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Kérem szépen, most – olvasás közben akár – tegye fel
a kezét az, aki szeptember 1-jén üdvrivalgásban tört
ki attól, hogy elkezdődött a tanév.
Pedig megéljük újra és újra. A kezdetet.
Gondoltatok már arra, hogy igazából mekkora előny
is ez? Ha akarjuk, ha akarod, lehet teljesen másképp
csinálni a dolgaidat, legyen az tanulás vagy akár
kapcsolatok, barátok, szerelmek. De tovább lehet
vinni azt is, amit utólag megfelelőnek találtál.
Az új tanév lehet szükséges rossz, olyan, amit gyermek- és fiatalkorod elkerülhetetlen kellemetlenségének élsz meg. De tekintheted az életed új terének,
amit magad alakítasz olyanná, amilyennek szeretnéd.
Az iskolaújságunk életében is kezdődik egy tanév, és
várok, várunk mindenkit, aki szívesen részt venne az
újság írásában, a diákok ízléséhez és érdeklődéséhez
illő kialakításában.
És év végére kiderül, hogy ez egy új kezdet volt vagy
elvetélt lehetőség.

Jó olvasást kíván:
A PannOn laPOK csapata
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Filozofikusnak szánt kérdések egy tinédzser
agyából - Garbacz Beáta
Kérem egy kis időre felejtsünk el mindent, amit eddig tanultunk, hittünk, vagy akár gondoltunk és próbáljunk meg befogadni egy újabb teóriát. Kérdéseket fognak hallani, vagyis olvasni, amelyek remélhetőleg
megmozgatnak majd magukban valamit. Meg is érthetik őket, de el is töprenghetnek rajtuk, és hát akkor
most következett el az a pillanat, amikor felvezetem az egészet.
A világról annyiféle tudományos tény létezik, annyiféle hit kering róla. Valaki szerint teremtettek minket,
mások egy robbanásra esküsznek. Erre még én sem találtam ki a magam verzióját, de gondolkozom rajta.
Szeretném megtudni az igazságot, ha esetleg valaki elárulná, aki biztosan tud róla… Ám mind tisztában
vagyunk vele, hogy ez szinte lehetetlen.
Ha reménykedünk valamiben, az ég felé tekintve fohászkodunk, még sokan a nem hívők közül is, köztük
én, ha tényleg gond történt, vagy történni fog. Ám mi van akkor, ha nem fentről figyel minket valaki, hanem többen lentről? Oly sokszor éreztem már azt, hogy mintha egy kis terepasztalra lennék bezárva, egy
olyanon, mint amilyeneken a vonatokat láthatjuk, a kis maketteket. Lehet hogy efféle módon irányítanak
bennünket? Vagy egyszerűen csak néznek és figyelemmel kísérik a hibáinkat, botladozásainkat és bűneinket? Lehet, hogy mi is onnan jöttünk és oda is megyünk. Tegyük fel, hogy dönthetünk a halálunkról.
Nincs olyan, hogy „az ítélet órája” vagy „a végső perc”, egyszerűen csak lehetőséget kapunk arra, hogy véget vessünk valaminek, egy másik dolgot pedig elkezdhessünk. Választás elé állítanak egy olyan helyen,
ahol annyira jó, hogy nem akarunk már visszatérni abba a kegyetlen és gonosz világba, ahonnan jöttünk.
A lelkünk pedig továbbmegy. Egy időre talán megpihen odafent, vagy odalent, aztán indul egy újabb útra.
Lehet, hogy elhunyt szeretteinket amíg mi gyászoljuk és fájó szívvel gondolunk rájuk, addig a lelkük már
máshol van, egy új életben, új közegben, ahol vagy jobb, vagy rosszabb neki, ám mi minderről nem tudhatunk. Ezen a világon nem. Úgy alkották meg, hogy csak valami után kerülhet néhány dolog a tudomásunkra. Nincs bennünk elég kapacitás, hogy azokat az információkat befogadhassuk és ez a „három dimenzió” korlátoz le bennünket direkt, mert talán még nagyobb káosz lenne, ha megnőne a tudásunk,
ugyanis akkor még kapzsibbakká és mohóbbakká válnánk, hiszen ha egy kérdésre választ kapsz, az újabb
kérdéseket szül, azokat pedig szintén meg kell egyszer válaszolni, ha minden a kedvünk szerint sülne el.
Úgy működik, mint ahogyan a dimenziók is működhetnek. Egy döntésünknek számtalan kimenetele lehet, majd az az utáninak is és így tovább. Ezekkel a történésekkel pedig újabb és újabb dimenziók jönnek
létre, így számuk végtelen. Gondolkoztak már azon, hogy „Mi lett volna ha…?” Hát persze hogy! Hülye
kérdés. Hiszen ki nem? Nos, talán ha egyszer ezt a fajta utazást is feltalálják, a dimenziók közti ugrálást
(amelyet valószínűleg nem fognak, remélhetőleg, mert mint azt már rengeteg helyen hallhattuk, elég
nagy károkat okozna az az idősíkban és más ehhez hasonló fontossággal bíró dolgokban, szóval ha nem
akarunk mind elpusztulni, óvatosan közelítjük meg ezt a témát), akkor talán kiderülhet, hogy jövőnknek
hány és milyenféle kimenetele lehetett volna. De csak volna, az attól függetlenül nem a mi valóságunk.
Edevis tükrénél is hallhattuk már, hogy hibás úton jár, aki álmokból épít várat és közben elfelejt élni.
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Enesey Diána írása
Visszaköszönő
Olvassatok

