a falut úgy kell megbüntetni, 
hogy a helyi hobbitságot kilakoltatják. Az ítélet végrehajtásához kivezényeltek 
egy századot, s a század elkezdte a kilakoltatáshoz szükséges felkészüléseket. 

–Mért legyek én tisztességes, kiterítenek úgyis. – mondta Elvander, Alsóhalom 
bírája,akinek az egyik fia is az áldozatok között volt.

–Mert így ártatlan embereket is megmenthetünk.– válaszolta glorfindel, 
Felsőhalom bírája. 

A századdal a bírák megértették, hogy a tettekért nem az egész hobbit lakos-
ság  a felelős, vásároltak a helyi disznófarmról tizenöt disznót, és megvendégel-
ték a katonákat. A történtekről a lakosság  mit sem tudott. Néhány nap múlva, 
Hobbitország 44890 tonna dohányért cserébe segítséget kapott a Nagy Szem-
től, s csapatai elkezdték ostromolni Észak-Tündéria ékének számító Lothlórien 
városát. A tündék felismerve a veszélyt kivonták a Nagy Folyó és Bakacsiner-

dő közelében lévő csapataikat, tehát a századot is, és Északra küldték a város 
felmentésére. A sikertől a Hobbit Haderő bevonult a területre, és megszállta 
Halomfalvát. A hobbitok rögtönítélő bíróság elé állították Elvander és glorfindel 
bírákat. Bűnük a megszálló csapatokkal való együttműködés és tizenöt disznó 
eltulajdonítása volt.

  A bírák  nem vehettek részt a tárgyaláson, de mielőtt végleg elválasztották 
őket fejeiktől Elvander a következőt mondta glorfindelnek:

–Mért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgyis.

CSŐKE MÁRK | I. A
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Büntetnek vaGy Büntetünk?

„Mért legyek én tisztességes?  Kiterítenek úgyis.” József Attila ezt a sort a ’30-as 
években írta, és még ma is érvényes. Az elkeseredettség mélypontja: elmerülni 
abba a gondolatba, vajon érdemes-e jónak lenni?! Egy elképzelt aranymérleg 
bal oldalát látjuk, az oly könnyedén lebegő Erkölcsöt, és Igazságot, melyet akár 
egy toll is szimbolizálhat. Jobb oldalon pedig a mélybe zuhanó Hazugság és Csa-
lás. Egy vasból készült, sötétszürke golyó ábrázolhatná leginkább. Avagy a vas, 
mint börtönablakban a rácsok. 
De vajon a „szent” tollak, életet is biztosítanak? Az az életfelfogás, hogy légy 
jó, és más is jó lesz hozzád, naivnak tűnik. Kihasználnak. Lopnak. Csalnak. A 
törvénytisztelő polgár, meg csak ül a vádlottak padján, egy bírócsarnokban, kor-
rupt rendőrökkel, és pénzéhes ügyvédekkel. Tudod, hogy mindenki mindenkit 
lefizetett. Látod a habzó nyálukat: akár mint a kiéhezett farkasok. Látod belső 
szemeddel a sok kézfogást és a hamis mosolyokat, az előkészületeket a nagy 
csattanóra, a végedre. Igaz a vád, vagy hamis, tökéletesen mindegy.
A sikeres élet titka, tehát a tisztességtelenség? Lopjuk el a gyengéktől, és a jók-
tól a vagyonukat, és egyúttal reményüket is. Vagyis a jó egyenlő a gyengével? Ha 
erkölcstelenül élünk, igen. A tápláléklánc legkisebb gyöngyszeme, mondhatni.
Ma újra nagyok az egyes rétegek közti különbségek. Egy vagyonos ember annyit 
költ egy nyaralásra, amennyit egy munkás egész évben keres. Összegzés: rosz-
szak vagyunk és élvezzük az életet, jók vagyunk és szenvedünk. Viszont mi tör-
ténik akkor, ha az átlagember leteszi a glóriát és meglopja a gazdagot? Elkapják. 
Ismétlem, ha igaz a vád, ha hamis, egyszerűen mindegy. József Attila versének 
másik fele magyaráz:
„Mért ne legyek tisztességes? – Kiterítenek úgyis.”

HORNyÁK HELÉNA  | II. N

érték(t)rendek

Értékválság van? A XXI. század fiataljaira tekintve valóban aggodalomra lenne 
okunk, s csupán sóhajok közepette visszagondolnunk a régi időkre, amikor még 
mindenki követte a tradíciót, a valódi értékeket, melyek gyökeresen kultúránk-
ból fakadnak? A fiatalok valóban erkölcstelenek, s saját korlátaik keresése már 
igazából a határok többszöri átszakításává vált? A fiatalok értéktelenek?
A felnőttek körében uralkodó nézet szerint, mely közhelyes általánosítással te-
kint az összes fiatalra, a mai generációkból hiányzik az alázat, a dolgozni akarás, 
s az erkölcs fogalma ma már teljesen értéktelen. Mi az érték? Irányvonal, mely 
szerint alakítjuk az életünk, törekszünk annak a minél tökéletesebb megvaló-
sítására. Valóban minden érték időt álló, s követhető a korok változásával is? 
Ha a házasság példáját vesszük, ez az állítás teljesen elvethető. A középkorban 
két ember életének összekötése és a szerelem nem egészíthették ki egymást. 
Az uralkodói érdekek, a rendek közti elkülönülés szabályai domináltak, melyek 
tiltották egy jobbágy és arisztokrata frigyét, ill. a kincstár feltöltése volt a cél. Az 
érzelmek senkit sem érdekeltek. A viktoriánus kor nője pedig otthon sütögetve 
bizonygatta gyermekeinek, hogy a papa keményen dolgozik a családért, míg a 
családfő éppen nem feltétlenül női szeretőjével mulatott egy eldugott bordély-
házban. A nyílt titkok terjengését a levegőben azonban mindenki érezte. A XX. 
század házasságai is sokszor anyagiakon alapultak, s ennek szorgalmazása legin-
kább az ara családja részéről történt, hogy lányuk életét tekintve nyugodtan hát-
ra dőlhessenek. Jogosan merül fel tehát a kérdés, hogy miért botránkoznak meg 
korunk legújabb „hóbortján”, mely szerint a házasság felesleges? „Mi értelme a 
házasságnak? Olyan, mintha lábakat tennél egy kígyóra, vagy vörösre festenél 
egy vörös rózsát.” (Osho)  A fiatalok rugalmasabb hozzáállására csupán megbot-
ránkozva, fejcsóválással  reagálnak. A régebbi idők egyik íratlan szabálya, mely 
szerint pl. egy magyar lány csakis a saját nemzetiségéből valóval házasodhat 
össze, mára már szintén teljesen idejét múlt. Egy házon belül két kultúra is élhet 
egymás mellett anélkül, hogy ez bármelyikük esetében a nyelvről, a gyökereiről 
való lemondással járna. 
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A mai (téves) megítélés szerint a fiatalok hite meginogott Istenben, kerülik Is-
ten házát, miközben a vallásnak kellene képviselni az egyik legfőbb értéket az 
életükben, hisz ez is kulturálisan örökítődik át. Véleményem szerint ez a jelen-
ség azzal magyarázható, hogy a fiatalság szemében is kikristályosodik a vallás és 
egyház közti éles különbség. Vallásosnak lenni nem annyit tesz, mint beállni a 
birkák hosszú sorába, együtt bégetni betanult szövegeket, s azt mutatni a külvi-
lágnak, „Nézzétek, én milyen jó hívő vagyok, minden szentmisén a leghangosab-
ban imádkozom!” A tévedés elkerülésére, azonnal felhívnám a figyelmet arra a 
különbségre, mely azok közt áll fenn, akik valóban lélekben feltöltődve jönnek 
ki a templomból, s azok közt, akik a környezetüknek mutatott képet szeretnék 
ezzel is fényesíteni, bármiféle ideológiai meggyőződés nélkül. Úgy hiszem, nem 
megbélyegezendő a XXI. században uralkodó hozzáállás, mely nem engedi töb-
bé, hogy az értékeket a jól bevált, hagyományos módon örökítsük tovább. Jelen 
lesznek az életünkben, de mindenki igazán sajátjává téve, figyelembe sem véve 
a megfelelni akarást, igazíthatja azt értékrendjéhez. Az individualizmus jelsza-
vával haladhat előre az emberiség egy olyan korba, ahol legalább egy álarccal 
kevesebb lesz.
Értékválság van? Valóban elvesztek az értékek, vagy csak a hozzájuk való viszo-
nyulás változott meg? Századunk fiataljaiban már csírázik egy más, újabb eszme-
iség, mely nem elítélendő, főleg nem olyan nagymértékű általánosítással, mint 
ahogyan azt a felnőtt, idős generációk teszik!
  

SZALMA JUDIT | IV. A

Én-KÉPKIfESzíTÉS

Faltak- rúgtak csalódott érzések
 Énképemet letaroló gondolatok:

„Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis.”

Folytogató visszafolytottság, 
Énkép megsemmisülés:

Tűrőképességem nyílzáporban.
„Kiterítenek úgyis.”

LélekKépem sötét és merev vastelep.
Mély hegek közt, lennél-e velem?
„Mért ne legyek Én tisztességes?”

LaLity anita | II. A

Berec Sára fotója
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Így is,Úgy is. vagy Így 
sem,Úgy sem???