Az egyetemi élet kezdeti fázisában vagyok,

William

Carlos

Williamstől

(...vagy csak olvassatok! - ahogy Dia Tanár-

amely azt a békés, paradicsomi állapotot

nő mondaná.)

jelenti, amikor már a Neptun rendszere ki-

tolt velem párszor, de ennek ellenére lelkes

ProTip mindenkinek: Vegyetek részt a test-

újoncként élem, vagyis koncentrálom, uta-

nevelésórákon, mert a Kiserdő körbefutása

zom és tanulom végig a mindennapokat. Az

közben elsajátított technikákat kiválóan le-

egyetlen szomorú tény, hogy már nem pan-

het alkalmazni az ,,egyetemre-futás” neve-

nonos diákként. Szerencsére rengeteg alkal-

zetű sport űzésénél (amit az olimpiai sport-

mam van felidézni a középiskolában átélt

ágak listájára javasolnék, ugyanis igencsak

élményeket, például amikor Bibliaismeret

megterhelő, de sajnos plusz kredit nem jár

órán előkerül a centripetális erő fogalma

érte, legjobb tudomásom szerint).

(Még hogy a bölcsészek nem tudnak a fizika és a matematika nyelvén...).

Mivel még a vizsgaidőszak nem jött el,
(szerencsére!) különösebb beszámolniva-

Ezek után remélem, mindenki elhiszi, hogy

lóm nincs a számonkérésekkel kapcsolat-

igenis szükség van a középiskolában meg-

ban. Szívből kívánom mindenkinek, hogy

szerzett tudásra, sokszor a legváratlanabb

élvezze ki a középiskolás éveket, és hasz-

helyzetekben, sajnos a biokémia anyagból

náljon ki minden adódó lehetőséget, ne

még semmilyen képlet vagy fogalom nem

csupán a tanulás terén, hanem a szabadidős

jött szóba, de optimista vagyok ezzel kap-

tevékenységekhez kapcsolódóan is, hogy

csolatban... Természetesen nem minden

legalább olyan szép emlékekkel és tapaszta-

óra az ismétlésekről szól, megtanultam pél-

latokkal tele lépjétek át az egyetem kapuját,

dául, hogy milyen sok múlik William Carlos

mint amilyenekkel én.

Williams nézőpontja szerint egy esőcseppekkel borított piros talicskán, amely a fehér csirkék mellett található. Nem viccelek.

SZULIK ÁKOS
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Hogyan legyen a fű még zöldebb?
Napjainkban kétségkívül sokkal frusztráltabbak a mai fiatalok , mint elődeik voltak. Rengeteg
olyan esettel találkozhatunk manapság hogy a fiatalok nem találják helyüket a világban, téblábolnak, sokan a bulizásba fojtják bánatukat.

Kezdjük ott, hogy ő itt Peti.
Ő az y- generáció tagja, a technológiai újítások ölelő karjaiban született.

Szereti azt amilyen, de mégis boldogtalan.
Ennek megvan az oka,
ehhez be kell vonnunk
a kontextusba Peti
szüleit.
Peti szülei a Ratkó korszakba tartoznak.
A nagy világválság gyümölcseit szüretelhették le.
úgy nevelték őket, hogy minél biztonságosabb, képletesen zöldebb fű jusson nekik

Ilyen:
Abban a tudatban cseperedtek fel hogyha küzdenek, és mindent beleadnak

Kemény munkával elérhetik.
Övék lehet ez a pihe-puha fűtakaró amiben eltölthetik az öreg
korukat , vagyis hozzá juthatnak a gondoskodó létbiztonsághoz.
Miután szüleik abbahagyták a hosszú hajú hippiskedést, és
megérkeztek a 70-es 80-as 90-es évek, bedurrantották a melót, s eközben az éppen gazdaságilag felemelkedő világ is rájátszott a kezükre.
Ekkor bekövetkezett az amire senki nem számított …
Jobban teljesítettek annál, mint amit elvártak maguktól.

A FŰ ZÖLDEBB LETT, ezáltal boldogabbak lettek.
Ettől fogva ők úgy nevelték gyermekeiket, hogy bármit elérhetnek, amit csak akarnak.
Az Y-generáció ettől kezdve ebben a hitben nevelkedett, és sokkal reményteljesebben nőttek fel,
mint a Ratkó-korszakban felnőtt szüleik.

Náluk már a füvön virágok is nőttek.
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Ez is mutatja, hogy ők már sokkal ambíciózusabbak,
mint szüleik, köszönhetően annak, hogy kiskoruktól
kezdve azt sugározták feléjük, hogy

ŐK KÜLÖNLEGESEK.
Nem csak a biztonságot várták el, hanem azt is, hogy saját
álmaikat váltsák valóra. Szóval a szülői tanítások hatására
álmokat szőve maguknak ők lehetnek a többiek fölé magasodva a szivárványos unikornisok.
AZ ÉLET AZONBAN EGY OLYAN DOLOG, HOGY KEMÉNY.

Vagyis azzal az elképzeléssel,hogy
,,Én, az Y-generáció tagja, aki ráadásul különleges, egy fantasztikus karriert kell hogy kapjak, mert erre lettem teremtve!”
nem megyünk semmire, mert nem hullik az ölünkbe semmi.
Semmi sem jár magától, sem a pénz, sem a respekt, ezért tenni kell!
Ezért találja magát Peti az égben robogó unikornis helyett a realitás
talaján:
Van, ami ront a helyzeten:

A Facebookos
„egóalkotás”, ami miatt Peti
azt hiszi,
hogy a többiek jobbak nála.
Gyakorlatilag ezek az emberek úgy próbálnak meg élni a digitális világban, mint ahogy a való életben nem adatott meg.
Azt nem írjuk ki a Facebookra, ha éppen nem úgy mennek
a dolgok az életünkben, ahogy elterveztük, mert szarul
állni nem menő, az
lehúzós és gáz..

Tanácsaink:
1. Maradj ambíciózus, mert a
világban sok lehetőség van, élj
vele!
2. Senki sem különleges, éppen
ezért te sem vagy az!

Végkövetkeztetés:
Nem szabad a
Facebookot valóságként kezelni, maradjunk a realitás talaján!

3. Ne érdekeljen mások véleménye, hallgass saját magadra!
4. Ami nem öl meg, az megerősít!
5. Ha valamit tenni akarsz, tegyél érte!
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Interjú Dunai Tamás színművésszel
Kolbert Márió
Először is, kedves Tamás, a közös munkánk során megengedted, hogy tegezzük
egymást, szeretném, ha a riport alatt is
megtehetném ezt.
Semmi gond, nyugodtan!

dulón keresztül kellett jutni, és azt hiszem
500-ból vettek fel 14-et, tehát azért elég nehéz volt.