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! 
Bár, ha jobban belegondolok, kit érdekel? Ki fog engem kiterí-
teni? Talán, aki azt feltételezi,  seggnyaló vagyok, amiatt, hogy 

rendjén csinálom a dolgom? Miféle rend… Meg hát kinek szeretnék megfelelni 
annyira? Közhiedelem, hogy a munkáját jól végző egyén VALAKINEK akar meg-
felelni. Hahó! Saját célok? Ismeretlen dolog?
Bonyodalmakat sző ez, hosszú vitákat. Ki-ki a maga módján tart dolgokat nor-
málisnak,  megfelelőnek.
Rébuszok helyett: korrupt a világ. 
Sokan állítják, hogy csalás és törvénybe ütköző tettek nélkül nehéz manapság 
élni. Amilyennek látszik ez, lehet, van benne valami. Ám csalással sem az igazi. 
Így se, úgy se. Akkor hogy? 
           Jó kombinációnak tűnik a tanulás, logika, ésszerűség, valamint az állam 
adta lehetőségek kihasználása. Ismerni kell a rendszert, ami körülvesz, talán ki 
is lehet használni, kijátszani.
De lehet csak tűrni, sodródni, lesz, ahogy lesz. Bátor vállalkozás, az biztos. Így a 
legtisztább a lelkiismeret, de hát azért mégis valamit kell tennünk magunkért!  
          Sok döntés előtt kérdőre vonhatjuk magunkat, másokat. Miért is legyek én 
tisztességes, elvégre ki nem az – gyakori dilemma. Megint a másik ember. Mert 
ha ő nem, akkor én sem. Ez a döntésképtelenség, az egyéniség hiánya, ami sze-
rintem az egész társadalomban jelenlevő probléma.  
Sokunknak nincs akaratereje, mersze ahhoz, hogy önállóan tegyen valamit a 
maga érdekében. Embereket kérdeztem, miért van ez, az átlagos válasz: nem 
tudom, vagy: de neked könnyű. Miért lenne nekem könnyű, talán valami be-
épített egyéniséget, önállóságot alkotó kütyüvel születtem? Jelzem, nem. Én 
is valamikor ezt elkezdtem. Az egyéniségalkotást, önállósodást. Én ilyen téren 
nyolcadik osztály kezdete óta tudatosan próbálok változni. Akkor kezdtem el. 
Eszembe jutott, hogy jövőre egyedül leszek, saját magamon kívül nem igazán 
támaszkodhatok senkire. Másokkal is tudatosítani igyekszem, hogy nem lesz ott 

örökké anyuci, aki mindent elsimít helyettünk. Állj talpra!
          Igyekeztem változatosságot keresni. Ugyebár gyerekként nem a megélheté-
si, fennmaradási formák közt keringőztem, csupán stílusok, emberek, gondola-
tok közt. Jót tett,  kiegyengettem a magam útját, mostanában azt igyekszem jól 
kitaposni. Saját világot teremtettem, ami sokaknak nem tetszik, talán rémisztő 
a túlzott magabiztosságom. Tehát a változatosság a másik. Találtam valamilyen 
hozzám illő kapaszkodót. Itt a kulcs,a kapaszkodó. Divatos szó ebben a témakör-
ben. Ebben hihetünk, küzdhetünk érte, vagy taníthat is akár. 
Miért félnek sokan a változatosságtól, újdonságtól? Mert szokatlant, eddig nem 
tapasztaltat hozhat, és nem tudja mindenki ezeket rögtön kezelni. De ha nem 
próbálja, honnan tudja, hogy nem fog menni? Bátorság! Ezt azoknak ajánlom, 
akiknek céljaik vannak, meg is valósíthatnák őket, de nem teszik meg a kezdő 
lépést.
     Szükség van az egyéniségre, ami magában hordozza az önállóságot is, meg 
kell tudni állni a magunk lábán. Őszintének is kell lenni, persze olyanokkal, akik-
ben megbízunk, hiszen nem egy példa volt arra, hogy visszaéltek az emberek 
egymás bizalmával. 
Mindehhez idő és józanság kell. Persze kitartás is, de ha ezeket megcsináljuk, 
az azt jelenti, hogy kitartóak voltunk. Tehát a fennmaradás a korrupt világban e 
tényezők, és ezeknek a tényezőknek a körforgása nélkül nehéz, szerintem. 
      Valamit csak kitalálok, hogy úgy tudjak cselekedni, hogy ne sértsek meg szá-
momra fontos és általam szeretett embereket, még ha nem is egészen korrekt, 
amit tenni szeretnék. Ébernek kell lenni. Kis cselekhez folyamodva ki lehet mász-
ni ebből a végtelenből. Talán az emberi butaságot kihasználva? Nem tudom. 
Biztos meg lehet csinálni tisztességesen is, akaraterő kérdése, hogy a nehezebb 
utat választjuk-e. 
De ha nem áll szándékunkban javítani az előbbiek, vagy inkább a magunk ész-
járása alapján,  akkor mondjuk továbbra is: Mért legyek én tisztességes? Kiterí-
tenek úgyis.

BAKOS REBEKA | I. A
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igazságban a jó hazugság  

„Egy olyan világban, ahol a népesség 1%-a birtokolja a föld ja-
vainak 40%-át, ahol 34000 gyermek hal meg minden egyes nap a szegénység és 
a gyógyítható betegségek miatt, és ahol a bolygó népességének fele él 2 dollár-
nál kevesebből naponta, egy dolog világos… …valami nagyon nincs rendben.”

/zeitgeist Addendum/

Az ember egy halandó, értelmes lény, akit – hosszabb vagy rövidebb – élete során 
mindig motivál valami, ami hajtja előre, és amitől úgy érzi, mindannak amit tesz, 
célja van. Néhány ezer éves története alatt az ember nagy dolgokat hozott létre. 
Tapasztalt, gondolkodott, tanult, tisztelt, szeretett, és becsült. Feltalálta a számítógé-
pet, a mobiltelefont, a hangszereket, az illatos tusfürdőket, és azért él, hogy egyszer 
majd a halál után a mennyekbe szálljon.
 De mi rejtőzik még ebben az embernek nevezett valamiben? 

Volt egyszer egy ember,
neve nekünk nem kell,
Talált egy szép asszonyt,
Akit néha basszon,
Jött egy gonosz idegen,
fejbe vágta ridegen,
ím övé lett a nő,
Az egója is nő.

Az ember soha sem volt együttérző, ha valamire szüksége volt. Nem érdekelte, 
kin kell áttaposnia, hogy megszerezze azt. Sajnos a legtöbben mindig próbálják 
irányításuk alá vonni a világot, a többieket, pusztán ösztönből és kapzsiságból, ami 
viszont véleményem szerint igencsak szánalmas. Mindenkinek arra kéne töreked-

nie, hogy képezze magát, hogy sok dologban jó legyen, mert ez jelenti igazán a bol-
dogságot, a szabadságot. Ezeket a dolgokat nem lehet puszta matériaként említeni. 
Ezek szellemünkben léteznek, és csak értelemmel érhetjük el őket.

Gondolt egyet az ember,
Kitalált egy istent,
Mindenható ez a lény,
A többitől mégis fél,
Meg kell őt védenünk,
Ezért a többi arcára térdelünk,
Lassan meghal 
mindenki itten,
Éljen, éljen, ve-
lünk az isten!

A vallási háborúk 
az idők során ren-
geteg ember életét 
követelték, és még 
mindig nincs vége 
az értelmetlen 
mészárlásnak. 
Nem szeretnék 
megsérteni senkit, de hogy lehet valaki annyira ostoba és vak, hogy néhány egyházi 
méltóság – akik golyóálló üveg mögül osztják az áldást – szavára ugranak, és mennek 
gyilkolni az istenük nevében? Ha létezik az az isten, akkor már régen csukva van a 
szeme.
Az én istenem általában jófej. Rengeteget beszélgetünk, vitázunk, és soha sem kérte 
tőlem, hogy ne szólítsam a nevén, ne nézzem meg az utcán a szép lányokat, ne men-
jek el meginni egy jó sört. Azt meg pláne nem mondja, hogy kapd fel a kardot és öld, 
akit érsz. Ő azt akarja, hogy azt csináljam, amit a legjobbnak vélek.

Született egy festő,
Soha nem volt rest ő,
Majd börtönbe dugták,

A passzivitás is kommunikació, avval is kifejezésre juttatunk 
valamit. Azt, hogy passzívak vagyunk. Sokszor eszembe jut, 
hogy mi van elb@szva? Bennünk valami, nyilván…
De őszintén remélem, hogy nem csak egy válasz van, hanem 
sok. Persze  vannak olyanok, akik megpróbálnak mindent 
megválaszolni, mindenre egy választ adni, és azt hiszik, hogy 
az a válasz...
A film ( a Torínói ló) meg nem igazán tetszett...szerintem aki 
érti, aki tudja, hogy miről van szó, az megértette volna fél 
órából is...aki meg nem, az meg csak szenvedett közben, mert 
később sem értette meg..
Mackovic Toni   IV. S
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vadideGen ismerős

Megkértem, s Ő vállalta. Együtt nőttünk föl, de 
Ő mindig más volt. Mindig több lett. Szókratészig utalt vissza, 
időszámításunk előttig, az állítólagos értékválságokig:  „A fiatalság ma szereti a 
luxust. Rossz a modora, megveti a tekintélyt, nem tiszteli az időseket s cseveg, 
ahol dolgozni kellene. A fiatalok már nem állnak fel, ha egy idősebb lép be a szo-
bába. Visszabeszélnek szüleiknek, fecsegnek a társaságban, nyelik az asztalnál 

az ételt, lábukat keresztbe teszik és zsarnokoskodnak szüleik felett.”
Az akkori generáció ugyanúgy kibírhatatlan, mint a mai: felszínes, pofátlan és ér-
téktelen. A nagymértékű társadalmi változásokra és technikai fejlődésre az idő-
södő ember felháborodással válaszol. Nem fogadja el, sokszor meg sem érti az 

Csak azt nem tudták,
Hogy könyvet ír benn,
Amint kijön, az összes fej lenn,
A pajeszosok disznók, patkányok,
Soha nem lesznek diszkópatkányok!

Íme az ember, akinek semmi sem számított. Nem akart pénzt, dicsőséget, üd-
vösséget, csak milliókat akart ölni. Sőt talán milliárdokat, csak „időben” megállí-
tották. Tudom, rengeteg okot felsorolt szóban, írásban, de én valami mást látok 
e mögött. Én azt látom, hogy egyesek nem akarnak mást, csak pusztítani, és 
még inkább tönkretenni ezt a világot, amit az ember már rég lehasznált és felélt. 
Mindenki megtalálja magát valamiben, csak sajnos néhány ember ezt épp mások 
halálában teszi. 

Az ember mindennek az okozója, de ez még mindig nem a legnagyobb probléma. 
Az a legnagyobb baj, ha még ez is hazugság. Ha valóban egy hatalmas méretű 
összeesküvés áll a háttérben, és még mindig nem tudunk semmit. Azt esszük, amit 
elénk raknak. Csak egy dologban lehetünk biztosak, mégpedig abban, hogy az em-
ber az, ami nagyon nincs rendben ebben a világban.     