Mikor kezdted el, és miért a színészkedést?
Olyan idős lettem, mint te körülbelül, 15
éves (9. osztályos), akkoriban kezdtem el
szavalóversenyekre járni, meg küldözgettek
Keszthelyi Heliconra, ide-oda-amoda, és
hosszúnadrágban, remegő lábbal megpróbáltam érezni azt, hogy milyen érzés kiállni
a közönség elé.

Sokkal nagyobb felelősség, mint játszani,
mert a világosítótól a hangosítón, a jelmezen
keresztül mindenkinek a gondját magadra
kell venni és egyszerre 14 szerepet eljátszani,
valamint nagyon jó szervezőnek, és könyörtelennek is lenni, amennyire Őze Áron, mint
emlékszel néha (a Valahol Európában próbafolyamat közben (a SZERK)) könyörtelen
volt, de csak azért, hogy egy jó célt elérjen az
ember. Tehát sokkal nehezebb, mint színésznek lenni, de jó érzés.

Azta! Ez elképesztő! Milyen volt először
rendezni egy darabot?

Mi ösztönzött arra akkoriban, hogy ezt
csináld?
Az átlagnál erősebb hangom volt, és Baranya
megye egyetlen fiú kórusába jártam énekelni, ami eléggé erőt adott a hangomnak ahhoz, hogy május elsején kiállva akár a Szovjetuniót dicsőítő verseket is eltudtam szépen
mondani.

Melyik a kedvenc díjad a sok közül?
A legutóbbi, a Tolnay Klári-díj, amit 2 hete
vettem át Mohorán, az egy gerle, Tolnay
Klári kedvenc madara volt, és azért örülök
neki ennyire, mert ezt összesen 6-an kapták
eddig Magyarországon rajtam kívül, és színész díj, kifejezetten a szakmának a díja,
sem politikai, sem semmilyen egyéb nem
szól bele.

Mennyire volt nehéz bekerülni a Színházés Filmművészeti Főiskolára?
Tulajdonképpen annyira volt nehéz, hogy
előtte 4 évig Bölcsészkarra jártam, és nem is
mertem megpróbálni, mert egy olyan lányt,
aki a mi gimnáziumunkba járt (Mohácson
jártam gimnáziumba) nem vettek fel, pedig
én őt nálam sokkal tehetségesebbnek tartottam, és amikor aztán végre lett elég bátorságom, hogy megpróbáljam, akkor viszont
egyből felvettek, ami azt jelenti, hogy 3 for-

Gratulálunk ehhez a díjhoz! Melyik a
kedvenc filmes szereplésed?
Az Angi Vera nyilvánvalóan, amikor főiskolás voltam akkor a Chicagói Filmfesztiváltól
kezdve Brazíliáig mindenhol játszották,
Papp Verával nagyon jó volt játszani, de a
legutóbbi is jó a Made in Hungaria, nagyon
szeretem, és nagyon kedves nekem.
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Lehet olvasni, hogy filmekben voltál
szinkronhang is. Elmondanád, hogy zajlik egy ilyen felvétel, és mit is kell csinálni ilyenkor pontosan?

Feltétlenül. A gyerekek ugyanúgy könyörtelenek tudnak lenni, mint egy nagyon komoly
zsűri. De azt hiszem, hogy csak egyetlen egy
fegyver van velük szemben, egyszerűen igazul és őszintén kell velük viselkedni, és akkor ők ezt meghálálják. Én arra vagyok a legbüszkébb, hogy a dunaújvárosi gyerekek
maguk közé fogadtak.

Az elmúlt 20 évben sokat változott ez a dolog, ugye most egy mobiltelefonra beszélgetünk, és abból mindenféle hangfelvétel is
születhet. Van olyan ismerősöm, aki a Hawaii-szigeteken nyaral, elküldi a hangját, és
a stúdióban bejátszák, tehát ennyire távolra
is kerülhet a dolog. Amikor én kezdtem a
pályát, ilyen idős korom után nemsokkal,
mikor elvégeztem a főiskolát, akkor még
voltak színészvetítések, az egész filmet levetítették, mi pontosan tudtuk miről szól, ki
milyen figurát alakít, és utána könnyedén
csináltuk a dolgot, ez nagyon sokáig aztán
nem adatott meg, most már csak egy ilyen
fülhallgatót adnak a színészre, elmondják,
hogy körülbelül miről van szó, és az ember
próbál akkor levegőt venni, és úgy szomorú
és vidám lenni, mint az az illető, csak hát
ennek van egy gépies vonzata is, de amelyik
színészbe az ember megpróbálja magát beleásni, akkor ez azért jóval izgalmasabb, lényegesebb is, és rengeteget lehet tőle tanulni.

Hogyan érzed magad itt?

Kitűnően, máskor is jövök nagyon szívesen,
akár úgy, hogy te felnősz és partnerem, kollégám leszel, akár úgy, hogy megint gyerekekkel kell játszani, vagy, hogy az itt lévő
felnőttekkel, illetve az ide jövő felnőtt színészekkel játszom nagyon szívesen, mert pontosak, precízek, alázatosak és nagyon jók.
És lesz folytatás, úgy, hogy itt fogsz még
játszani más darabokban is?
Ha Őze Áron igazgató úr marad a posztján
egy pár évig még, akkor erre van lehetőség,
mert vele a fővárosban folyamatosan játszom, tehát színészként ő a partnerem, és ha
ő bízik bennem annyira, hogy megbíz valami
feladattal nem fogok „nem” -et mondani.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre álltál, sok sikert a továbbiakban
is!

Nagy örömünkre a Dunaújvárosi Bartók
Színházban is játszol a Valahol Európában, milyen gyerekekkel dolgozni, nagyobb kihívás?

Nagyon szépen köszönöm, jó egészséget és
hajrá Dunaújváros!

Név: Dunai Tamás
Születési hely, idő: Mohács, 1949. július 10.
Díjak: Jászai Mari-díj (1985), Kiváló művész (2015), Érdemes
művész (1997)
SZULIK ÁKOS
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Az élet játék, nem verseny
Vajon milyen lehet valaki, aki az életet egy

Ne féljünk, merjünk kockáztatni!

könnyed játéknak fogja fel? Hogyan mutatko-

Az „Élet”-nek nevezett játékot csak egyszer

zik meg személyiségének vonásaiban ez a

játszhatjuk le ugyanabba a szerepbe bújva.

szemlélet? Hogyan él, mit gondol…?

Használj ki minden megadott kártyát, trük-

Egy ilyen ember talán feszegeti elképzelései-

közz, szerezz cinkostársakat. Kiesni semmi-

vel a józan ész és az őrület határait. Hogy

képpen sem tudsz, amíg folytatod a hajszát,

hogyan látja őt a társadalom? Mindenki más-

csak ha meghalsz. Ez az egyetlen tény, ami a

képpen.

játék végét jelentheti. Amíg életben vagy és

Térjünk rá tehát a mi kis „játékunkra”. Az

döntéseket hozol, úgy alakítod a kártyáidat,

élet, mint játék egy soha véget nem érő

ahogyan csak akarod. Ha valami nem úgy

Monopoly. A játék alatt szerzünk cinkoso-

sikerül, ahogyan te azt eltervezted? Keress

kat, szerzünk ellenségeket, nyerünk és veszí-

másik utat! Addig keress, amíg meg nem ta-

tünk. És hogy hogyan is kellene mindehhez

lálod/érdemled a jutalmadat.

viszonyulnunk, ha el akarjuk kerülni a sérel-

A lényeg csak egy dologban rejlik, élvezd azt,

meket? A játék része. Nem tehetünk ellene

amit csinálsz.

semmit. A célunk elsősorban, hogy nyerjünk.