 
KLEBECSKÓ ÁDÁM | IV.A
     

Szombati Dorottya

Szombati Dorottya fotója
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értékválság van, hamis értékek állnak a 
valódiak helyére, céltalanság és felszinesség uralja a mai generá-
ciót stb. Vajon jogosak ezek a vádak?
Mindenkinek van legalább egy, ha nem több álarca. Tagadhatat-
lan, hogy vannak, kik saját akaratukból alakították ki, viszont ez 
már-már kezd szükségszerű lenni, ha figyelembe vesszük mind-
azon elvárásokat, melyeknek eleget szeretnénk tenni. Vagyis, 
nem kötelező, de keményen megtorolják azt, aki másmilyen pró-
bál lenni. Ilyen helyzetben, hogyan tudunk egyáltalán értékekről beszélni? Mit 
sem ér tisztességesen és igazságosan élni, ha a közösség, a társadalom nem azt 
becsüli, hanem a csalást, ha bármit megteszünk céljaink megvalósításáért. Sőt, 
ha ez nem lenne elég, emellett még le is nézik, ki is gúnyolják azt, aki még ,,régi-
módi’’ és még mindig jó akar maradni. Egyáltalán mi a jó? A jó az, amit a több-
ség, a társadalom elfogad. Viszont ennek kapcsán még egy kérdés femerülhet. 
Ki mondta, hogy a többségnek mindig igaza van, hogy sose tévednek? gondol-
junk csak a sztereotipizálásra, vagy a bármilyen alapon történő megkülönbözte-
tésre. S ezt egy még magasabb szintre tökéletesítették – így alakultak ki a tabuk. 
Olyan mélyre süllyedünk, hogy már beszélni se illik, szabad egyes témákról. Mi-
ért? Mert a többség úgy kívánja; pontosabban, egy-két nagy pofával megáldott 
személy így vélekedett, a többi meg ment utánuk, mint a kiskacsák anyjuk után. 
Csakhogy ez meg elfojtásokat eredményez, hisz meg akarunk felelni másoknak, 
el akarjuk magunkat fogadtatni. De tényleg ilyen fontos ez? Annyira fontos, hogy 

megéri feláldoznunk saját személyiségünket, 
értékrendjeinket pedig átírnunk a többsé-
gére? Ez mind csak elősegíti egy egészséges, 
erős szorongás kialakulását. 
A látszaton van a hangsúly. Megannyi példát 
hozhatnánk erre. Az elszegényedett úri csalá-
dok, akik még adósságok árán is, de fenntar-
tották a látszatát annak, hogy ők gazdagok. De 
aktuális páldák is vannak. gondoljunk bele, 
hogyan beszélünk otthon, s hogyan beszélünk 
egy tekintéllyel bíró személlyel, akit le szeret-
nénk nyűgözni. Erre vannak a már említett ál-

új generáció életvitelét. Ezért merül fel időről időre az értéktelenség vádja is. 
Az értékek veszítik hitelüket vagy mi a hitünket? Ő azt mondja: minden relatív. 
Nem beszél az emberekről általánosságban, Freudtól tanulta egyenként vizsgál-
ni társait. A 21. század individualista, a társadalom sugallata az önmegvalósítás. 
Ennek következményeképp állítja az univerzális valóság kialakulásának lehetet-
lenségét. Az emberek képtelenek eljutni egy olyan szintre, hogy valamit egyfor-
mán érzékeljenek, tapasztaljanak meg, hogy ugyanazon értékeket becsüljenek 
és kövessenek. 
A saját világáról mesélt, ahol nincsenek tabuk és elfogadott a másság. Toleran-
ciájának határait folyamatosan szélesíti, egyre több dolgot fogad be, melyeket 
magában normalizál. Számára nagyon sok érték érték. A másság elfogadása je-
lentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy benne ne alakuljon ki válság. Azokat 
szereti, akikben látja az egyéni értékeket, függetlenül attól, hogy azok megegyez-
nek-e az övéivel vagy sem. Nietzschét szereti és az Emberfeletti embert, a múlt 
embereszményének tévedését küszöbölő új típusát. Az európai ember nem tud 
kitérni a kereszténység alapelvei elől, ezáltal egyes kijelölt és elvárt értékek elől 
sem. Társadalmunkban ez befolyásolja az etikai kérdéseket.
Álláspontot foglal; ahhoz, hogy kiteljesítse a veleszületett potenciált Ő kizárja 
a kereszténység normáit. Eszményét az élvezet határain belül éri el, s a lehető 
legtöbbre törekszik. Ez nem maximalizmus – ez egy értékrend. A felszínre tör, 
mert nem válság, hanem átalakulás megy végbe, mely változásra igenis szükség 
van az értékek fennmaradásához.

VÉN ANNAMÁRIA | IV. N

„Mindig az kellene, ami nincs, mert ami van, az van, s ezzel már ki is 

esett a vágy játékos hálójából, bele a meguntság hétköznapi porába” – 

Fekete István.

Hogy ki, mit és miért tesz, azt csakis az egyén tudja, aki teszi. Megvan-

nak az okai, és talán a fenti idézet is okként szerepel nála. Persze az is 

lehet, hogy ezeket az okokat más nem érti, vagy egyáltalán nem helyes, 

amit tesz, de mégis, ha az ő „személyes békéjének” úgy jó, ha azt meg-

teszi, tehát ha neki megfelel, akkor nekem is. Így nem elítélendő.

Társadalma válogatja, hogy mit mennyire ítélnek el. Vegyük csak például 

a náci Németországot, csak az úgynevezett harmadik birodalom eszmé-

jét tartották szem előtt, ami fontosabb volt mindennél. Persze ez nem 

menti fel őket a bűn alól.

Konkolj Róbert   IV. S

Varga Dávid fotója
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furcsa emberek

– Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis – kezdte B. Zsófi 
beszédét. Nagyot nyelt és becsukta szemét. Érezte, ahogy a ve-
rejték homlokáról az arcán át az állára folyik. Karjait összefonta, 
gyomra görcsberándult. Néma csend uralta a termet. Néha egy ember megkö-
szörülte torkát vagy egy nő sóhajtott, de más nem hallatszott. Feszültség volt a 
levegőben és félelem. Zsófi kinyitotta szemét, és látta, hogy egy férfi nyugodtan 
ül a terem túlsó felén. Zakója gombjaival játszott, és arcán az aggodalomnak 
nyoma se látszott. Érezte magán a lány tekintetét. Leállt a gombok forgatásá-
val és felpillantott. Látta, hogy Zsófi ott áll a kated-
rán, mint egy kőszobor. 
Sápadt arc és kiszáradt 
száj. A férfi elmosolyo-
dott, és ismét a zakójára 
varrt aranygombokkal 
foglalta el magát. A te-
rem másik felén álló lányt 
melegség töltötte el. Kar-
jait az asztalra tette, és 
kifújta a benne összegyűlt 
oxigént. Bár gyomra még 
mindig görcsben volt, már magabiztosan állt a szépen kifaragott asztalka 
mögött. Összeszedte gondolatait, megnyalta száját, és mély levegőt vett.
 – Mért legyek én tiszességes? Kiterítenek úgyis – ismételte. Hangja kicsit erő-
sebb volt, mint az előbb, de érezni lehetett rajta a bizonytalanságot.
– Élnek közöttünk különös emberek. Furcsák, pedig úgy néznek ki, mint mi. Nem 
rendelkeznek emberfeletti képességekkel, és nincsenek olyan tulajdonságaik, 
amelyek másokban ne lehetnének meg. Mégis úgy tekintünk rájuk, mint valami 
fura lényekre – több ember felkapta a fejét. Zsófi mellett egy vénember ült, 
magasított bőrszékben. Csontos és barázdás ujjait egybefonva előre dőlt, és a le-

arcok. Ám van egy hely, ahol megszabadulhatunk ezektől a béklyóktól –, s ez 
korunk egyik vívmánya, az internet. Főleg az idősebbek körében, akikhez nem 
áll ilyen közel ez, az első asszociációjuk a pedofilok és más sérült emberek le-
hetnek. Igaz, hogy sok olyan személyre futhatunk rá, akik poénból, élvezetből 
idegelik ki, sértegetik a többieket, de miért kellene rögtön az egész közösséget 
elítélni? Megint csak általánosítunk és sztereotipizálunk. Minden csoportnak, 
szervezetnek, intézménynek stb. vannak extrém esetei és rossz példái. S valóban 
igaz, hogy megannyi hülyeséget találhatunk ott, de mindennek ellenére, mégis 
könnyebb gátlásainktól megszabadulni az interneten, mint a ,,valóságban”. Ez a 
„valóság” azonban sokszor szánalmas. Egyáltalán, hogy is vagyunk képesek való-
ságnak nevezni, ha minden a látszaton, és ebből kifolyólag hazugásgon alapszik? 
Vagy hogy mondhatjuk, hogy az, ami az interneten van, az csak egy módosított 
valóság? Egyszerűen nincsenek felkészülve az újonnan megnyílt lehetőségekre 
az emberek. ,,Ha nem látom, nem érinthetem meg, akkor nem is valós’’ alapon 
gondolkodunk még mindig, s ez érthető valamilyen szinten, hisz könnyebb a már 
megjárt utakon járni, mint úttörőnek lenni, s valami újat kipróbálni, létrehozni. 
Viszont ennek a generációnak ezt be kellene vállalnia. Igenis meg kell mutatni, 
hogy nem vagyunk céltalanok, és az eddigi értékeket felül kell írni, jobbá tenni. 
Habár ironikus, hogy pontosan azok kritizálják a mostani generációt, akiktől ezt 
a pénz- és sikercentrikus világot örököltük. Nehogy már mi legyünk a trehányak 
és rosszak, mert egy ilyen rendszerbe születtünk, s annak próbálunk megfelelni, 
vagy netán tán változtatni rajta.

ŠKRAVAN KRISZTINA | IV. A

A teljességre való törekvés mindannyiunkban benne van már ősidők 

óta. Hiszek abban, hogy Isten teremtett minket, és amikor elüldözte 

Ádámot és Évát a paradicsomból, egy fontos feladatot hagyott meg 

nekik. Meg kellett, hogy találják a visszavezető utat, az Istenhez. 

Azzal kell eggyé válnunk, ami boldoggá tesz, és a teljességhez vezet. 

A legfontosabb dolognak ezen út keresését tartom, mert ez egysze-

rűen olyan szükséglet, ami létfontosságú, mivel a lelkünket táplálja.

Camdzija Hana   III. N.
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hezebben tanult, mint ő. Nővére nevét sem tudta évekig kimondani. Ófi. Így 
hívta. Visszarévedt arra az estére, amikor ígéretet tett neki. Hideg tél volt. Apjuk 
hazaért a munkából, lefürdött és kiment a konyhába telefonálni. Anyjuk ma sem 
volt otthon. Zsófia és öccse már bebújtak az ágyba. Nagyon hideg volt. A kisfiú 
vacogott. Zsófi levette pulcsiját és öccsére adta, majd átölelte. Kilenc éves lehe-
tett, Miklós pedig hat. 
– Kötyönöm Ófi – motyogta a kisfiú. – Ha anu itthon lenne, most ő melegítene. 
De nincs itt megint. – megfordult, hogy nővére szemébe nézzen – De te mindig 
itt leszel, ugye Ófi?
A kislány bólintott.
Miki összehúzta mutatóujját : – így göjbüj meg?
– Jobban – mondta a kislány.
Miki elnevette magát és visszafordította a fejét. Másnap apjuk közölte velük, 
hogy anyjuk meghalt. Két hónapig volt kórházban, de nem tudtak rajta segíteni. 
Attól a naptól kezdve Zsófi tartja magát ahhoz az ígérethez, hogy mindig vigyázza 
és megvédi öccsét.

Teltek a percek. Néma csend ült a teremben. Már a férfi sem játszott gombjaival. 
Zsófit nézte, majd a kislányt. Hirtelen megszólalt egy másik férfi:
– Hát, ha ennyi lenne a mondókája, akkor most én venném át a szót és… – itt a 
vénember félbeszakította:
– Fogja be, a hölgy még nem mondta hogy vége. – Zsófira nézett, aki csak állt 
a terem közepén. 50 ismeretlennek mesél a tisztességes emberekről, mikor ő 
maga nem volt az. Kezében volt egy sárga dosszié, rajta nagy betűkkel: B. Miklós. 
A székben ülő B. Miklósra nézett, és úgy érezte, mintha valaki arcon vágta volna. 
Ismét eszébe jutott a 18 évvel ezelőtti esti beszélgetésük.
„így göjbüj meg?” „jobban!” visszhangzottak a fejében a szavak. Megrázta fejét, 
lerakta a dossziét, és 2 óra hosszán át győzködte a bizottságot, hogy B. Miklós 
egy „fura lény” és ártatlan; mégis elítélték. Két nagydarab férfi felemelte a szék-
ben ülőt és kivezette. Sokan gratuláltak annak az embernek, akit a vénember 
pár órával ezelőtt lecsitított. A terem lassan kiürült. Zsófia zokogva rakta el a 
papírjait, majd csukta össze a táskáját. A vénember némán belépett a terembe, 
és átadott neki egy kis cetlit, amin az állt: hatos épület, 113. cella. Felnézett, de 
az ember nem nézett hátra, csak kisétált. A lány rohant a hatos épület 113-ik 
cellájához. Nem hezitált. Tudta ki várja ott.

ányra szegezte szigorú tekintetét. B. Zsófi látta, hogy az összegyűltek kb. 30%-a 
rá figyelt. 
– Ők is minden nap felkelnek, esznek, munkába mennek, beszélnek, hazamen-
nek, megisznak egy üveg hideg sört és lefekszenek aludni. Hétköznapi emberek. 
Mégis annyian szeretik őket. És ha megkérdezném: miért, nem tudnák a választ. 
– Zsófi tett pár lépést, és megállt a terem közepén – Én viszont tudom.
Az öregember fészkelődni kezdett, az embereknek már 50%-a figyelte a fiatal 
hölgyet. Zsófia felvonta egyik szemöldökét, és elmosolyodott.
– Tisztesség – jelentette ki határozottan. Többen összesúgtak és pisszegtek. A 
férfi, aki bátorságot öntött Zsófi szívébe, halkan elnevette magát, de nem nézett 
fel. A lány megvárta, hogy újra síri csend legyen, majd folytatta.  

– 2012-t írunk. Egy olyan világban, 
olyan rendszerben élünk, ahol szi-
gorú törvényekre és magas elvárá-
sokra van szükség. A legtöbb em-
ber tisztában van ezzel, és nem is 
tesz semmit, ami szembeütközik 
velük. Ezek a „fura lények”, akik-
ről beszéltem, a szabályokat nem 
azért tartják be, mert félnek a 
törvény szigorától, hanem mert 
így vélik helyesnek. Vállalják a 
felelősséget azért amit tesznek, 
és mondanak. Tisztában vannak 
a dolgokkal és azok következmé-
nyeivel. – Zsófia szeme megakadt 

egy kislányon. Lába nem ért le a padról. Előre-hátra lóbálta 
őket, és sötét hajával játszott. Egy méter távolságra ült tőle egy nő, aki minden 
bizonnyal nem vele volt. A kislány egyedül ült. Zsófi magát látta a leányzóban. 
Eszébe jutott, milyen volt az ő gyermekkora. Apjuk sokat dolgozott, anyjuk pedig 
soha nem volt otthon. Zsófi minden héten egyszer iskola után beszökött a he-
lyi bíróságra, elbújt a tárgyalóterem végében és ámulattal nézte az embereket. 
Tudta, hogy egyszer ő is az igazságért fog harcolni, és hogy védencével szoros 
kapcsolatban fog állni.
Házukban ritkán volt meleg, ezért testvérével együtt aludtak. Öccse kicsit ne-
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színek a Bőr alatt

Tévesztettedösszeegyálmodvalaha is azélettel?Voltál már magad 
alatt? Hitted már azt, hogy elindult a vonat, pedig egyhelyben 
ültél? Lehet, hogy őrült vagyok. Lehet, hogy a ’60-as, ’90-es évek 
tették ezt velem meg a 21. század. Vagy lehet, hogy csak egy összezavarodott 
lány vagyok én is. /az Észvesztő c. filmből/
Azt hiszem a világ zavar össze. Folyamatosan összezavar. Nem értem. Talán 
nem is érthetem.
Befolyásokból épülünk fel mindannyian. A körülöttünk nyüzsgő világ épít fel 
prototípusokat, amikről azt hisszük, hogy mi vagyunk. De akkor hol van a 
csomagolás alól az ember? Te milyen színű vagy belülről? Eszembe jutott már, 
hogy mi lenne, ha rétegenként szedném szét magam, hogy megnézzem, belül-
ről milyen színű vagyok. Az ember bőrének felülete 1,5 m²,súlya átlagosan 12 
kg. Vajon hány réteget kellene egyesével lehúznom magamról, hogy az érintet-
len belsőt lássam? Én csak arra a színre vagyok kíváncsi. Benned is azt a színt 
keresem.
Semmi sem biztos. Nem biztos a 
holnap, nem biztos a 
következő perc sem, 
csak az adott pillanat. 
Rose DeWittBukater 
vagyok. Azt mond-
ta, ha ugrok, akkor 
ugrik ő is. De nem 
ugrottunk. Aztán egy 
Renault hátsó ülésén 
vesztettem el a szüzes-
ségem 1912-ben. Egy-
szer megérint, aztán 
örökre benned marad 
az a kép róla. – Itt kezd 

– 110,111,112... – loholt a cellák mellett. Majd kifújta a levegőt. –113.
Megállt. Egy férfi ült az ágyon. Arcát tenyerébe temette.
– Szia… – szinte suttogta Zsófi. A férfi felkapta fejét, elmosolyodott. Zsófit ismét 
elöntötte a melegség. Körbefonta ujjait a rácson és megpróbált mosolyogni.
– Szia! – nevetett a férfi,  és odalépett a rácshoz. Megfogta Zsófi ujjait. Némán 
néztek egymásra. Zsófi szomorú, Miklós boldog tekintettel.
– Miért vagy boldog? Nem értem. Elítéltek 15 évre, mikor nem tettél semmit! 
– nagyot nyelt. – Én próbáltam,hidd el! Azt hittem, tökéletes nővér voltam, de 
megszegtem az ígéretem, nem vigyáztam rád eléggé, és most... – Miklós félbe-
szakította:
– Ófi! – mosolygott. –Te nem voltál tökéletes nővér. Te még mindig az vagy! 
Tisztában vagyok a dolgokkal. Ez van. Túlélem. – felhúzta pólója ujját. Tele volt 
sebekkel és vágásokkal. – Mindig túlélem.
Átölelték egymást a hideg rácson keresztül, és csak álltak. A vénember odalé-
pett hozzájuk. Mikor a két testvér ránézett, látták a szemében az apai szeretet.
– Sajnálom fiam, a kezeim meg vannak kötve. El kellett, hogy ítéljelek. Anyátok 
büszke lenne rátok. De mért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis.

BUDAI ÁgOTA | I. A
 

Vannak örök boldogságforrások, amelyek minden embert boldoggá 

tesznek. Hogy mik ezek, érzi mindenki belül. Olyan dolgokra gondolok, 

mint a másik ember megsegítésének öröme, vagy az, amikor az ember 

érzi, hogy szeretik, vagy mikor képes tágra nyílt szemmel rácsodálkozni  

az egyszerű dolgokra, és képes azokban meglátni a szépet, például reggel 

korán, fáradtan egy nehéz nap előtt meglátni, hogy milyen szép színek-

ben kel fel a Nap, vagy ugyanúgy este hazafelé sétálva, szintén fáradtan 

megfigyelni hogy susognak a fák levelei, vagy mikor a barátainkkal 

vagyunk és egyszerre észrevesszük, hogy mennyire szeretjük és tiszteljük 

azokat az embereket, akik körülvesznek minket, az ilyen helyzetekben az 

embert elönti a hála az életért, azért a pillanatért, és boldogabban megy 

tovább. Szóval ezek a dolgok olyanok, hogy bárki átélheti őket és bárkit 

boldoggá tennének, valahol mélyen legalábbis biztos. A boldogságot 

látni örömet okoz, a szomorúságot látni  pedig boldogtalanságot. 