Mi értelme lenne egy olyan játéknak, mely

Ez tiszta sor, bár kérdéses, hogy a játéktábla

tart a végtelenbe és te csak hajtod magad

mezőin egyedül vagy párban, illetve csapat-

előre, mindenkit eltiporva magad előtt?

ban haladunk-e. Ezek a tényezők ugyanis

Használd ki, hogy te alakíthatod az életedet

olykor könnyítenek, olykor pedig nehezíte-

meghatározó tényezőket! Mondhatja bárki,

nek sorsunkon. A bizalom a legfőbb táma-

hogy ez a vesztesek szemlélete, de hidd el, te

szunk. Bizalom másokban? Nem. Egy játék-

veszíted a legtöbbet azzal, ha nem adod meg

ból ugyanis nem a másokba vetett bizal-

magadnak azt az életet, amit megérdemelsz.

munk által kerülünk ki győztesen, önma-

Lazíts. Ha elég ügyesen játszol, eléred a cél-

gunkban kell bíznunk. Elsősorban. Felelősek

jaidat.

vagyunk saját döntéseinkért, csak mi, magunk.
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A budapesti őszi lóversenyek alkalmával az egész társaság előtt feltűnt, hogy Konthur
Lívia grófnő levert, szomorú, szórakozott. Sőt, kék szemének hajdani éles tükrében nedvességet is látni véltek olykor. Nem is sejthették akkor még, milyen szörnyű, sötét titkot rejteget a
grófnő.
Ezen a napon kivételesen szürke és borús volt az idő. A viharfellegek sűrű, fenyegető
kavalkádként lobogtak a lóversenyre érkező finom kisasszonyok és tehetős urak díszes kalapjai felett. Van az az érzés, mikor már a legnyugodtabb ember is kényelmetlenül fészkelődik a
helyén, s érzi, valami rossz dolog fog történni. Konthur Lívia egyedül érkezett ezen a napon.
Férjének túl sok tárgyalása akad odahaza – legalábbis ő ezt állította. Mindig is erős, markáns
férfiként ismerték az ő férjét, Konthur Gregort. Egy gróf sosem mutathatja még csak a gyengeség halvány jeleit sem. Szerencsére okosan választott magának feleséget. Konthur Lívia fiatalsága ellenére annál komolyabbnak, határozottabbnak mutatkozott. Akár egymagában is
vállalhatta volna férje munkáját, noha ő csak besegített abban. Konthur Gregor betegeskedéseit egy legyintéssel elintézte, a társaság előtt leplezte. Szégyenkezett férje miatt, főként a túlzott korkülönbség miatt. A lány a szegénységből tört fel általa, ugyanakkor mélységesen undorodott az öreg, zsíros férfitől. Éppen ezért gyermeket sem akart tőle. Ebben rejtőzött megállapodásuk. A nőnek ugyanis megvolt a magához való esze. Megállapodásuk azt tartalmazta,
hogy ő minden áron leplezi Konthur gróf betegségét, az úr ráhagyja minden vagyonát ezért, s
ráadásként még büszkélkedhet is fiatal, gyönyörű feleségével. Konthur Lívia magas, szikár nő
volt. Sötét, feketébe hajló haja és fekete szemei tökéletes kontrasztban álltak falfehér bőrével.
Az átlagember is láthatta rajta, hűvös, de okos nő. Mosolyát mindig csak különleges alkalmakra tartogatta. Például mikor férjével megkötötték a szerződést. Ó, igen. Akkor volt aztán
csak igazán boldog. Neki nem kellett senkinek a szeretete, kizárólagosan a vagyoni javak érdekelték. Az érzelmi vívódásokba ő már régen belefáradt. Nem igényelte többet. Az egyetlen
örömöt életében a lóversenyek jelentették. Különösképpen egy lóhoz kötődött. Őt még otthonról hozta magával, a jószág jelentette számára a világot. Súlyos betegségben szenvedett
azonban, sántaság kínozta hosszú éveken keresztül. Mikor megismerkedett a gróffal, a férfi
ígéretet tett neki, hogy meggyógyíttatja a lovat. Valóban így is történt. A legjobb orvost találta Délceg számára, s hamarosan tökéletesen hibátlanul tudta használni lábait. Lívia ekkor nagyon hálás lett az úrnak, s beleegyezett a házasságba. Így alakult ki tehát az ő megállapodásuk egymással.
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Konthur Lívia elfoglalta a helyét a hölgyek között. Az urak pipáztak, s mindenki kis látcsövekből szemlélte a rajtnál felsorakozó lovakat.
A mai napon Máglya nagyon zabosnak bizonyult. – törte meg a csendet Bossányi Kamilla
kisasszony. – Nézd csak, majd’ kitépi a kantárt a lovasa kezéből!
Pedig milyen erős az az úrfi! – vágott közbe Dünewald grófnő legidősebb lánya. A kisaszszony hírhedt volt kegyetlenségeiről. Külsőleg úgy tűnt, szereti lovait. Azonban mikor fény
derült a titokra, hogy csak azért vásárolta meg őket, hogy a lovászfiúkkal hetyeghessen az
istálló egy elzárt zugában, mindenki ledöbbent és egy jó ideig nem is mutatkoztak úri társa-