Az embert valóban megfertőzte valami, ahogy a Torinói lóban a szom-

széd is mondja, szerintem itt a hatalomvágyra gondol. Az ember hajla-

mos elsiklani az előbb említett dolgok mellett, és az anyagiakra koncen-

trálni.
Szabó Kati  IV. A

Körmöci Edina fotója
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Miért nincs erőnk változtatni, új dolgokba belekezdeni? Azt 
tapasztalom, hogy az egész világ kicsit megfáradt, érdektelenné 
válnak az emberek, nincs idő és nincs erő, ami tovább mozgatná a 
kis fogaskerekeket az óriási szerkezetben. Úgy tartom, hogy az Is-
tenbe vetett hit (függetlenül a vallási hovatartozástól) az egyetlen 
olyan dolog, ami lendíthet ezen a tunyaságon.
Mindenhonnan azt halljuk, hogy a számítógép-használat elide-
genít egymástól bennünket, de szerintem az internet elterjedése 
mind inkább a barátságok elmélyítésében játszik fontos szerepet, 
nem pedig abban, hogy „nem kommunikálunk egymással”.   
Berec Sára   III. A

vékonyodni a bőr és valami rózsaszínűnek tűnik alatta.
Lehet, hogy senki sem az, akinek látszik. Vivian vagyok, egy közönséges utca-
lány. Van nálam piros, zöld, sárga…a lila elfogyott, de van egy arany színű óv-
szerem, ez az egyetlen. Na, mit szólsz? Reggelre megszeretsz. Micsoda nő! Arra 
kérsz, hogy maradjak veled még néhány napig, és játsszam el a sikeres üzlet-
ember partnernőjét. A vásárolt szerelemből tündérmese lesz. Végre hivatásos 
Hamupipőke lehetek, pedig azt hitted, csak egy kurva vagyok. – Ez azt hiszem 
az a szín, ami sokkal közelebb áll a vöröshöz, mint a rózsaszínhez, tudod, ami-
kor már látszik a húsod a bőr alatt, de még nem érhetsz hozzá.
Néha a ’60-as évekromantikusidealizmusát élem. Isabelle vagyok, az Álmodo-
zó. Párizsban egy rácshoz vagyok láncolva és a cigarettám az ajkamhoz ragadt. 
Részese vagyok a korabeli Franciaország kulturális és szexuális forradalmának, 

ahol az utca az ablakon jön be. Furcsa szerelem fűz emberekhez, tárgyakhoz, 
fogalmakhoz. Elalvás előtt pedig bizarr szexuális játékok gondolata cikázik a fe-
jemben. – Ez az igazi vörös. Ezen a szinten akár már hozzá is érhetek a húshoz. 
Maga a szemérmetlen szenvedély.
Minden olyan ódivatú és angol, mint egy James Ivory-filmben. Egy világ, ami 
csakaligtér el a jelentől:klónokvagyunk, szervdonorok.Sterilkörülményekközö
ttkioperálják a lépem, ettőlvalószínűlegmeghalok, de ezzelsenkisemtörődik, 
a műtétsikeres volt. Afelnyitotttestetpedigotthagyjákaműtőasztalon – s 
eközbenromantikusanszól a csellóéslassanmozog a kamera, keresve a 
legszebbbeállítást. Ezbetegesenperverz, nempedigelgondolkodtató. – Itt van 
végreegyszín, amelyismeretlen volt eddig. Az a szín, ami a belsőszervekközött 
van. Olyankék, szomorúkék.
Azteszszomorúvá, hogymennyireszeretemazembereket.Hiába.A végénmá
rmindenkiszerencsétlenéskiszolgáltatott.Nem is tudom, hogyélek-e még.A 
21.századszétszedteazembert. Darabokbanvagyunkmindannyian.Senkisemak
arazemberrelegészbenfoglalkozni.Mindenkitcsakegyrészedérdekel. Afogászt, 
csak a fogaid, tenem, a pszichológusta lelked, a neurológustazidegeid, a 
kardiológustcsak aszived,szövetek, amikszervetalkotnak, a bőrgyógyásztcsak a 
bőröd, amit most fejtegetünk le, a szexológustpedigcsak a szexusodérdekli, le-
csupaszítva, elkülönítveérzelemtől, személyiségtőlésélethelyzettől. –Ezmáraz a 
szín, aminincs is, azürességszíne, amikormárteljesenszétszedtekésnemmaradt
semmi, csakazüresség. Ésekkorjönmajdizgatóan a Halál, egybarátságosvendég, 
akitmostmárágybavinnél.

SZŐKE TÍMEA | IV. A
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A baglyoknemazok,amineklátszanak

Minden nap kapok levelet! Valószínűlegtöbbet, mint a 
Mikulás, vagyazoroszelnök. Valljukbe,ezazértnemsemmi! 
Aztírják, hogyimádkoznakértem,éshogyén is tegyemazt, 
akkormindenrendbejön. De nem! Nem jön! Ezt senki sem 

tudja rendbe hozni!

Anna

Pontosan 6 órakor indult a buszunkazállomásról. Énszokásosan a leg
hátsósorbanültembarátommal,Erikkel.Mindigavvalfoglalatoskodtunk, 
hogymegfigyeljükazembereket. A mozgásukat, gesztusaikat, 
hogyaznapépphogyállt a hajuk,valaminttudtuk a rólukszólópletykákat is. 
Egyszóvalmindent.
A buszraéppZsoltésLéda, azúgynevezett„álompár”,léptekfel. 

Zsoltrégebbenazazigazimacsó 
volt, mindenlánytlevett a 
lábáról,ésmindenkiőtakarta. 
De amiótaösszejöttLédával, 
teljesenmegváltozott.Nem 
is csoda! Ő a legszebblány a 
suliban. Mindenkivelkedves, 
segítőkészésráadásulnagyonj
ótanuló is! Minthaegyamerik
aitinifilmbőllépettvolnaki.
Leültek a helyükre.
Azutolsó,akifelszállt a 
buszraazAsztrid, a fur-
csalány volt. Ő is olyan 

volt,minthaegyfilmbőljöttvolna, 
de inkábbolyanból, mint a 
Szépségés a Szörnyeteg, ésottsem 
a Szépségszerepéttöltöttevolna be. 
Ésaz a legidegesítőbb benne, hog
ysenkivelnemkívánkommunikálni
. Igazánmagánakvalóteremtmény. 
Most is magaül. Meg hogynézmárki! 
Minthanemis ebbenazévszázadbanélne. 
Szánalmas! Azegyetlenbarátja a 
sulipszihológusa, hiszenőtrendszeresen 
megkelllátogatnia. Múltkortaláltaknálaegykést,állítólagönvédelemből volt nála, 
mivelvalakiköveti.Ténylegvalamibaj van a csajjal!
Áh, végre!  Indul a busz.Valószínűlegórákbatelik, mire a hotelbeérünk. Érzem, 
hogyhosszúútvárránk.

zsolt

Annyiraszerencsésvagyok! Imádomezt a 
nőt! A szeme, a mosolya… Ésholnaplesz a 
szülinapja.Valamiszépetkellvennemneki.

Anna

Végreideértünk! Aztmondták, hogy most 
pakoljunkfela szobákbaésutánairány a 
diszkó. Egyjópartimindigbelefér!

zsolt

AmeddigLédáravártam, 
megittamegypuncsot a pultoslánnyal.
Azértelégjólelcseverésztünk! 
Igazánjópartilenne, de hát…

Aki nem a saját történetét éli, az sosem fog teljes életet élni , az 
sosem lesz „igaz ember”.
Hogy miért  is kellene az egyénnek törekednie az önfejlesztésre? 
Ha úgy nézzük, van egy egyetemes lelkünk, ami által minden „Egy” 
valamilyen módon. Ez az egyetemes lélek maga is a természet 
szabályai szerint a fejlődésre törekszik, az egyéni lelkek által, mi 
egyénileg segítjük az „ Egy” fejlődését.
Az „igaz ember” az, aki élete során az „Isten által kijelölt úton” 
halad, és megérti, hogy minden „ Egy”: nincs idő, csak a jelen pil-
lanat; harmóniában él az összes élőlénnyel és a környezetével.
A passzivitás számomra pozitívan is értelmezhető: amíg ott vagyok 
az események sűrű folyamában, az egészet csak, mint sok különálló 
részecskét látom, míg kívülről szemlélve a sok részecske halmazba 
csoportosul és egészet alkot.
De fontos inkább, hogy megőrizzük a szellemi és a lelki frissessé-
günket, jókedvünket. Idősebb korban az emberek, a nyugdíjasok, 
rutin-függővé válnak, többnyire belefáradtak már a mindennapok 
küzdelmeibe, visszavonultan éldegélnek stb. Mivel éppen Coelho-t 
olvastam, róla jut eszembe, hogy ezzel szemben ő, a 65 évével 
életvidám, alkot, utazik, múltbéli szerelmeket fedez fel. Micsoda 
különbségek.
Varga Bálint   III. S

Nekem a következő Kosztolányi-írás jutott 
eszembe: „Milyen madaras a hajad – mondta a 
kislány a nagyanyjának, aki reggel kócos fejjel 
unokája fölé hajolt. (…)
Csodálatosnak tartottam ezt a tömör meg-
fogalmazást, mely átugorva akadályokat, gyors 
és biztos eszmetársítással egyenesen a célra 
tört. Természetesen a kislányt lemosolyog-
ták, kijavították. Később majd iskolába kerül. 
Ott még inkább ki fogják javítani, meg fogják 
tanítani „fogalmazni”, vagyis hogy ne úgy írjon, 
amint érez és gondolkozik, s a szűz, véletlen 
villanások helyett lehetőleg a nyelv rég elnyűtt 
jancsibankóit használja. Sok-sok millió ember 
közül mindössze csak néhányon nem fog az ilyen 
iskoláztatás. Ők örökké neveletlenek is marad-
nak, és sohase tanulnak meg »fogalmazni«. Ezek 
a költők.”
Azt gondolom, itt minden le van írva. Az európai 
oktatás inkább a racionális gondolkodásra fekteti 
a hangsúlyt, s a bal agyféltekét mozgatja meg. 
De például a Távol-Keleten ez másképp működik. 
Ott inkább a kreativitásra és a saját gondolatok 
kifejtése van előtérbe helyezve, s ez nagyban 
elősegíti a gyermek szellemi fejlődését. 
Kovács Tamás   III. S

Szalvai Ramóna fotója
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AmikormegjöttLédus, a táncparkettreindultunk, ésmégelcsíphettünkegyjelene
tetAsztridés a pultoslánymegbeszéléséből.Nemtudom mi lehetett a beszélge-
téstárgya, de elégszemélyesnektűnt.