ságban. Hatalmas szégyent hozott ezzel a családra.
A szemek egy pillanatra megrebbentek most is a kelleténél hangosabb megnyilvánulása
hallatán. Eszükbe jutott a szégyen és az, hogy csak velük ne történjen soha ilyen takargatni
való bűn.
Egy pillanatra a szemek fürkészően Konthur Lívia alakjára tévedtek. Az asszony fekete,
sikkes ruhában és hálós, terebélyes kalapban ült a terasz korlátjához közel. Úgy tűnt, a lovakat kémleli, azonban merev tekintete másról árulkodott. Gondolatban valahol nagyon
messze járhatott.

Kilőtték a verseny kezdetét jelző golyót. A pisztolylövés hallatán szeme sem rebbent a
kisasszonynak. Hozzá volt ő szokva az effajta durvaságokhoz. Odahaza apja gyakran ment
vadászni, hogy eltarthassa családját, noha engedélye nem volt hozzá. Illegálisan megszerzett zsákmányait mindig gondosan kicsontozták, elégették, feldolgozták. A helyi közösségek gyakran beszéltek arról, hogy valaki a tilosban jár vadászni, de nem sejtették, ki tette
azokat a brutális orvgyilkosságokat. A család ilyen cselesen tudta fenntartani a látszatot. Talán innen tanulta meg Lívia is, hogy az erényességnél sokszor többet ér a becsület és a büszkeség látszata. Az emberek ugyanis csak azt képesek látni, amit eléjük tárnak. Ha úgy gondolják, Konthur Lívia becsületes és tisztességes asszony, aki ellátja férjét minden segítségével, akkor az úgy is van. Azonban látták jól, hogy valami nincs rendben a grófék körül.
Máglya ledobta a lovasát hölgyeim és uraim… - hasított a levegőbe a hangosbemondón
keresztül átszűrődő férfi hangja.
Az istenit! – toporzékolt Bossányi Kamilla. A dühtől kivörösödött hibátlan arca, s izzadtság gyöngyözött arany tincsei alól. – Soha többet nem fogadok erre a gebére!
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Hölgyeim és uraim, a verseny nagyon szorosnak bizonyul, a lovak fej-fej mellett haladnak,
elől Bástya és Hannibál… - hadarta tovább a bemondó.

Karácsonyi
Bástya fogja megnyerni! Rá fogadtam, a férjem eltilt
a fogadástól, veszélyek
ha ezt is elveszítem,
mint a legutóbb… - idegeskedett Erdődy kisasszony.
A lovak közelébe se foglak többet engedni! – üvöltött Erdődy úr. Sérelemként érte, hogy
felesége így, mindenki előtt kifecsegi őt. Nem jelent jót, ha mindenki tudja a társaságban,
milyen keményen fogja feleségét. Ez megmutatja az asszony gyengeségét és, hogy nem méltó férjéhez. Szúrós tekintettel figyelte az asszonyát, majd nagyot szívott pipájából és laza

csevejbe kezdett a többi férfivel. Otthon úgyis megkapja majd a jussát felesége.
És Hannibál győz! – kiáltott a bemondó. – Micsoda verseny, hölgyeim és uraim! Micsoda
frenetikus végkimenetel!
A Hannibálra fogadók őrült ujjongásba kezdtek. Valaki ma nagyon sokat veszített, valaki
viszont jelentős vagyonnal térhet majd haza. Természetesen miután mindenkit meghívott
egy kis italozásra.
A tömeg hirtelen szétrebbent és halálos sikolyok hallatszottak mindenfele. A kisasszonyok jégsziklává merevedett arccal bámultak a lóverseny pályájára. Ott feküdt tökéletesen,

gyönyörűen Konthur Lívia, 22 évesen, egy borítékkal a kezében. Holtan.
A borítékot még aznap felbontotta a városi bíró, Lívia a férje szégyenteljes elmebetegségéről vallott, s ez állt benne:
*