Anna

Igazán fáradt voltam már, ezért úgy döntöttem, hogy felmegyek a szobámba 
aludni. Ahogymentem a folyosón,egyóriásisikolythallottam. Elkezdtem fut-

ni a hang irányába, ésamikorodaértem,szörnyűlátványfogadott. Egyszerűen 
borzasztó! Vérbenúszottminden,egylányállt a holttest mellett – valószűleg ő 
sikított –, valamint akkor értek oda a felügyelőtanárok is. Megfordították, a 
holttest a pultoslányé volt.Ki tehette ezt?!

Zsolt

Borzasztó, hogy mik történnek erre.Tegnapestevalakimegölteazt a 
pultost,akiveltegnappuncsoztam. Pedigjólelvoltamvelemindaddig,mígnemjöttA

sztridodahozzá. Ha tudtamvolna,hogyezleszazu
tolsóitala,lehettöbbborravalótadokneki.

Anna

Azt a furacsajtgyanúsítják a gyilkosságmiatt. 
Persze ő tagadja, de előbb-utóbbúgyiskiderül.
Énmárazelejétőlfogvaéreztem, hogy ő a bűnös.

zsolt

Sietnemkell! Félórám van 
vennivalamiultraszuperajándékot a csa-
jomnak! De mitszertnek a lányok?!Ahh, 
ittegyvirágüzlet.A virágokatszeretik, 
nem?!Bemegyekkörülnézni.
Mármegintitt van Asztrid. De legalább ő lány, 
jobbantudja, hogy mi tetszhetLédának…
Eztökéletes! Megköszönömneki a 
segitséget, mivelnagyonjókedvembe
nvagyok,egypuszit is kaptőlem. Pont 
akkorértodaLédus.Mégszerencse, 
hogyidőbenmegvettemazajándékot.

Anna

Szépkiskirándulás! Már a másodikhalott, 
ésmegintAsztriddallátták a virágüzletben.
Zsoltigazánjófej volt, nemérdemeltemegazilyen
fajtahalált. Miértnemfogjákmár el ezt a gyil-
kost? Ő egyelmebeteg! Közveszélyes! Milyenbiz
onyítékkellmégnekik?Aztvárják,hogymindannyi
unkatmegöljön…

Az igazi szabadságért harcolni kell, 
saját megunknak kell ‘lázadnunk’ 
azok ellen, akik visszatartanának 
tőle, különféle indokokkal alátá-
masztva. Mert mindig van olyan, aki 
irigy, aki rossz szemmel nézi, hogy 
mások megkapják azt, vagy inkább 
megcsinálták azt, amit ő sosem fog. 
Sokszor annyira, hogy a földbe akar-
ják döngölni, hogy még véletlenül se 
tudjon egyszer sem felkapaszkodni 
addig, hogy ő esetleg veszélybe 
érezhesse magát, netalán konkuren-
ciája legyen neki valamikor.
Inkább azok az emberek hajlamosak 
a rossz elkövetésére, akik valahogy 
egyedül maradtak, megalázták őket, 
bosszú hajtja őket, az élvezeteknek 
élnek, elegük van a szigorú 
magaviseletből, hogy semmit nem 
szabad, meg hát az ember mindig 
kiváncsi (volt), mindig azt akarja a 
legjobban, amit nem szabad, és sok-
szor az érzések elnyomják a tudatot.
A vak is látja, hogy a Tarr Béla-film 
főszereplői halálra vannak itélve 
a semmi közepén, és nem tudnak 
elmenekülni onnan, nem tudnak 
merre elindulni. Ezt szánta nekik 
a sors, és ők bele is nyugodtak. 
Számukra már rég bekövetkezett a 
világvége, már csak szenvedés az 
életük. A helyükben könyörögnék 
a halálért, ahelyett hogy semmit-
tevésben éljek. Várják hogy eljöjjön 
a vég, hogy felszabadítsa őket. Úgy 
tűnik, hogy rosszabb már nem is le-
het, de az a tény, hogy napról napra 
egyre jobban elmélyül bennük a tu-
dat, hogy számukra már nincs hely 
a világban, csak még jobban ront a 
helyzetükön. 
Skravan Alexandra   III. A
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A kirándulástmegszakították.Holnapreggelmegyünkhaza.
Mégegyéjszakáttúlkellélnünkúgy, hogyAsztridszabadonlemészárolhatbárm
elyikünket.Próbáljakmegbeszélnivele?!Háthaészreveszi, hogymekkorasúlya 
van atettének.Sokfilmbenláttammár, hogyamikorelbeszélgetneka gyilkossal, 
van hogyhatnak a lelkére,és a lelkiismeret-furdalásamiattfeljelentimagát. 
Vajonnekemsikerül?
Megindultam a lépcsőn.A szobaajtajaeléértem.Kopogtatniakartam, 
de valamicsörgésthallottam a szobában, ezérthirtelenbenyitottam.
Egyújabbholtestfeküdt a földön.Nemértettemsemmit.EzúttalAsztrid volt, a 
fürdőszobábanpedigLédamosta le a sokvért,amiráalvadt a kezére.

…
Mint későbbkiderült, Lédaöltemegmindháromfiatalt, mindeztállítólagféltéken
ységből. De nem a pultoslányésnem is Zsoltmiatt. HanemAsztridvonzottaúgy, 
ahogyegyférfisosetudná.LédaAsztridotcsak is magánakakartaéssenkimásnak.

Minden nap kapok levelet! Valószínűlegtöbbet mint a Mikulás…

Smit Lilla | II. N

Sokszor halljuk, hogy éljünk a saját mércénk szerint. Azonban azt is tapasz-
taljuk, hogy aki saját mércéket állított fel, netalán saját elképzelései alapján 
igyekezett értékrendjét kialakítani, az vagy megértetlen maradt, magányos, 
vagy egyszerűen ráhagyták, hogy „másik világban él”. Esetleg tébolyodottnak 
vélték. Ettől bizony félnek az emberek.
Törekedjünk-e önmagunk tökéletesebbé tételére? Harmónia a létem tökélete-
sítésével idézhető elő, ehhez kell megtalálni az utat. Harmónia önmagammal, 
harmónia másokkal, harmónia a világgal stb.
Dupák Eliza   III. A

Krisztovác Kála fotója
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Afrikában éheznek az emberek, és a haláluk senkit 

nem rendít meg, de ha például egy Steve Jobs me-

ghal, akkor megáll a világ. 

De abból is kiindulhatunk, hogy Afrikában így is, úgy 

is éhezni fognak az emberek. És persze, hogy ezen 

segítenünk kell! De változtatni most rögtön szinte 

lehetetlen. Nem fogunk tapasztalni pozitív változást, 

mert egy emberöltő nem elég hozzá, kettő meg nem 

biztos, hogy lesz. Ráadásul a „reklámok” sem arra 

buzdítanak, hogy ilyesmire áldozzuk az életünket. 

Ettől függetlenül ezek a szavak megrendítően hang-

zanak, és nem is kellett volna őket leírnom. Mert 

hát hol itt az erkölcs? Másoktól ezt könnyű kérdezni. 

Önmagunktól pedig meg sem próbáljuk.

Nemes Bence   III. S

Rengeteg válasz, rengeteg ember. Ahány ember, annyi válasz. Létezik a jó, és létezik 
a rossz is, de ahhoz, hogy az ember meg tudja határozni vagy akár becsülni a jót, 
meg kell ismernie, éreznie a rosszat is, és ez fordítva is igaz.
Fülöp Tímea    III. A

a tisztesség nem név

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis – gondolkodott 
el az a középkorú nő,akinek a tisztesség elvette a nevét, azt, 

amit hajdan az édesanyja adott örökbe. Így elmélkedett minden vasárnap 
a kilencesi mise előtt, mielőtt belépett volna Isten házába és az Úr színe elé 
járult volna, az egyetlen elé, aki nevét tisztességben tartotta, 

tartja. Beült az első padba, ahol senki sem látta, 
ugyanis a jóság az embereknek olyan tabu, amelyet 
nem látnak, nem hallanak és nem is éreznek – pont 
úgy, mint minden más teremtmény, aki ebben a 
világban él.Tehát az öreg néni a hátsó sorból nem 
látott bele a nő lelkébe, és nem tudta mit is érez 

valójában, csak nézte a rongyos asszonyt, akinek a neve egyszer Anna volt, aki 
nem színházba jött nézni, hanem csak vakul hinni.
A pap szavainak édes hangzása volt, jól esett Annának, akárcsak a szegény 
koldusnak a kenyér. Jézus a keresztfán nem 
képmutatásból, hanem 
tisztességből halt meg. 
Az atya száját a hangok 
még alig hagyták el, Anna 
felkelt, gyors léptekkel kiro-
hant, és a templom kapuit 
elhagyva, már ismét csak nő 
volt. Elment oda, ahonnan 
indult, született és ahová 
folyamatosan visszatér. Ez az 
a hely,ahol élnie kellett, és 
íme, a két vérszívó lény, akik  
törékenyek látszólag, de belül 
vadak, mint a vadhajtás, mely 

a fa ágatlan törzséből fakad, kik még csak azt sem mondják, hogy köszönöm. 
Pedig ő most is, mindig azt csinálja, amit ők kérnek, követelnek. 
–Mindjárt kész. Üljetek asztalhoz!– mondja tiszta szívvel, mosollyal.
A két bestia nekilát, tömik a fejüket, feláll az egyik, szeme csillog: ez csak a 
fény, amely megtöri ördögi tekintetét – véletlen mozdulattal lelöki a tányért, 
majd ordibál: – Újat!
Mostmár csak sír a szerencsétlen lélek, átkozva a sorsát, de hiába: elkerül-
hetetlen a végzet, amely minden egyes nap felszippantja, majd a nap végén 
kidobja, mint erejét vesztett szerencsétlent. Ám még akkor is tűri, csak mosoly-
lyal tűri.
Minden vasárnap elgondolgozik azon, hogy lehet, hogy még megváltozik a sor-
sa, és hallja még a sok robotolásért cserébe azt, hogy köszönöm anya, köszö-
nöm; de lehet, hogy ez is csak egy álom, amely rávezeti a helyes útra és erőt ad 
neki: Mért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis.