„Életben kell maradni. Élni fog ő is, mint a patkányok a romok közt. De mégis élni. És ha

az ember él, akkor mindig történhetik valami.”

13

Reménytelen
Hite száll, érzései fakultak,
Nem meri már várni az újabb kapukat.
Tudja, hogy míg érzései rövid életűek,
Lehetősége sem lesz a boldog életre.
Fáj a szíve,
Már ami megmaradt belőle,
Omladozik lelke,
Lehetetlenség előtte.
Képtelen, képtelen bízni a jóban,
És ereje elszáll, többé már nem józan.
Elűzte a csorda, eltiporta vágyait,
Vajon sosem élheti ébren álmait?
Zúg a feje, szúr a szíve,
Közeledik a tomboló viharok híre.
Sötét felhők gyülekeznek,
Régi álmok düledeznek.
Mellkasában millió csillag a nagy űr közepén,
Fekete köd, láncok fonják körül szívét.
Sötétségbe áthajló vidám gondolatok,
Sikolyokba vesző kellemes dallamok.
S közben remél,
Csak remél,
Mi mást tehetne?
Megnyugvásra máshol lelhetne.
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Karácsonyi veszélyek
Fekszem mozdulatlanul
Már nem tudok mit mondani.
Jött az a vihar és a hozzá tartozó tényezők
kimosták belőlem a szavakat.
Csak ülök és várok
Nézem a kirakóst ami sohasem fogja összerakni magát.
Darabokban van. Egyszer majd úgyis megint így lesz.
Megspórolja a felesleges erőfeszítést.
Hallgatok és kémlelek
Az a virág kinyílt, az a gyümölcs beérett,
a nap előbújt a felhők mögül és az a szürke kabátos ember
a buszmegállóban még mindig szomorú.
Sétálok és ver a szívem
Egyszerű. Papírra öntötted a temperát,
majd nekiálltál az alkotásnak.
Sikerült lefestened engem.
Ezzel egy időben lett a lelkem a te festményed.
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Rövid sarok
Varga-Kovácsy Enikő Emese
Realitás
Bemegyek csendben, leülök sebtiben.

Pannon Oktatási Központ
Gimnázium, Szakképző
Iskola és Általános Iskola
Amennyiben fel szeretné venni a
kapcsolatot intézményünkkel, az
alábbi elérhetőségek bármelyikén
megteheti, akár közvetlenül a
kollégánkkal is.

Hallgatom a szöveget,
Gyakorlom a szerepet.
Gyakorlom a szerepet, hiszen ezért vagyok

Levelezési cím:
2400 Dunaújváros, Kőris utca 17.

itt.

E-mail cím: info@pok.suli.hu

Közben szemem rettegvén tekint szét.

Telefon: +36 25 431 890
Fax: +36 25 434 175

Csak egy ember lépne be s tárná karját
szét:
„Mi ez az erkölcsi hanyatlás? Mire vélhető
a csendes hallgatás?”

Pann-ON, a Pannon Oktatási Központ iskolaújsága
Főszerkesztő: Pomázi Petra
Szerkesztő: Cser Ádám

Felelős kiadó: Borgulya Zoltán

Falevél zörög odakint.

Írták:

Moccanni sem merünk.

Garbacz Beáta
Soós Laura

Áldozatok vagyunk mind.
És te még kérded, mi ez itt!?
A válasz vitás, de ismerned kell e hibát.

Sata Réka
Kolbert Zoltán Márió
Gerendás Lili
Enesey Diána
Varga-Kovácsy Enikő Emese

Mind az, mit erről tudnod kell egy társadalmi elvárás, a Realitás.
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