KADVÁNy gERgELy | I. N
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hogy ha lesz időm, nosztalgiázok. 
 De van az éremnek másik oldala is. Normális az, hogy az alsós diákok 
a szünetekben a legújabb számítógépes játékokról beszélgetnek? Amik per-
sze tele vannak erőszakkal, gyilkolással, bűnözéssel. Az ilyen gyerekeknek nem 
értem a szüleit. Hogy engedhetik ezt meg? Ma már ha elmennek egymáshoz 
játszani a gyerekek, nem labdáznak, fogócskáznak vagy bújócskáznak. Á, nem, 
az már nem divat. Ülnek a gép előtt és egymásra lövöldöznek, amikor kint cso-
daszépen süt a nap és a madarak énekelnek. Normális az, hogy a harmadikos, 
negyedikes gyerekeknek már van facebook fiókjuk és állandóan azon lógnak? A 
képekről, amiket feltöltenek, nem is beszélve. Teljes harci felszerelésben (a leg-
alább két kiló sminket értem ez alatt) tükörben pózolnak, csücsörítenek, kidül-
lesztik a feneküket.  Az egyik ismerősöm facebook-kiírása így hangzott: „Bocsi, 
ha értelmetlen szövegeket küldök vagy kommentelek, az nem én vagyok, csak a 
lányom nyomkodja összevisz-
sza a tasztatúrát.” És tényleg. 
Néhány helyen ilyen és ehhez 
hasonló „fogalmazványokat” 
láttam:  „péoy4ds ÁŐokjxy 
6éőawgbh egtrobiayujehfro”.  
Hahh, annyira fel tudom ma-
gam húzni ilyeneken! J ó 
ötlet ez a blogírás? Ki tudja, 
lehet, hogy senki sem olvas-
sa ezt az egészet. Lehet, hogy 
hiába papoltam, osztottam 
az észt, csak magamban for-
rongok, dühöngök. Hahóó, van itt valaki? Na jó, tudjátok mit, nem érdekel. 
Mért írjak én blogot? Úgysem olvassa senki. 
Mért ne írjak blogot? Úgysem olvassa senki.

Utóirat: Miután visszaolvastam, amit írtam, olyan érzésem volt, hogy legalább 
negyvenéves lehet a szerző. Ezek szerint valahol bennem lakozik egy felnőtt. 
Most már kezdem megérteni, miért mondja olyan sokszor a nagymamám, hogy: 
„bezzeg az én időmben...”

SZABÓ BEÁTA | I. A

Holnemvolt-BloG

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren és a Hetedhét 
országon is túl, a gPS szerint 5 km-re délre az Üveghegytől, 
és három sarokra a kurta farkú malac túrási helyétől volt egy-

szer egy... Ööö... mi is volt? Az előbb még tudtam. Uh, hát ez azért elég ciki... 
Még ilyet?! Hogy a narrátor elfelejti a szövegét? Igazán sajnálom, de nem jut 
eszembe semmi. Ezek szerint ennyi volt a mese mára. gyerekek, kapcsoljátok ki 
a számítógé- peket, és nyomás 
az ágyba! Egyébként is, tud-
játok hogy hány óra van? Rá-
adásul, ilyen fiatalon még nem 
is szabadna neteznetek. Hova 
fejlődött a világ? 
 M a - napság a gyerekek 
el sem tud- nák képzelni az 
életüket szá- mítógép nélkül. 
Vele nőnek fel. Ennek van jó és 
rossz oldala is. Például, a szom-
szédban lakik egy házaspár egy 
óvodás kis- lánnyal.  Az anyuka 
a netről szo- kott rajzfilmeket 
l e t ö l t e n i , amit aztán a lányá-
val megnéz- nek. Szerintem ez 
abszolút pozitív, mert a tv-ben csak hétvégén délelőtt mennek a rajzfilmek, így 
meg bármikor bármit nézhet a gyerek. Mondjuk, igaz, hogy vannak rajzfilmcsa-
tornák, ahol egész nap csak rajzfilmek mennek, de ezeket nem tartom túl jónak. 
A múltkor belenéztem a műsorba, de csalódást okozott. Ma már a rajzfilmek 
sem olyanok, mint régen. A neten viszont mindenféle megtalálható, így mi tud-
juk kiválasztani a megfelelőt, a kedvenceket. Nemrég én is rábukkantam a sze-
mélyes kedvencemre, amit már évek óta nem láttam. Ez pedig a Chip és Dale. 
Igaz, hogy nem néztem még meg belőle egyet sem, de elmentettem az oldalt, 
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Hátrány a BecsületesséG?!

– beszélgetés a Kosztolányi Dezső Tehetségondozó gimnázium 
diákjaival etikai kérdésekről –

„Mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytár-
sunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét.”
(Mahatma gandhi)
Értékek mindig lesznek: persze vannak/voltak köztük olyanok, amelyek idővel 
elvesznek, kicserélődnek, és újak lépnek a helyükbe. A változás többnyire min-
dig jó, mert azt bizonyítja, hogy nem állunk egy helyben. Ha a hagyományos 
értékeink: a család, a barátok, a tudás már nem is az elsők között vannak, és 
helyüket a pénz és a karrier váltja fel – ami a huszadik – század lealacsonyító 
találmánya (Christopher Johnson McCandles, híres vándor) –, szerintem attól 
még nincs akkora válságban a világ.
Miért is lett az idei iskolanapi téma az „értékek változása vagy megsemmisülé-
se”? Válságban vannak-e az értékeink? Ezekre a kérdésekre próbáltunk választ 
találni a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó gimnázium három tanulójával, 
Sekulić Larisával (IV.A), Szombati Dorottyával (III.N) és Nemes Bencével (III.S). 

1. Vannak-e még értékeink? Ha igen, miket tartasz értékeknek?
Szombati Dorottya: Értéknek a barátokat, az erkölcsöt, ön- és mások megbe-

csülését tartom. Ha becsülsz embereket, 
tiszteletben tartasz dolgokat, akkor már 
jobbára elkerülöd a pénzen, protekción, 
hírnéven alapuló dolgokat.
Nemes Bence: Nyilvánvalóan, ahogy a 
világ modernizálódik és fejlődik, egyes 
értékek elvesznek és újak keletkeznek, de 
az emberekben még mindig megvannak az 

általános belső értékek, én ez alatt, az előbb említetteken túl még a szerelmet, 
az odafigyelést értem.
Sekulić Larisa: Személyes véleményem szerint eléggé rossz irányba haladunk. 
Ha a fiatalokat vesszük, észrevehetően nem az erkölcs legmagasabb pontján 
állnak, de egyesekben még mindig megvannak a tradicionális értékek. Olyan 
értékek jelentek meg, amik a látszat, a felszínesség kategóriájába tartoznak.
2. Kell-e az embereknek útmutatás? Szeretitek-e, ha valaki útba akar bennete-

ket igazítani? Egyáltalán szükségetek van-e 
valamiféle útmutatásra ahhoz, hogy el tudja-
tok igazodni az életben?
Dori: Az irányítást nem tartom az útmutatás-
sal egyenlőnek. Útmutatás mindenképpen 
kell, hiszen egy ötéves gyerek nem fogja 
tudni, mit akar magával kezdeni, valamint a 
tapasztalatokat is nevezhetjük útmutatásnak. 
Az útmutatásnak csak egy alapnak kell lennie, 
amire a későbbi életünk során építhetünk.
Bence: A szülői példamutatás nem egy szi-
lárd, inkább változtatható dolog kell, hogy le-
gyen. Csak egy irány, amelyen elindulhatunk. 
A döntés már a mi kezünkben van.
 Larisa: Attól függ, milyen ez az útmutatás. 
Amit a családtól kapunk, befolyásol egy ideig. 
Amikor viszont kikerül az egyén a társadalom-
ba, egyedül, másfajta útmutatást kap, például 
a médiából vett dolgok nagyban befolyásol-
ják, és olyan utat mutatnak neki, ami nem 
éppen a megfelelő minden szempontból.

Dori: A családtól kapott útmutatás végigkísér bennünket az életünk során. 
Persze ehhez hozzájárulnak a társaktól átvett minták, a tapasztalatok is, de az 
egésznek az alapja mégiscsak a családban keresendő.
3. Tudunk-e változtatni a világon, mi tesszük-e olyanná, amilyen? Ki vállán van 
a felelősség, mit gondoltok erről?
Dori: Mindenki a saját világán tud változtatni, tud hatni a környezetére, de a 
globálisan értett világon nem tud változtatni.

.A Tízparancsolat 5. parancsa például 
így szól: Ne ölj! Ez valójában nem csak 
annyit jelent, hogy ne törj valaki életére 
késsel, pisztollyal, hanem egy fejlett 
erkölcsi képességgel rendelkező ember 
számára idetartozik az is, hogy men-
nyire tudja szeretni testvéreit, barátait, 
embertársait, sőt ellenségeit is. Segít-e 
nekik, vigyáz-e a kisebbekre, gyengéb-
bekre, meglátogatja-e a betegeket, 
rászorulókat, időseket. Irigy, besúgó, 
csúfolódó magatartása van-e, vagy 
gorombáskodó, veszekedő, agresszív. 
Vigyázz-e a saját, és mások egészsé-
gére? Tesz-e valamit, ami ártalmas az 
egészségre? Veszélybe sodorja-e saját 
maga és mások életét? Tud-e mindenkit 
szeretni, vagy legalább megpróbálja-e, 
igyekszik-e legalább. Tehát az 5. parancs 
a saját maga és mások életének a 
tiszteletéről szól. Az élet tiszteletéről.

Krisztovác Kála   III. N
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idejüket olyan dolgokra, amelyekből semmi hasznuk nem származik. Valami-
lyen szinten mi is költözünk. Azzal, hogy itt tanulok Szabadkán, én is költöztem. 
Ha egyetemre fogok járni, akkor innen is el fog vinni a sorsom. 
Dori: Nagyjából, mióta letisztult bennem, hogy mit szeretnék kezdeni magam-
mal, látva máshol az emberek anyagi helyzetét, teljesen egyértelművé vált 
számomra, hogy innen elmegyek. Azt nem mondom, hogy soha nem fogok 
visszajönni, de egyelőre még az a gondolat foglalkoztat, hogy minél messzebb 
kerüljek innen. 
Larisa: Ez mind-mind emberfüggő, sőt mentalitásfüggő, hogy ki mit tart fontos-
nak, értékesnek; visszavezethető a gazdasági helyzetre is, de lehet, hogy valaki 
szimplán azért költözik el, mert nem szeret abban az országban élni különböző 
okok miatt.
7. A kisember, az egyén mennyire képes pozitív jellegű változások generálásá-
ra, mennyire tud ezekbe a pozitív változásokba beleavatkozni?
Bence: Ne nézzenek szappanoperákat és valóságshow-kat, persze ezt képlete-
sen értem, sok mindennel pocsékolják az idejüket az, mert ha az ilyen dolgo-
kat nagyrészt ki tudná az ember zárni az életéből, mindjárt sokkal jobb lenne 
minden. Ne azért nézzék ezeket a műsorokat, hogy elfelejtsék a gondjaikat, 
elnapolják a problémáikat. A problémákkal igenis szembe kell nézni, és több 
időt fordítani egymásra.
Dori: Ahol én lakom, Bácsfeketehegyen, nagyon sok kulturális program van, 
amiben az egész falu, kezdve kicsiktől egészen az idősekig mindenki részt 
vesz, szavalás, színjátszás, néptánc, versenyek. Tehát egy kulturált közösségről 

Bence: A társadalmi értékeknek a változása szinte megállíthatatlan. Kénytelen-
kelletlen alkalmazkodnunk kell hozzájuk, különben előbb-utóbb azon találhat-
juk magunkat, hogy nem tudunk megélni ebben a világban. Ameddig lesznek 
olyan emberek, akik hasznot tudnak húzni a társadalmi értékek romlásából, 
addig nem fogjuk tudni megállítani őket.
Larisa: Kompromisszumra van szükségünk. A társadalom egyénekből épül fel, 
és ha mindenki változtatna csak egy kicsit is, az a társadalom változását idézné 
elő.
Bence: Nem lehet minden ember egyformán erkölcsös.
4. Elkényelmesedtünk? Lusták vagyunk-e, csak egy picit is változtatni?
Larisa: Ha magamból indulok ki, igen. Viszont, ha nem így élsz, a társadalom 

ki fog szorítani, mert más vagy, ha nem 
alkalmazkodsz. A társadalomnak természe-
tesen nem tesz jót az ellustulás.
Dori: Nem tudom, hogy ez honnan jön, de 
hatalmas érdektelenséget tapasztalhatunk. 
A hobbihiány nagyrészt a média hatásának 
tudható be. Szerintem minden embernek 

van hobbija, de a legtöbbnek az a legjobb időtöltése, hogy beül a televízió elé, 
és bámulja a sorozatokat, különféle show-kat, amik kitöltik az egész életét. Ez 
nem építő jellegű szabadidőtöltés.
5. Tehát a tévé tehető felelőssé azért, ahogy most áll a világ?
Bence: Ez az útmutatáshoz kapcsolódik, hiszen gyerekkoromban azt láttam ott-
hon, hogy a szüleim olvasnak, nem tudtam akkor megmondani, hogy ez miért 
jó, de én is ezt a viselkedést vettem át tőlük.
Larisa: Tehát te egy kirívó példa vagy, Bence. Mert a mai fiataloknak nem tu-
dom, hány százaléka olvas egyáltalán. Hazamennek, és rögtön a számítógép és 
a facebook megy, vagy esetleg a tévé.
6. Elköltöznétek egy szebb jövő reményében, tudván, hogy azon a helyen még 
nektek nem lesz jó, de már a gyerekeiteknek igen?
Larisa: Hova költözzünk, ha mindenhol majdnem ugyanaz van?
Bence: Szerintem nincs mindenhol ugyanez. Nagyon sok misszionárius azért 
költözik el eldugottabb helyekre, hittérítőnek, megismertetni az ott élőkkel 
egyes dolgokat, mert ezeken a nyugodt vidékeken még megvannak az egyete-
mes emberi értékek. Az emberek odafigyelnek egymásra, nem pocsékolják az 

A mindenkori társadalmaknak vannak hibái. A 
mostaninak többek közt az is, hogy azt szug-
gerálja be az embernek, hogy mindenkinek 
meg akarjon felelni.
Horváth Helga   III. A
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beszélhetünk, ahol nemcsak magyarul, hanem természetesen szerbül is vannak 
érdekes közösségépítő programok. Ennél fogva az itt élő emberek nem lustul-
nak el a tévét bámulva, hanem egy szellemi és lelki ápolásban vesznek részt, 
hasznosan töltik el a szabadidejüket.
8. Mi lesz, ha a mai fiatalok – akik ebben az ún. „eldurvult világban” nevelked-
tek –, kerülnek hatalomra? Milyen felnőttek lesznek ők?
Bence: Minket itt, Szerbiában közvetett módon arra tanítanak, hogy ne legyünk 
becsületesek, mert csak akkor tudunk igazán érvényesülni. Ne legyél becsüle-
tes, mert abból csak hátrányod származik. Ez kultúra és példamutatás kérdése. 
Más országokban, például Dániában, Svédországban megéri a jót követni, 
példásan cselekedni, ám nekünk csak az marad, ami itt van. Szerbiának is fel 
kéne ehhez a szinthez nőnie, persze nem könnyű, mert az országot emberek 
irányítják. 
Dori: Ez egy mókuskerék. Praktikusan ez egyszer elkezdődött, az emberek 
elkezdték, amit elkezdtek, és ebből a sodrásból nem tudnak kilépni. Azt, hogy 
mindenki egyszerre hagyja abba és egyszerre kezdje el a jobbat, egy országnál 
nem reális követelmény.
Bence: És ne felejtsük el az érdekeket!

Larisa: De ki az, aki lemond az érde-
kéről, azzal a tudattal, hogy a másik 
úgy sem fog?
9. A mai ifjúságot tanító tanárokra 
milyen felelősség hárul, kötelessé-
gük-e, vagy kötelességük lenne-e 
erkölcsösen nevelni a fiatalokat?
Dori: Elsősorban a tanárnak kell 
nagyon erkölcsösnek lennie, és neki 
kell tudnia azt, hogy az a diák mit kell, 
hogy kapjon. És ha mindegyik tanár 
együttműködne, ami viszonylag nem 
nagy feladat egy iskolán belül, egy 
bizonyos módon, a cél érdekében 
egyformán, legalábbis, hogy hason-
lóképpen neveljék a gyerekeket, a 
fiatalokat. A skandináv országokban 

tanárnak lenni presztízs, ellenben nálunk…  A Tanítóképzőbe bekerülni az egyik 
legkönnyebb dolog a világon, és azok, akik onnan kikerülnek, azok fogják taní-
tani a mi gyerekeinket?
Bence: Szerintem ebben a világban az a leghatásosabb, ha a tanár nyíltan 
kimondja és megmagyarázza, hogy mi történik. A médiának nem ez a célja, a 
szüleinktől hallunk dolgokat, de az csak egy opció.
Larisa: Az egy dolog, hogy mit mondanak, a másik pedig, hogy mi mit fogadunk 
be belőle.
10. Mennyire tartjátok aktuálisnak azt, hogy az idén etika témakörbeli kérdése-
ket vitassunk meg, dolgozzunk fel az iskolanapra?
Larisa: Szerintem ez az iskola pont ellenpéldája a mai fiatalok viselkedésének. 
Akik idejönnek, azoknak vannak terveik, ambícióik, foglalkozni akarnak valami-
vel, és nem csak azért, mert rájuk erőltetik. Láttam már más középiskolákat is, 
és azokhoz képest, mi nagyon magas szinten vagyunk, az itteni diákok töreked-
nek a jobbra, vannak céljaik, tudják, hogy pontosan mit akarnak.
Dori: Ebben az iskolában általánosan elmondható, hogy a tanulók széles 
látókörűek, nyitottak nagyon sok mindenre és mindenkire. Teljesen különbö-
ző életstílusok jelennek itt meg, és a diákok el tudják fogadni, hogy külsőleg 
egy egészen másfajta ember a padtársa, a lakótársa, és mégis sok dologban 
hasonlítanak egymásra. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az értékek megma-
radjanak.
Larisa: Vannak közös dolgaink, és nem arról beszélünk, ami különbözővé tesz 
bennünket. Máshol, ahol ennyire más nézeteket valló emberek gyűlnek össze, 
klikkesedés történik, nálunk viszont éppen hogy ez nem számít. És ehhez az is 
hozzájárul még, hogy nincsenek előítéleteink.
Dori: Vagy ha voltak is, ebben a környezetben megtanultuk, hogy fölöslegesek, 
mert egy embert nem lehet a kinézete, a hovatartozása alapján beskatulyázni.

BEREC SÁRA | III.A
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Weiss Ingrid fotója

Ha a szeretet és a gyűlölet testvérek, akkor az erkölcs és a 
büszkeség unokatestvérek. Ha az erkölcs hiánya megjelenik, 
akkor a büszkeség állapota is változásokon megy keresztül. Ha 
az erkölcs és a büszkeség a változás útjára lép, akkor a két távo-
li rokonukat, a szeretetet és a gyűlöletet is magukkal viszik. 

Ha a büszkeség nő, akkor az első unokatestvére megbetegszik. 
Ha, mondjuk, egy ember megöl egy másik embert a büszkesége miatt, viszont a 
büszkeségét mégsem érinti, hogy más szervezeteken élősködik, akkor a büszke-
ség első unokatestvére, az erkölcs meghal. 
Ha a büszkeség túllép egy határt, akkor erkölcsről már nem beszélhetünk. 

NAZOR JOZEF |IV. N

Škravan Aleksandra fotója


